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Apresentação 

 

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

realizou em 2020 a sua sétima 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 VII 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 VII 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). No ano de 

2020, o tema proposto pela SNCT foi “Inteligência Artificial: a nova fronteira da 

ciência brasileira”, observando a revolução que a tecnologia promove na maneira 

como vivemos, aprendemos, interagimos, trabalhamos e nos comunicamos, destacando 

a importância que a Educação exerce nesta e em diversas outras 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 

19
/1

0/
20

20
 19:00h 19:20h 

Sessão Solene de Abertura composta por: 
Luciano Pestana Santos – Diretor Geral do IFBA, Campus Jequié, 
Fábio Jesus dos Santos – Chefe do Departamento de Ensino do IFBA, Campus Jequié, 
Fabiano Borges – Coordenador do Evento, 
Abdon Santos Nogueira – Diretor Geral do IFBaiano – Campus Santa Inês, 
Allan Sérgio Gonçalves Alves – Comissão Organizadora – IFBA – Campus Avançado Ubaitaba, 
Girlene Écio Damasceno Dias – Dir. Geral pró-tempore do IFBA – Campus Avançado Ubaitaba, 
Izabel Cristina Lima Dias Alves – Diretora Geral da UNEB – Campus XXI – Ipiaú, 
Virnna Aline Brandão Raic Gouveia – Representante da UniFTC – Campus Jequié, 
Augusto Borges de Souza Júnior – Representante da Faculdade Pitágoras – Campus Jequié. 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

19:20h 20:00h 
Lançamento do Livro “Emulando redes sem fio com Mininet Wifi” do autor Prof. Dr. Ramon 
dos Reis Fontes (UFRN), mediado pelo Prof. Esp. Luciano Pestana Santos (IFBA/Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

20
/1

0/
20

20
 09:20h 10:00h 

Palestra ministrada pelo Prof. Dr. Felipe Azevedo Gomes (IFBA e Pitágoras/ Jequié) sobre o 
tema “Materiais do Futuro: como os nanomateriais estão moldando o futuro da 
tecnologia”, mediada pelo Prof. Esp. Wesley Matos Cidreira (IFBA/ Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

14:00h 16:00h 
Minicursos e Oficinas 
Local: Microsoft Teams 

16:00h 18:00h 
Minicursos e Oficinas 
Local: Microsoft Teams 

21
/1

0/
20

20
 

15:20h 16:00h 

Palestra ministrada pelo Prof. MSc. José Souza de Jesus (IFBA /Jequié) sobre o tema 
“Inteligência Artificial: modos de usar”, mediada pelo Prof. Esp. Luciano Pestana Santos 
(IFBA/ Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

19:00h 21:00h 
Minicursos e Oficinas 
Local: Microsoft Teams 

22
/1

0/
20

20
 

08:00h 12:00h 

Apresentação de trabalhos científicos. 
Sala 1 – Ciências da Saúde e Engenharias coordenada pelas professoras Dr.ª Rita de Cássia 
Souza de Queiroz Lopes, Esp. Diana da Cruz Souza e MSc. Pollyana da Silva de Magalhães. 
Sala 2 – Educação, Linguística e Matemática coordenada pela professora MSc. Verena Santos 
Andrade Ferreira e pelo professor MSc. Valdex de Jesus Santos. 
Sala 3 – Psicologia, Ciências Sociais Aplicadas e Outras Ciências coordenada pelas 
professoras MSc. Valdirene Santos Rocha Sousa e MSc. Alantiara Peixoto Cabral. 
Local: Microsoft Teams 

15:00h 15:40h 

Debate sobre o tema “Tecnologias no uso da prosopografia na segurança pública e os 
limites legais da privacidade individual” com participação de Luis Vilson Costa Santos 
(Departamento de Polícia Técnica da Bahia/ Salvador) e MSc. Camila de Mattos Lima Andrade 
(IFBA e Pitágoras/ Jequié), mediada pelo Prof. Esp. Fabiano Borges (IFBA/ Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

16:00h 16:30h 
Premiação dos trabalhos e solenidade de encerramento 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 
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Programação Cultural 

 

Data 
Horário 

Atividade 
Início Término 

20
/1

0/
20

20
 

09:00h 09:20h 

Mostra Cultural com o tema “Romeu e Julieta – ano de 3000”. 
Produzida por Gabriele dos Santos Teixeira (IFBA/ Jequié), Laysa Maria Oliveira Leal (IFBA/ 
Jequié), Jheivson Gabriel Santos Pereira (IFBA/ Jequié), Ramon Miller Souza Viana (IFBA/ 
Jequié), Daniel Caribé de Jesus (IFBA/ Jequié), Enzo Valente Santos (IFBA/ Jequié), Carine 
Sampaio Campos (IFBA/ Jequié), Yan Silva dos Santos (IFBA/ Jequié), Guilherme Silva 
Barbosa (IFBA/ Jequié), Felipe Lemos da Rocha (IFBA/ Jequié) e orientada por Alantiara 
Peixoto Cabral (IFBA/ Jequié) e Adelson Vieira Santos (IFBA/ Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

21
/1

0/
20

20
 

15:00h 15:20h 

Mostra Cultural com o tema “Quem era, quem sou e quem serei para você: um monólogo 
da tecnologia, encenando a regressão da humanidade”. 
Produzida por Laysa Maria Oliveira Leal (IFBA/ Jequié) e Gabriele dos Santos Teixeira (IFBA/ 
Jequié) e orientada por Marine Souto Alves (IFBA/ Jequié). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 

22
/1

0/
20

20
 

15:40h 16:00h 
Mostra Cultural com o tema “Inteligência Artificial: conhecimento, imaginário e ciência”. 
Produzida por Thais Conconi Silva (Fundação Universidade do ABC). 
Local: Transmissão Virtual no canal do Youtube do IFBA, Campus Jequié. 
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Resumo 
 
Própolis é uma mistura complexa, com aspecto resinoso e balsâmico, encontrada na natureza, cuja composição inclui 
flavonoides e outros elementos ricos em vitaminas e sais minerais, com propriedades anti-inflamatórias e antibióticas. Por 
isso, o seu uso pode ter fins alimentícios, terapêuticos e cosméticos. Entretanto, atualmente apenas o extrato de própolis é 
bastante utilizado. Existe, porém, um mercado promissor quanto ao uso da própolis, que é uma alternativa viável para a 
eliminação da acidez e odor característicos: a sua comercialização em cápsulas ou microcápsulas. Ademais, as diversas 
espécies de própolis também revelam propriedades peculiares, com destaque para a própolis vermelha, cuja Indicação 
Geográfica (IG) é certificada. Considerando este contexto, o estudo tem como objetivo prospectar as oportunidades e 
cenários tecnológicos atuais da própolis com base em documentos de patentes. A pesquisa, de caráter exploratório, 
quantitativo e qualitativo, revelou o crescimento do número de patentes sobre própolis em cápsula, e também o pioneirismo 
do Brasil no cenário sul-americano, sobretudo no que tange à própolis vermelha, além da forte concentração de patentes no 
continente asiático, destacando-se, o protagonismo da China. Quando se trata da própolis vermelha associada à sua 
apresentação em microcápsula, as pesquisas ainda estão em fase exploratória inicial, mas o estudo revela uma 
oportunidade de mercado e uso terapêutico promissores. 
Palavras-chave: Própolis. Tecnologia. Cápsulas. Prospectar. 
 

TECHNOLOGICAL PROSPECTION ABOUT PROPOLIS BASED ON PATENT DOCUMENTS 
 
Abstract 
 
Propolis is a complex mixture, with a resinous and balsamic aspect, found in nature, whose composition includes flavonoids 
and other elements rich in vitamins and minerals, with anti-inflammatory and antibiotic properties. Therefore, its use can 
have food, therapeutic and cosmetic purposes. However, currently only propolis extract is widely used. However, there is a 
promising market for the use of propolis, which is a viable alternative for the elimination of the characteristic acidity and odor: 
its commercialization in capsules or microcapsules. In addition, the different species of propolis also reveal peculiar 
properties, with emphasis on red propolis, whose Geographical Indication (GI) is certified. Considering this context, the study 
aims to explore the current technological opportunities and scenarios of propolis based on patent documents. The research, 
of an exploratory, quantitative and qualitative nature, revealed the growth in the number of patents on propolis in capsules, 
and also the pioneering spirit of Brazil in the South American scenario, especially with regard to red propolis, in addition to 
the strong concentration of patents in the Asian continent, with emphasis on China. When it comes to the red propolis 
associated with its microcapsule presentation, research is still in the initial exploratory phase, but the study reveals a 
promising market opportunity and therapeutic use. 
Keywords: Propolis. Technology. Capsules. Prospect. 

 
Introdução 
 
Própolis é uma mistura complexa, composta por 
substâncias de características resinosa e 

balsâmica, coletada pelas abelhas, dos ramos, 
flores, pólen, brotos e exsudatos de árvores; 
além dessas substâncias, na colmeia, as 
abelhas adicionam, para a formação da 
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própolis, secreções salivares e enzimas 
(FRANCO et al., 2000 apud LUSTOSA et al., 
2008). Trata-se, portanto, de um material com 
composição química complexa e variada, 
relacionada com a flora de cada região visitada 
pelas abelhas e com o período de coleta da 
resina. Tal composição inclui flavonoides, 
ácidos aromáticos, terpenóides e 
fenilpropanóides, ácidos graxos, entre outros 
compostos (NUNES, 2008). 
Vários estudos farmacológicos e químicos 
acerca da própolis, suas variedades e 
propriedades vêm sendo desenvolvidos, e 
assim, em diversos locais pelo mundo, a 
própolis é indicada para tratamentos de saúde e 
prevenção de doenças (MARCUCCI, 2013; 
PEREIRA et al, 2015; PINTO et al., 2011; 
SIQUEIRA, 2014). A própolis encontra-se 
disponível em várias formas farmacêuticas, tais 
como cápsulas, extratos, enxaguatório bucal, 
em pó etc. (NUNES, 2008). Outrossim, ainda se 
fazem necessários estudos correlacionando a 
atividade biológica à composição química, a fim 
de definir cada tipo de própolis e a sua 
aplicação terapêutica. 
Como dito acima, existem diversos tipos de 
própolis, dentre eles, neste estudo, damos 
destaque à própolis vermelha. Segundo Batista 
(2012, p. 515), a própolis vermelha foi 
―descoberta em colmeias localizadas no caule 
de arbustos de manguezais, nos estados de 
Alagoas, Paraíba, Pernambuco, Sergipe e 
Bahia‖, ou seja, no Nordeste do Brasil. Ainda 
segundo a autora, a origem botânica atribuída à 
própolis vermelha advém do exsudato vermelho 
que as abelhas coletam ―da superfície dos 
buracos feitos pelos insetos no tronco de 
Dalbergia ecastophyllum (L) Taub., conhecida 
como ‗rabo-de-bugio‘‖ (idem). 
Considera-se, como fator motivador deste 
estudo, o fato de que a própolis vermelha é uma 
Indicação Geográfica, na forma de 
Denominação de Origem, relacionada aos 
manguezais do Estado de Alagoas. A 
certificação pelo Instituto Nacional de 
Propriedade Industrial (INPI) ocorreu em após 
pesquisas que envolveram cientistas da 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL). Os 
pesquisadores chamaram a própolis de ‗ouro 

rubro‘, e eles entendem que a melhor forma de 
comercializá-la seria por meio da apresentação 
em microcápsula (INDICAÇÃO GEOGRÁFICA, 
2017). 
Considerando o exposto acima, pretende-se 
neste estudo prospectar tecnologias de 
produção de própolis em cápsula e 
microcápsula no que tange às patentes, tais 
dados, divulgados, podem contribuir para o 
desenvolvimento das pesquisas de pioneirismo 
brasileiro e nordestino, quanto à produção da 
própolis vermelha em microcápsula. Para tanto, 
foram coletados dados fornecidos 
principalmente na plataforma de prospecção de 
patentes Questel Orbit Intelligence. Em seguida, 
os resultados obtidos foram comparados à luz 
do referencial teórico sobre o tema. 
 
Metodologia 
 
O presente estudo tem caráter qualitativo, na 
medida em analisa e interpreta resultados, 
associando-os com referencial teórico 
disponível. Como destaca Stake (2011), a 
pesquisa qualitativa é caracterizada como 
interpretativa, baseando-se em experiências, 
situacionais e humanísticas, considerando o 
contexto e as perspectivas de inserção dos 
resultados. Todavia, está bastante focada no 
viés quantitativo, vez que, para execução das 
buscas de patentes, utilizou-se, além de um 
estudo preliminar das informações disponíveis 
na literatura, a estratégia de busca por palavras-
chave nas plataformas de pesquisa de patente 
Questel Orbit Intelligence, The Lens, 
PatentInspiration e Espacenet. Marcone e 
Lakatos (2011), neste sentido, ponderam que a 
representação dos dados, na pesquisa 
quantitativa, ocorre através de técnicas 
quânticas de análise, cujo tratamento objetivo 
dos resultados dinamiza o processo de relação 
entre variáveis. 
Com base nos dados encontrados, foi verificado 
que, utilizando estratégia de busca 
equivalentes, a plataforma Questel Orbit 
Intelligence recuperou um número de 
documentos superior às demais. Assim sendo, o 
estudo de prospecção tecnologia prosseguiu 
utilizando apenas esta base de dados. 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 14 
 

Resultados e Discussão 
 
Em 1968, segundo Pereira et al. (2002), o 
Chemical Abstracts, famoso indexo da literatura 
científica, publicou o resumo da primeira patente 
utilizando a própolis, de origem romena e que 
se destinava à produção de loções para banho. 
Até meados do ano 2000, o número de 
trabalhos publicados e citados no Chemical 
Abstracts totalizava 450, de 39 países entre os 
cinco continentes, além de 239 patentes. 
No Brasil, conforme destacam Lustosa et al. 
(2008), o interesse pela própolis prosperou 
sobretudo a partir na década de 1980 com o 
trabalho de Ernesto Ulrich Breyer, evidenciado 
no livro ―Abelhas e saúde‖, destacando as 
propriedades terapêuticas da própolis e sua 
utilização como antibiótico natural. Os mesmos 
autores destacam o efeito antibiótico, 
antiprotozoario, antifúngico e antimicrobiano da 
própolis e acrescentam variadas propriedades 
para o corpo, como ação anti-inflamatória; 
cicatrizante; antioxidante, visto que aumenta 
enzimas antioxidantes como a glutationa; 
detoxificante, pois a glutationa auxilia o fígado a 
eliminar as toxinas, diminuindo os danos 
hepáticos gerados pelo consumo excessivo de 
medicamentos. Cada cápsula possui 50 mg de 
própolis e equivale a 20 gotas do extrato de 
própolis 25%. A maior vantagem em destaque 
quanto ao uso da própolis em cápsula é a 
eliminação do gosto amargo (LUSTOSA et al., 
2008). 
Para ter uma visão global acerca das patentes 
sobre própolis aplicadas a medicamentos, a 
principal ferramenta utilizada foi a busca na 
plataforma de patentes Questel Orbit 
Intelligence e demais plataformas coomo 
auxiliares. No modo Advanced Search do 
Questel Orbit, por meio das palavras-chave 
―própolis‖ no título, no resumo e nas 
reivindicações, e usando o código de subclasse 
de classificação de patentes (IPC e CPC): 
A61K, a pesquisa mostrou apenas um 
documento por família de patentes e foi 
realizada em 15 de dezembro de 2019. Foram 
recuperados 5147 documentos de patente. 
A fim de mapear também o segmento 
tecnológico relacionado à própolis vermelha em 

cápsulas ou microcápsula, foi realizada uma 
busca no Orbit Intelligence com sintaxe (red 1W 
propolis) AND (capsul+OR microcapsul+)) 
/TI/AB/CLMS AND ((A61K)/IPC/CPC OR 
(A23L)/IPC/CPC), que resultou na recuperação 
de documentos de 5 famílias de patentes. 
A análise dos documentos recuperados nessa 
busca indicou que a patente coreana 
(KR20180042936) trata da própolis vermelha 
apenas como um possível substituto de 
dentifrício usado na composição farmacêutica. 
Dentre as instituições que detêm a titularidade 
das patentes que tratam de própolis em 
cápsulas ou microcápsulas, nota-se o 
protagonismo da UFAL, que tem a titularidade 
de 3 das 4 patentes recuperadas. Além da 
UFAL, encontra-se a empresa Zhejiang 
Jiangshan Hengliang Bee Products, uma 
empresa fundada em 1997 e especializada na 
fabricação, vendas e pesquisa científica sobre 
produtos apícolas, tais como geleia real, geleia 
real liofilizada, própolis, pólen de abelha, mel, 
cera de abelha, cápsulas moles de própolis e 
cápsulas moles de geleia real etc. A empresa 
exporta seus produtos para cerca de 25 países 
ou regiões, p. ex. Japão, EUA e Nova Zelândia 
(INGREDIENT NETWORK, 2019). 
Demonstrou-se, no estudo, as principais 
métricas relacionadas às 4 invenções (patentes) 
analisadas aqui: 
• Força da patente: valor baseado no 

número de citações e no PIB dos países 
onde a família de patente analisada está 
pendente ou já foi concedida. 

• Citações à patente: O número de famílias 
de patentes citantes calculado no nível de 
família e então somados. 

• Cobertura geográfica: O valor médio, por 
família de patentes nos BRIC e em 
escritórios de patentes US, JP, DE, FR, 
BR, IN, CN, KR, AU, TW, RU, em que a 
proteção da patente está pendente ou já 
foi concedida. 

• Generalidade: Valores de 0 a 1; o valor é 
calculado para cada família de patentes e 
então é tirada a média. Quanto maior o 
número de subclasses IPC/CPC citantes, 
mais alto o valor. 
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• Originalidade: Valores de 0 a 1; o valor é 
calculado para cada família de patentes e 
então é tirada a média. Quanto maior o 
número de subclasses IPC/CPC citadas, 
mais alto o valor. 

• Litígio: contagem de famílias de patentes 
em litígio. 

• Oposição: contagem de famílias de 
patentes com oposição. 

Observou-se das citadas métricas e gráficos 
elaborados no estudo detalhado que a patente 
chinesa tem maior força que as brasileiras, e 
tem também maior número de citações. Isso 
indica uma desvantagem mercadológica e de 
reconhecimento, avaliado pelas citações, das 
invenções brasileiras em relação à chinesa. Em 
termos de cobertura geográfica, generalidade e 
originalidade, todas as patentes têm avaliações 
equivalentes. Entretanto, ao considerar o 
contexto mercadológico sulamericano, o Brasil 
apresenta destaque. 
 
Conclusão 
 
Esta pesquisa, embora tenha utilizado três 
plataformas de buscas de patentes, priorizou a 
Questel Orbit Intelligence, que é um sistema 
completo e eficiente para recuperação e análise 
de documentos de patente, fornecendo maior 
quantidade de dados de patentes que os 
demais. Os dados encontrados revelam o 
crescimento da área tecnológica no que tange 
às patentes de própolis em cápsula, como 
também o pioneirismo do Brasil, no cenário sul-
americano e a forte concentração de patentes 
no continente asiático, sobretudo, o 
protagonismo da China. 
Há que se destacar a ascensão da tecnologia 
prospectada, como uma oportunidade de 
mercado, dado o quantitativo de pesquisas e 
patentes para o própolis em cápsulas. Porém, 
quando se trata da própolis vermelha associada 
à sua apresentação em microcápsula, as 
pesquisas ainda estão em fase exploratória 
inicial. Em contrapartida, pelo caráter escasso 
de pesquisas e inovador da IG, com destaque 
para sua apresentação em cápsula e 
microcápsula, o mercado revela-se promissor. 
Ademais, ainda se percebe uma divulgação 

restrita e poucos estudos sobre os benefícios, 
ações terapêuticas e peculiaridades da própolis, 
sobretudo, da própolis vermelha. 
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Resumo 
 
O boto-cinza (Sotalia guianensis) é um cetáceo que utiliza barras de rios, estuários e baías. Por serem áreas de extrema 
interferência antrópica, a espécie está susceptível a diversas ameaças. A exemplo da construção de uma ponte na foz do 
estuário do rio Cachoeira, Ilhéus-Bahia e do fluxo de embarcações no local. Os ruídos subaquáticos emitidos na instalação 
dos pilares da ponte e bem como pelos motores das embarcações modificam o ambiente. O objetivo desse estudo foi 
avaliar se houveram mudanças comportamentais e na ocorrência dos botos-cinza frente a construção da ponte do estuário 
do rio Cachoeira. A ocorrência e atividades dos botos-cinza e de embarcações foram registradas. Foram avistados 11 
indivíduos durante o monitoramento. As principais atividades registradas foram o deslocamento (60,24%) e alimentação 
(32,53%). Os grupos foram observados tanto na maré enchente quanto na maré vazante. Foram registradas 148 trajetórias 
de embarcações, sendo 65% da categoria ―com motor‖. Além disso, foram registradas 70 trajetórias da embarcação que 
auxilia a obra da ponte. Foi verificado que a frequência horária de avistagem de indivíduos de botos-cinza diminuiu do ano 
de 2018 (SILVA NETO, 2018) em comparação com o ano de 2019, respectivamente de 0,4 indivíduos por hora para 0,28 
ind/h, o que sugere um possível impacto negativo das atividades relacionadas a construção da ponte sobre a ocorrência dos 
botos-cinza no estuário. 
Palavras-chave: Área de uso. Cetáceos. Impacto antropogênico. Estuário. 
 

VISUAL MONITORING OF THE GUIANA DOLPHIN (SOTALIA GUIANENSIS) DURING THE CONSTRUCTION OF THE 
BRIGDE JORGE AMADO, ILHÉUS, BAHIA 

 
Abstract 
 
Guiana dolphin (Sotalia guianensis) is a small cetacean that inhabits shallow waters, estuaries, and bays. While inhabiting 
areas of huge anthropic interference, the species is susceptible to several threats. The construction of a bridge in the 
Cachoeira River estuary, Ilhéus-Bahia, as well as the traffic of boats are some examples. Underwater noises for the build of 
the bridge pillars as well the engines of the boats modify the environment. The goal of this study was to investigate if the 
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behavior and occurrence of Guiana dolphins changed facing the bridge construction in Cachoeira river. We registered the 
occurrence and the activities of the Guiana dolphins and boats. We monitored from February to July 2019 to assess how the 
groups respond to human interference. Eleven individuals were recorded, their main activities were travel (60.24%) and food 
(32.53%). The groups were observed both at high and low tides 148 vessel trajectories were recorded, 65% of which were in 
the “engine” category. Besides, 70 trajectories of the vessel supporting the bridge were recorded. We found that the 
frequency of sighting of individuals of gray porpoises decreased from the year 2018 (SILVA NETO, 2018) compared to the 
year 2019, respectively from 0.4 individuals per hour to 0.28 ind / h, which suggests a negative impact activities related to the 
construction of the bridge over the occurrence of gray porpoises in the estuary. 
Keywords: Area of use. Cetaceans. Human impact. Estuary. 

 
Introdução 
 
O boto-cinza (Sotalia Guianensis) é um 
pequeno cetáceo da família Delphinidae que 
costuma freqüentar, estuários, baías e 
desembocaduras de rios (FLORES e DA SILVA, 
2009). Os impactos gerados por construções 
marítimas podem afetar drasticamente as 
populações de cetáceos. O aumento dos ruídos 
no ambiente aquático altera a paisagem sonora 
causando o mascaramento de sons 
biologicamente importantes para esses animais 
(PAYNE and WEBB, 1971). A modificação da 
batimetria causado por construções pode 
também impactar as populações de cetáceos 
costeiros, causando alterações nas respostas 
comportamentais ou até mesmo o abandono da 
área (SANTOS et al., 2010b). 
 
Metodologia 
 
O trabalho foi realizado na parte inferior do 
estuário do Rio Cachoeira, Baía do Pontal, no 
Município de Ilhéus-BA, uma área estuarina de 
comum uso de botos-cinza e embarcações, 
onde estudos voltados ao comportamento da 
espécie já vêm sendo realizados (SANTOS et 
al., 2010b; LIMA & LE PENDU 2014; IMAMURA 
et. al., 2018). A instalação de uma ponte 
estaiada (Ponte Jorge Amado), teve início em 
setembro de 2016, na entrada do estuário da 
baía do Pontal. Um monitoramento foi realizado 
conforme a metodologia e protocolo elaborados 
por Cruz no trabalho realizado para a mesma 
população e área de estudo em 2016 (CRUZ, 
2016). A cada avistagem de um grupo de botos-
cinza sua atividade (deslocamento, alimentação, 
socialização ou descanso) era registrada. 
Também foram registradas as embarcações em 
trânsito, bem como se possuía ou não motor e a 
categoria (motor de centro, popa ou rabeta). As 

coletas foram realizadas por 2 sessões por dia 
sorteadas dentre os peíodos: 7h00 às 10h00, 
10h30 às 13h30 e 14h00 às 17h00. O 
monitoramento foi realizado dois dias durante a 
semana e um dia durante o final de semana, em 
3 semanas de cada mês. Os dados foram 
coletados de fevereiro a julho de 2019. As 
observações foram feitas por 1 ou 2 
observadores em ponto fixo com auxílio de 
binóculos (modelo Ocean 7x50WP; marca 
Lugan). Com a finalidade de medir os ângulos 
verticais e horizontais dos objetos monitorados 
um teodolito Kolida Kt-02 foi utilizado. Outros 
equipamentos utilizados foram uma fita métrica 
para medir a altura do teodolito, um relógio para 
marcar o horário dos pontos e um gravador de 
áudio para registrar informações para posterior 
transcrição. 
 
Resultados e Discussão 
 
O esforço amostral de Fevereiro à Junho de 
2019 foi de 38 horas e 18 minutos durante 12 
dias de amostragem (4%). Foram avistados 4 
grupos de botos-cinza, totalizando 11 
indivíduos. A composição etária foi de 8 adultos 
e 3 imaturos. A frequência horária de avistagem 
de botos-cinza foi de 0,28 ind/h. O percentual de 
registro de atividades dos botos-cinza foi de: 
32% em alimentação, 5% em descanso, 61% 
em deslocamento e 2% em socialização. Os 
botos-cinza foram registrados principalmente a 
proximidade do ponto de monitoramento (Figura 
1). 
Foram observadas 148 embarcações no mesmo 
período, 64% com motor (de centro, popa ou 
rabeta) e 36% sem motor. Os tipos de 
embarcação monitoradas foram: 21 veleiros, 33 
saveiros, 19 stand up paddles, 12 lanchas, 6 jet-
skis, 6 catamarãs, 24 canoas, 7 caiaques e 20 
botes. Essas embarcações eram distribuídas 
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em toda a baia do Pontal (Figura 2). Foram 
avistadas 77 trajetórias de embarcações com 
motor de popa atravessando a boca do estuário 
(embarcação auxiliar da obra da Ponte Jorge 
Amado). As fases da construção da ponte 
observadas durante o monitoramento foram a 
fase de Sistema viário sul e a Mesoestrutura. 
Silva Neto (2018) realizou uma pesquisa no ano 
anterior com a mesma metodologia do presente 
estudo, onde observou uma frequência de 0,4 
indivíduos por hora, a frequência horária de 
avistagem de botos-cinza no presente estudo foi 
de 0,28 ind/h, isso evidencia que houve uma 
diminuição das entradas e trajetórias dos botos- 
cinza durante construção da ponte na Baía do 
Pontal. Apesar dessa evidência, vários são os 
fatores possíveis que podem ter influenciado em 
uma menor frequência dos indivíduos no 
ambiente estudado, portanto aconselha-se que 
mais coletas sejam realizadas. Na mesma área 
de estudo, Imamura et. al. (2018) descreveu 
que ruídos provocados pelo motor de popa são 
os maios impactantes para os botos-cinza na 
baía do Pontal (IMAMURA et. al., 2018). O 
tráfego da embarcação da ponte pode ser a 
principal fonte de impacto da construção da 
ponte para os botos-cinza. Além disso, o som 
do maquinário para a obra da ponte emite 
ruídos considerados impactantes na 
comunicação e ecolocalização dos botos-cinza. 
 
Conclusão 
 
Os resultados mostram uma redução na 
ocorrência dos botos-cinza de em 2019 durante 
a construção da Ponte em relação ao ano 
anterior. O estuário do Rio Cachoeira era uma 
área de uso diário do boto-cinza antes da 
construção da Ponte Jorge Amado. A 
continuidade do monitoramento permitirá 
verificar se os botos-cinza voltam a usar o 
estuário com a mesma frequência agora que a 
obra está finalizada ou se as alterações 
batimétricas visíveis do estuário gerados pela 
construção impactarão a longo prazo os hábitos 
da população de botos-cinza. 
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Figura 1- Mapa dos pontos de registro de botos-cinza monitorados do ponto B na Baía do Pontal em Ilhéus, Bahia de 
fevereiro a junho 2019. A densidade kernel é representada em vermelho. 

 
 

Figura 2- Mapa dos pontos das embarcações monitoradas do Ponto B de fevereiro a agosto de 2019 durante a construção 
da Ponte Jorge Amado, Bahia. A densidade kernel é representada em vermelho. 
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Resumo 
 
A presente pesquisa teve como objetivo analisar as políticas de esporte e lazer implementadas no município de Itabuna/BA, 
no período de 2016 a 2020. Trata- se de uma pesquisa documental de natureza exploratória e abordagem qualitativa. O 
trabalho justifica-se pela necessidade de ampliação dos estudos relacionados ao tema bem como a possibilidade de 
geração de dados com base em evidências científicas com vistas a qualificação da tomada de decisão política. Os 
resultados apontaram uma fragilidade legislativa em relação ao esporte e lazer com poucos dispositivos legais correlatos a 
área. No que se refere ao aparato institucional, o esporte e lazer encontram-se alocados na Secretaria Municipal de 
Educação com duas assessorias voltadas ao desporto escolar. Do ponto de vista do planejamento e gestão foi possível 
identificar dissonâncias entre a alocação e execução orçamentária bem como, rupturas nas prioridades estabelecidas 
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durante o processo eleitoral em comparação ao processo de formação da agenda governamental para o esporte e lazer. 
Desta forma, pode-se concluir que o município ora analisado apresenta lacunas na gestão esportiva pública que necessitam 
de ajustes com vistas a garantia do esporte e lazer enquanto direitos sociais. 
Palavras-chave: Esporte. Políticas Públicas. Itabuna. 
 

ANALYSIS OF PUBLIC SPORT AND LEISURE POLICY IMPLEMENTEDIN THE CITY OF ITABUNA/BA 
 
Abstract 
 
This research aimed to analyze the sports and leisure policies implemented in the municipality of Itabuna / BA, in the period 
from 2016 to 2020. This is a documentary research of an exploratory nature and qualitative approach. The work is justified 
by the need to expand studies related to the theme as well as the possibility of generating data based on scientific evidence 
with a view to qualifying political decision-making. The results showed a legislative weakness in relation to sports and leisure 
with few legal provisions related to the area. With regard to the institutional apparatus, sport and leisure are allocated to the 
Municipal Education Department with two advisors focused on school sports. From the point of view of planning and 
management, it was possible to identify dissonances between budget allocation and execution, as well as disruptions in the 
priorities established during the electoral process compared to the process of forming the governmental agenda for sport and 
leisure. Thus, it can be concluded that the municipality under analysis has gaps in public sports management that need 
adjustments with a view to guaranteeing sport and leisure as social rights. 
Keywords: Sport. Public Policies. Itabuna. 

 
Introdução 
 
A relação entre a política e o esporte no Brasil é 
permeada por diversos fatos históricos que 
materializam as prioridades delineadas ao longo 
do tempo por parte dos diversos governos que 
administraram os entes federativos (PALMITO 
et al, 2020). Desta forma, o contexto municipal 
brasileiro se apresenta como um vasto campo a 
ser explorado do ponto de vista científico, 
principalmente, no que se refere as análises da 
política e gestão do esporte e lazer. 
Nesta perspectiva despertou-se o interesse em 
analisar as políticas públicas de esporte e lazer 
implementadas no município de Itabuna/BA. O 
mesmo encontra-se localizado na região sul do 
estado da Bahia. A região é conhecida como 
Costa do Cacau e encontra-se a 426 
quilômetros de distância da capital baiana. O 
município é considerado a quinta cidade mais 
populosa do Estado com uma população 
estimada em aproximadamente 214 mil 
habitantes. O Produto Interno Bruto (PIB) per 
capita do município em 2017 correspondeu a R$ 
18.023,73. O índice de Desenvolvimento 
Humano equivaleu a 0,712, no ano de 2010, um 
valor significativo para a região Nordeste. O 
índice Gini correspondeu a 0,56 no ano de 2010 
(IBGE, 2020). 
Do ponto de vista científico, o trabalho justifica-
se pela necessidade de ampliação de pesquisas 
correlatas ao tema tendo em vista que ainda 

são poucos os estudos sobre a temática em 
questão na literatura científica brasileira. A 
justificativa social corresponde a possibilidade 
de compreensão das possibilidades e limitações 
inerentes a gestão esportiva local com vistas ao 
processo de qualificação das ações 
desenvolvidas com base em evidências 
científicas. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa documental de 
natureza exploratória e abordagem qualitativa 
(GIL, 2008). O recorte temporal do estudo 
corresponde ao período de 2016 a 2020.. Os 
documentos analisados foram direcionados 
pelas categorias elencadas no estudo, a saber: 
dispositivos legais para o esporte; a agenda 
política voltada ao esporte e lazer; o aparato 
institucional da política pública de esporte e 
lazer. 
Neste sentido, foram analisados os seguintes 
documentos: Lei Orgânica Municipal; Planos de 
Governo; Plano Plurianual (PPA); Lei 
Orçamentária Anual (LOA); Relatórios de 
Execução Orçamentária (RREO). Tais 
documentos foram coletadas no site do Tribunal 
de Contas dos Municípios do estado da Bahia 
(TCM/BA), diário oficial do município de Itabuna, 
portal da Superintendência de Estudos Sociais e 
Econômicos da Bahia (SEI) e Sistema de 
Informações Contábeis e Fiscais do Setor 
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Público Brasileiro (SINCONFI). Em relação a 
organização e tratamento dos dados, utilizou-se 
as categorias elencadas por Barros (2009), a 
saber: arcabouço legal; aparato institucional; 
planejamento e gestão. Os dados foram 
discutidos com base nos pressupostos teóricos 
elencados na área das Políticas Públicas. 
 
Resultados e Discussão 
 
A lei orgânica municipal aponta a promoção, 
incentivo e garantias de recursos financeiros e 
operacionais às práticas desportivas escolares e 
comunitárias, bem como o lazer como direito de 
todos com vistas ao desenvolvimento integral. 
De maneira complementar, veda o município a 
subvenção de entidades desportivas 
profissionais e isenta de tributação municipal os 
eventos esportivos amadorísticos. 
Além disso, prevê o desenvolvimento de planos 
e programas de construção e manutenção de 
equipamentos desportivos escolares e 
comunitários, atendendo a demandas dos 
portadores de deficiência física e a Criação do 
Conselho Municipal de Desporto. De acordo 
com Rosa (2011), a implantação de 
equipamentos esportivos e de lazer demanda 
recursos financeiros advindos do próprio 
orçamento municipal ou por meio de parcerias 
com outras estruturas governamentais. Desta 
forma, os convênios públicos podem ser 
considerados uma alternativa significativa para 
a construção, ampliação e revitalização de 
espaços esportivos e de lazer. 
Em relação ao aparato institucional, constatou-
se a inserção do esporte e lazer na Secretaria 
Municipal de Educação, na qual existem duas 
unidades administrativas voltadas ao Desporto 
Escolar. No que diz respeito ao planejamento e 
gestão, diagnosticou-se propostas 
fundamentadas em indicadores analíticos 
análogos a programas e projetos, infraestrutura, 
apoio a eventos, fatos inovadores e controle 
social. Desse modo, pode-se afirmar que ―em 
virtude da complexidade e do volume de 
questões que apresentam a esses 
formuladores, apenas algumas delas são 
realmente consideradas em um determinado 
momento‖ (CAPELLA, 2007, p. 88). 

Em relação a alocação orçamentária identificou-
se na Lei Orçamentária Anual (LOA) do ano de 
2017 um valor correspondente a 
R$7.000.000.00. Contudo, verificou-se uma 
queda significativa na alocação do ano de 2019, 
aproximadamente R$1.000.000.00. Ao analisar 
o RREO percebeu-se apenas R$500.000 
declarados no ano de 2017 (SEI, 2020). Vale 
ressaltar que não foi possível identificar 
execuções orçamentárias nos anos 
subsequentes. Para Mezzadri et al (2006) as 
ações direcionadas para o esporte são 
estabelecidas pelas vontades e interesses dos 
próprios governantes, sem planejamento 
preexistente e envolvimento da sociedade nas 
decisões. 
 
Considerações Finais 
 
A política pública de esporte e lazer apresenta 
uma série de lacunas em relação ao elementos 
analisados. Neste contexto, verifica-se a 
necessidade de uma revisão legislativa no 
sentido de atualizar o ordenamento legal do 
esporte e lazer frente as novas demandas 
sociais em vigência. Além disso, acredita-se que 
a estrutura administrativa direcionada ao setor 
apresenta restrições do ponto de vista 
administrativo e financeiro bem como, percebe-
se a necessidade de estabelecer uma 
consonância entre a alocação e execução 
orçamentária com base nas prioridades 
elencadas nas peças orçamentárias 
direcionadas aos fenômenos investigados. 
Ademais, torna-se necessária a realização de 
novos estudos na área no intuito de aprofundar 
o conhecimento acerca do processo de 
implementação e avaliação das políticas 
públicas de esporte e lazer no referido 
município, levando-se em consideração os 
fatores limitantes da pesquisa documental e a 
dificuldade de acesso aos documentos que 
permeiam a dinâmica política em questão. 
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Resumo 
 
A tuberculose é uma doença infectocontagiosa, tratando-se de um agravo de notificação compulsória. A Bahia apresenta 
uma alta taxa de casos de tuberculose sendo o 5° estado com maior número de pessoas com essa enfermidade. Diante 
disso,o presente estudo objetiva identificar a prevalência de tuberculose no estado da Bahia. Foi realizado um estudo 
epidemiológico a partir dos dados disponíveis no Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). 
Por ser um agravo presente demonstra a necessidade de ações preventivas, com foco na educação em saúde, a fim de 
aumentar qualidade de vida das pessoas, minimizando os fatores de risco. 
Palavras-chave: Tuberculose. Educação em saúde. Epidemiologia. 
 

PREVALENCE OF TUBERCULOSIS IN BAHIA BETWEEN 2015 AND 2019 
 
Abstract 
 
Tuberculosis is an infectious and contagious disease, and it is a condition of compulsory notification. Bahia has a high rate of 
tuberculosis cases, being the 5th state with the highest number of people with this disease. In view of this, the present study 
aims to identify the prevalence of tuberculosis in the state of Bahia. An epidemiological study was carried out based on data 
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available at the Informatics Department of the Unified Health System (DATASUS). Because it is a present disease, it 
demonstrates the need for preventive actions, focusing on health education, in order to increase people's quality of life, 
minimizing risk factors. 
Keywords: Tuberculosis. Health education. Epidemiology. 

 
Introdução 
 
A tuberculose é causada pelo bacilo de Koch ou 
Mycobacterium tuberculosis. Trata-se de uma 
doença infectocontagiosa, cuja transmissão 
ocorre predominantemente por vias aéreas, na 
qual os pulmões são os principais acometidos, 
embora possa afetar outras partes do corpo 
como laringe, articulações, ossos, meninge, 
entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE,2019). 
A exposição ao bacilo não é por si só suficiente 
para desenvolver a doença. Sabe-se que existe, 
também, a contribuição de fatores intrínsecos 
ligados às informações localizadas no DNA, que 
tornam o indivíduo vulnerável ao adoecimento e 
as causas extrínsecas tais como fumo, 
alcoolismo, condições sociais adversas, 
desnutrição entre outros para suscetibilidade e 
gravidade (FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ, 
2013). 
No Brasil, o estado da Bahia apresenta uma alta 
taxa de casos de tuberculose sendo o 5° estado 
com maior número de pessoas com essa 
enfermidade (SECRETARIA DA SAÚDE DO 
ESTADO DA BAHIA). Diante disso, o presente 
trabalho pode ter grande relevância por retratar 
o número de casos de tuberculose nos últimos 
04 anos, por meio de um recorte temporal. 
Possibilita, dessa forma, o planejamento de 
ações preventivas eficazes permitindo um maior 
controle, com a redução dos casos. 
Trata-se de um grande problema de saúde 
pública país, sendo considerado um agravo de 
notificação compulsória (SINAN, 2020). Nesse 
contexto, o presente estudo tem como objetivo 
identificar a prevalência de tuberculose no 
estado da Bahia. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo epidemiológico, 
realizado a partir de dados secundários 
disponíveis no Departamento de Informática do 
Sistema Único de Saúde (DATASUS), tendo 
sido consultados os dados referentes ao recorte 

temporal entre 2015 a 2019. Os cálculos foram 
feitos tomando por base a população estimada 
no Estado da Bahia em cada ano e resultando 
no número de casos para cada 10 mil 
habitantes. 
 
Resultados e Discussões 
 
Após buscas no Departamento de Informática 
do Sistema Único de Saúde (DATASUS) foram 
encontrados os dados da tabela 1, onde pode-
se observar a caracterização dos estudos com 
relação ao ano de notificação, o número de 
casos confirmados e a sua quantidade a cada 
10 mil hab. no estado da Bahia. 

 
Tabela 1 – Número de casos de tuberculose na Bahia 

confirmados por ano da notificação. 

Ano da 
notificação 

Casos 
confirmados 

Quantidade a cada 10 
mil habitantes 

2015 5.134 3,3 

2016 5.338 3,5 

2017 5.512 3,6 

2018 5.709 3,8 

2019 5.451 3,6 

Fonte: DATASUS. 
 

A média de casos no período analisado foi de 
aproximadamente 5.428. Neste período foram 
notificados um total de 27.144 casos de 
tuberculose na Bahia, que equivale a 
aproximadamente 6,25% do total de casos 
notificados em todo o país no mesmo período. 
Sabe-se que existe relação direta entre a 
tuberculose e os determinantes sociais da 
saúde, ou seja, as regiões do país onde tem 
mais pessoas em situação de vida precária 
estarátambém mais susceptível a apresentar 
mais casos da doença. 
No estudo realizado por Santos; Martins, 2018 
mostrou que o sexo masculino expressou maior 
risco para doenças infectocontagiosas pela 
maior exposição ao tabagismo e alcoolismo, 
quando comparado ao sexo feminino. Além do 
nível de escolaridade ser um dado de grande 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 24 
 

destaque para abandono do tratamento de 
tuberculose. 
 
Conclusão 
 
A tuberculose é um agravo presente na 
população baiana, apresnetando caráter 
endêmico, o que demonstra a necessidade de 
ações preventivas, por meio da educação em 
saúde, além de ações intersetoriais que 
produzam melhorias na realidade 
socioeconômica da população, a fim de 
aumentar os níveis de saúde e a qualidade de 
vida das pessoas, minimizando os fatores de 
risco. Os números aqui apresentados são 
resultado dos casos notificados. No entanto, há 
de se considerar que a subnotificação ainda é 
presente nos diversos sistemas de informação 
do Sistema Único de Saúde (SUS), o que 
sugere um quadro epidemiológico ainda mais 
grave. 
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Resumo 
 
O presente artigo é uma revisão bibliográfica que parte da assimilação de como a água fluoretada e a alimentação resultam 
no aparecimento da cárie dentária em crianças. Tendo como objetivo analisar a relação entre a fluoretação e a alimentação 
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quando adaptada a circunstâncias sociodemográficas fomenta a manifestação da cárie dentária em crianças. Para 
realização dessa pesquisa foram utilizados dados de pesquisa selecionados através das plataformas Google Acadêmico, 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS Brasil), SciElo e livro Odontologia em Saúde Coletiva, planejando ações e Promovendo 
Saúde de Antônio Carlos Pereira e colaboradores, editora Artmed, 2003. Assim, este trabalho abordará como uma boa 
alimentação ou uma má dieta, juntamente com o íon flúor inserido na água de abastecimento público e como os fatores 
externos atuam para esta patologia multifatorial, conhecida como cárie dentária. Diante do grande aparecimento da doença 
cárie, se faz necessário o estudo para o entendimento de como a alimentação e a fluoretação em conjunto com agentes 
biológicos acarreta essa patologia. Contudo, evidenciou-se que uma dieta rica em alimentos contendo muita sacarose, 
carboidrato, a falta de algumas vitaminas e alimentos industrializados são vilões quando se trata em uma boa saúde bucal. 
Palavras-chave: Alimentação. Criança. Fluoretação. Fatores socioeconômicos. 
 

THE INFLUENCE OF FLUORIDATED WATER AND FOOD AS A RESULT OF THE DEVELOPMENT OF CARIES IN 
CHILDREN: A LITERATURE REVIEW. 

 
Abstract 
 
The present article is a bibliographic review that starts from the assimilation of how fluoridated water and food result in the 
appearance of dental caries in children. With the objective of analyzing the relationship between fluoridation and food when 
adapted to sociodemographic circumstances, it promotes the manifestation of dental caries in children. To carry out this 
research, research data selected through the Google Scholar, Virtual Health Library (VHL Brazil), SciElo and Dentistry in 
Public Health platforms were used, planning actions and Promoting Health by Antônio Carlos Pereira and collaborators, 
Artmed publisher, 2003. Thus, this work will address how a good diet or a bad diet, together with the fluoride ion inserted in 
the public water supply and how external factors act for this multifactorial pathology, known as tooth decay. In view of the 
great appearance of the caries disease, it is necessary to study to understand how eating and fluoridation together with 
biological agents causes this pathology. However, it became evident that a diet rich in foods containing a lot of sucrose, 
carbohydrates, the lack of some vitamins and industrialized foods are villains when it comes to good oral health. 
Keywords: Food. Kid. Fluoridation. Factors Socioeconomic. 

 
Introdução 
 
A cárie dentária é uma doença infecciosa mais 
comum na infância, a mais prevalente entre os 
agravos bucais e a que mais causa perca dos 
dentes. Esta patologia resulta da colonização da 
superfície do esmalte por microrganismos, 
especialmente os Streptococcus mutans (JOSÉ, 
2016). A cárie dentária tem sido entendida como 
uma doença multifatorial, resultado de 
complexas interações do biofilme, dieta e do 
próprio hospedeiro. 
A partir de 1974, a fluoretação da água de 
abastecimento público passa a ser obrigatório 
no Brasil, onde existe Estação de Tratamento 
de Água (ETA), e é regulamentada por meios de 
legislação. A Lei Federal de n° 6.050, de 24 de 
maio de 1974, dispõe sobre a fluoretação da 
água em sistemas públicos de abastecimento 
(RAMIRES; BUZALAF, 2006). 
Analisar questões da propensão de problemas 
bucais, torna-se de suma importância, pois a 
partir da cariogenicidade da dieta e o estudo 
para o entendimento da forma que a água 
fluoretada com a alimentação agem em 

resultado para o aparecimento da cárie em 
crianças. 
Diante do exposto, este trabalho teve por 
objetivo analisar o conjunto alimentação e 
fluoretação na fomentação da cárie, uma vez 
que, crianças em circunstâncias 
sociodemográfica e socioeconômica necessitem 
da orientação para associá-los em prol de uma 
saúde melhor. 
 
Metodologia 
 
Este estudo enquadra-se numa abordagem 
qualitativa, visto que neste tipo de pesquisa o 
foco volta-se mais ao processo do que 
simplesmente aos resultados (BOGDAN; 
BIKLEN, 1994). Trata-se de uma revisão de 
literatura enfocando a temática sobre como a 
influência da água fluoretada e a alimentação 
resultam no aparecimento de cárie dentária em 
crianças, com delineamento descritivo e 
analítico, na qual se buscou apreender o 
significado e as ações implementadas no campo 
dasaúde, uma vez o consumo da água 
fluoretada e dieta alimentar de crianças em 
determinadas circunstâncias sociodemográficas 
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influenciam no aparecimento de cárie dentária. 
A pesquisa e o refinamento científico ocorreram 
nos periódicos brasileiros indexados às bases 
de dados SciELO, Google Acadêmico, Livro 
Odontologia em Saúde Coletiva, planejando 
ações e Promovendo Saúde de Antônio Carlos 
Pereira e colaboradores, editora Artmed, 2003 e 
BVS Brasil. Foram utilizados artigos, 
dissertações e teses que enfocassem o 
assunto, com idioma em português e espanhol. 
Para efetivação da busca de dados pertinentes 
ao estudo utilizaram-se os seguintes 
descritores: ―alimentação‖, ―criança‖, 
―fluoretação‖, ―fatores socioeconômico‖ e 
―multifatorial‖. 
 
Cárie Dentária 
 
A cárie dentária é identificada como uma 
doença bacteriana, a qual está associada com a 
diminuição da mineralização dos tecidos duros 
do dente, como o esmalte. Por sua vez, os 
ácidos decorrentes da fermentação dos 
carboidratos presentes na dieta alimentar agem 
nestes tecidos os destruindo, como também 
colonizando microrganismos (PEREIRA, 2003). 
É possível analisar que no início do século XIX, 
quando ocorreu a Revolução Industrial e, 
concomitantemente, com o surgimento das 
indústrias as quais influenciaram a 
disponibilização de produtos à base de 
carboidratos fermentáveis a toda população, 
foram constatados casos de cárie. Por este 
processo sócio-histórico, a cárie dentária surge 
como um problema de saúde pública, pois, além 
disso, por se tratar de uma doença multifatorial, 
essa patologia ainda é vista como um desafio a 
ser superado pela odontologia, mesmo com os 
avanços tecnológicos, novos materiais e 
técnicas (FEJERSKOV, 1990). 
 
Fluoretação da Água no Abastecimento 
Público 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), com a fluoretação da água de 
abastecimento público, pela ampliação de 
programas de atendimento odontológicos e 
mediante a conscientização da população para 

programas de cuidados dentais preventivos, 
bem como a ingestão de alimentos não 
cariogênicos houve uma diminuição dos índices 
de cárie dentária no Brasil (GANGUSSU, 
M.C.T.et al., 2002). Um dos mecanismos mais 
importantes de saúde pública é a fluoretação da 
água disponibilizada para consumo, pois tem 
sido visto como o método mais efetivo de 
prevenção de cárie, em termo de abrangência 
coletiva. Este método é indicado por diversas 
organizações de ciência e saúde, entre elas a 
FDI (Federação Dentária Internacional), a IADR 
(Associação Internacional de Pesquisa em 
Odontologia) e a OPAS (Organização Pan-
Americana de Saúde). (ANDRADE, 2015) 
A fluoretação é a adição controlada de um 
composto de flúor a água de abastecimento 
público. (RAMIRES; BUZALAF, 2006) 
Inicialmente, os estudos monitorados da 
fluoretação artificial, foi datado em 1945, 
quando se evidenciou a predisposição do flúor 
em atuar como agente preventivo da cárie 
(PEREIRA,2003). Contudo, a fluoretação da 
água teve início no Brasil em 1953, na cidade 
de Baixo Gandu, no Espírito Santo, onde desde 
essa data até 1967 houve uma redução de 
65,4% de cárie dentária em crianças de 6 a 12 
anos (ANDRADE, 2015). No entanto, a 
fluoretação foi determinada a partir de 24 de 
maio de 1974, no qual a partir dessa data a 
mesma passa a ser obrigatória no Brasil, onde 
existisse Estação de Tratamento de Água. 
Ainda, de acordo com a Fundação Nacional de 
Saúde (2012), é indicado uma concentração de 
0,7 a 1,2 mg/L do íon flúor, pois assim não há 
nenhum dano e sim, torna-se um agente útil no 
combate e na prevenção da lesão de cárie 
dentária. 
 
Dieta, Nutrição e Cárie Dentária 
 
Para a odontologia, os fatores sociais, 
econômicos e culturais são vinculados como 
agentes que influenciam a dinâmica de 
evolução da cárie. Diante disso, certos 
alimentos inseridos na dieta alimentar de uma 
determinada comunidade afetarão sua saúde 
bucal (FEJERSKOV; MANJI, 1990). 
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De acordo com Cury (2001) apud Pereira 
(2003), notou-se que a energia advinda da 
sacarose faz com que as bactérias se 
desenvolvam na cavidade oral, especialmente 
do grupo Mutans. Dessa maneira, a existência 
da sacarose modifica de maneira quantitativa e 
qualitativa a placa dentária e, assim, havendo 
possibilidade de modificar produtos não-
cariogênicos em cariogênicos. 
Em campanhas de saúde bucal, por muito 
tempo, as frutas e vegetais foram usadas como 
alimentos símbolos para uma boa saúde dental. 
Pois, eram vistos como uma maneira natural de 
limpar os dentes, bem como razão para uma 
boa dentição. 
No entanto, através de diversos estudos foi 
mostrado que tais alimentos não poderiam 
sozinhos realizar medidas eficazes para uma 
boa saúde bucal. 
Além disso, alguns estudos mostram relatos de 
baixa associação nas experiências de cárie de 
pessoas com alta ingestão de frutas. Entretanto, 
existem indicadores os quais salientam que a 
prolongado e frequente consumo de bebidas de 
frutas adoçadas e aromatizadas e alimentos 
enlatados é um importante causador de cárie 
dentária em crianças (PEREIRA, 2003). 
Diante do exposto, a assistência odontológica 
na criança, mesmo durante a gravidez e depois 
no recém-nascido, é uma das estratégias 
preventivas mais adequadas contra a cárie 
dentária, incluindo recomendações dietéticas, 
uma dieta a qual não contenha alimentos 
cariogênicos e instruções sobre como realizar a 
higiene bucal adequada a partir da erupção dos 
primeiros dentes, a dentição decídua. A 
predisposição para desenvolver cárie dentária 
varia entre indivíduos e entre diferentes dentes 
dentro da mesma boca, por isso é 
recomendável o acompanhamento com o 
cirurgião-dentista e outros profissionais, como o 
nutricionista (Sanz; Nieto, 2013). 
 
Considerações Finais 
 
Através deste trabalho, foi possível identificar 
que é necessário o desenvolvimento de políticas 
visando o incentivo a substituição de alimentos 
contendo excesso de sacarose, a ingestão de 

muitos carboidratos, e/ou alimentos enlatados e 
industrializados por alimentos mais saudáveis e 
não cariogênicos, como frutas e verduras, os 
quais ajudariam ao não déficit de vitaminas. 
Outrossim, é fundamental a adição do íon flúor 
a água de abastecimento público, bem como 
seu controle, dessa forma, será cada vez maior 
a redução da patologia multifatorial, conhecida 
popularmente como cárie dentária. 
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Resumo 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar uma análise dos dados da COVID-19 no município de Jequié com base nos 
números de dados diariamente para a prefeitura municipal. Registramos os dados e números de casos confirmados, de 
pessoas recuperadas e número de mortes em uma planilha e, a partir destes, extraímos outras informações uteis, tais 
como: número de casos ativos, número de novos casos diários e média móvel correspondente, assim como número de 
novas mortes diárias e média móvel. Assim, temos como analisar a evolução da doença, assim como está acontecendo a 
recuperação das pessoas. 
Palavras-chave: Doença. Covid-19. Jequié. 
 

ANALYSIS OF COVID-19 DATA IN THE MUNICIPALITY OF JEQUIÉ 
 
Abstract 
 
This work aims to present an analysis of COVID-19 data in the municipality of Jequié based on the daily data numbers for 
the city hall. We record data and numbers of confirmed cases, people recovered and number of deaths in a spreadsheet 
and, from these, we extract other useful information, such as: number of active cases, number of active cases, number of 
new daily cases and average corresponding mobile number, as well as number of new daily deaths and moving average. So, 
how to analyze the evolution of the disease, how is the recovery of people. 
Keywords: Disease. Covid-19. Jequié. 
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Introdução 
 
A covid-19 é uma doença causada pelo 
coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que 
apresenta um espectro clínico variando de 
infecções assintomáticas a quadros graves. De 
acordo com a Organização Mundial de Saúde 
(OMS, 2020), a maioria (cerca de 80%) dos 
pacientes com covid-19 podem ser 
assintomáticos ou sintomáticos (poucos 
sintomas), e aproximadamente 20% dos casos 
detectados requer atendimento hospitalar por 
apresentarem dificuldade respiratória, dos quais 
aproximadamente 5% podem necessitar de 
suporte respiratório. 
A covid-19 afeta diferentes pessoas de 
diferentes maneiras. A maioria das pessoas 
infectadas apresentará sintomas leves a 
moderados da doença e não precisarão ser 
hospitalizadas. Os sintomas mais comuns são: 
febre, tosse seca e cansaço, no entanto, 
algumas pessoas podem apresentar sintomas 
menos comuns tais como: dores e desconfortos, 
dor de garganta, diarreia, conjuntivite, dor de 
cabeça e perder para dar o olfato. 

A transmissão acontece de uma pessoa 
doente para outra ou por contato próximo 
por meio de: Toque do aperto de mão 
contaminada; Gotículas de saliva; Espirro; 
Tosse; Catarro; Objetos ou superfícies 
contaminadas, como celulares, mesas, 
talheres, maçanetas, brinquedos, teclados 
de computador etc (MS, 2020). 
 

Até o momento, não há vacinas ou 
medicamentos específicos para a covid-19. Os 
tratamentos estão sendo investigados e serão 
testados por meio de estudos clínicos. Daí a 
importância de estudos que visem entender 
como se dar a disseminação do vírus, a 
contaminação e a evolução da doença como um 
todo, além de quanto fatal ela se torna para a 
população. 
Este trabalho tem como objetivo analisar os 
dados da Covid-19 no município de Jequié. 
Foram analisados os números de casos 
confirmados, número de casos recuperados, 
número de mortes e o número de casos ainda 
ativos, através de gráficos, gerados a partir de 
informações tabuladas. Tal análise é de suam 

importância para entendermos como a doença 
evolui no município e como as medidas 
sanitárias adotas pelo poder púbico estão 
refletindo no aumento/diminuição do número de 
contaminações. Neste sentindo, espera-se obter 
um panorama sobre a evolução da doença e 
seu nível de fatalidade. 
Para as análises citadas foram utilizados 
tabelas e gráficos que mostram a evolução do 
número de pessoas contaminadas, recuperadas 
e média móvel tanto de novos casos, como de 
mortes pela doença. 
O primeiro caso de covid-19 foi registrado no dia 
23 de março de 2020. Atualmente 
ultrapassamos mais de 5000 casos registrados, 
com 134 mortes (taxa de mortalidade em 2,5%), 
ocupando a oitava posição na Bahia em 
números de casos confirmados da doença. 
 
Metodologia 
 
Analisamos dados da Covid-19 anunciados pela 
prefeitura de Jequié diariamente registrando: 
número de casos confirmados, número de 
pessoas recuperadas e número de mortes. A 
partir destes valores registrados em planilha são 
calculados o número de casos ainda ativos 
(pessoas que ainda apresentam os sintomas da 
doença), taxa de progressão da doença, taxa de 
recuperação, taxa de mortalidade, média móvel 
de casos diários e média móvel de mortes. 
Todos estes dados podem ser acessados 
através do endereço 
https://sites.google.com/view/covid19jequie/ e é 
automaticamente autorizado conforme registro 
que fizemos. 
A taxa de progressão corresponde a taxa média 
dos últimos sete dias, já a média móvel 
corresponde a média de novos casos dos 
últimos sete dias que comparamos com a média 
móvel de 14 dias atrás. Esses parâmetros nos 
fornecem uma ideia da evolução da doença no 
município. A taxa de mortalidade será outro 
fator importante que nos aponta o grau de 
fatalidade da doença e a média móvel de 
mortes nos permitirá perceber como a doença 
está mitigando vidas. 
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Resultados e Discussão 
 
A Figura 1 exibe o número de casos 
confirmados, pessoas recuperadas e número de 
mortes de covid-19 no município de Jequié, até 
o dia 15/09/2020. Podemos observar que o 
número de casos confirmados vinha num 
comportamento quase exponencial, mas 
começou a desacelerar significativamente no 
mês da agosto, já o número de pessoas 
recuperadas teve crescimento significativo e 
ficando cada vez mais próximo do número de 
casos confirmados. 
A Figura 2 evidencia o número de pessoas 
recuperadas, número de mortes e quantidade 
de casos ainda ativos. Dos 5444 casos 
confirmados, 4902 pessoas se encontram 
recuperadas, que corresponde a 90% dos casos 
confirmados, 134 pessoas perderam suas vidas 
para a doença (2,5%) e ainda temos 7,5% de 
casos ativos, que corresponde a 408 pessoas 
ainda com os sintomas da doença. 
A Figura 3 abaixo mostra a comparação no 
número de novos casos confirmados a longo 
dos meses de março até setembro. Podemos 
perceber que o mês de julho foi o que 
apresentou maior evolução no número de novos 
casos, acompanhado do mês de agosto que se 
manteve acima do mês de julho até o dia 21/08, 
mas depois teve uma diminuição significativa no 
número de novos casos confirmados da doença. 
A Figura 4, mostra a comparação entre o 
número de novos casos confirmados, número 
de pessoas recuperadas e de mortes, do mês 
de abril a setembro. Vale salientar que como o 
mês ainda não acabou estes números sofrerão 
alteração diariamente. 
Observa-se que no mês de agosto com a queda 
de novos casos, pela primeira vez, o número de 
pessoas recuperadas esteve maior que o 
número de casos confirmados no mês. O 
mesmo vem se repetindo no mês de setembro. 
Um dado em que devemos estar bastante 
atentos é o número de casos ativos, ou seja, 
número de pessoas que ainda podem transmitir 
o vírus. Neste sentido apresentamos na Figura 
5 o comportamento do número de casos ativos 
desde o dia 01 de abril quando foi registrada a 
primeira morte no município. 

Percebe-se que o número de casos ativos vinha 
crescendo significativamente, no entanto, a 
partir do mês de agosto, começou a decrescer, 
principalmente nas últimas semanas. É 
evidenciado na Figura 6 os percentuais de 
casos ativos das últimas duas semanas, 
corroborando com a argumentação da queda de 
números de casos ativos. 
Já a Figura 7 mostra a comparação no número 
de casos ativos durante os meses de março e 
setembro. Podemos observa que a partir do 
mês de julho houve uma diminuição no número 
de caos ativos em 27,3%. Já do mês de agosto 
para o mês de setembro, temos até o momento 
uma redução de 55,9%. 
A da Figura 8 mostra a média móvel de novos 
casos durante as duas últimas semanas, assim 
como a média móvel dos novos casos. Por sua 
vez, a Figura 9 evidencia o número de mortes 
diárias, assim como a respectiva média móvel. 
Observa-se que a média móvel de novos casos 
vem diminuindo significativamente nas últimas 
duas semanas e a média móvel de mortes vem 
variando, se mantendo estável nos últimos dias. 
Isto aliado a um crescente número de pessoas 
recuperadas, diminui significativamente o 
número de casos ativos (pessoas ainda com 
sintomas do vírus), conforme já evidenciado 
anteriormente. 
 
Conclusão 
 
Os números de casos e mortes da covid-19 no 
município de Jequié vinha numa crescente 
assustadora até meados do mês de agosto, 
onde chegou ao seu pico, conforme 
evidenciados nos gráficos das figuras 1, 3 e 4. A 
partir do mês de agosto, houve uma diminuição 
na diferença entre o número de casos 
confirmados e de pessoas recuperadas, assim 
como uma diminuição no número de mortes 
(Fig. 4). Consequentemente, houve uma 
diminuição no número de pessoas ainda com 
sintomas da doença. 
Apesar de os números estarem aparentemente 
estáveis, é preciso estar atento, uma vez que 
não sabemos a quantidade de testes que estão 
sendo aplicados e, caso as pessoas não 
estejam sendo testadas "em massa", os 
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números podem nos conduzir a falsa impressão 
de que há redução no número de contaminados 
e nos levar a uma sensação de segurança que 
não condiz com a realidade, o que pode 
ocasionar mudanças de comportamentos que 
nos levem a uma reincidência de alta 
contaminação pelo vírus. 
Neste sentido, este trabalho é de suma 
importância para a sociedade Jequié, no sentido 
de ajudar a entender como os números da 
Covid-19 estão se comportando e, 
consequentemente, entender a evolução da 
doença no município, assim como perceber se 
as medidas de contenção da doença estão 
surtindo o efeito desejado. Também as 
autoridades podem fazer uso destas 
informações para tomadas de decisão no 
sentido de melhorar as políticas de contenção 
da doença. 
 

Referências 
 
OMS - Organização Mundial da Saúde. 
Coronavírus - Covid-19. Disponível em: 
<https://www.who.int/emergencies/diseases/nov
el-coronavirus-2019/>. Acesso em 01/09/2020. 
 
MS - Ministério da Saúde. Coronavírus. 
Disponível em: 
<https://coronavirus.saude.gov.br>. Acesso em 
01/09/2020. 
 
SANTOS, Valdex. Dados da Covid-19 no 
Município de Jequié. Disponível em: 
<https://sites.google.com/view/covid19jequie/>. 
Acesso em 15/09/2020. 
 
 
 

Figura 1: Número de casos confirmados, pessoas recuperadas e número de mortes. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 
 

Figura 2: Número de pessoas recuperadas, número de mortes e casos ainda ativos. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 
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Figura 3: Comparação no número de casos confirmados mês a mês. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 

 
Figura 4: Comparação entre o número casos confirmados, pessoas recuperadas e número de mortes. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 

 
Figura 5: Número de casos ativos. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 
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Figura 6: Percentuais de casos ativos nas últimas duas semanas. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020 

 
Figura 7: Comparação no número de casos ativos. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020 

 
Figura 8: Número e média móvel de novos casos confirmados nas duas últimas semanas. 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 
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Figura 9: Número e média móvel de mortes nas duas últimas semanas . 

 
Fonte: Autoria própria, atualizado em 15/09/2020. 
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Resumo 
 
No processo de escolarização dos educandos com surdez, é preciso que tenham acesso a uma abordagem bilíngue, ou 
seja, que possam ser contempladas tanto a Língua Brasileira de Sinais (L1), quanto a Língua Portuguesa (L2). O 
aprendizado de duas línguas diferentes não é tarefa fácil, podendo os estudantes com surdez apresentar dificuldades; o que 
contribui para isso é o fato de muitas instituições escolares não estarem preparadas para a construção de um ambiente 
escolar bilíngue. Diante disso, o presente trabalho visa analisar como ocorre a efetivação da abordagem bilíngue na prática. 
Para isso, realizamos uma entrevista em uma instituição de ensino do município de Vitória da Conquista (BA); bem como 
fizemos observações na sala de recursos multifuncionais destinada ao Atendimento Educacional Especializado. A partir 
disso, coletamos informações relevantes que foram disponibilizadas pela Coordenadora Pedagógica da escola. Analisamos 
que a instituição de ensino busca trabalhar a partir do princípio da inclusão, fornecendo uma educação bilíngue. 
Palavras-chave: Inclusão. Bilinguismo. Atendimento Educacional Especializado. 
 

THE BILINGUAL APPROACH IN SCHOOLING OF STUDENTS WITH DEAFNESS 
 
Abstract 
 
In the schooling process of students with deafness, they must have access to a bilingual approach, that is, they must 
contemplate both the Brazilian Sign Language (L1) and the Portuguese Language (L2). Learning two different languages is 
not an easy task, and students with deafness may experience difficulties; what contributes to this is the fact that many school 
institutions are not prepared to build a bilingual school environment. In view of this, the present work examines how the 
realization of the bilingual approach occurs in practice. For this, we conducted an interview at a teaching institution in the city 
of Vitória da Conquista (BA); as well as published in the multifunctional resource room for Specialized Educational 
Assistance. From this, we collected relevant information that was made available by the school's Pedagogical Coordinator. 
We analyze that the educational institution seeks to work from the principle of education, to provide bilingual education. 
Keywords: Specialized Educational Service. Inclusion. Bilingual. 
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Introdução 
 
No passado, o acesso à educação era um 
privilégio das pessoas ditas ―normais‖, de modo 
que os indivíduos que possuíam qualquer tipo 
de deficiência eram excluídos da participação 
em sociedade. Consequentemente, essa atitude 
legitimava atitudes preconceituosas, visto que 
eram incluídos somente aqueles que se 
encaixavam nos padrões estabelecidos pela 
classe dominante. Com o passar dos anos, a 
necessidade de todas as pessoas terem acesso 
à educação, é reconhecida. Nesse processo, a 
Declaração Mundial de Educação para Todos 
(1990) e a Declaração de Salamanca (1994) 
foram importantes contribuintes, afirmando que 
seria preciso garantir que as pessoas com 
deficiências pudessem ser incluídas no 
ambiente escolar, de modo a romper com 
estereótipos construídos historicamente. 
Segundo Gomes (2017), o Brasil foi um dos 
países que assinou a Declaração Mundial de 
Educação para Todos, assumindo o 
compromisso de universalizar o acesso à 
educação e promover a equidade. Para isso, o 
documento salienta que é imprescindível a 
adoção de medidas efetivas para reduzir as 
desigualdades, devendo ser construídos 
sistemas educacionais inclusivos nos âmbitos 
da esfera federativa. 
Os debates acerca do bilinguismo começaram a 
se expandir no Brasil a partir da década de 80, 
partindo do pressuposto de que o surdo deve 
adquirir a LIBRAS como língua materna (L1), e 
a Língua Portuguesa como segunda língua (L2). 
Reconhecida pela linguística, a LIBRAS 
apresenta todos os elementos pertinentes às 
línguas orais, como gramática, semântica e 
sintaxe. Nas palavras de Moura (2000), a ideia 
mais importante que a filosofia bilíngue traz é a 
de que os surdos possam formar uma 
comunidade com cultura e língua próprias; esta 
afirmação aponta para as especificidades das 
pessoas surdas que, na comunicação, utilizam 
como meio principalmente a Língua de Sinais, 
onde exerce o mesmo papel da língua de 
modalidade oral para os ouvintes. 
Em relação aos aspectos previstos na 
legislação brasileira, em Abril de 2002, a Lei 

10.436/02 foi aprovada, determinando ser a 
Libras o meio oficial de comunicação dos 
surdos. De acordo com o seu parágrafo único: 

Entende-se como Língua Brasileira de 
Sinais - Libras a forma de comunicação e 
expressão, em que o sistema linguístico 
de natureza visual-motora, com estrutura 
gramatical própria, constituem um sistema 
linguístico de transmissão de ideias e 
fatos, oriundos de comunidades de 
pessoas surdas do Brasil (BRASIL,2017). 
 

Essa lei aborda a respeito da necessidade de 
difusão da Língua de Sinais através do poder 
público, estabelecendo o uso da LIBRAS ―como 
meio de comunicação objetiva e de utilização 
corrente das comunidades surdas do Brasil‖ 
(art.2). Além disso, destaca sobre a importância 
de a LIBRAS ser incluída em cursos de 
formação de Educação Especial, 
Fonoaudiologia e de Magistério, em nível Médio 
e Superior nas instituições de ensino federais e 
estaduais. 
O decreto n 5626 de 22/12/2005, que 
regulamenta a lei n 10.436/2002, determina em 
seu capítulo VI, artigo 22, que devem se 
organizar para a inclusão: 

I  - escolas e classes de educação 
bilíngue, abertas a alunos surdos e 
ouvintes, com professores bilíngues, na 
educação infantil e nos anos iniciais do 
ensino fundamental; 
II - escolas bilíngues ou escolas comuns 
da rede regular de ensino, abertas a 
alunos surdos e ouvintes, para os anos 
finais do ensino fundamental, ensino 
médio ou educação profissional, com 
docentes das diferentes áreas do 
conhecimento, cientes da singularidade 
linguística dos alunos surdos, bem como a 
presença de tradutores e interpretes de 
LIBRAS-Língua Portuguesa (BRASIL, 
2017). 
 

Na rede regular de ensino, os alunos com 
surdez precisam ter acesso ao Atendimento 
Educacional Especializado, que deve ocorrer 
diariamente, no turno oposto ao das aulas na 
sala regular. Segundo Damázio (2007), o AEE é 
composto por três momentos didático-
pedagógicos, que são: o momento do 
Atendimento Educacional Especializado para o 
ensino em Libras; o momento do Atendimento 
Educacional Especializado para o ensino de 
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Língua Portuguesa e o momento do 
Atendimento Educacional Especializado para o 
ensino de Libras. Diante disso, o presente 
trabalho possui como objetivo analisar como 
ocorre a efetivação da abordagem bilíngue na 
prática. 
 
Metodologia 
 
Em termos metodológicos, foi utilizada a 
abordagem qualitativa que, de acordo com 
Godoy (1995), considera o contexto em que os 
fenômenos ocorrem, sendo compreendidos 
mediante as visões dos sujeitos envolvidos. O 
estudo é de caráter exploratório, possuindo o 
intuito de conceder proximidade com o 
problema pesquisado, compreendo-o com maior 
profundidade. Assim, realizamos uma entrevista 
informal com a Coordenadora pedagógica de 
uma instituição de ensino do município de 
Vitória da Conquista (BA). Além disso, 
observamos a atuação da profissional que 
trabalha na sala de recursos multifuncionais em 
que ocorre o Atendimento Educacional 
Especializado. A partir disso, extraímos 
informações importantes que contribuíram para 
uma maior compreensão acerca da abordagem 
bilíngue. 
 
Resultados e Discussões 
 
De acordo com informações disponibilizadas 
pela Coordenadora Pedagógica entrevistada, a 
escola possui aproximadamente 1.545 alunos, 
sendo 26 surdos, assim como possui 9 
interpretes de LIBRAS e 2 professores de 
LIBRAS. 
Segundo a entrevistada, a maior dificuldade dos 
alunos com surdez refere-se ao aprendizado da 
Língua Portuguesa, já que possui regras e 
normas totalmente diferentes da língua materna 
dos surdos, a LIBRAS. No que se refere a 
socialização entre os alunos surdos e ouvintes 
da escola, a profissional afirmou que ocorre de 
maneira natural e tranquila, não apresentando 
casos de preconceito. 
Os educandos surdos possuem intérpretes que 
fazem a mediação em sala de aula. Conforme a 
lei 10.436, todas as instituições de ensino 

devem dispor esses profissionais, pois é um 
direito de tais alunos. Segundo a coordenadora, 
no horário oposto ao que é realizado as aulas 
regulares, os educandos são encaminhados 
para o Atendimento Educacional Especializado, 
que ocorre na sala de recursos multifuncionais. 
Os recursos e materiais pedagógicos são 
relevantes para que ocorra a assimilação e 
compreensão dos conteúdos escolares; assim, 
pudemos observar que a sala de recursos 
multifuncionais da instituição possui uma grande 
variedade de materiais, sendo muitos deles 
confeccionados pelos próprios professores. 
Dentre os materiais utilizados, destacam-se os 
visuais, associando imagens, palavras ou frases 
à sinais em LIBRAS. 
Sobre os três momentos do AEE, a profissional 
faz os seguintes esclarecimentos: AEE para o 
ensino em LIBRAS: Os professores possuem o 
domínio da Língua Brasileira de Sinais, e no 
atendimento utilizam recursos lúdicos, como 
gravuras, cartazes, ficha de atividades, 
softwares, etc. O planejamento do AEE em 
Libras ocorre com a participação dos 
professores da classe regular. 
Atendimento Educacional Especializado para o 
ensino de Língua Portuguesa: É desenvolvido 
por uma professora formada em Letras, mas 
que também possui o domínio da LIBRAS. 
Segundo a coordenadora, esse atendimento 
especializado possui o objetivo de o aluno surdo 
desenvolver competências gramaticais, 
linguísticas e textuais, de modo que, se 
necessário, possa se comunicar através dessa 
língua. Ao contrário do que ocorre em relação a 
LIBRAS, o aprendizado da Língua Portuguesa é 
mais lento, pois envolve aspectos orais e 
auditivos. Apesar de ser importante para a vida 
do surdo, não atende a todas as necessidades, 
visto que corresponde a segunda língua da 
população surda. A coordenadora destaca 
também sobre a relevância de os profissionais 
que trabalham com a LIBRAS considerarem as 
realidades psicossocial, cultural e linguística dos 
educandos. 
Atendimento Educacional Especializado para o 
ensino de LIBRAS: O ensino de LIBRAS é 
organizado de acordo como diagnóstico do 
aluno em relação ao grau de conhecimento 
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acerca dessa língua, sendo realizado por um 
professor de LIBRAS. Tendo em vista que a 
maioria dos familiares de pessoas surdas são 
ouvintes, para que a criança tenha sucesso na 
aquisição da Língua de Sinais, é preciso que a 
família também se empenhe em aprender esta 
língua, aumentando as possibilidades de 
comunicação. 
A escola recebe muitos educandos de outras 
instituições de ensino, por não possuírem o 
Atendimento Educacional Especializado. 
Destacamos também que a instituição promove 
o curso de LIBRAS aberto a comunidade, o que 
propicia a valorização dessa língua, bem como 
contribui para que a partir desse aprendizado 
possa ocorrer uma maior socialização entre 
pessoas surdas e ouvintes. 
 
Conclusão 
 
A escola em que foi realizada o presente estudo 
disponibiliza de um atendimento pautado na 
necessidade de inclusão dos educandos surdos, 
no entanto, sabemos que apesar das leis 
criadas com esse intuito, ainda há um longo 
caminho a ser percorrido pela sociedade rumo a 
inclusão em todas as instituições escolares. 
Mediante o Atendimento Educacional 
Especializado fornecido pela instituição, os 
educandos aprendem tanto a LIBRAS, quanto a 
Língua Portuguesa, propiciando a formação de 
educandos bilíngues. 
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Resumo 
 
O trabalho possui como escopo conhecer a importância do lúdico em Escolas da Educação Infantil. Desse modo, a 
metodologia utilizada foi a do tipo qualitativa e quanto aos objetivos de pesquisa classificada como exploratória-descritiva. 
Os participantes foram 6 (seis) professores da Educação Infantil. Assim, o instrumento utilizado foi através de um 
questionário semiestruturado. Quanto ao procedimento de análise dos dados foi através da análise de conteúdo. Os 
resultados revelaram que alguns professores atuam na Educação Infantil sem uma formação específica na área, o que 
apresenta uma preocupação para com a aprendizagem do educando. Portanto, apesar de obstáculos encontrados, os 
professores reconhecem a importância do lúdico na Educação Infantil para a facilitação do ensino e a aprendizagem do 
educando. 
Palavras-chave: Lúdico. Educação Infantil. Professores. 
 

PLAYFULNESS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION SCHOOLS: WHAT DO TEACHERS SAY? 
 
Abstract 
 
The scope of the work is to know the importance of play in Schools for Early Childhood Education. Thus, the methodology 
used was the qualitative type and regarding the research objectives classified as exploratory-descriptive. The participants 
were 6 (six) teachers of Early Childhood Education. Thus, the instrument used was through a semi-structured questionnaire. 
As for the data analysis procedure, it was through content analysis. The results revealed that some teachers work in Early 
Childhood Education without specific training in the area, which presents a concern for the student's learning. Therefore, 
despite obstacles encountered, teachers recognize the importance of playfulness in Early Childhood Education to facilitate 
the teaching and learning of the student. 
Keywords: Ludic. Child education. Teachers. 

 
Introdução 
 
O jogo, a brincadeira, a diversão, o faz-de-conta 
se caracterizam como um importante facilitador 
para a aprendizagem do educado. Assim, o 
lúdico é um importante requisito de 
conhecimento no processo de construção do 
sujeito, permitindo que a criança interaja com o 
outro e com o ambiente. É através da 
brincadeira que o professor usa sua criatividade 
para permitir que a criança leve a descobrir o 
seu entendimento de mundo. 
Segundo Santos (2012, p. 2) ―É papel da 
educação, formar pessoas críticas e criativas, 
que criem, invente, descubra, que sejam 
capazes de construir conhecimento‖. Portanto, o 
lúdico permite que os outros sejam autores de 
suas próprias criações e não meros 
reprodutores do que já existe. Daí a 
necessidade em desenvolver sujeitos cada vez 
mais críticos e reflexivos dos seus papéis na 
sociedade atual. 
Com isso, fazer com que o aluno esteja mais 
atento durante as aulas está cada vez mais 
difícil, pois vive-se em um universo 
cotidianamente mais digital e o docente precisa 
acompanhar o progresso e rever suas práticas 
pedagógicas, para que o desenvolvimento 

integral da criança se consolide em todos os 
aspectos: cognitivos, motores e sociais 
(SANTOS, 2012). 
Com o passar dos tempos e o crescimento da 
zona urbana e do capitalismo, a mulher passou 
a obter um espaço no mercado de trabalho e 
assim tinham que possuir um lugar para deixar 
os filhos. Daí o surgimento das creches com a 
principal característica do cuidar assistencial. 
Partindo dessa premissa, a história da 
Educação Infantil está relacionada ao 
assistencialismo, ao cuidado, ou seja, a 
educação das crianças ficava a cargo de seus 
familiares. A criança era colocada como um 
objeto e um adulto em miniatura, pois 
participava ativamente da vida dos adultos e 
não era levado em consideração a sua 
singularidade e com isso eram obrigados a 
vivenciar o que os adultos objetivavam 
(GOMES, 2016). 
De acordo com Dourado (2017), na década de 
80 estudos revelam a importância da infância na 
vida da criança e por isso todos deveriam ter 
acesso a ela. Com a promulgação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 
os profissionais que ficaram a cargo da 
educação das crianças devem ser ―em nível 
superior, admitindo-se, como formação mínima, 
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a oferecida em nível médio, na modalidade 
Normal‖ (BRASIL, 1996, art. 62). 
Nessa característica, a Educação Infantil deve 
estar associada ao cuidado e ao educar. Estes 
dois elementos precisam ser desenvolvidos de 
forma indissociáveis, para que ocorram novas 
hipóteses e conhecimentos (DOURADO, 2017). 
Portanto, ensinar através da ludicidade permite 
que a aprendizagem se torne mais significativa 
e espontânea na vida de cada criança. 
A teoria vygotskyana apresenta que para a 
aprendizagem seja consolidada de fato é 
necessário que ela possua um significado, por 
isso, os conhecimentos prévios são importantes 
para o entendimento do mundo que o cerca 
(VYGOTSKY, 1984). 
Estudiosos como Piaget (1998), Vygotsky 
(1984) e entre outros estudiosos revelam que é 
por meio da brincadeira que a criança 
descobrirá o mundo que a cerca e desse modo, 
poder estabelecer relações dos acontecimentos 
cotidianos e associar com o contexto atual. 
Santos (2012, p. 10) argumenta que ―brincar é 
natural na vida das crianças, é algo que faz 
parte do seu cotidiano e se define como 
espontâneo, prazeroso e sem 
comprometimento‖. Brincar é uma importante 
forma de comunicação, é por meio deste ato 
que a criança pode reproduzir o seu cotidiano, 
num mundo de fantasia e imaginação. 
Diante disso a necessidade do lúdico no 
ambiente educacional é de fundamental 
importância, pois através da brincadeira o 
conhecimento se torna mais prazeroso e 
dinâmico e a aprendizagem acontece. Portanto, 
o professor precisa buscar estratégias didáticas 
que permitam ao educando construir a sua 
identidade e transformar suas habilidades em 
competências. 
Nesse aspecto, o presente trabalho possui 
como objetivo conhecer a importância do lúdico 
em Escolas da Educação Infantil. Por isso, a 
razão de tanto interesse em pesquisar o referido 
tema é de os pesquisadores observarem 
durante sua prática pedagógica como o lúdico é 
necessário para que a abstração do 
conhecimento seja efetivada. Por isso, este 
estudo se justifica por elucidar a importância 

que a brincadeira permite para a transformação 
social da criança. 
 
Metodologia 
 
O presente trabalho é resultado de um estudo 
qualitativo e quanto aos objetivos de pesquisa é 
classificado como exploratório-descritivo. 
Segundo Kauark (2010) pretende descrever os 
fatos de acordo como eles realmente são, sem 
interferir e nem julgar os fenômenos 
encontrados. 
O estudo foi realizado em uma creche do 
município da cidade de Pastos Bons/MA. Assim, 
esta pesquisa teve a participação de 6 (seis) 
professores da Educação Infantil, com faixa-
etária entre 22 e 40 anos. A maioria dos 
participantes não possuem uma formação 
específica, são contratados, apenas para suprir 
a necessidade da região que não possui 
profissionais capacitados na área. 
A coleta dos dados foi realizada através de um 
questionário semiestruturado. Para a 
participação na pesquisa, foi solicitado o 
consentimento pela coordenação da instituição 
e os participantes tiveram suas identidades 
preservadas para o maior sigilo das informações 
obtidas. O procedimento de análise dos dados, 
foi submetido através da análise de conteúdo 
devido se tratar de um método em que permite 
ao pesquisador esclarecer os fenômenos e 
proposições dos elementos encontrados 
(BARDIN, 2009). 
 
Resultados e Discussão 
 
Conforme mencionado anteriormente, essa 
pesquisa contou com a participação de 6 (seis) 
professores da Educação Infantil atuantes em 
uma Creche do município de Pastos Bons MA, 
que responderam a quatro itens do questionário 
aplicado, a saber: formação acadêmica; a 
importância do lúdico na Educação Infantil; 
papel da escola com relação ao lúdico; e as 
principais brincadeiras utilizadas em sala de 
aula. 
O primeiro quesito demonstra que apenas 4 
(quatro) professores possuem graduação em 
Pedagogia, já os outros 2 (dois) apenas o 
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Ensino Médio. Quanto ao segundo aspecto 
possuía como objetivo saber a importância do 
lúdico na Educação Infantil e todos os docentes 
afirmaram que é primordial, pois contribuem 
para o desenvolvimento e aprendizagem do 
educando em formação. Nesse sentido, o 
professor é mediador do processo que toma o 
lúdico como instrumento de ensino e 
aprendizagem (BRITO, 2019). 
O terceiro quesito tinha como propósito 
conhecer o papel da escola em desenvolver 
atividades lúdicas. Mediante todos os 
respondentes, 5 (cinco) disseram que recebem 
o maior apoio no desenvolvimento das 
atividades lúdicas, para que a criança cresça 
em sua plenitude e estabeleça a relação com o 
mundo que a cerca, porém, o outro participante 
diz que era necessário existir um suporte maior 
da escola para desenvolver o seu trabalho em 
sala de aula. 
O quarto e último quesito propunha saber as 
principais brincadeiras utilizadas como proposta 
didática em sala. As respostas obtidas foram 
através das brincadeiras envolvendo a: 
lateralidade, tempo e espaço, jogos como 
amarelinhas, corridas e narrações de histórias. 
A escola é um espaço de produção e 
assimilação de conhecimentos, devendo 
garantir às discentes condições de 
aprendizagem através de ações educativas, 
levando a formação de sujeitos críticos, éticos e 
participativos (PIRES e BORTOLANZA, 2020). 
 
Conclusão 
 
O lúdico é um meio de intermédio entre o 
professor e o aluno, que permite a 
aprendizagem significativa e novas descobertas. 
Sendo assim, a partir dos dados obtidos pode-
se observar que apesar de alguns dos 
professores não possuírem uma formação 
específica, eles reconhecem a importância do 
lúdico na Educação Infantil. Este dado também 
se demonstra como preocupante, pois a 
Educação Infantil é a base e com isso é 
primordial que os professores obtenham um 
preparo necessário para a formação destas 
crianças que estão em fase de desenvolvimento 
da sua singularidade. 

Diante disso, este estudo é de total relevância, 
pois aborda sobre a Educação Infantil, primeira 
etapa da educação básica e que deve ser 
tratada com maior atenção, para que a criança 
se desenvolva em todos os seus aspectos. Por 
isso, sugere-se que este estudo não se encerre 
por aqui, uma vez que o mundo passa por 
grandes transformações e o desenvolvimento 
da criança é um ser que precisa ser 
desenvolvido como um todo e a sua identidade 
constituída. 
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Resumo 
 
O presente trabalho descreve o relato de uma experiência que ocorreu em uma escola do ensino fundamental de um 
município do Sudoeste da Bahia e teve como objetivo central apresentar a importância da coparticipação efetiva das 
entidades família e escola na educação das crianças de modo a tornar a aprendizagem significativa. O trabalho constitui-se 
a partir de entrevistas e atividades fundamentadas na metodologia da pesquisa-ação tendo como enfoque a apresentação 
dos sentidos atribuídos pela comunidade escolar acerca do papel da família no processo de aprendizagem das crianças. 
Através das entrevistas realizadas, foi possível perceber que a comunidade escolar compreende a instituição familiar 
enquanto personagem fundamental no processo de aprendizagem das crianças e que ela, muitas vezes, se comporta de 
forma a negligenciar essa função, renegando-a para a escola. 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Educação coparticipativa. Interação família-escola. 
 

FAMILY PARTICIPATION IN THE CHILDREN'S LEARNING PROCESS: SENSES ASSIGNED BY THE SCHOOL 
COMMUNITY 

 
Abstract 
 
The present study describes the report of an experience that took place in an elementary school in a municipality in the 
Southwest of Bahia and had as central objective to present the importance of the effective co-participation of the family and 
school entities in the education of children in order to make learning significant. The work consists of interviews and activities 
based on the methodology of action research focusing on the presentation of the meanings attributed by the school 
community about the role of the family in the children's learning process. Through the interviews carried out, it was possible 
to perceive that the school community understands the family institution as a fundamental character in the children's learning 
process and that it often behaves in such a way as to neglect this function by disowning it to the school. 
Keywords: Meaningful learning. Co-participation education. Family and school interaction. 

 
Introdução 
 
O presente relato tem como objetivo central 
descrever algumas vivências ocorridas durante 
visitas realizadas em uma escola de ensino 
fundamental, bem como expor os possíveis 

resultados alcançados após a realização de 
uma intervenção que teve como finalidade 
trazer melhorias para todos aqueles que 
compunham o contexto escolar (pais, alunos, 
professores, diretoria e funcionários), pois é de 
fundamental importância que todos esses 
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sistemas se articulem de forma organizada para 
que funcionem de maneira positiva. 
A relação entre a família e a escola tem sido um 
tema muito tratado há anos, e os gestores têm 
buscado a aproximação da família e escola, 
todavia, ainda seguem existindo muitos 
impasses, pois é possível notar que os pais e a 
escola não compreendem qual o papel a ser 
desempenhado por eles, por isso, acabam 
vivendo grandes conflitos, em que ambas as 
partes depositam a responsabilidade de um no 
outro (LOPES, 2002). 
Assim, mesmo que a relação entre a família e a 
escola tem sido discutida há bastante tempo, e 
apesar dos vários trabalhos desenvolvidos pelos 
gestores com intuito de buscar a aproximação 
da família à escola, ainda persistem muitos 
conflitos, pois, como mencionado acima, 
observa-se que tantos os pais quanto a escola, 
não possuem clareza acerca das atribuições a 
serem por eles desenvolvidas, e vivem em um 
jogo de ―empurrar‖ as incumbências de um para 
a outro, em um looping infinito em que: a escola 
acusa os pais de não imporem limites aos filhos 
e os pais acusam a escola por não 
estabelecerem a disciplina. Nesse ínterim a 
criança acaba por ficar sem referência. Desta 
forma a relação da família e da escola só 
alcançará a eficiência a partir do momento em 
que todos entenderem o seu papel na educação 
das crianças. 
Diante das proposições apresentadas, iremos 
expor diversas experiências que ocorreram 
durante o período de observação e faremos 
algumas reflexões acerca do que ocorreu 
durante as entrevistas. 
 
Metodologia 
 
Foram realizadas quatro visitas com o objetivo 
de observar e entrevistar profissionais do local, 
a fim de que fosse possível a identificação da 
demanda apresentada pela escola, para que 
assim pudéssemos propor uma intervenção. 
Após essa etapa, foi identificada uma demanda 
que surgiu em forma de questionamento: Qual a 
importância da participação familiar no processo 
de aprendizagem dos educandos? Diante desse 
questionamento, foi estabelecida uma 

intervenção que tinha como alvo a realização de 
uma roda de conversa com os familiares dos 
discentes e com os funcionários da instituição 
para que se evidenciasse a importância da 
participação ativa dos familiares no processo 
educativo dos educandos, bem como a 
interação de toda a escola nesse processo. 
Este trabalho foi desenvolvido através do 
método de pesquisa-ação, que, conforme 
Stringer (1996), compreende uma rotina 
composta por três ações principais: observar, 
para reunir informações e construir um cenário; 
pensar, para explorar, analisar, e interpretar os 
fatos; e agir, implementando e avaliando as 
ações. 
De maneira que através dessa metodologia foi 
possível compreender como a comunidade 
escolar e os familiares dos alunos 
compreendiam o seu papel enquanto agentes 
ativos no processo de aprendizagem, bem como 
quais os sentidos atribuídos pela comunidade 
escolar acerca do verdadeiro papel da família 
nesse processo. 
 
Resultados e Discussão 
 
Reiterando o que foi dito anteriormente, tornou-
se perceptível que atualmente, as famílias têm 
passado para a escola a responsabilidade de 
instruir e educar seus filhos esperando que os 
professores transmitam valores morais, 
princípios éticos e padrões de comportamento, 
desde boas maneiras até hábitos de higiene 
pessoal. De maneira que, tais famílias alegam 
que têm trabalhado cada vez mais, não 
dispondo de tempo para cuidar dos filhos. No 
entanto, de acordo com Vygotsky (1987 apud 
NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2018), é no contexto 
familiar que a criança desenvolve as primárias 
noções de valores, ética, autoridade, 
pertencimento, motivação e autonomia, de 
modo que favoreça a realização de atividades 
dentro e fora do ambiente familiar, sendo que 
tais ações poderão ser mais bem trabalhadas 
nos contextos educacionais. 
A escola, por sua vez, afirmou que o êxito do 
processo educacional depende, e muito, da 
atuação e participação da família, que deve 
estar atenta a todos os aspectos do 
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desenvolvimento dos educandos. A mesma, 
realizou bastante críticas acerca da 
responsabilidade pela formação global dos 
educandos que os pais acabaram por transferir 
para ela, e alegou que isto a desviou da função 
precípua de mediar os conteúdos curriculares, 
sobretudo de natureza cognitiva. 
De modo que, através dessa narrativa é 
possível enfatizar o que é descrito no Estatuto 
da Criança e do Adolescente acerca dos 
deveres dos pais mediante a formação dos 
filhos: ―É direito dos pais ou responsáveis ter 
ciência do processo pedagógico, bem como 
participar da definição das propostas 
educacionais‖ (BRASIL, 2017, p.35). Todavia, 
um dos entrevistados refletem que algumas 
famílias ―acreditam que aqui é um deposito‖, em 
que as crianças são colocadas, de modo que 
um outro entrevistado relata que ―já 
aconteceram casos de pais esquecerem os 
filhos na instituição‖. 
A partir disso, realizamos uma busca aos pais 
desses discentes para uma roda de conversa, 
com a finalidade de apresentar a importância da 
participação da família na formação dos 
mesmos, pois a escola em si não é a única 
responsável para a aprendizagem significativa 
dos discentes. 
De acordo com as entrevistas realizadas com os 
profissionais da escola, os pais aparentam não 
serem tão presentes no contexto escolar. Muitas 
das crianças que estudam na escola citada 
moram com os avós, e até mesmos com tios, 
com isso, a ausência da família aparenta ser 
ainda maior. 
Sendo assim, é válido salientar que a 
convivência e o relacionamento familiar são 
fatores relevantes para o bom desempenho da 
criança. De modo que, cabe a família fazer a 
mediação das crianças e jovens entre ela, o 
mundo e a escola, pois ajudá-los na adaptação, 
é um fator fundamental para seu 
desenvolvimento educacional e social. A família 
na vida escolar das crianças é a raiz, ou seja, é 
na família que se definem fundamentos de vida 
afetiva, moral e ética. De modo que a escola 
surgiu como uma necessidade social e com o 
objetivo de dar auxílio para que o sujeito se 
situe como pessoa criadora e conhecedora de 

seus propósitos. É importante que os pais ou 
responsáveis pelas crianças demonstrem 
interesse em tudo no que diz respeito à escola 
dos filhos, para que eles percebam que estudar 
é indispensável para a vida, sobretudo no que 
diz respeito a uma vida em sociedade, e pode 
ser algo prazeroso. Diante disso, um dos 
entrevistados acredita que a maior demanda da 
escola no momento diz respeito a ―indisciplina, 
provocada pela convivência em casa.‖ 
A participação dos pais na educação formal dos 
filhos deve se proceder da maneira constante e 
consciente, integrando-se ao processo 
educacional e participando ativamente das 
atividades da escola. De maneira que essa 
interação só tende a enriquecer e facilitar o 
desempenho escolar da criança, todavia, de 
acordo com a narrativa de um dos entrevistados 
é possível perceber que muitos pais não 
mantém uma presença ativa nos processos 
educativos da instituição e ―às vezes não vêm 
às reuniões‖. 
Diante do exposto, é necessário que os pais 
levem em consideração que em casa também é 
importante reservar um local adequado para o 
estudo e para a realização dos estudos 
extraescolares, mostrar aos filhos que a 
educação é fundamental para alcance dos 
objetivos deles e demonstrar empolgação com 
dada etapa vencida pela criança levando-os a 
entender a importância de aprender e ser um 
cidadão consciente e autônomo. 
 
Conclusão 
 
Em síntese, é primordial que escola e família se 
sintam parceiras e coexistam nessa tarefa de 
transformação da criança tendo ciência de seus 
papéis. Por isso, é importante que a família 
participe das reuniões, questionem sobre a vida 
escolar de seus filhos, conheçam o 
funcionamento das práticas educativas 
realizadas pela escola, e que a escola 
estabeleça essa relação coparticipativa por 
meio da parceria, do convite ao diálogo e da 
participação comunitária nesta jornada. 
Isso pois, a escola necessita dessa relação de 
cooperação como a família, pois os professores 
precisam conhecer as dinâmicas internas e o 
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universo sociocultural vivenciado pelos seus 
educandos, para que possam respeitá-los e 
compreendê-los em suas subjetividades e a 
partir disso tenham condições de intervirem ou 
providenciarem um desenvolvimento melhor nas 
expressões de sucesso e não de fracasso 
diagnosticado. 
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Resumo 
 
O trabalho a seguir descreve um relato de experiência ocorrido em um município do sudoeste da Bahia e realizado com 
duas crianças em fase de alfabetização. O mesmo objetiva expressar a funcionalidade dos testes piagetianos na verificação 
da aprendizagem segundo os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, de maneira que por meio das aplicações 
foi averiguada relações práticas entre o que propõe Piaget à realidade vivencial das crianças em estágio pré-operacional e a 
necessidade de adaptação das atividades escolares com base nas fases que correspondem ao que as crianças estão 
vivenciando. 
Palavras-chave: Avaliações de aprendizagem. Desenvolvimento cognitivo. Estágios de desenvolvimento. 
 

FROM THE SENSORY MOTOR STAGE TO FORMAL OPERATIVE THINKING: AN EXPERIENCE REPORT ON THE 
APPLICATION OF PIAGETIAN TESTS 

 
Abstract 
 
The following work describes an experience report that took place in a municipality in the southwest of Bahia and carried out 
with two children in the literacy phase. The same aims to express the functionality of Piaget's tests in the verification of 
learning according to the stages of development proposed by Piaget, so that through the applications, practical relationships 
between what Piaget proposes to the living reality of children in the pre-operational stage and the need for adaptation of 
school activities based on the phases that correspond to what the children are experiencing. 
Keywords: Learning assessments. Cognitive development. Development stages. 
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Introdução 
 
O desenvolvimento humano é um processo que 
perdura todo o ciclo de vida dos indivíduos, de 
modo que, desde os primórdios da existência 
humana, os bebês têm que se adaptar à um 
"novo mundo" cheio de novas descobertas e 
desafios que são essenciais para o seu 
desenvolvimento em diversos aspectos, como 
físicos e cognitivos. 
Desse modo, os trabalhos de Jean Piaget têm 
se destacado, sobretudo, no âmbito da 
educação e as suas interfaces com a 
aprendizagem da criança. De acordo com 
Pádua (2009, p. 22) ―Jean Piaget ganhou 
notoriedade como psicólogo infantil, mas não 
era à criança que sua atenção científica estava 
voltada; sua preocupação era pela capacidade 
do conhecimento humano e pelo seu 
desenvolvimento.‖ 
Pádua (2009) acredita que se Piaget propõe 
que a inteligência pode avançar e assim mudar 
os seus atributos, cada estágio indicado por ele 
pode conceber uma qualidade da inteligência, 
de modo que os estágios sinalizam um 
encadeamento no seu desenvolvimento. 
Em consonância com isso, Bee e Boyd (2011) 
enfatizam que devido ao fato dos estágios de 
Piaget representarem um encadeamento fixo, o 
próprio indicou que há um componente inato 
referente ao desenvolvimento cognitivo desse 
tipo, todavia, ele está sujeito a fatores 
ambientais no que diz respeito a sua expressão. 
Desse modo, no que concerne ao período da 
infância, em suas obras Piaget (1983) descreve 
que o desenvolvimento perpassa os seguintes 
estágios: 
No Estágio sensório - motor, o bebê apresenta 
um comportamento reflexo inato. Não há 
diferenciações dos objetos. O ato de segurar 
tudo que toca-lhe à mão, de sugar tudo e levar 
até a boca, são exemplos de comportamentos 
reflexos inatos. A criança é extremamente 
egocêntrica nessa fase, uma vez que, não há 
diferenciação de si para outros objetos. A 
capacidade de representação começa funcionar 
de maneira primitiva apenas no final do 
desenvolvimento sensório-motor. Não há noção 
de causalidade, pois ainda não existe a 

consciência de existir objetos independentes de 
si. O afeto também ainda é inexistente; a 
criança chora quando quer suprir uma 
necessidade, sorri quando a necessidade é 
satisfeita. 
No Estágio pré-operacional, a criança começa a 
representar os objetos. Isso possibilita uma 
maior exploração do meio. Começa a se 
diferenciar dos outros objetos e começa 
também os primeiros sinais de afeto. Nessa 
fase, junto com a capacidade representacional, 
origina - se também à capacidade de 
representar o passado por meio da imitação e a 
habilidade de construir símbolos. Aqui, a criança 
tem a si mesmo como plateia. A Linguagem 
começa em torno de dois anos de idade, sendo 
que aprender a falar é de importância para o 
aprendizado representacional e organização 
das ideias por meio da assimilação e 
acomodação. 
No Estágio das Operações Concretas, a criança 
desenvolve a capacidade de pensar 
logicamente, passando a dar mais valor a ideias 
lógicas do que perceptuais. Nessa fase, a 
criança deixa o egocentrismo e compreende 
que outras pessoas têm ideias diferentes das 
suas. A criança desenvolve uma supremacia 
lógica em relação à percepção. Começam a se 
atentar a outros fatores que estão disponíveis a 
percepção, resolvendo problemas de forma 
lógica. Assim, é lógico dizer que: 

Naturalmente, as centenas de estudos, 
feitos desde que Piaget propôs pela 
primeira vez os estágios, revelaram 
inúmeras deficiências em seu relato 
original do desenvolvimento cognitivo. 
Contudo, o esboço básico que ele 
descreveu pela primeira vez há mais de 
70 anos sobre as mudanças cognitivas da 
infância para a adolescência parece ser 
razoavelmente preciso (BEE; BOYD, 
2011. p. 167). 
 

Deste modo, esse relato de experiência objetiva 
descrever o uso dos testes Piagetianos 
aplicados a duas crianças da educação básica 
que, de acordo com Piaget, fazem parte da 
primeira infância, período em que ocorre o 
desenvolvimento e aprendizagem através das 
experiências com o meio em que vivem, 
sobretudo, o contexto escolar, que é cenário 
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para a aquisição e desenvolvimento de muitas 
das habilidades fundamentais para os estágios 
seguintes que virão posteriormente no período 
da adolescência e vida adulta. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato 
de experiência que possui como finalidade 
observar, registrar, descrever os fatos e analisá-
los. De acordo com Gil (2002), esse tipo de 
estudo abarca a análise teórica e a experiência 
realizada. De modo que, com isso, 
selecionamos duas crianças, com idades 
próximas e em fase de alfabetização para 
realizar a intervenção e averiguar a 
funcionalidade dos testes piagetianos para a 
aprendizagem. 
Dito isso, o primeiro sujeito do relato será 
chamado de R., com idade de 7 anos, estuda o 
segundo ano do ensino fundamental, e é do 
sexo feminino. O ambiente de aplicação dos 
testes se deu numa sala com cores fortes e 
vários estímulos visuais, onde havia uma mesa 
com quatro cadeiras, onde foram aplicados os 
testes. Cada teste teve a duração de 
aproximadamente 3 minutos. 
No início aplicação do teste, as instruções dos 
testes que seriam aplicados foram dadas à 
criança, logo em seguida, foi dito que iríamos 
iniciar uma brincadeira em que ela faria parte. 
Assim, foi perguntado se ela gostava de 
brincadeiras com massinhas de modelar e ela 
respondeu que sim. A mesma pergunta foi feita 
para R. com relação aos testes realizados com 
os copos de água. 
O segundo sujeito foi chamado de B., com idade 
de 6 anos, do sexo feminino e cursando o 
primeiro ano do ensino fundamental. O 
ambiente de aplicação dos testes foi em uma 
sala com uma mesa grande que foi utilizada 
para a aplicação dos testes, e alguns outros 
móveis. O ambiente era calmo e livre de 
circulação de adultos ou crianças. O total de 
tempo da aplicação dos experimentos foi de 5 
minutos. Foi dito para a criança que seria 
realizada uma brincadeira. As mesmas 
perguntas feitas à R., foram dirigidas a B. 
 

Resultados e Discussão 
 
Foi observado no teste aplicado a R., sob a 
teoria de Jean Piaget, que R. se encontra no 
estágio pré-operacional e, de acordo a Piaget, 
as crianças que estão nesse estágio não 
possuem aptidão para acompanhar variações; 
foi percebido que R. não é diferente das 
crianças descritas por Piaget, que não possuem 
noção de conservação de massa e volume. 
O primeiro teste aplicado a R., foi o de 
conservação de massa, para avaliarmos se a 
criança reconhece que a massa de um objeto 
não varia quando a sua forma muda, portanto, 
foi mostrado a R. duas bolinhas de massinha de 
modelar de tamanhos iguais, e perguntou-se a 
criança se ambas tinham a mesma quantidade 
de massa, a mesma respondeu ―sim, as duas 
são iguais‖. 
Prosseguimos, então, com o segundo passo 
que foi transformar uma das bolinhas em forma 
de cilindro e foi perguntado a criança se as duas 
possuíam a mesma quantidade, R. respondeu 
―a bola tem mais‖, e quando foi indagada com 
relação ao motivo de possuir mais, ela responde 
―porque é uma bolinha‖. 
Avançamos para o terceiro passo, que foi 
transformar o cilindro em bolinha de novo e 
depois amassá-la para que se torne achatada, e 
novamente foi feita a pergunta se ambas 
possuíam a mesma quantidade, e a criança 
respondeu ―são iguais porque as duas são 
gordinhas‖. 
A próxima prova aplicada, foi a de conservação 
de volume, onde colocamos dois copos iguais e 
com a mesma quantidade de água sobre a 
mesa, em frente a criança, então, perguntou-se 
se os copos possuíam a mesma quantidade de 
líquido, e ela respondeu que ―sim‖; A etapa 
seguinte foi distribuir o líquido de um dos copos 
em outros três recipientes bem menores, porém, 
com o mesmo formato, a pergunta feita foi a 
seguinte: você acha que esses três copinhos 
tem a mesma quantidade que esse outro copo? 
A criança respondeu ―os três copinhos têm a 
mesma quantidade, é só juntar‖. 
O passo seguinte foi despejar o líquido dos 
copinhos em um recipiente fino e alto, e 
perguntou-se se o líquido que continha nos 
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copos era igual, a criança apontou para o copo 
alto e fino e disse ―nele tem mais porque é 
maior‖. 
Em se tratando do segundo sujeito do 
experimento, B., que foi submetida pelas 
mesmas provas que a primeira criança. Foi 
mostrado a B. duas bolinhas de massinha de 
modelar de tamanhos iguais, e foi perguntado 
se as duas possuíam a mesma quantidade de 
massa, ela respondeu ―não, porque uma é 
grande‖. 
Avançamos então com o segundo passo que foi 
transformar uma das bolinhas em forma de 
cilindro e foi perguntado a criança se as duas 
possuíam a mesma quantidade, B. faz um 
círculo no ar com o dedo e responde ―a bolinha 
tem mais, porque é uma bolinha‖. 
O próximo passo foi transformar o cilindro em 
bolinha de novo e depois amassá-la para que se 
torne achatada, e, igualmente foi feita a 
pergunta se ambas possuíam a mesma 
quantidade, e a criança aponta para a bola 
achatada e mostra a extensão da bola na mesa 
e responde ―essa, (apontando para a bola 
achatada), porque essa é assim, (mostrando 
que tem maior dimensão), ficou mais larga‖. 
A próxima prova aplicada, foi a de conservação 
de volume, onde colocamos dois copos iguais e 
com a mesma quantidade de água sobre a 
mesa, com o líquido colorido em cor vermelha. 
Foi perguntado então à criança se os copos 
possuíam a mesma quantidade de líquido, e ela 
respondeu que ―sim, porque os copos são do 
mesmo tamanho‖. 
A etapa seguinte foi distribuir o líquido de um 
dos copos em outros três recipientes bem 
menores, porém, com o mesmo formato, a 
pergunta feita foi: você acha que esses três 
copinhos tem a mesma quantidade que esse 
outro copo? A criança respondeu ―tem, porque 
tu pegou o copo daqui e dividiu.‖ 
O passo seguinte foi despejar o líquido dos 
copinhos em um recipiente fino e alto, e 
perguntou-se se os líquidos que continham nos 
copos eram iguais, então a criança observa 
atentamente os dois copos, aponta para o copo 
grande e responde ―esse tem mais‖ e quando 
indagada por que, ela responde ―porque tem 
mais‖. 

R. e B., demonstram estar no estágio pré-
operacional e de certa forma acabaram dando 
respostas bem semelhantes sobre a 
conservação de massa e volume, o que não era 
esperado, levando em consideração que não se 
conheciam, sendo de turmas e escolas 
diferentes. 
Percebe-se que ambas as crianças possuem o 
pensamento limitado e que muitas vezes se 
enganam com as dimensões dos objetos, se 
esquecendo da sua forma anterior. No entanto, 
foi observado uma semelhança bastante forte 
na pergunta: Você acha que esses três 
copinhos tem a mesma quantidade que esse 
outro copo? Ambas as crianças afirmam que 
sim, pois houve a divisão do líquido disposto no 
copo maior, o que demonstra que por 
visualizarem a divisão do mesmo líquido em 
copos pequenos, ou por experiências 
anteriores, ambas percebem que a quantidade 
do líquido foi apenas dividida entre os copinhos. 
 
Conclusão 
 
De acordo com as teorias de Jean Piaget, em 
cada estágio a criança vai possuir habilidades 
cognitivas diferentes, o que vai proporcionar à 
criança uma forma diferente de enxergar as 
diversas mudanças que podem acontecer tanto 
nas experiencias vivenciais escolares, quanto 
nos diversos outros ambientes que os cercam. 
Durante a aplicação de todas as perguntas, 
percebe-se uma grande atenção das crianças 
para com os objetos, no entanto, as mudanças 
bruscas de formato acabaram confundindo as 
mesmas, se deixando levar pela aparência e 
não realizando as operações mentais a fim de 
encontrar respostas. Dessa forma, fica bem 
descrita as características das crianças que 
estão no estágio pré-operacional proposto por 
Piaget. 
Essas reflexões são importantes, uma vez que é 
possível realizar atividades semelhantes em 
sala de aula e com todas as crianças, no intuito 
de que juntas possam desenvolver tais 
habilidades de forma vivencial e através de 
modelação ou modelagem. 
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Resumo 
 
A chegada do novo vírus chamado COVID - 19 trouxe desafios aos países, tornando- se uma pandemia. O impacto deste 
panorama para as práticas escolares ocasionou uma modificação na condução do processo didático e educativo nas 
instituições de ensino. O objetivo desse trabalho é identificar as diferentes perspectivas da adaptação do ensino público e 
privado as atividades remotas. Trata-se de uma pesquisa mista, qualitativa e qualitativa, que utiliza como instrumento para 
realização um formulário digital, aplicado a um total de 37 participantes, sem distinção de gênero, relacionados aos três 
anos do ensino médio. É importante destacar que o questionário contém questões objetivas que foram fornecidas aos 
atores do colégio, voltadas para os diretores, coordenadores, professores e alunos. A pesquisa se debruça sobre duas 
escolas – pública e privada. Através dos resultados obtidos é possível observar significativas diferenças na adaptação, 
gestão, comunicação, acesso e avaliações. Desejamos que esse mapeamento realizado instigue profissionais e estudantes 
a engajar-se em projetos e ações que transforme concepções e realidades, a fim de promover qualidade de vida um número 
maior de indivíduos. 
Palavras-chave: Pandemia. Psicologia Escolar. Processos educativos. Atividades remotas 
 

EDUCATION AND PANDEMIC: DIFFERENT PERSPECTIVES OF THE EDUCATIONAL PROCESS IN THE FACE OF 
THE EXECUTION OF REMOTE ACTIVITIES 

 
Abstract 
 
The arrival of the new virus called COVID - 19 brought challenges to countries, becoming a pandemic. The impact of this 
panorama on school practices caused a change in the conduct of the didactic and educational process in educational 
institutions. The objective of this work is to identify the different perspectives for adapting public and private education to 
remote activities. It is a mixed, qualitative and qualitative research, which uses a digital form as an instrument to be applied 
to a total of 37 participants, regardless of gender, related to the three years of high school. It is important to note that the 
questionnaire contains objective questions that were provided to the school's actors, aimed at the principals, coordinators, 
teachers and students. The research focuses on two schools - public and private. Through the results obtained it is possible 
to observe significant differences in adaptation, management, communication, access and assessments. We hope that this 
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mapping carried out will encourage professionals and students to engage in projects and actions that transform concepts 
and realities, in order to promote quality of life for a greater number of individuals. 
Keywords: Pandemic. School Psychology. Educational processes. Remote activities 

 
Introdução 
 
A chegada do novo vírus chamado COVID-19 
resultou em desafios e mudanças necessárias 
para os países se adaptarem ao novo cenário 
mundial, modificando seus hábitos diários e os 
modos de conduzir suas vidas. Com isso, as 
práticas escolares sofreram uma modificação na 
condução do processo didático e educativo nas 
instituições de ensino. A instalação de um novo 
panorama de aulas online, atividades remotas, 
reformulação dos planos pedagógicos, pôde ser 
vista como uma forma de adaptação a nova 
demanda, frente ao desenvolvimento dessas 
novas metodologias (COLUMA, 2017). Por ser 
uma situação atípica, as escolas recorreram na 
utilização abrupta de mecanismos tecnológicos, 
tornando possivel o acesso às plataformas 
online para interação entre os envolvidos, 
mesmo que distantes fisicamente. O presente 
trabalho tem por objetivo investigar e identificar 
as diferentes perspectivas compreender como a 
escola procurou atualizar-se em questão da 
pandemia, como também conhecer e avaliar a 
adesão dos professores e alunos as 
Tecnologias de Informação e comunicação 
(TIC‘s) no processo de ensino-aprendizagem. 
 
Metodologia 
 
Trata-se de uma pesquisa mista, qualitativa e 
qualitativa, que utiliza como instrumento para 
realização um formulário digital, aplicado a um 
total de trinta e sete (37) participantes, sem 
distinção de gênero, relacionados aos três anos 
do ensino médio (SARDA JUNIOR, 2020). O 
mesmo foi elaborado com o objetivo de 
interpretar de que maneira a escola procurou se 
adequar frente aos efeitos da pandemia assim 
como os mecanismos de adesão dos 
professores no processo de ensino-
aprendizagem. As escolas escolhidas para a 
realização da pesquisa foram: Escola Municipal 
São Raimundo (Ensino Público) e Colégio 
Literato (Ensino Privado). É importante destacar 
que o questionário contém questões objetivas 

que foram fornecidas, como critério de inclusão, 
aos atores do colégio: os diretores, 
coordenadores, professores e alunos. Os 
critérios de exclusão são todas as pessoas que 
ou são de outros níveis do ensino ou não são os 
atores especificados anteriormente. 
 
Resultados e Discussão 
 
Atualmente o Brasil enfrenta uma situação 
crítica diante da pandemia e as instituições de 
ensino seguem as recomendações da 
Organização Mundial da Saúde (OMS) que 
declarou emergência sanitária global por conta 
do novo corona vírus e o isolamento social 
como combate da proliferação do COVID-19 
(GOVERNO DO BRASIL, 2020). 
A pesquisa se debruça sobre duas escolas – 
pública e privada. Através dos resultados 
obtidos é possível observar significativas 
diferenças na adaptação, gestão, comunicação, 
acesso e avaliações, em comum, pode-se 
perceber o empenho dos envolvidos para não 
atrasar o ano letivo dos alunos e a facilitação 
dos mecanismos de ensino e aprendizagem 
para amenizar os prejuízos, por exemplo, as 
atividades remotas. 
 
Gráfico 1.0 
 
Este gráfico representa como a escola particular 
está realizando as avaliações dos estudantes. 
Pode-se observar maior facilidade em continuar 
com o ensino mesmo de atividades, feedbacks, 
discussões e provas avaliativas, sendo assim, 
garantindo maior rendimento escolar. 
 
Gráfico 1.1 
 
Este gráfico representa como a escola pública 
está lidando com a avaliação dos estudantes. 
Nota-se que há uma dificuldade de manter o 
ano letivo sem grandes prejuízos, 
consequentemente não está acontecendo 
atividades avaliativas. 
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Gráfico 2.0 
 
Este gráfico representa como a escola particular 
está realizando as aulas. Pode-se observar 
maior variedade nos tipos de aulas, o que está 
diretamente ligada aos privilégios que transitam 
entre maior capacitação e estímulo profissional 
dos professores, bem como, maior acesso dos 
alunos a diferentes ferramentas. 
 
Gráfico 2.1 
 
Este gráfico representa como a escola pública 
está realizando as aulas. Pode estar ligado aos 
limites da instituição, bem como, dos alunos. 
 
Gráfico 3.0 
 
Este gráfico representa como o 
diretor/coordenador avalia as atividades 
remotas durante a pandemia. Segundo o 
formulário, podemos observar alto nível de 
adaptação, que pode ser considerado 100% 
eficiente. 
 
Gráfico 3.1 
 
Já no gráfico 3.1 representado pela escola 
particular, percebe-se que não existe uma 
unanimidade, pois mesmo tendo todos os seus 
privilégios, é possível reconhecer que esse 
método educativo pode não ser 100% eficaz. 
 
Conclusão 
 
Podemos perceber as diferenças discrepantes 
existentes no manejo da escola particular e 
pública no maranhão frente a pandemia e o 
distanciamento social. Fica a reflexão de qual 
nosso papel em proporcionar transformações 
para promover uma nem dispõe de instrumentos 
que facilitem o acesso a meios tecnológicos 
(ANTUNES, 2008). Essa pesquisa se deu por 
um pequeno recorte do cenário atual, já que 
utilizamos apenas um colégio público e um 
privado, isto é, necessita-se ainda de pesquisas 
que possam abranger de forma mais ampla e 
profunda essas questões nos diferentes tipos de 
ensino. 

Portanto, fica claro que a sociedade e, mais 
especificamente, os grupos dominantes, vem 
moldando a instituição Escola e a 
instrumentalizando ao seu favor, quando 
falamos no ensino privado (FREIRE, 1987). 
Entretanto, temos o dever de proporcionar uma 
educação democrática e de qualidade a todos. 
Desejamos que esse mapeamento realizado 
instigue profissionais e estudantes a engajar-se 
em projetos e ações que transforme 
concepções e realidades, a fim de promover 
qualidade de vida a um número maior de 
indivíduos. 
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Gráfico 1.0 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
 

Gráfico 1.1 

 
Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Fonte: Elaboração própria (2020). 
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Fonte: Elaboração própria (2020) 
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Resumo 
 
A produção e o lançamento de foguetes são atividades experimentais que permitem um trabalho pedagógico interdisciplinar, 
mas ainda pouco explorado em sala de aula. Sua inserção em meio aos conteúdos do ensino fundamental e médio 
dependem da formação do professor e de tempo hábil para disseminação de novos conceitos que na maioria das vezes não 
fazem parte do conteúdo programático. Neste sentido, atividades que promovam o interesse dos alunos pelas ciências da 
natureza (como o lançamento de foguetes) são fundamentais para o desenvolvimento dessa área. Este trabalho relata a 
realização de uma competição a nível estadual de lançamento de foguetes de garrafa PET para alunos do ensino médio, 
seguindo os moldes da Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG), com intuito de divulgar esta atividade experimental e 
analisar, a partir de entrevistas, a motivação dos alunos, e a troca de experiência no contexto didático pedagógico. 
Palavras-chave: Foguetes. Garrafa PET. Interdisciplinar. 
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MATO-GROSSO ROCKET LAUNCHING OLYMPIAD – OMLF – AS A TOOL THAT PROMOTES THE EXCHANGE OF 
SCIENTIFC KNOWLEDGE 

 
Abstract 
 
Rockets production and launching are experimental activities that allow interdisciplinary pedagogical work, but are still little 
explored in the classroom. Its insertion among the elementary and high school contents depends on the teacher training and 
on a timely basis for the dissemination of new concepts that most of the time are not part of the programmatic content. In this 
sense, activities that arouse students' interest in the natural sciences (such as rocket launching) are fundamental to the 
development of this area. This paper reports a statewide competition of PET bottle rockets launching for high school 
students, following the rules of the Brazilian Rocket Show (MOBFOG), in order to publicize this experimental activity and 
analyze, from the selection, the students' motivation, and the exchange of experience in the pedagogical didactic contexto 
Keywords: Rockets. PET Bottle. Interdisciplinary. 

 
Introdução 
 
As olimpíadas de ciência estão sendo utilizadas, 
cada vez mais como um instrumento que 
promove no aluno o despertar da curiosidade, 
criatividade, interesse pelos estudos em 
diversas áreas, motivação e melhoria 
significativa do aprendizado através da busca 
por novos conhecimentos. Segundo o Centro de 
Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), em sua 
exposição sobre a Avaliação do Impacto da 
Olimpíada Brasileira de Matemática das escolas 
públicas (OBMEP), a participação em 
olimpíadas ajuda no desenvolvimento de 
habilidades individuais e coletivas 
oportunizando o exercício de técnicas de 
trabalho em grupo o que causa um 
estreitamento nas relações entre aluno-
professor e aluno-aluno. (CGEE, 2011). 
No Brasil é possível participar de uma série de 
olimpíadas. Todas são frutos de iniciativas 
públicas, que não visam lucro. Estas recebem 
suporte tanto do Ministério da Educação (MEC) 
quanto do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), e compartilham dos mesmos objetivos 
―Atuar como instrumento para a melhoria do 
ensino fundamental e médio, bem como 
identificar jovens talentosos que possam ser 
estimulados para carreiras técnico-científicas‖ 
(CNPq/MCTIC Nº 13/2019). 
Alguns autores questionam o papel das 
olimpíadas científicas como instrumento da 
melhoria de ensino. Rezende e Ostermann 
(2012) afirmam que as olimpíadas científicas 
são tidas como políticas ―tapa-buraco‖ na 
tentativa de mascarar as condições ainda 

precárias das escolas públicas brasileira, 
encobrindo as reais necessidades no âmbito de 
ensino de ciências. Por outro lado, um número 
expressivo de trabalhos publicados aponta um 
aumento significativo, tanto na participação dos 
alunos em olimpíadas quanto no número de 
medalhas distribuídas. Este fato endossa o 
argumento da utilização destas competições 
como instrumento provedor de motivação pelos 
estudos na área das ciências. Relacionado a 
isto, destacam-se os trabalhos de Silva et al. 
(2012) que trazem uma análise quantitativa da 
participação de estudantes e também no 
número de medalhistas na Olimpíada Sergipana 
de Química entre os anos de 2009 e 2011 e 
Moura (2019) o qual apresenta um estudo sobre 
a participação de alunos do estado de Alagoas 
na Olimpíada Brasileira de Física das Escolas 
Públicas (OBFEP) nos anos de 2015, 2016 e 
2017. 
Neste contexto, a Mostra Brasileira de Foguetes 
(MOBFOG) traz em seu escopo uma olimpíada 
científica baseada na prática experimental de 
lançar foguetes construídos a partir de garrafas 
PET o mais longe possível. Esta ferramenta, de 
grande potencial pedagógico, pode ser capaz 
de despertar no aluno o interesse pelos estudos 
de conteúdos relacionados a física, química e 
matemática, tais como, movimento, 
aerodinâmica, forças de interações, reações 
químicas, pressão, lançamento oblíquo, 
funções, além de possibilitar a relação com 
conceitos históricos e geográficos. Isto permite 
a interação entre boa parte dos componentes 
curriculares cursados no ensino médio, 
possibilitando um trabalho prático pedagógico 
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interdisciplinar, através da produção e 
lançamento de foguetes de garrafa pet. 
Com o objetivo de divulgar a atividade 
experimental de lançar foguetes de garrafa PET 
e verificar o seu potencial de promover a troca 
de experiências e de conhecimento científico e 
motivado pelos estaduais de foguetes que 
outrora foram realizados em outras regiões do 
país, é que o estado de Mato Grosso, através 
do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia realizou em 2019, a I Olimpíada 
Mato-grossense de Lançamento de Foguetes (I 
OMLF). 
 
Metodologia 
 
A I OMLF ocorreu nos dias 27, 28 e 29 de 
setembro de 2019, no Instituto Federal do Mato 
Grosso – Campus Alta Floresta. O evento 
contou com o apoio da Olimpíada Brasileira de 
Astronomia e Astronáutica (OBA), da Mostra 
Brasileira de Foguetes (MOBFOG) e da Pró-
Reitoria de Ensino (PROEN) do IFMT. Os 
objetivos do evento foram fomentar o interesse 
dos alunos pela Astronáutica, Física, Química, 
Matemática, Astronomia e ciências afins e 
difundir os conhecimentos básicos relacionados 
a estas áreas de uma forma lúdica e 
cooperativa além de promover uma maior 
integração entre os alunos da rede pública e 
privada. 
Assim, como as demais olimpíadas científicas, a 
disseminação das atividades da I OMLF ficou 
sobre a responsabilidade dos professores em 
suas respectivas escolas, atribuindo a este o 
cargo de coordenador da equipe o qual tinha 
por função orientar a produção dos protótipos e 
as bases, fiscalizar o uso dos EPIs, selecionar 
suas equipes representantes e inscreve-los no 
evento através da plataforma EVEN3 no link 
https://www.even3.com.br/omlf/. 
Foi realizado um regulamento próprio, montado 
pelos professores organizadores do evento, os 
quais utilizaram como base o regulamento da 
MOBFOG 2019. Pensando nas peculiaridades 
regionais do Mato Grosso, a I OMLF 
apresentava algumas características próprias, 
como por exemplo, a permissão da inscrição de 
duas equipes por escola em uma única 

categoria (lançamentos com combustível de 
vinagre e bicarbonato de sódio) na tentativa de 
incluir o maior número de alunos, das diferentes 
regiões do Estado, e diminuir os custos para as 
escolas participantes. 
O evento contou com palestras relacionada à 
formação e evolução estelar. Também foi 
realizadas oficinas de construção de foguetes 
de papel. Nela os participantes do evento, 
alunos e professores das diferentes escolas, 
foram misturados, formando ―novas equipes‖ 
numa tentativa de promover a troca de 
experiências e informações no processo 
pedagógico formativo. Ao final do evento, foram 
realizadas entrevistas não estruturadas e com 
perguntas abertas com os alunos participantes, 
para a coleta de dados pertinentes à condução 
da pesquisa. A escolha da metodologia teve 
como premissa respeitar a liberdade de 
expressão e garantir a coleta das informações 
do entrevistado de forma subjetiva buscando 
uma visão sincera das experiências vividas nas 
diferentes atividades propostas sem influência 
do entrevistador (LAVILLE, 1999). 
 
Discussão dos Resultados 
 
Participaram da I OMLF equipes de 08 escolas 
da rede Federal, Estadual e Municipal dos 
municípios de Alta Floresta, Campo Novo dos 
Parecis, Comodoro, Confresa, Cotriguaçu, 
Guarantã do Norte, Juína e Lucas do Rio Verde. 
Durante o evento, 36 alunos divididos em 14 
equipes, executaram os lançamentos de seus 
foguetes obedecendo ao regimento da 
competição. A equipe campeã foi do IFMT 
Campus Alta Floresta com um alcance de 
184,5m, seguida pelo IFMT Campus Confresa 
com 167,4m, em terceiro lugar a equipe do 
IFMT Campus Avançado de Lucas do Rio Verde 
com 157,4m e em 4° e 5° lugar duas equipes da 
E. E. André Antônio Maggi (Cotriguaçu) com 
130,6m e 124,2m. 
Alguns depoimentos gravados em áudio e vídeo 
no último dia do evento comprovam que as 
atividades propostas despertaram o interesse 
dos alunos, e serviram como ferramenta 
motivacional nos distintos processos formativos, 
fazendo com que o conhecimento adquirido e 
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compartilhado superasse a competitividade, 
como é possível observar no depoimento da 
aluna A. 

―...O que mais me impressionou aqui no 
evento em Alta Floresta foi o quão unido, 
todo mundo estava. Na hora de lançar os 
foguetes não tinha clima de competição, 
não tinha rivalidade, todo mundo muito 
amigo, foi como se todos estivessem 
fazendo um grande experimento junto e a 
troca de experiência que o evento 
proporcionou para gente foi muito 
maravilhosa, conhecemos pessoas 
fantásticas que deram ideias fantásticas e 
cada um teve o que aprender um com o 
outro e sairemos daqui muito enriquecidos 
de conhecimentos e de relacionamentos 
fortificados, agradeço muito e estou muito 
feliz de ter participado.‖ (Aluna A) 
 

O depoimento transcrito acima contraria a ideia 
de competição ligada a individualidade 
apresentados por Rezende e Ostermann (2012), 
a ―Aluna A‖ ao dizer que ―...foi como se todos 
estivessem fazendo um grande experimento 
junto...‖ torna explícita que as olimpíadas 
experimentais vão além do processo 
competitivo e de um aprendizado conteudista, 
aprimorando a capacidade de trabalhar em 
grupo e o desenvolvimento criativo. Além disso, 
quanto ela ressalta que ―...pessoas fantásticas 
que deram ideias fantástica...‖ demonstra o 
potencial da atividade em promover a troca de 
conhecimento e experiências. 
A troca de experiência também foi destacada 
pelos relatos dos alunos B e C, enfatizando a 
aprendizagem através deste processo. 

―A experiência foi muito incrível, tivemos 
muitas trocas de aprendizagem de como 
os foguetes são feitos e de como 
fizemos... as quantidades de reagentes 
que algumas equipes utilizaram...‖ (Aluno 
B) 
 
―Foi uma experiência muito bacana, 
conheci várias pessoas, trocamos várias 
experiências e informações que vão servir 
para melhorar nosso foguete para o 
próximo ano‖ (Aluno C) 
 

A motivação, considerada fundamental para 
qualquer tipo de aprendizagem, pode ser 
observada no depoimento dos alunos D e E ao 
destacarem a diversão e o prazer em aprender 

durante o evento. ―...A experiência foi divertida, 
empolgante...‖ – (Aluno D), ―A experiência foi 
prazerosa e cativadora...‖ – (Aluno E). Cabe 
também ressaltar, a partir da observação das 
falas, o caráter lúdico desta atividade. 
De modo geral, percebemos que todos os 
alunos entrevistados mostraram-se motivados a 
retornarem em uma próxima edição, podendo-
se utilizar essa motivação como ponto de 
partida para aproximar os alunos do ensino de 
ciências. 
 
Considerações Finais 
 
Apesar da desconfiança de grupos de 
educadores quanto ao caráter competitivo das 
olimpíadas científicas, não foi possível verificar, 
a partir do depoimento dos alunos participantes, 
que a I OMLF gerou características 
competitivas-individualistas. Pelo contrário a 
mesma serviu como oportunidade para prática 
do trabalho em equipe, solidariedade e a 
cooperação entre os alunos participantes. A 
explicação para esse resultado pode estar na 
forma de como a olimpíada foi conduzida pelos 
docentes envolvidos na organização, onde 
procurou-se valorizar a integração e a 
convivência entre alunos e professores durante 
a realização do evento a partir de palestras, 
oficinas e até mesmo o incentivo a ajuda mutua 
na hora dos lançamentos. 
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Resumo 
 
O trabalho é resultado de estudos acerca da formação de professores diante das novas tecnologias no ambiente 
educacional. Desse modo, possui como objetivo analisar como os professores utilizam as tecnologias em sua proposta de 
ensino. Assim, a metodologia utilizada foi a do tipo quantitativa e quanto aos objetivos de pesquisa classificada como 
exploratória-descritiva. Os participantes foram 30 (trinta) estudantes matriculados em um curso de pós-graduação da 
modalidade de Ensino a Distância. O instrumento utilizado foi através de um formulário aplicado pelo Google Docs e o 
procedimento foi analisado estatisticamente. Sendo assim, os resultados apontaram que ainda há pouco investimento em 
formações no uso das tecnologias e que o celular e a internet são os meios mais utilizados pela grande maioria dos 
educadores. 
Palavras-chave: Aluno. Aprendizagem. Ensino. Professor. Tecnologias. 
 

TEACHER AND THE USE OF TECHNOLOGIES AS A TEACHING METHOD 
 
Abstract 
 
The work is the result of studies on teacher training in the face of new technologies in the educational environment. Thus, it 
aims to analyze how teachers use technologies in their teaching proposal. Thus, the methodology used was the quantitative 
type and regarding the research objectives classified as exploratory-descriptive. The participants were 30 (thirty) students 
enrolled in a postgraduate course in the Distance Learning modality. The instrument used was through a form applied by 
Google Docs and the procedure was analyzed statistically. Thus, the results showed that there is still little investment in 
training in the use of technologies and that cell phones and the internet are the most used means by the vast majority of 
educators. 
Keywords: Student. Learning. Teaching. Teacher. Technologies. 

 
Introdução 
 
As tecnologias têm consolidado um grande 
espaço em todos os âmbitos, sejam eles das 
ciências humanas, das ciências da saúde ou 

das ciências exatas. Elas conseguiram chegar à 
diversos lugares e principalmente no ambiente 
educacional. 
Dados sobre a educação na região Nordeste do 
Brasil, coletados em uma pesquisa sobre o uso 
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de ferramentas tecnológicas apontam que 
somente cerca de 18% dos docentes 
entrevistados acreditam que estão preparados 
para trabalhar com os recursos tecnológicos; já 
outros 82% dizem que não se encontram aptos 
com essas ferramentas (SOUSA; EGÍDIO, 
2016). Estes dados revelam que a maior parte 
dos docentes entrevistados não possuem as 
habilidades necessárias para atuar em uma 
sociedade cada vez mais informatizada. 
Em uma sociedade em que a tecnologia 
assume um diferencial para a educação, o 
professor assume um papel fundamental como 
mediador do processo de ensino e 
aprendizagem, sobretudo se faz imprescindível 
que este mesmo professor tenha propriedade 
no sentido de conhecer as ferramentas 
tecnológicas para assim utilizá-las a seu favor, 
em benefício dos alunos, oportunizando um 
ensino de qualidade utilizando a tecnologia 
como recurso pedagógico. 
Neste sentido, os estudos vêm mostrando que o 
uso da tecnologia como método de ensino por 
parte dos educadores está fazendo diferença na 
aprendizagem dos alunos sem restrições de 
séries ou idades. Para cada planejamento existe 
um conjunto de recursos metodológicos a serem 
explorados que oportunizam ao educando 
aprender de forma criativa, prazerosa e 
descontraída, fugindo assim, do método 
tradicional em que o livro didático era o único 
recurso a ser explorado e que o professor 
detinha o conhecimento absoluto (PEIXOTO, 
2006). 
Com o avanço tecnológico e a velocidade com 
que a internet ocupou espaços no que diz 
respeito à circulação de conhecimentos, o 
professor e o aluno podem construir e adquirir 
juntos diversos saberes. Dessa forma, se faz 
necessário que os docentes obtenham uma 
formação adequada e específica em utilizar os 
recursos tecnológico, uma vez que estar-se 
inserido dentro de um universo digital, onde as 
interações sociais através dos meios 
eletrônicos, estão consolidando um espaço 
cada vez mais singular na formação do sujeito. 
Por isso, o professor precisa utilizar estes 
recursos tecnológicos em benefício da melhor 
abstração dos seus alunos. 

Nesse aspecto, Lévy (1993), apresenta que 
tecnologia são formas de conhecimento, 
instrumentos e técnicas que durante a prática 
servem para desenvolver projetos, serviços 
entre outras. Assim, tecnologia é considerada 
como tudo que o homem cria e recria para ser 
utilizada a favor da humanidade dentro de um 
princípio mediado pela dialética. 
Para Peixoto (2006, p. 07), ―a ferramenta 
tecnológica é relativamente polivalente, e pode 
colocar-se ao serviço de pedagogias muito 
diversas, trazendo consigo condições que 
podem revelar soluções criativas ou pelo 
contrário estéreis‖. Portanto, pode-se inferir que 
a tecnologia é útil no trabalho pedagógico 
docente, desde que seja utilizada de forma 
correta, caso contrário ela pode desarticular o 
produto final do planejamento, invalidando o 
processo de aprendizagem discente. 
Diante disso, surgiu o interesse em discutir a 
temática, considerando o avanço das 
tecnologias na sociedade e tentando 
compreender suas implicações na educação, 
uma vez que se novos estudos constatam a 
grande insegurança por parte desses 
profissionais em utilizar as ferramentas 
tecnológicas como um instrumento de 
aprendizagem. 
Nesse sentido, este trabalho versa sobre a 
formação de professores em face às novas 
tecnologias e será desenvolvida com estudantes 
da Educação a Distância. Por isso, possui como 
problemática saber: como os professores do 
ensino fundamental utilizam os recursos 
tecnológicos em suas práticas pedagógicas? 
Desse modo, possui como objetivo geral 
analisar como os professores utilizam as 
tecnologias em sua proposta de ensino. 
 
Metodologia 
 
A presente pesquisa se trata de um estudo 
quantitativo (CRESWELL, 2010), pois propõe 
utilizar através de dados estatísticos e números 
o universo a ser investigado. Quanto aos 
objetivos da pesquisa é classificado como 
exploratória- descritiva, pois conforme aponta 
Gil (2002), propõe fazer um mapeamento do 
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universo a ser investigado, sem interferir, nem 
julgar com os aspectos pesquisados. 
No referido grupo de participantes, foram 
contatados 31 (trinta e um) sujeitos, porém, 
fizeram parte da amostra 30 (trinta) estudantes 
matriculados em um curso de pós-graduação da 
modalidade de Ensino a Distância, devido um 
dos autores atuar como aluno da 
especialização. Vale ressaltar que os 
participantes atuam como professores do 
Ensino Fundamental, com idades entre 18 e 40 
anos, ambos os gêneros e com tempo de 
experiência docente diversificados. 
O procedimento de coleta dos dados ocorreu a 
partir de um formulário estruturado pelo 
GoogleForms. Assim, o formulário foi 
encaminhado para os e-mails dos estudantes na 
qual todos os estudantes responderam, 
preservando o anonimato da pesquisa. 
Logo após a coleta, os dados foram analisados 
estatisticamente e expostos em tabelas com as 
respectivas porcentagens para estimar aspectos 
da categorização, bem como analisados, a partir 
da análise de conteúdo, e pressupostos teóricos 
abrangendo a formação de professores para as 
novas tecnologias. 
 
Resultados e Discussão 
 
Conforme mencionado anteriormente, essa 
pesquisa contou com a participação de 30 
(trinta) professores do Ensino Fundamental, 
matriculados em um curso de Pós-graduação da 
modalidade a distância que responderam a 
quatro itens do questionário aplicado, a saber: 
recursos e estratégias de ensino (Tabela 1), 
planejamento e formação continuada (Tabela 2). 

 
Tabela 1. Recursos e Estratégias de Ensino 

Recursos mais utilizados em sua prática de ensino 

Computador 72,2 % 

Celular 27,8 % 

Estratégias e métodos utilizados em sua prática educativa 

Pesquisa na internet 72,2 % 

Jogos educativos 11,1 % 

Fonte: Banco de dados dos pesquisadores. 
 

De acordo com os dados obtidos pelos 
pesquisadores, pode-se observar que dentre os 
recursos mais utilizados estão o computador 
(72,2%) e o celular (27,8%). Nesse aspecto, 

Lévy (1999) ressalta a importância da internet, 
afirmando que quanto mais as pessoas 
possuem esse acesso, maior serão suas 
possibilidades de interação e comunicação 
social. 
Quanto as estratégias e métodos utilizados em 
sua prática educativa, a maior parte dos 
professores utilizam a pesquisa na internet 
(72,2%); já outros (11,1%) utilizam os jogos 
educativos. Com isso, Moran (2011) revela que 
a aprendizagem acontece quando grandes 
grupos se encontram em constante 
comunicação, a exemplo, a sociedade em rede. 
Por isso, a escola ao utilizar modelos de ensino 
mais educativos desenvolve estratégias que 
favoreçam a aprendizagem. 

 
Tabela 2. Planejamento e Formação continuada 

Utiliza recursos tecnológicos durante o seu planejamento 
de ensino 

Sim 50 % 

Não 22,2 % 

Muito pouco 27,8 % 

Formação continuada para auxiliar sua prática educativa 

Não 66,7 % 

Sim 16,7 % 

Às vezes 16,7 % 

Fonte: Banco de dados dos pesquisadores. 
 

Sobre o uso dos recursos tecnológicos durante 
o seu planejamento, cerca de (50%) afirmam 
que sim, outros (27,8%) dizem muito pouco, já 
(22,2%) dizem que não utilizam. Sobre isso, 
Levy (1999) afirma que os professores precisam 
se adequar às novas formas de ensinar, pois 
daqui alguns anos os cadernos poderão ser 
substituídos pelos tablets, por isso, esses 
profissionais precisam se adequar ao que é 
novo. 
Se o professor recebeu algum tipo de formação 
continuada para o uso pedagógico das 
tecnologias. Segundo os dados dos 
respondentes (66,7%) afirmam que não; 
(16,7%) dizem que às vezes; e (16,7%) que sim. 
Então, conforme aponta Almeida e Silva (2011) 
a massificação do uso das tecnologias em todos 
os âmbitos possibilitou o acesso e avanço das 
formações continuadas e das pesquisas 
científicas, porém nem sempre a maioria destes 
professores possuem como propósito utilizar o 
que aprenderam nestas formações. 
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Conclusão 
 
Dentro do contexto educacional as novas 
tecnologias da informação e comunicação têm 
ampliado e consolidado as aprendizagens. A 
partir dos dados obtidos observa-se que o uso 
do computador e do celular são os mais 
utilizados pelos docentes. Sobre as estratégias 
e métodos mais utilizados em sua prática 
educativa estão as pesquisas pela internet. 
Também, a maioria dos participantes utilizam 
recursos tecnológicos durante seu 
planejamento. Além disso, quanto a receber 
formação continuada, a maioria dos 
participantes afirmam que não recebem. 
Portanto, a relevância social deste trabalho é 
poder disponibilizar para toda a sociedade o 
quanto que as novas tecnologias têm obtido um 
espaço elevado dentro do ambiente 
educacional, principalmente porque os jovens 
de hoje estão cada dia mais à frente dos 
professores. Por isso, por se tratar de um 
estudo concluído é primordial que novas 
pesquisas sejam desenvolvidas e que os 
governos invistam cada vez mais em 
capacitações para os educadores desta nova 
era moderna. 
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Resumo 
 
O presente estudo tem como interesse trazer reflexões acerca da utilização de experimentos em sala de aula enquanto 
recursos pedagógicos promotores da aprendizagem significativa por meio de um relato de experiência. A vivência relatada 
ocorreu em uma escola do sudoeste da Bahia, em uma aula de ciências acerca do ciclo hidrológico para 13 crianças do 
terceiro ano do ensino fundamental. A aula tinha o intuito primordial de possibilitar o reconhecimento, por parte dos 
educandos, dos processos envolvidos no ciclo hidrológico através de uma atividade experimental, assim como análise dos 
mesmos, a descrição dos fenômenos ocorridos e a documentação dos mesmo por meio da escrita. Em síntese, concluímos 
a necessidade de utilização de estratégias de ensino por parte dos educadores e participação efetiva por parte dos 
educandos no processo de aprendizagem. 
Palavras-chave: Aprendizagem significativa. Aula Experimental. Ensino de Ciências. 
 
IF CHILDREN CANNOT GO TO THE LABORATORY, THE LABORATORY MUST COME FOR CHILDREN: SCIENTIFIC 

EXPERIMENTS WHEN TEACHING STRATEGIES IN THE CLASSROOM 
 
Abstract 
 
This study aims to bring reflections about the use of experiments in the classroom as pedagogical resources that promote 
meaningful learning through an experience report. The reported experience took place in a school in the southwest of Bahia, 
in a science class about the hydrological cycle for 13 children in the third year of elementary school. The class had the 
primary intention of enabling the recognition, by the students, of the processes involved in the hydrological cycle through an 
experimental activity, as well as their analysis, the description of the phenomena that occurred and their documents through 
writing. In summary, so that we concluded the need for use of teaching strategies by educators and effective participation by 
students in the learning process. 
Keywords: Meaningful learning. Experimental class. Science teaching. 

 
Introdução 
 
É natural que as aulas aos moldes tradicionais 
dificilmente despertem o interesse dos 
educandos, sobretudo quando se trata das 
ciências naturais e das crianças que ainda estão 
na faixa etária dos 8-9 anos. Isso pois, segundo 
Coelho e Pisoni (2012), o processo de 
aprendizagem envolve muito mais que ouvir e 
memorizar conteúdos, pois, em uma perspectiva 
Vygotskyana, são em atividades de cunho 
prático e coletivo que as crianças aproveitam-se 
da linguagem (aspectos abstratos) e dos 
instrumentos físicos (aspectos concretos) que a 
cultura lhes dispõe para promoverem seu 
desenvolvimento. 
Seguindo os princípios supracitados, intentamos 
com este trabalho refletir, com base em uma 
experiência vivenciada em uma aula de ciências 
naturais, ministrada aos educandos do 3º ano 
do ensino fundamental I, em uma escola 
municipal do sudoeste da Bahia, acerca da 
importância da interação discente em aulas 
práticas visando a construção efetiva e 
significativa do conhecimento. Haja vista que, a 
informação obtida por meio da escuta passiva é 

diferente do conhecimento adquirido pela 
experiência ativa. 
De maneira que, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCNs) (BRASIL, 1997) asseguram 
que por intermédio de atividades experimentais 
mediadas pelos educadores, os educandos têm 
a possibilidade de conceberem as relações 
entre as trocas de calor e as mudanças dos 
estados físicos da água, para assim concluírem 
que apesar das mudanças físicas, a água é a 
mesma. Os PCNs afirmam que tal 
conhecimento é essencial para que os 
educandos compreendam como o ciclo 
hidrológico/ciclo da água ocorre. 
A experiência não é, de acordo com Bondía 
(2002), informação. Ao contrário do que é a 
experiência, a informação não permite ao sujeito 
transcender ao saber, que aqui significa saber 
de estar informado. Experienciar, no entanto, 
toca, transcende, transforma e permite, de 
algum modo, a vivência, no sentido de 
manifestar, sentir e participar da vida. Em outras 
palavras, a experiência traduz a abstração em 
concretude. 
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Metodologia 
 
A aula cujo o tema foi ―Ciclo hidrológico‖, tema 
indicado pelos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Ciências Naturais (BRASIL, 1997) 
para ser aplicado durante o segundo ciclo, 
período entre o segundo e o terceiro ano hoje, 
tinham como objetivos centrais fazer com que 
os educandos reconhecessem, a partir da 
atividade experimental, os processos envolvidos 
no ciclo hidrológico e analisassem os 
experimentos, descrevessem os fenômenos 
ocorridos e os documentassem por meio da 
escrita. Para isso, foram utilizados enquanto 
recursos didáticos os seguintes materiais: sal 
iodado, óleo de soja, cubos de gelo, água 
fervente, palitos de churrasco, barbante de lã, 
bexigas para festa, pote hermético de vidro, 
pote de vidro com medidas e fichas 
procedimentais. 
Antes de iniciar a aula, foi solicitado que os 
educandos vestissem suas blusas de mangas 
compridas e foi alertado que as ações que se 
seguiram poderiam representar riscos, caso não 
houvesse cuidado e atenção às orientações 
discentes, e que de maneira alguma poderiam 
ser reproduzidas em casa sem o auxílio de um 
adulto. 
Para dar continuidade a aula, vestimos os 
jalecos e dispomos os materiais necessários 
para a realização dos experimentos sobre a 
mesa. Iniciamos com o experimento mais 
simples e que exigia a observação paciente e 
atenta dos educandos: pegamos o pote 
hermético e colocamos o óleo de soja dentro 
dele, após isso jogamos alguns cubos de gelo e 
fechamos o pote. Depois disso, deixamos o pote 
disposto de modo que as crianças pudessem 
visualizar os fenômenos ocorrerem. 
Em seguida, despejamos dentro do segundo 
pote (o pote de vidro com medidas) a água 
fervente e com cuidado colocamos uma bexiga 
sem ar na borda e, mais uma vez, deixamos o 
pote de vidro disposto de maneira que as 
crianças visualizassem o processo. 
Por último, distribuímos vários cubos de gelo 
sobre uma bandeja e solicitamos a participação 
de algumas crianças, enquanto as outras 
observavam, e pedimos elas tentassem iscar 

com os barbantes, amarrados aos palitos de 
churrasco, o gelo, mas sem tocá-lo. Após 
algumas tentativas (frustradas), colocamos o sal 
de cozinha sobre a ponta a ponta do barbante e 
do gelo, solicitamos que observassem enquanto 
os processos ocorressem e distribuímos as 
fichas procedimentais para que as crianças 
documentassem os experimentos e como eles 
ocorriam. 
Após tudo isso, recolhemos as fichas 
preenchidas, discutimos sobre os fenômenos e 
explicamos os processos ocorridos e o porquê 
deles. Conceituamos, por fim, as mudanças dos 
estados físicos da água e como eles ocorrem na 
natureza. 
 
Resultados e Discussão 
 
Trazer o laboratório para a sala de aula, teve 
primordialmente o objetivo de tornar o processo 
de ensino-aprendizagem significativo. Para além 
disso, tendo em vista o contexto 
socioeconômico e educacional da instituição de 
ensino ao qual lecionávamos, adaptar o espaço 
físico da sala e transformá-lo em um laboratório 
foi em essência uma tentativa de democratizar o 
que idealizamos sobre a educação e sobre o 
ensino. De maneira que, visamos proporcionar 
aos nossos educandos uma alfabetização 
científica. 
De acordo com estudos realizados, durante a 
realização das atividades em sala de aula, 
ocorre a repetição de muitos rituais que muitas 
vezes não têm relação alguma com a 
aprendizagem dos alunos (FLORES, 2017). 
Dessa forma, a alfabetização científica, aqui, 
poder ser compreendida como a inclusão dos 
educandos ao processo em que, gradualmente, 
vão adquirindo habilidades e competências no 
uso de métodos que lhes auxiliam a 
desenvolver, por meio da escrita e oralidade de 
modo sequencial e lógico, a capacidade de 
argumentar ideias, levantar hipóteses, 
documentá-las, interpretá-las, confrontá-las, 
discutí-las, organizá-las e sistematiza- las de 
maneira a constituí-las em conhecimento 
(COELHO, 2016). 
Corroborando com isso, Faria et. al (2020) 
dizem que os educandos que possuem uma 
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interação com a natureza em um contexto 
educativo tendem a ter sua capacidade 
cognitiva ampliada e a enxergarem o universo 
ao seu redor de forma mais bela, exatamente 
por compreenderem e interpretarem as 
informações a partir da interação, e aqui 
compreendemos interação como vivência 
prática dos conceitos abordados. Sendo assim, 
nesta aula, mobilizamos os recursos e 
metodologias necessárias para que as crianças 
usufruíssem da aula experimental de modo 
pleno e fossem capazes de experienciar o fazer 
científico, de maneira simplificada e prazerosa. 
De modo que, buscamos implementar em nosso 
fazer pedagógico o princípio de 
transversalidade, exatamente porque, assim 
como Gallo (2000), acreditamos que a 
educação e, consequentemente, o ensino não 
se excluem, antes, se complementam. De 
maneira que o conhecimento perpassa tanto o 
educar, quanto o instruir. 
Como afirma Gomes (2018), o ensino de 
ciências nas séries iniciais se estabelecem 
enquanto disciplina que promove o 
conhecimento de mundo, e , por seguinte, 
através de táticas de ensino apropriadas, pode 
promover o desenvolvimento de aptidões 
basilares para a constituição de cidadãos 
autónomos que possuam um pensamento 
crítico e que sejam agentes transformadores da 
realidade que os cercam. 
 
Conclusão 
 
A partir da aula experimental e dos dados que 
obtivemos por meio dos instrumentos de 
avaliação podemos verificar que os processos 
de ensino e aprendizagem vão muito além que 
ditar regras, transmitir conceitos, repassar 
conteúdos, reproduzir fórmulas, decorar 
códigos, apreender abstrações ou receber 
informações. 
Sendo assim, depreendemos que educandos 
não só podem como devem ser estimulados a 
serem participativos naquilo que aprendem e 
que educadores precisam compreender que o 
ensino se dá de múltiplas formas e por meio de 
várias estratégias que possam abarcar as 
inúmeras maneiras pelas quais seus educandos 

aprendem e que precisam ser articuladas com 
intuito de produzir sentidos aos mesmos. 
Ensinar e aprender, antes de tudo, diz respeito 
à dialogicidade entre educador-educando e à 
capacidade de compreender que um está 
intrinsecamente ligado ao outro, de maneira que 
um inexiste sem o outro. 
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Resumo 
 
O sofrimento psíquico na adolescência é um tema que tem repercutido tanto na mídia, quanto em outros ambientes, dessa 
forma, o presente estudo têm por objetivo analisar o sofrimento psíquico na vida dos adolescentes na perspectiva de 
membros da comunidade escolar. O instrumento utilizado para a efetivação da ação foi o roteiro de entrevista 
semiestruturado que permitiu a realização de diálogos sobre a temática proposta e a reflexão deles acerca das narrativas 
durante o tratamento dos resultados, cujo método empregado foi a Análise de Conteúdo proposta por Bardin (1997). 
Através dos diálogos realizados com os informantes da pesquisa, foi possível observar que a família é um dos principais 
fatores relacionados ao sofrimento psíquico durante essa fase da vida, e, além disso, também analisamos que esses 
adolescentes muitas vezes evitam interações sociais, por fim, foi possível perceber que os principais impactos observados 
podem ser vistos são a depressão e a automutilação que é algo recorrente na vida desses sujeitos. Dessa forma, é 
fundamental que a sociedade, sobretudo a família, estejam atentos ao crescimento no número de adolescentes em 
sofrimento psíquico e ofereçam suporte para que eles possam enfrentar esse momento de forma mais resiliente. 
Palavras-chave: Adolescência. Escola. Família. Sofrimento psíquico. 
 
PSYCHIC SUFFERING IN BASIC EDUCATION STUDENTS: MEANINGS ATTRIBUTED BY THE SCHOOL COMMUNITY 

 
Abstract 
 
Psychological suffering in adolescence is a theme that has reverberated both in the media and in other environments. Thus, 
this study aims to analyze psychological suffering in the lives of adolescents from the perspective of members of the school 
community. The instrument used to carry out the action was the semi-structured interview script that allowed dialogues on 
the proposed theme and their reflection on the narratives during the treatment of the results, whose method used was the 
Content Analysis proposed by Bardin (1997). Through the dialogues with the research informants, it was possible to observe 
that the family is one of the main factors related to psychological suffering during this phase of life, and, in addition, we also 
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analyze that these adolescents often avoid social interactions, finally, it was possible to notice that the main impacts 
observed can be seen are depression and self-mutilation, which is something that is recurrent in the lives of these subjects. 
Thus, it is essential that society, especially the family, is attentive to the growth in the number of adolescents in psychological 
distress and offers support so that they can face this moment in a more resilient way. 
Keywords: Adolescence. School. Family. Psychic suffering. 

 
Introdução 
 
Os estudos realizados sobre a vivência do 
sofrimento psíquico na adolescência são de 
grande relevância, pois esse é um fenômeno 
que tem crescido com o passar dos anos. 
Segundo a OMS (2014) a depressão é a 
principal doença e motivo de diminuição da 
qualidade de vida entre os adolescentes. 
Schutz (1979), afirma que é importante que se 
realize a redução fenomenológica, para que se 
consiga realizar uma análise eficaz dos 
fenômenos. Para isso, é essencial que ocorra a 
epoché, isolando as crenças e valores que 
possam interferir e levar julgamentos para as 
análises do fenômeno. Por seguinte, se tratando 
dos sentidos atribuídos ao sofrimento psíquico, 
Spadini e Souza (2006) enfatizam que ele é 
facilmente percebido pela comunidade, uma vez 
que, os indivíduos acometidos por algum tipo de 
sofrimento psíquico, apresentam condutas 
atípicas do que é tido como padrão para a 
sociedade. 
Considerando a relevância do tema, adotou-se 
neste estudo a seguinte questão norteadora: 
Quais são as formas de sofrimento psíquico em 
adolescentes estudantes da rede pública e 
privada de ensino na perspectiva dos docentes. 
Para conduzir a resposta dessa pergunta foram 
instituídos os seguintes objetivos: Analisar as 
formas de sofrimento psíquico em adolescentes 
estudantes da rede pública e privada de ensino 
na perspectiva de docentes; identificar os 
fatores relacionados ao sofrimento psíquico na 
adolescência; analisar o sofrimento psíquico na 
vida dos adolescentes na perspectiva de 
professores e diretores. 
Dessa forma, os objetivos centrais do estudo 
são: Identificar as principais formas de 
sofrimento psíquico em adolescentes de acordo 
com os sentidos atribuídos por diretores e 
professores; perceber os fatores relacionados 
ao sofrimento psíquico na adolescência; 
analisar o sofrimento psíquico na vida dos 

adolescentes na perspectiva de professores e 
diretores. 
 
Metodologia 
 
Consiste em uma pesquisa qualitativa realizada 
através de entrevistas com 3 diretores e 3 
professores de colégios da rede pública e 
privada de ensino de uma cidade do sudoeste 
baiano. Em se tratando da visão metodológica 
aplicada, foi utilizada a fenomenologia social 
proposta por Alfred Schutz (1979). Por fim, para 
o tratamento dos resultados, foi utilizado a 
Análise do Conteúdo postulada por Bardin 
(1997). O instrumento empregado foi o roteiro 
de entrevista semiestruturada e os diálogos que 
ocorriam através dos encontros realizados nas 
instituições de ensino, sendo que no total foram 
3 encontros em cada instituição. Tais encontros 
visaram identificar formas de sofrimento 
psíquico em adolescentes que frequentam ou já 
frequentaram determinadas instituições de 
ensino públicas e privadas e levantar reflexões 
por parte da comunidade escolar acerca das 
ocorrências e quais ações poderiam ser 
propostas. Foram empregadas questões como: 
―Pela sua experiência, quais podem ser os 
fatores relacionados ao sofrimento psíquico na 
adolescência‖? e ―Fale sobre as interações 
sociais dos adolescentes‖. 
 
Resultados e Discussão 
 
Por meio da Análise do Conteúdo das 
entrevistas foram estabelecidas 3 categorias de 
análise, sendo que elas se tornam peças 
fundamentais para a compreensão dos sentidos 
atribuídos ao fenômeno através da percepção 
de participantes da comunidade escolar. 
De início, a primeira categoria trata acerca das 
relações familiares, uma vez que os informantes 
relatam que a origem desse sofrimento psíquico 
na adolescência decorre das relações com os 
familiares. Além do fator família enquanto 
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contexto de interações é possível também 
elencar os fatores socioeconômicos, uma vez 
que muitos desses adolescentes podem estar 
vivendo em situação de vulnerabilidade social. 
Crivelatti, Durman e Hofstatter (2006), dizem 
que o período da adolescência é quando o 
indivíduo se descobre e vivencia diversas 
situações novas que irão favorecer e gerar 
condições únicas para que apresentem 
flutuações de humor e alterações significativas 
no comportamento. Dessa forma, podemos 
intuir que a adolescente está vivenciando um 
período de transição, no qual ocorrem 
mudanças comportamentais, contudo, deve-se 
observar até que ponto essas mudanças estão 
afetando a funcionalidade do indivíduo ou o 
colocando em situações de risco. 
Monteiro et.al. (2012) traz a família como um 
sistema de grande importância que causa 
grandes influências na vida dos adolescentes 
que são membros desse mecanismo. O 
contexto familiar no qual o adolescente está 
inserido, bem como a conjuntura 
socioeconômica e cultural afetam as relações 
entre os indivíduos. Dessa forma, é importante 
que a família seja bem estruturada, a fim de que 
possam enfrentaras adversidades e conflitos 
que possam vir a acontecer. Podemos fazer 
uma ligação entre as referências de Monteiro 
com fragmentos dos discursos trazidos pelos 
informantes nº 2 e 4, respectivamente: ―Um dos 
principais fatores são problemas dentro família, 
violência familiar [...]‖; ―[...] a origem desse 
sofrimento decorre das relações com os 
familiares [...]‖. 
Dando seguimento para o que é discutido na 
próxima categoria, iremos tratar sobre os 
sentidos atribuídos à interação social do 
adolescente em sofrimento psíquico, uma vez 
que através das narrativas dos informantes, é 
possível perceber que os adolescentes 
apresentam comportamentos que não são 
normativos para a sua idade, por exemplo, a 
fuga de interações com os colegas. Os 
informantes afirmam que isso pode ser 
decorrente da ausência de aceitação por parte 
do grupo, que pode estar levando o adolescente 
a um estado de sofrimento. 

Em sua fala, o Informante nº 1 relata algumas 
situações em que percebe como se dá a 
interação entre o adolescente em sofrimento 
psíquico e o meio social: ―Percebo o isolamento, 
eles preferem ficar sozinhos, não querem 
amigos [...]‘‘. Através desse trecho é possível 
perceber que o adolescente acometido por 
sofrimento psíquico se isola do meio social e 
preferem não ter contatos mais próximos com 
amigos ou família. Podemos observar isso 
também na fala do Informante nº 5, que diz: ―[...] 
percebemos através da fuga‖. Nessa fala o 
entrevistado relata que uma das formas de se 
perceber o aluno em sofrimento psíquico é 
através da fuga das relações com os outros e 
da fuga dos ambientes sociais no qual está 
inserido. Dessa forma podemos observar um 
fator importante citado por Ribeiro, et al., (2012), 
onde afirma que a depressão na adolescência 
altera o comportamento do indivíduo, e pode 
levá-lo a se afastar do grupo do qual pertence, 
afastamento de amigos, atividades sociais, 
afastamento da família e, além disso, pode 
provocar sentimento de vazio e solidão. 
Por fim, a última categoria de análise visa a 
abordar os impactos na vida dos adolescentes, 
uma vez que os informantes trazem que o 
número de adolescentes que já tentaram ou 
tentam suicídio ou praticam automutilação tem 
crescido muito, sendo que já ocorreram 
episódios em que alunos praticaram 
automutilação dentro da própria escola ou com 
um grupo de colegas. Essas informações 
narradas pelos informantes são muito 
importantes, uma vez que Papalia e Feldman 
(2013) relatam que durante a adolescência 
ocorre o aumento da prevalência de casos de 
depressão, sendo que uma cerca de 9% dos 
adolescentes já vivenciou pelo menos um 
episódio de depressão maior. Também citam 
que mesmo que não apresentem sintomas 
suficientes para satisfazer os critérios para o 
diagnóstico de um quadro de depressão, existe 
um risco elevado de que ocorram episódios de 
depressão ou comportamentos suicidas no 
futuro. 
E assim, os informantes nº 2 e 4 fazem os 
seguintes relatos: ―[...] estava perturbada tipo 
uma depressão [...]‖, [...] nós nos inteiramos da 
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situação que ela estava passando e era um 
caso depressivo [...] (INFORMANTE nº 2); ―[...] 
desencadeia outros sintomas, como é o caso da 
depressão [...]‖ (INFORMANTE nº 4). Desse 
modo, podemos observar que Bahls (2002) 
considera que a depressão seja um dos 
grandes responsáveis por boa parte dos 
suicídios entre jovens, uma vez que tem 
alcançado valores próximos de 10% nos casos 
de depressão maior. 
 
Conclusão 
 
Mediante os relatos obtidos através das 
entrevistas, é possível considerar que, para os 
docentes é muito importante que a família esteja 
atenta ao comportamento dos adolescentes, 
uma vez que desempenha papel de extrema 
importância para o desenvolvimento saudável 
nesse período, no qual a mesma deve estar 
preparada para encarar as adversidades 
juntamente com esse indivíduo que necessita 
de acolhimento para enfrentar um período de 
mudanças que é característico da fase que está 
vivendo. 
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Resumo 
 
O presente trabalho relata o abuso do álcool entre adolescentes em uma escola do município da Bahia, de modo que a 
relevância desse tema decorre do fato de ser possível perceber, através de estudos, que cada vez mais os adolescentes 
estão utilizando o álcool como uma fuga para seus problemas. Assim, o objetivo deste trabalho foi investigar a prevalência 
do abuso de álcool entre adolescentes de uma escola municipal do sudoeste baiano. Desta forma, o estudo proporcionou 
uma experiência em que pudemos perceber o quanto os adolescentes estão sendo levados para o consumo do álcool, de 
maneira que tornou-se possível compreender que a influência para o consumo é grande. Em síntese, os adolescentes, em 
sua maioria, fazem o consumo buscando aliviar estresse, em momentos de fraqueza, buscando prazer, entre outros 
motivos. Apesar de estarem cientes, na maioria das vezes, sobre os riscos relacionados ao consumo excessivo, o prazer 
sob o consumo ultrapassa os limites. 
Palavras-chave: Adolescentes. Consumo de álcool. Dependência química. 
 

CHEMICAL DEPENDENCE IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF A SCHOOL IN THE SOUTHEAST OF BAHIA 
 
Abstract 
 
This paper reports the abuse of alcohol among adolescents at a school in the city of Bahia, so the relevance of this theme 
stems from the fact that it is possible to realize, through studies, that more and more adolescents are using alcohol as an 
escape to your. problems. Thus, the aim of this study was to investigate the prevalence of alcohol abuse among adolescents 
in a municipal school in southwest Bahia. Thus, the study provided an experience in which we could see how much 
adolescents are being led to alcohol consumption, so that it was possible to understand that the influence on consumption is 
great. In summary, adolescents, for the most part, consume in order to relieve stress, in moments of weakness, in search of 
pleasure, among other reasons. Despite being aware, in most cases, of the risks related to excessive consumption, pleasure 
with consumption goes beyond the limits. 
Keywords: Adolescents. Alcohol consumption. Chemical Dependency. 

 
Introdução 
 
Para Ronzani (2010) o consumo de substâncias 
como o álcool está sendo feito pela humanidade 
ao longo de sua história, estando este presente 
em diferentes tipos culturais, muitas vezes, 
dentro dessas culturas como um ritual. Porém, o 
autor aponta modificações acerca da utilização 
do álcool, principalmente devido a 
modernização que provocou mudanças tanto 
sociais como econômicas. 
De acordo Rozim (2011) quando há o contato 
do consumo de álcool ainda cedo, as chances 

das adolescentes se viciarem é muito grande. O 
consumo contínuo faz com o organismo fique 
dependente e para ter satisfação é necessário 
que aumente as doses e criando assim a 
dependência a álcool. 
Guimarães (2009) afirma perceber que em 
famílias onde não havia diálogos e afetos, 
aumentavam as probabilidades dos 
adolescentes procurarem grupos de amigos que 
lhes proporcionasse sensação de bem-estar, 
deste modo o contexto acaba levando a más 
influências tornando-os cada vez mais viciados 
no álcool e outras drogas. A ausência da 
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determinação de limites pelos pais, a não 
obediência dos filhos, o distanciamento da 
família, o divórcio dos pais, a falta de apoio 
entre os membros familiares, a falta de um bom 
relacionamento com a família, são fatores que 
aumentam o índice de usuários ainda jovens 
com dependência química. 
Segundo Rozim (2011) quando os adolescentes 
passam a fazer uso diário do álcool os prejuízos 
são diversos, entre eles estão déficit de 
aprendizagem, acidente que pode gerar a 
morte, distúrbios comportamentais, gravidez 
não planejada, contaminação por DST, entre 
outros. 
Os adolescentes consomem a bebida para 
relaxar ou até mesmo se divertir, pois, muitos a 
consideram como uma companhia nos eventos 
sociais, onde muitas vezes o seu consumo irá 
acarretar a riscos baixos para quem consome 
ou para terceiros. Porém, este consumo pode 
ser responsável por muitos danos tanto no meio 
social como individuais (ROZIN, 2011). 
Desse modo, a pesquisa realizada tem por 
objetivo geral investigar a prevalência do abuso 
de álcool entre adolescentes de uma escola 
municipal do sudoeste baiano. Sendo seus 
objetivos específicos analisar a forma de abuso 
da substância e entender as consequências 
relacionadas ao abuso. 
 
Metodologia 
 
Este estudo se constitui como uma pesquisa 
qualitativa, utilizada para compreender se 
colocando no lugar do outro, levando em conta 
a singularidade de cada indivíduo observado 
(MINAYO, 2012). Assim como, possui caráter 
explicativo, se concentrando em perceber o que 
leva a uma determinada ocorrência de um fato 
(GIL, 2010). 
Esta pesquisa foi realizada no Colégio Integrado 
Educacional Navarro de Brito no município de 
Vitória da Conquista - BA, onde foi aplicado um 
questionário de 20 perguntas para 10 
adolescentes de 15 a 20 anos, sendo 
selecionadas as turmas do 8ºano (7ª série) e a 
do 9º ano (8ª série). 
Para a análise de dados foi utilizada a análise 
de conteúdo, que se trata como afirma Godoy 

(1995 apud CAMARA, 2013) de acordo Bardin 
(2011), em uma técnica flexível, podendo aplicar 
em vários discursos e em todas as formas de 
comunicação independente da natureza de seu 
suporte. Analisando assim as características, 
estruturas e modelos das mensagens. 
 
Resultados e Discussão 
 
A análise dos questionários permitiu perceber 
que a prevalência dos adolescentes que fazem 
o uso/abuso do álcool na escola, tem uma 
relação muito grande com o declínio nos 
estudos, informação relatada pelos 
coordenadores da escola. Foi citado neste 
âmbito escolar a incidência dos casos de 
adolescentes que levavam álcool dentro de 
objetos pessoais para fazer o consumo dentro 
da escola. 
Foi possível perceber que os adolescentes não 
estavam preocupados com os riscos que correm 
ao utilizar as drogas. Vendo o ambiente escolar 
como curtição, deixando de lado seu verdadeiro 
sentido. Foram relatados casos onde alunos 
chegarem bêbados na escola e na sala de aula 
ameaçarem os professores. 
Durante a aplicação dos questionários 
percebemos o quanto estes jovens se privavam 
para não responder as questões propostas, mas 
se pronunciavam aos que estavam omissos às 
perguntas, verbalizando falas como: ―quem 
nunca fez o uso de bebidas alcóolicas‖. E 
mostraram um grande avanço diante do 
conhecimento dos riscos que eles poderiam 
correr como abuso, mas a falta de desejo em 
abandonar o vício. 
Rozin (2011) explica que a fase da adolescência 
é um momento em que ocorre mudanças e 
pode ser considerado como um novo 
nascimento, mas esse momento exige cuidados 
por parte dos familiares. Nesse estágio, ele não 
irá viver somente em função de seus familiares, 
mas também dos seus amigos, pois foi incluído 
em um ―grupo social‖ e esse grupo serve como 
uma identificação para as jovens. Portanto, as 
influências sociais e familiares podem ser um 
meio pelo qual o sujeito passe a consumir 
drogas. 
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De modo que para eles o álcool não é algo que 
pode ser evitado, pois está sempre presente em 
família ou amigos, o que leva os momentos de 
experimentação a uma repetição e 
consequentemente ao uso abusivo. Oliveira 
(2012) aponta que na atualidade, o álcool é um 
fator principal na causa de problemas na saúde 
da população, este consumo tem um caráter 
lícito, fazendo com que os jovens tenham 
acesso a substância. Em muitas vezes são 
estimulados pelos amigos, como forma de 
serem aceitos no ambiente social ou até pelas 
indústrias que fazem o fornecimento da bebida. 
Soares e Jacobi (2000 apud MULLER et,al. 
2008) apontam a escola como um lugar de fácil 
acesso aos jovens, sendo um ambiente propicio 
para se discutir sobre prevenção às drogas, 
ainda mais por ser um ambiente educativo. 
Esses autores apontam ainda que o ambiente 
escolar deve favorecer práticas preventivas que 
auxiliem nas necessidades e demandas 
encontradas no ambiente escolar. 
Como aponta Ronzani (2010) o consumo do 
álcool está presente em muitas culturas, 
histórias humanas, sociedade, é um 
comportamento adquirido pelos humanos. 
Porém, este comportamento muitas vezes é a 
busca por prazer, por momentos de distração, 
ou até mesmo para aliviar um estresse. Pode-se 
afirmar que este tipo de comportamento faz com 
que o álcool se torne o problema da saúde da 
população. 
 
Conclusão 
 
Sendo assim, percebe-se com clareza como o 
abuso do álcool afeta a vida dos adolescentes, 
que consideram o consumo/abuso do álcool 
como forma de fugir dos problemas e aliviar o 
estresse. Entende-se também a necessidade 
cada vez mais visível de se trabalhar essas 
temáticas no ambiente escolar, como forma de 
prevenção e de ajuda para aqueles alunos que 
já se encontram vulneráveis ao uso abusivo de 
álcool. 
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Resumo 
 
Com a pandemia e, consequentemente, o distanciamento social, alunos de todos os níveis sofreram ou não conseguiram se 
adaptar a utilização de plataformas online, seja por dificuldades de aprendizagem ou por impossibilidade acesso aos meios 
necessários. Devido a esse fato, é importante ressaltar os benefícios do fortalecimento da rede social de apoio entre os 
alunos. O projeto intitulado ―ApadrinhaTEAMS‖ objetivou aproximar alunos com instrumentos e tecnologia necessárias para 
acompanhar as aulas e atividades e alunos que possuíam dificuldades, como uma espécie de apadrinhamento virtual, para 
um acompanhamento mais próximo e específico desses alunos instrumentalizados para com os alunos que precisavam de 
auxilio, tentando diminuir os impactos decorridos da pandemia e o isolamento social. Os métodos utilizados para 
estruturação do trabalho consistem tanto no relato de experiência, que pode ser entendido como uma forma de investigação 
científica que demonstra experiências práticas visando um maior entendimento e fundamentação de certo fato quanto na 
revisão bibliográfica de artigos publicados, buscando embasamento com argumentos científicos que pudessem validar os 
benefícios da rede social de apoio nas relações interpessoais. A adesão do ApadrinhaTEAMS obteve resultados relevantes, 
sendo aceito tanto pelos estudantes quanto pela coordenação do curso. Devido ao recorte público-temporal, sugere-se o 
desenvolvimento de estudos para implementação regular de projetos para potencialização dessa rede para todos os alunos 
da instituição, visto os benefícios advindos. 
Palavras-chave: Rede de apoio. Plataforma online. Ensino superior. 
 

SPONSOR-TEAMS: THE IMPORTANCE OF THE SOCIAL SUPPORT NETWORK IN TIMES OF PANDEMIC 
 
Abstract 
 
With the pandemic and, consequently, social distance, students of all levels suffered or were unable to adapt to the use of 
online platforms, either due to learning difficulties or due to the impossibility of accessing the necessary means. Due to this 
fact, it is important to highlight the benefits of strengthening the social support network among students. The project entitled 
“Sponsor-TEAMS” aimed to bring students with the tools and technology necessary to accompany classes and activities and 
students who had difficulties, as a kind of virtual sponsorship, for a closer and specific follow-up of these students 
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instrumentalized with students who needed aid, trying to reduce the impacts of the pandemic and social isolation. The 
methods used for structuring the work consist both of the experience report, which can be understood as a form of scientific 
investigation that demonstrates practical experiences aiming at a greater understanding and reasoning of a certain fact, as 
well as in the bibliographic review of published articles, seeking support with scientific arguments. that could validate the 
benefits of the social support network in interpersonal relationships. Adherence to Sponsor-TEAMS obtained relevant results, 
being accepted by both students and the course coordinators. Due to the public-time approach, it is suggested to develop 
studies for the regular implementation of projects to enhance this network for all students of the institution, given the benefits 
that come from it. 
Keywords: Support network. Online platform. Higher education. 

 
Introdução 
 
O mundo foi surpreendido com a pandemia do 
novo corona vírus (COVID-19). Toda a 
sociedade percebeu-se obrigada a entrar em 
um processo de adaptação a essa nova 
realidade de forma muito abrupta, o que nos 
leva a pensar que nem todos conseguiram ou 
possuíam meios de alcançar essa adaptação 
plena. Dentre as instituições sociais que 
sofreram com isso, as instituições de ensino 
superior desenvolveram diversas estratégias 
para manejar da melhor forma possível as 
restrições ocasionadas pela pandemia, como, 
por exemplo, a utilização de plataformas online 
para continuidade das aulas e atividades do 
semestre letivo, de forma remota, visando 
manter com certa qualidade os processos de 
ensino- aprendizagem que aconteciam 
presencialmente (COLUMA, 2017). 
Todos os indivíduos da sociedade sofreram um 
certo nível de consequências da pandemia, mas 
não podemos igualar esse público, visto que 
estamos falando de classes sociais diferentes, 
que possuem privilégios e desafios diferentes. 
Com isso, foi comum perceber alunos de nível 
superior que não possuíam instrumentos e a 
tecnologia necessária para acompanhar as 
aulas de forma remota, e que estavam se 
sentindo prejudicados nesse processo de 
aprendizagem, até por levar em consideração 
outros fatores, como a rotina de trabalho 
alterada ou a necessidade de ir para o interior 
natal por faltas de condições de se manter na 
capital (GUIMARAES, 2020). 
Nesse momento, a rede social de apoio desses 
estudantes faz muita diferença e pode contribuir 
de forma significativa para que o ensino se 
mantenha de alguma forma com qualidade, 
objetivando que os alunos com dificuldades ou 
até mesmo impossibilidades de acompanhar 

essas aulas não quebrem todo seu processo e 
rotina de estudos. 
Através desse entendimento sobre a 
necessidade do fortalecimento da rede social de 
apoio, foi desenvolvido pelos alunos do curso de 
psicologia da Universidade CEUMA, um projeto, 
nomeado de ―ApadrinhaTEAMS‖. Esse nome 
deu-se pela junção de dois termos: o verbo 
apadrinhar – que, relacionado ao meio 
acadêmico, remete a uma prática de aproximar 
duas pessoas, para que a entrada na faculdade 
nao tenha tantos impactos negativos – e a 
palavra TEAMS – que é o nome da plataforma 
digital utilizada pela universidade em questão 
para continuidade das aulas remotas. O projeto 
objetivou aproximar alunos com instrumentos e 
tecnologia necessárias para espécie de 
apadrinhamento virtual, para um 
acompanhamento mais próximo e específico 
desses alunos instrumentalizados para com os 
alunos que precisavam de auxilio, tentando 
diminuir os impactos decorridos da pandemia e 
o isolamento social. 
 
Metodologia 
 
Os métodos utilizados para estruturação do 
trabalho consistem tanto no relato de 
experiência, que pode ser entendido como uma 
forma de investigação científica que demonstra 
experiências práticas visando um maior 
entendimento e fundamentação de certo fato 
(DRAGANOV,2018). Esse tipo de pesquisa, 
chamada etnografia, possibilita estruturar 
estudos de padrões, estilos de vida e 
experiências de um grupo cultural específico 
(LIMA, 2011) – relacionando-se aqui com a 
alteração de hábitos comportamentais e sociais 
de um certo grupo devido ao contexto da 
pandemia 
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– quanto na revisão bibliográfica de artigos 
publicados, buscando embasamento com 
argumentos científicos que pudessem validar os 
benefícios da rede social de apoio nas relações 
interpessoais. 
 
Resultados e Discussão 
 
O objetivo principal do ApadrinhaTEAMS é o 
fortalecimento da rede social de apoio dos 
estudantes para redução dos impactos no 
processo de ensino- aprendizagem ocasionados 
pela impossibilidade de utilização das 
plataformas digitais. A rede social de apoio pode 
ser entendida, de acordo com Brito e Koller 
(1999), como um ―conjunto de sistemas e de 
pessoas significativas, que compõem os elos de 
relacionamento recebidos e percebidos do 
indivíduo‖. 
É um fato que a relação interpessoal, o afeto e o 
sentimento de reciprocidade são aspectos muito 
relevantes para o desenvolvimento humano em 
todas as suas fases e contextos de vida, e isso 
não seria diferente na vivencia da pandemia. É 
de crucial importância que o aluno possa ver no 
seu par uma pessoa de confiança, no qual ele 
possa relatar seus medos e anseios e não ter 
vergonha de pedir ajuda, visto que essa 
aproximação pode ajudar todas as partes a 
desenvolver competências que são necessárias 
para a vida em sociedade, como a assertividade 
e a empatia, por exemplo (JULIANO, YUNES, 
2014). 
Segundo a Organização Mundial de Saúde, 
somos seres biopsicossociais espirituais, ou 
seja, necessitamos das relações interpessoais 
para entendermos a si potencializamos o 
desenvolvimento humano e suas habilidades 
em sociedade, questão crucial para uma 
promoção de bem-estar e qualidade de vida, 
individual e coletiva. Quando conseguimos 
enxergar no outro um ser de diferenças, 
possibilidades e subjetividades, nos 
aproximamos, pois nos identificamos. 
Dentro do que foi exposto, o projeto mostrou-se 
um instrumento valioso para proporcionar esse 
fortalecimento da rede social de apoio entre os 
alunos. Foi perceptível que os mesmos se 
sentiram mais tranquilos e com uma sensação 

de maior segurança para enfrentar esse 
momento. O apadrinhaTEAMS foi um veículo 
para a aproximação dos alunos que, em 
momentos anteriores, não demonstravam certa 
conexão, algo que é importante quando falamos 
de uma classe profissional que possui um 
compromisso social para com seus pares. 
 
Conclusão 
 
O desenvolvimento do projeto ApadrinhaTEAMS 
foi muito bem recebido por todos os estudantes 
que participaram e também pela coordenação 
do curso. A aproximação dos alunos em suas 
diferenças e limites abriu portas para uma 
expansão das possibilidades de ambos em meio 
as dificuldades vivenciadas na pandemia e nas 
plataformas online. Devido ao recorte público-
temporal específico, sugere-se o 
desenvolvimento de estudos para 
implementação regular de projetos para 
potencialização da rede social de apoio para 
com todos os alunos da instituição, visto os 
grandes benefícios que essas ações trazem. 
Em um momento tão inusitado, com 
transformações abruptas da realidade, ver no 
outro uma possibilidade de acolhimento facilita 
enfrentar essa situação ímpar vivenciada, com 
menos impactos na nossa saúde mental e no 
rendimento acadêmico. 
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que a intensificação da rede social de apoio se 
mostra eficaz para um melhor desempenho 
acadêmico e social de todos os envolvidos. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho, visa apresentar uma reflexão acerca do Instagram, uma rede digital que permite aos usuários 
curtir e comentar fotos, e vem atuando na construção de subjetividades na formação dos corpos que se inserem no meio e 
na cultura digital, da sociedade contemporânea. Se dispõe para um estudo básico de como e, sobre o que se produz na 
mídia a respeito de assimilações e ambiguidades de imagens pessoais, estimulada por padrões. Destarte, compreender 
como o Instagram afeta direta e indiretamente na construção da subjetividade corporal da sociedade hodierna, bem como 
seus comportamentos. A metodologia utilizada segue a abordagem qualitativa, com base em uma revisão bibliográfica 
narrativa, realizados através de bases científicas. Já a fundamentação teórica adotada para tratar o tema e o problema 
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desta pesquisa será a partir dos conceitos sobre a mídia digital, com recorte no Instagram, e das teorias de subjetividade do 
corpo, se tornando influenciadas por essa mídia, obtendo como proposta apresentada por diversos autores. A importância 
desta pesquisa se dá por ser um tema atual e relevante, com o interesse em investigar de que maneira a rede Instagram 
redistribui o poder na sociedade, observando o espaço que ela possui nas vidas de quem se insere a esse meio 
tecnológico. 
Palavras-chave: Mídia digital. Influência. Estética. Cultura do corpo. 
 

INSTAGRAM IN THE CONSTRUCTION OF SUBJECTIVITY IN THE FORMATION OF THE BODY 
 
Abstract 
 
The objective of this work is to present a reflection about Instagram, a digital network that allows users to enjoy and 
comment on photos, and has been working in the construction of subjectivities in the formation of bodies that fit into the 
medium and digital culture of contemporary society. It sets out for a basic study of how and what is produced in the media 
regarding assimilations and ambiguities of personal images, stimulated by patterns. In this way, to understand how the 
Instagram affects directly and indirectly in the construction of the corporal subjectivity of the present society, as well as its 
behaviors. The methodology used follows the qualitative approach, based on a bibliographic narrative review, carried out 
through scientific bases. Already the theoretical basis adopted to address the theme and the problem of this research will be 
based on the concepts about digital media, with a cut in Instagram, and the theories of subjectivity of the body, become 
influenced by this media, obtaining as a proposal presented by several authors. The importance of this research is given as a 
current and relevant topic, with the interest in investigating how the Instagram network redistributes power in society, 
observing the space that it has in the lives of those who are part of this technological environment. 
Keywords: Digital media. Influence. Aestheics. Body culture. 

 
Introdução 
 
Vivemos em um mundo permeado por diversas 
transformações socioculturais, políticas, 
econômicas, morais e científicas. É presenciado 
uma transição histórica relacionada aos modos 
de ser e estar no mundo. Mudanças que vêm se 
solidificando há algumas décadas e que, não 
por acaso resultaram no desenvolvimento das 
novas tecnologias, e novos meios digitais como 
o Instagram, refletindo o modo de ser do 
indivíduo, que ao mesmo tempo despertam 
mais mudanças. Essa nova realidade influencia 
a subjetividade do homem contemporâneo. 
Portanto, para Lira (2017) a imagem corporal é 
influenciada por diversos fatores e um deles 
possui maior importância: ―a mídia‖. 
Abordar o tema ―corpo‖ em uma sociedade que 
supervaloriza a aparência estética, incita 
questionamentos sobre o que pode ser, ou não, 
padrões ideais na construção relacionada a 
essa ótica, que está presente na 
contemporaneidade. Pois, cada um percebe o 
seu corpo de forma singular, porém as redes 
digitais mascararam esse corpo, com 
posicionamentos do que ser e como fazer para 
que esses indivíduos possam ser melhores 
aceitos pela sociedade. 

Partindo do atual contexto em nossa sociedade, 
o presente trabalho foi motivado por considerar 
que os meios digitais vêm demonstrando 
potenciais causadores de efeitos deletérios nos 
corpos dos indivíduos, que se submetem a 
procedimentos estéticos para melhor satisfação 
da imagem corporal. Frente a essa temática, 
buscou-se refletir sobre as impressões 
causadas na autoimagem e a autopercepção, 
nos levando a interpelar o poder que a mídia 
tem sobre a construção e conquista do padrão 
de beleza desejado e, imposto como certos, 
pelo meio em que se inserem. 
Nos tempos atuais, Azevedo (2007) enfatiza, o 
crescente e infindável esforço para se ter um 
corpo perfeito. Incontáveis são as pessoas que 
extrapolam seus limites na tentativa dessa 
conquista e compram a ideia de obter uma 
aparência de ―modelo‖ determinado pela mídia 
por meio de um corpo bonito, magro, que julgam 
ser mais importante que o cuidado com a 
própria saúde física e mental. 
O objetivo deste trabalho é apresentar uma 
reflexão de como o Instagram vem atuando na 
formação de subjetividades dos corpos que se 
inserem no meio digital, bem como 
compreender o impacto que a mídia digital 
Instagram afeta de forma direta e indireta a 
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subjetividade1 corporal de homens e mulheres, 
das diferentes orientações sexuais. Norteando-
se pela seguinte pergunta: ―Como o papel dessa 
mídia influenciadora pode se relacionar direta 
ou indiretamente à construção da subjetividade 
corpórea e comportamental dos indivíduos que 
permeiam o âmbito virtual, e de quais formas os 
meios de comunicação virtuais redistribuem o 
poder na sociedade‖? 
 
Metodologia 
 
A metodologia empregada para a elaboração do 
presente artigo, consiste em um estudo 
qualitativo de revisão narrativa, apropriada para 
descrever e discutir o desenvolvimento de um 
determinado assunto, sob o ponto de vista 
teórico ou contextual deste. 
Segundo Vosgerau e Romanowsk (2014), a 
revisão narrativa é constituída, basicamente por 
uma análise ampla da literatura publicada em 
livros, artigos, monografias, na interpretação e 
análise crítica pessoal do autor, partindo da 
temática abordada, sem estabelecer uma 
metodologia rigorosa e replicável em nível de 
reprodução de dados e respostas quantitativas 
para questões específicas. 
Buscou-se compreender a representatividade 
da mídia digital Instagram sobre os corpos que 
estão sujeitos aos processos de formação de 
identidade, e de como a sua subjetividade é 
afetada em meio a contemporaneidade. 
O levantamento bibliográfico, realizado através 
de bases científicas, ocorreu no período de 15 
de março a 02 de junho de 2019. As bases de 
dados utilizadas Incluiu SciELO, (LILACS) 
Scientific Electronic Library Online, PubMed e 
Google Acadêmico. O banco de dados foi 
complementado com trabalhos e livros 
publicados a partir do ano de 1996, ao ano de 
2017. Por fim, estes materiais foram lidos na 
íntegra, categorizados e analisados 
criticamente. 
 

                                                           
1Segundo o dicionário Houaiss (2001), Subjetividade é a 
condição psíquica, emocional e cognitiva do ser humano, 
sujeito a se evidenciar de forma simultânea nos âmbitos 
individuais e coletivos, implicado com a apropriação 
intelectual dos objetos externos. 

Resultados e Discussão 
 
O tema tem como relevância, possibilitar um 
novo olhar para a rede Instagram, observando o 
espaço que ela possui nas vidas de quem se 
insere a esse meio tecnológico em que tudo se 
torna explícito e noticiado. Nesta esfera, as 
particularidades são percebidas e esquecidas 
numa fração de tempo, isso ocorre com tanta 
frequência que nem se infere os impactos que 
esse ambiente pode causar, e quão adoecedor 
tem se configurado. 
O Instagram é um meio digital que abrange 
grande parte da população, se tornando 
propulsora de uma área vasta de informações, 
que permeiam diversos âmbitos, com o foco em 
seguidores, proporcionando um encontro virtual 
entre os usuários, a partir de compartilhamento 
de fotos, onde as pessoas se mostram cada vez 
mais vaidosas, pessoas que fazem uso de 
procedimentos estéticos para alcançarem 
padrões pré-estabelecidos pela sociedade 
contemporânea, aonde pessoas escondem suas 
verdades. Neste contexto, Lima (2014) salienta 
que, o Instagram pode ser apenas mais um 
objeto manipulador, propagado pela indústria 
cultural, que reforça os aspectos semiformativos 
da sociedade contemporânea. 
Visto que as mensagens propagadas a partir de 
meios tecnológicos de informação têm 
influenciado o indivíduo, educando-o, formando-
o e conformando-o a determinados 
comportamentos. Contudo, é entendido que o 
objetivo da Indústria Cultural, é de formar 
indivíduos que se deixem controlar, pois o 
interesse da indústria está no crescimento e 
expansão do capitalismo. 
Em análise das leituras de artigos e livros, 
entende-se que, nos tempos atuais não se vê 
mais tanta tolerância ao que dura. Os usuários 
se perdem meio a sensibilidade de estar com o 
outro, e o principal, de estar consigo, os 
smartphones se tornam uma extensão dos 
corpos, que por sua vez, tem a sua 
subjetividade (re)construída, através do 
ambiente virtual Instagram, mediado a essa 
questão, o homem tem se tornado cego e 
alienado por meio de fotos, curtidas e 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 76 
 

seguidores, estes já não sabem lidar com o 
silêncio. 
 
Conclusão 
 
Esta pesquisa possibilitou buscar reflexões 
acerca do poder da mídia digital Instagram 
exercido em relação as subjetividades dos 
corpos, afetando diretamente os indivíduos que 
fazem parte desse âmbito digital popular da 
contemporaneidade. 
Os objetivos desta pesquisa foram alcançados, 
quando se entende que a rede Instagram se 
tornou um ambiente passível de saberes acerca 
de tudo e nada, uns sobre os outros, que mal 
sabem da existência de quem as seguem, e, 
não obstante, são endeusadas, influenciáveis e 
influenciadas. Por ser um espaço amplo, o 
âmbito virtual proporciona de forma superficial e 
momentânea uma falsa realidade de pessoas, 
elas se conectam e imergem em um universo 
lapidado. Ser influencer é o que mais chama 
atenção no que diz respeito a persuasão sobre 
a subjetividade dos indivíduos, por está 
intimamente ligado à idealização de conceitos, 
como corpo e moda. 
Desta maneira, percebe-se que os autores que 
fizeram parte desta pesquisa bibliográfica, 
refletem sobre a alienação digital. Comumente, 
os usuários transmitem falsas realidades, se 
mantendo conectados durante longos períodos, 
desenvolvendo prejuízos, tanto 
estéticos/corpóreos, quanto os de origem 
psíquica. 
Reitera-se a importância desta pesquisa para o 
meio acadêmico, pois é um tema emblemático 
da nossa sociedade. Visto que, há uma 
necessidade individual, em virtude de uma 
dependência emocional, de estar ativamente em 
redes sociais para serem percebidas e amadas, 
pois estas concernem um alcance relativo do 
bem- estar. Quando se trata de uma busca 
preponderante de atenção, há uma elevada 
baix
a 
auto
esti

ma, que afeta diretamente o psicológico dessas 
pessoas inerentes ao âmbito digital, 
perseguidoras de si mesmas, que almejam a 
independência, e no final, se tornam 
dependentes desse meio que grita e silencia, 
que humilha e transmite amor. 
Há uma supervalorização da imagem no meio 
virtual, está se tornou mais relevante que o 
momento vivido entre os usuários. Mostram-se 
gentis, acolhedores, dizem e são o que todos 
querem, e não o que se é na íntegra, mais do 
que vale tudo isso virtualmente?! 
Se torna um ponto importante para a reflexão, a 
ressignificação como um todo, procurando 
compreender como se constrói a sua 
subjetividade frente ao que é imposto pelo meio 
digital, pois se perceber enquanto ser no mundo 
e nivelar a sua autenticidade frente a 
subjetividade roubada ou imposta pelo meio 
digital, se torna um passo extremamente 
importante para a sua independência corporal e 
emocional. 
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Resumo 
 
Este artigo se debruça sobre o trabalho realizado por estagiários de psicologia organizacional e do trabalho na Casa de 
Acolhida Temporária (CAT) – Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS), onde estudos teóricos se 
aliaram as práticas para obter resultados diante das demandas encontradas, com foco na qualidade de vida dos 
colaboradores da CAT. A metodologia qualitativa utilizada nesse artigo é a revisão de literatura, essa metodologia é 
importante para delimitar o limite da pesquisa que se deseja executar, considerando uma perspectiva científica. Nesse 
trabalho, possui-se os critérios de inclusão a literatura escrita em português, publicada nos últimos 5 anos e que possua 
relação com a psicologia organizacional e saúde mental. Os critérios de exclusão são as literaturas em língua estrangeiras, 
publicadas anteriormente a 2015 ou que não possuam relação com as temáticas trabalhadas nesse artigo. Através da 
literatura encontrada, foi possível desenvolver a fundamentação teórica das possíveis práticas e intervenções dos 
estagiários no campo, como a utilização da psicoeducação para guiar ações, a prática da neuróbica no ambiente de 
trabalho visando promover saúde mental, a importância da presença do psicólogo para uma escuta qualificada, visando o 
acolhimento dos servidores e a possibilidade da construção de uma capacitação profissional para os cuidadores sociais do 
ambiente laboral específico do estágio. Portanto, este trabalho visa contribuir e guiar estagiários, pesquisadores e 
estudiosos da área para uma prática mais consciente e eficiente em diversos âmbitos de trabalho. 
Palavras-chave: Psicoeducação. Neuróbica. Escuta qualificada. Capacitação profissional 
 

MENTAL HEALTH IN SOCIAL CAREGIVERS: BENEFITS OF STUDIES IN ORGANIZATIONAL PSYCHOLOGY IN THE 
QUALITY OF LIFE OF WORKERS 

 
Abstract 
 
This article focuses on the work carried out by interns of organizational and work psychology at the Casa de Acolhida 
Temporária (CAT) - Municipal Secretariat for Children and Social Assistance (SEMCAS), where theoretical studies have 
combined practices to obtain results in face of the demands found , focusing on the quality of life of CAT employees. The 
qualitative methodology used in this article is the literature review, this methodology is important to define the limit of the 
research that is to be carried out, considering a scientific perspective. In this work, the inclusion criteria are the literature 
written in Portuguese, published in the last 5 years and which has a relationship with organizational psychology and mental 
health. The exclusion criteria are foreign language literatures, published before 2015 or that have no relation to the themes 
worked on in this article. Through the literature found, it was possible to develop the theoretical foundation of the possible 
practices and interventions of interns in the field, such as the use of psychoeducation to guide actions, the practice of 
neurobics in the work environment aiming to promote mental health, the importance of the presence of the psychologist for 
qualified listening, aiming at welcoming the employees and the possibility of building professional training for social 
caregivers in the specific work environment of the internship. Therefore, through knowledge based on observation, execution 
and scientific research, this work aims to contribute and guide interns, researchers and scholars in the field to a more 
complete, conscious and efficient practice in different areas of work. 
Keywords: Psychoeducation. Neurobic. Qualified listening. Professional training. 
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Introdução 
 
Este artigo se debruça sobre o trabalho 
realizado por estagiários de psicologia 
organizacional e do trabalho na Casa de 
Acolhida Temporária (CAT) – Secretaria 
Municipal da Criança e Assistência Social 
(SEMCAS), onde estudos teóricos se aliaram as 
práticas para obter resultados diante das 
demandas encontradas, com foco na qualidade 
de vida dos colaboradores da CAT. Existem 
diversas variáveis sócio-históricas que podem 
interferir na saúde do trabalhador dentro e fora 
de seu local de trabalho, como questões 
econômicas, tecnológicas, organizacionais. 
Essas variáveis são responsáveis por uma 
perspectiva mais ampla de condição de vida e 
possíveis riscos advindos, portanto, quando 
falamos em uma intervenção direcionada a essa 
qualidade de vida do trabalhador, que atravessa 
todos os locais que esse indivíduo ocupa, deve-
se levar em consideração a análise crítica 
dessas variáveis para que, de fato, uma solução 
possa ser desenvolvida e adaptada a realidade 
do cenário em questão (SILVA, 2018). 
O objetivo geral deste trabalho é destacar a 
importância da ação da Psicologia 
Organizacional através dos estudos sobre a 
psicoeducação no contexto laboral, a prática da 
neuróbica como auxilio mantenedor da saúde 
mental, e a importância da presença de um 
profissional da psicologia que possa oferecer 
uma escuta especializada para poder acolher as 
demandas e o sofrimento psíquico que podem 
surgir nos trabalhadores e, assim, colaborar 
com a promoção de qualidade de vida do 
trabalhador. 
 
Metodologia 
 
A metodologia qualitativa utilizada nesse artigo 
é a revisão de literatura, essa metodologia é 
importante para delimitar o limite da pesquisa 
que se deseja executar, considerando uma 
perspectiva científica. Nesse trabalho, possui-se 
os critérios de inclusão a literatura escrita em 
português, publicada nos últimos 5 anos e que 
possua relação com a psicologia organizacional 
e saúde mental. Os critérios de exclusão são as 

literaturas em língua estrangeiras, publicadas 
anteriormente a 2015 ou que não possuam 
relação com as temáticas trabalhadas nesse 
artigo. As principais bases de dados utilizadas 
aqui foram: SCIELO (Scientific Electronic Library 
Online), Universidade Estadual Paulista e 
Ministério da Saúde. Além disso, os descritores 
foram: ―Psicologia organizacional‖, ―saúde do 
trabalhador‖, ―saúde mental no ambiente de 
trabalho‖ e ―cuidadores sociais‖. 
O estágio obrigatório está sendo realizado no 
CAT (Casa de Acolhida Temporária), uma 
extensão da Secretaria Municipal da Criança e 
Assistência Social (SEMCAS), por graduandos 
do 5°período de psicologia da Universidade 
CEUMA, em São Luís, Maranhão. Tem como 
objetivo proporcionar melhor qualidade de vida 
aos trabalhadores, levando em conta todos os 
aspectos que os envolvem, tanto no âmbito 
organizacional, quanto no social, considerando 
a necessidade decada um. A casa em questão 
é o local onde a secretaria recebe famílias e 
crianças em situação de vulnerabilidade social, 
em teoria, mas na prática também recebe 
idosos que não conseguem vaga na instituição 
estadual específica, isso já mostra que a 
demanda acolhida é maior do que a 
programada para essa instituição. 
 
Resultados e Discussão 
 
A psicoeducação 
 
A utilização do termo ―psicoeducação‖ iniciou-se 
durante os anos 80, se remetia a transmissão 
das informações que giravam em torno dos 
transtornos mentais, direcionados para as 
famílias e os próprios pacientes. Nos dias de 
hoje, quando utilizamos esse termo, visamos 
nos referir a oferta de informações importantes 
da relação de um paciente com certo transtorno 
(sobre o tratamento e prognóstico), a fim de 
esclarecer dúvidas e prevenir a propagação de 
informações errôneas. (OLIVEIRA, DIAS. 2018). 
O maior objetivo da psicoeducação é a 
possibilidade de ampliar o conhecimento do 
paciente, família ou outras pessoas próximas a 
ele sobre um determinado problema, visando 
melhorar a compreensão de todos esses atores 
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sobre a condição determinada situação, 
possibilitando maiores e melhores tomadas de 
decisões que devem ser pautadas em 
informações e dados confiáveis, a fim de 
promover mais chances de melhoras positivas e 
agradáveis (OLIVEIRA, DIAS. 2018). 
 
A neuróbica 
 
A neuróbica é baseada em sólidos princípios 
científicos que apresentam descobertas 
substanciais sobre o cérebro, objetivando 
manter um nível permanente de capacidade, 
força e flexibilidade mental. Os princípios da 
neuróbica são fundamentados diante de 
recentes descobertas de diversos estudos do 
campo das neurociências. Entre eles os que 
concluem que ―novas células cerebrais podem 
ser geradas nos adultos‖; que ―o declínio mental 
que a maioria das pessoas experimentam não é 
decorrente da morte constante de células 
nervosas‖. 
A neuróbica procura fortalecer e acessar o 
caminho associativo para formar e recuperar 
informação, fornecendo ao córtex cerebral a 
matéria-prima que cria novas e robustas 
associações, tornando-o mais forte e criando 
uma rede de conexões (COMIN, SILVA, 2020, 
p.110). Neste propósito tem-se as atividades 
lúdicas como sendo atrativas e benéficas aos 
indivíduos de todas as idades, cuja contribuição 
se potencializa na aprendizagem, cognição, 
autoestima, coordenação motora e memória a 
fim de adquirir melhor qualidade de vida ‖ (KATZ 
e RUBIN, 2000. p. 10 e 11 apud ALVARENGA, 
2015, p. 6). 
 
O psicólogo e a escuta qualificada 
 
Após as formas de saber serem fragmentadas 
em ciências, delimitando os diversos 
conhecimentos a áreas específicas, uma dessas 
áreas é a psicologia, que se caracteriza em ser 
o estudo científico da mente e do 
comportamento humano, que, como todos 
outros campos, possui a sua forma de fazer a 
sua ciência utilizando-se de diversos métodos e 
técnicas, sendo um dos métodos a escuta 
qualificada (MORÉ, 2008). 

A escuta qualificada possui um potencial 
terapêutico quando executada, ela não se 
caracteriza por uma escuta comum, mas como 
um ouvir diferenciado, pois quem fala e quem 
escuta abrem espaço para uma experiência que 
é capaz de produzir novos significados que 
fornecem novas maneiras de pensar, sentir e 
agir. Se torna necessário uma desmistificação 
da crença de que a escuta e o diálogo são dons, 
pois existem técnicas e posturas profissionais 
de comunicação que facilita a conversa entre o 
paciente e o profissional. (MACÊDO, 2018). 
 
A capacitação profissional 
 
O cuidador, como o nome já sugere, é quem 
cuida ou presta assistência. Em todo âmbito 
trabalhista, existe a necessidade da 
capacitação, para maior qualificação e seleção 
de profissionais, entre os cuidadores sociais, 
não é diferente. É importante a participação da 
organização no que diz respeito ao incentivo à 
qualificação dos profissionais que ali 
desempenham serviços, apresentando aos 
trabalhadores o contraste entre a qualificação e 
a desqualificação. 
Levando em consideração a realidade dos 
cuidadores sociais, a capacitação de acordo 
com o supracitado favorece o cuidador, 
diminuindo os erros, e aumentando o 
conhecimento sobre a causa trabalhada, 
entendendo o ambiente em que exerce a sua 
função. Com isso, a capacitação das pessoas 
na organização deve ser uma atividade 
contínua, mesmo quando as pessoas 
apresentam um excelente desempenho, sempre 
pode haver algo a ser acrescentado como 
melhoria das suas habilidades e competências. 
 
Conclusão 
 
A partir dos trabalhos desenvolvidos dentro da 
casa foi possível entender as necessidades dos 
colaboradores que transitam entre escassez de 
capacitação, dificuldades na comunicação, no 
senso de equipe, e também, observou-se uma 
carência na escuta desses profissionais 
sobrecarregados. Através desse recorte, 
podemos supor que outras instituições onde 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 80 
 

esse cuidador social está inserido também 
compartilham dos mesmos problemas, 
entretanto, como especificamos estudos no 
campo citado anteriormente, fica registrado o 
interesse e a necessidade de pesquisas que 
avaliem e contribuam para a promoção de 
qualidade de vida e de saúde mental para mais 
cuidadores sociais e outros servidores em 
diversos ambientes de trabalho. 
Diante do que foi exposto nos resultados e 
discussões é possível perceber os benefícios de 
se aprofundar nos estudos sobre a neuróbica, a 
capacitação profissional, a psicoeducação 
dentro do ambiente laboral, visto que, todas as 
ações explanadas trazem diversos benefícios a 
saúde mental e qualidade de vida dos 
sevidores, seja tanto no âmbito individual 
quanto no coletivo, o que proporciona um 
melhor ambiente de trabalho e relações 
interpessoais laborais mais saudáveis. Através 
do conhecimento embasado em observação, 
execução e pesquisas científicas, este trabalho 
visa contribuir e guiar estagiários, 
pesquisadores e estudiosos da área para uma 
prática mais plena, consciente e eficiente em 
diversos âmbitos de trabalho. 
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Resumo 
 
Este trabalho apresenta os resultados da investigação acadêmica efetuada na cidade de Salvador, Bahia, no qual foram 
analisados os dados estatísticos e relatos de pessoas de origem africana acerca do quadro de segregação urbana edificado 
na capital baiana. Utilizando um recorte metodológico, a pesquisa analisou a percepção das negras e negros de Salvador, 
habitantes de bairros periféricos, sobre a possibilidade real de uso do espaço citadino. Após a análise dos dados coletados, 
foi possível identificar um cenário de segregação racial na cidade, no qual as pessoas de origem africana foram 
historicamente impelidas a habitar localidades distantes do centro do espaço urbano. Além disso, houve a criação de 
estruturas de entrave à mobilidade da população negra para as localidades centrais da cidade, o que lhes impõe um 
cerceamento ao usufruto da cidade de modo pleno. Para a realização da pesquisa, utilizou-se a metodologia de cunho 
hipotético-dedutiva, mediante as técnicas de pesquisa documental, histórica, comparativa, bibliográfica, estatística e 
monográfica, realizando-se coleta de dados empírica através de entrevistas e efetuando-se um estudo de caso em relação 
ao cenário do município de Salvador, na Bahia. 
Palavras-chaves: Raça. Segregação. Direito à cidade. Direitos humanos. Salvador. 
 

ANALYZING THE SEGREGATION FRAMEWORK URBAN RACE IN THE CITY OF SALVADOR/BA 
 
Abstract 
 
This paper presents the results of the academic investigation carried out in the city of Salvador, Bahia, in which the statistical 
data and reports of people of African origin about the framework of urban segregation built in the capital of Bahia were 
analyzed. Using a methodological approach, the research analyzed the perception of blacks and blacks from Salvador, 
inhabitants of peripheral neighborhoods, about the real possibility of using city space. After analyzing the data collected, it 
was possible to identify a scenario of racial segregation in the city, in which people of African origin were historically driven to 
inhabit locations far from the center of the urban space. In addition, there was the creation of structures that hinder the 
mobility of the black population to the central locations of the city, which imposes a restriction on the full enjoyment of the 
city. To carry out the research, we used the hypothetical-deductive methodology, using documentary, historical, comparative, 
bibliographic, statistical and monographic research techniques, conducting empirical data collection through interviews and 
conducting a case study in relation to the scenario of the municipality of Salvador, Bahia. 
Keywords: Race. Segregation. Right to the city. Human rights. Salvador. 

 
Introdução 
 
A construção histórica da sociedade brasileira 
possui um incisivo contexto de divisão social 
forçada, efetuados através da exploração e da 
opressão de grupos sociais e raciais. A 
colonização portuguesa foi, indubitavelmente, 
um período no qual a população indígena nativa 
e os indivíduos de origem africana importados 
foram classificados como seres inferiores, 
animalescos e selvagens. Através desta 
caracterização espúria, retirando-lhes quaisquer 
traços de humanidade, foi possível utilizar tais 
raças e etnias como mão de obra escrava, 
como mercadoria e, ainda, como objeto de 
satisfação do sadismo europeu (MACEDO, 
2008). 
Como resultado posterior, a ―nação‖ brasileira 
emergiu em um panorama no qual a população 
branca possui evidentes índices 
socioeconômicos superiores aos indígenas e à 
população de origem africana (IPEA, 2011). Os 
entraves políticos à emancipação social da 

população subalternizada continuam vigentes 
na atualidade, em um processo de retirada de 
direitos sociais e de incidência feroz da 
repressão policialesca (GONTIJO; PEREIRA, 
2012), que fomentam novas modalidades de 
exclusão e apagamento. 
Nessa seara, a presente investigação analisa a 
edificação histórica de um quadro de 
segregação racial urbana na cidade de 
Salvador, Bahia, mediante a construção de 
espaços de habitação em separado para a 
população de origem africana e as pessoas 
brancas. Diversas estratégias históricas de 
deslocamento forçado da população negra para 
localidades periféricas foram utilizados, em um 
processo que culminou na formação de bairros 
majoritariamente negros no entorno da cidade, 
contrastando com índices de ocupação 
predominantemente brancos em suas regiões 
centrais. 
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Metodologia 
 
A metodologia utilizada na presente 
investigação acadêmica foi hipotético- dedutiva, 
recorrendo-se às técnicas de pesquisa 
documental e estatística, a partir de relatórios 
de pesquisa institucionais e privados sobre 
dados do percentual de ocupação por raça de 
localidades distintas da cidade de Salvador, 
juntamente com as técnicas histórica e 
bibliográfica, mediante produções acadêmicas 
no campo das relações raciais brasileiras. 
Realizou-se, ainda, coleta de dados empírica 
através de entrevistas e efetuando-se um 
estudo de caso em relação ao cenário do 
município de Salvador, na Bahia. Foram 
realizadas entrevistas com 17 pessoas que se 
autodeclararam negras, escolhidas de modo 
aleatório em localidades públicas, e que eram 
moradoras/es de bairros considerados como 
periféricos na capital baiana. 
As entrevistas tiveram como objetivo aferir 
questões acerca do pleno uso da cidade 
pelas/os participantes da pesquisa, assim como 
sobre o tratamento recebido quando em bairros 
precipuamente brancos, sua efetiva 
possibilidade de trânsito dentro da cidade, o 
cenário social e a estrutura de serviço em seu 
bairro de habitação. Os nomes das/dos 
participantes de pesquisa foram substituídos por 
nomenclaturas tipicamente africanos, de modo a 
preservar as suas respectivas identidades, 
cumprindo o protocolo de ética em pesquisa. A 
referida pesquisa foi previamente submetida e 
aprovada pelo Conselho de Ética em Pesquisa 
do Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal da Bahia. 
 
Resultados e Discussão 
 
Os dados estatísticos apontaram que a cidade 
de Salvador possui cerca de 80% da população 
autodeclarada negra. Entretanto, a grande 
maioria dos bairros que apresentam alto índice 
de concentração da população de origem 
africana são considerados pouco estruturados e 
longínquos, como Alto das Pombas (90%), 
Calabar (88%) e Santa Cruz (88%). Bairros 
considerados centrais e com uma maior 

estrutura de serviços, por sua vez, concentram 
números inversos, apresentando uma 
prevalência de habitantes brancos, como 
Caminho das Árvores (61%), Graça (61%) e 
Itaigara (65%) (INFORMS, 2016). 
As regiões citadinas da capital baiana nas quais 
a população branca é maioria possuem Índices 
de Desenvolvimento Humano Municipal muito 
superiores a bairros habitados precipuamente 
pela população de origem africana. A diferença 
entre a renda média de bairros negros e 
brancos pode chegar a impressionantes 1.100% 
(INFORMS, 2016). Em bairros majoritariamente 
brancos, não há quaisquer domicílios 
classificados como subnormais, enquanto que 
há localidades com predomínio habitacional das 
pessoas negras no qual todos os domicílios são 
considerados subnormais (IBGE, 2011). 
Os relatos das moradoras negras e dos 
moradores negros da cidade de Salvador, 
habitantes de localidades periféricas, atestam a 
reprodução sistemática de mecanismos de 
segregação e afastamento forçado de tais 
indivíduos. Homa2 atesta a dificuldade em se 
manter em um bairro majoritariamente branco, 
no qual ela e o seu companheiro habitaram por 
determinado tempo. Pela dificuldade em custear 
não somente o aluguel, mas todos os serviços 
do entorno, Homa relata que teve que se mudar 
para o Nordeste de Amaralina. 
Por sua vez, Bikila3 reclama do transtorno diário 
que é enfrentar o transporte público 
soteropolitano para se deslocar ao trabalho. O 
entrevistado indica que, em média, são duas 
horas de deslocamento diário gastos para ir e 
retornar ao trabalho – período que nos parece 
significativamente maior do que ocorreria com o 
uso de um transporte privado, tendo em vista 
sua localidade de moradia e o seu trabalho. 
Todo este panorama reflete uma estrutural 
organicidade urbana voltada para manter a 
população de origem africana em suas regiões 
de habitação, evitando seu ingresso nos centros 

                                                           
2Moradora de Santa Cruz. Relato de entrevista ocorrida 
no dia 16 de junho de 2017. ―Homa‖ é um nome da etnia 
Kiswhaili, que significa ―agitada‖ 
3Morador de Cajazeiras. Relato de entrevista ocorrida no 
dia 18 de junho de 2017. ―Bikila‖ é um nome da Etiópia, 
que significa ―grandalhão, crescido‖. 
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urbanos – precipuamente ocupados pela 
população branca. 
Identifica-se a cooptação pelos postos 
decisionais do Estado pelos grupos de poder 
privados, associados a interesses empresariais 
hegemônicos, que refletem de modo incisivo 
sobre a organização do espaço citadino. A 
cidade, dessa forma, torna- se um campo aberto 
para a livre disposição especulativa imobiliária, 
abandonando ou valorizando regiões inteiras 
conforme o interesse de grupos financeiros 
(MENDES, 2011). Nesse cenário, a população 
negra é removida abruptamente ou 
paulatinamente daqueles espaços de interesse 
empresariais, à medida em que distintas 
estratégias para tal finalidade são utilizadas pelo 
Estado em conjunto com os setores privados. 
 
Considerações Finais 
 
O cenário soteropolitano revela uma conjuntura 
estrutural de separação entre os indivíduos, 
mediante o critério racial. Utilizando-se 
mecanismos diferenciados ao longo da história, 
a cidade de Salvador/BA foi erigida e 
desenvolvida tendo como uma de suas 
premissas afastar a convivência da população 
branca abastada da presença incômoda das 
pessoas de origem africana, refletindo o 
preconceito e a discriminação dos grupos 
hegemônicos. A atualidade reconfigura os 
instrumentos para a permanência de tal 
processo, associando o afastamento forçado 
das negras e dos negros dos centros urbanos a 
elementos supostamente aleatórios, que fogem 
ao controle decisional do Estado. 
Entretanto, a configuração contemporânea 
reflete justamente a continuidade deste 
processo de segregação forçada, no qual a 
população negra é impelida a ocupar 
localidades distantes dos centros urbanos, 
longe dos principais postos de trabalho, dos 
serviços, de áreas de lazer. Retiram-se das 
suas regiões de vivência oportunidades efetivas 
de acesso a direitos básicos, como educação, 
saúde, lazer, transporte e trabalho, 
configurando-se um ciclo perverso de 
manutenção de negras e de negros em uma 
situação deficitária de garantias fundamentais. 

É preciso, pois, investir na publicização deste 
debate extremamente relevante, ainda não 
trabalhado com a propriedade que merece pelas 
ciências sociais. Não há, ainda, uma discussão 
acadêmica e institucional consistente acerca da 
relação entre racismo e espaço urbano, cuja 
omissão intencional é um elemento favorável 
para a manutenção do status quo hegemônico. 
Mediante a promoção de um debate público 
acerca de tal problemática, construir-se-á 
caminhos efetivos para a superação desse 
cenário estrutural discriminatório, propondo-se 
instrumentos para a emancipação da população 
negra não somente na capital baiana, mas em 
todas as demais cidades do país. 
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Resumo 
 
O presente trabalho objetiva analisar a eficácia das medidas provisórias que modificam e flexibilizam as regras trabalhistas, 
tendo em vista a manutenção dos empregos e subsídios para que as empresas possam manter-se abertas, por 
consequências da pandemia do coronavírus SARS-CoV-2. O aporte teórico foi embasado nas Medidas Provisórias 
927/2020 e a 936/2020. A pesquisa foi de natureza quantitativa. Com base nas informações obtidas é possível concluir que 
os impactos desta crise no mercado de trabalho já são históricos, pois é sabido que há uma necessidade de equilíbrio entre 
a oferta e a demanda no mercado e por consequência desse desequilíbrio, o conjunto de medidas lançadas pelo governo e 
praticada pelas empresas, não são suficientes para conter a elevação da taxa de desemprego no Brasil. 
Palavras-chave: Emprego. Pandemia. Trabalho. 
 

THE EFFECT OF LABOR MEASURES ISSUED BY THE FEDERAL GOVERNMENT FOR COMPANIES AND 
EMPLOYEES DUE TO THE COVID-19 PANDEMIC. 

 
Abstract 
 
This paper aims to analyze the effectiveness of provisional measures that modify and relax labor rules, with a view to 
maintaining jobs and subsidies so that companies can remain open, due to the SARS-CoV-2 pandemic. The theoretical 
contribution was based on Provisional Measures 927/2020 and 936/2020. The research was quantitative in nature. Based on 
the information obtained, it is possible to conclude that the impacts of this crisis on the labor market are already historical, as 
it is known that there is a need for a balance between supply and demand in the market and as a result of this imbalance, the 
set of measures launched by the government and practiced by companies, are not enough to contain the rise in the 
unemployment rate in Brasil. 
Keywords: Employment. Pandemic. Job. 

 
Introdução 
 
De acordo com a Agência de Notícias IBGE 
(2019), a taxa de desemprego no país fechou 
em 11,9 % no último trimestre, cerca de 12 
milhões e 900 mil desocupados. E há quem 
especule sobre o aumento desse percentual até 
o final do ano, devido às mudanças bruscas e 
os cenários negativos que a Pandemia do 
COVID-19 tem trazido. Segundo o SEBRAE 
(2020), temos também um número expressivo 
de 600 mil micros e pequenas empresas que 
fecharam as portas em razão dos efeitos 

econômicos causado pela doença e, mais da 
metade (55%) terão que pedir empréstimos para 
manter os negócios funcionando sem gerar 
demissões. 
Na balança da relação trabalhista, empregado e 
empregador, tem sido atingido pelas 
implicações e previsões negativas no mercado 
financeiro. Bolsas ao redor do mundo tiveram 
quedas expressivas, patamares comparáveis 
aos da crise de 2008, enquanto o dólar atingiu o 
maior valor desde 1994, chegando a 
representar um aumento de 48%. Muitos 
rumores de recessão econômica em todo o 
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mundo começam a surgir, principalmente para 
os países capitalistas, onde suas bases, nas 
trocas voluntárias entre indivíduos e 
organizações, estão sendo colocadas à prova. 
Para enfrentar o problema o Governo Federal 
buscou meios para subsidiar trabalhadores e 
empresários, editando medidas provisórias 
como a 927/2020 e a 936/2020 visando 
flexibilizar as relações trabalhistas nesse 
período, que vão desde a redução de jornada 
de trabalho em até 70%, antecipação de 
feriados e férias, suspensão de contratos por 
até 60 dias. Não obstante, o governo também 
anunciou a criação de uma linha de crédito para 
o financiamento da folha de pagamento, 
podendo alcançar um volume de R$ 40 bilhões. 
Em contra partida, o empresário se compromete 
a não demitir os trabalhadores em decorrência 
da crise causada pelo Corona vírus. 
O presente artigo tem como objetivo central 
captar a percepção dos profissionais, atuantes 
no mercado de trabalho formal em Jequié e sua 
microrregião, frente à SARS-CoV-2 e as 
medidas provisórias editadas pelo Governo 
Federal. 
 
Metodologia 
 
Para atingir o objetivo proposto, a pesquisa é 
natureza quantitativa. As pesquisas qualitativas 
possuem como característica o fato de buscar 
―esmiuçar a forma como as pessoas constroem 
o mundo à sua volta, o que estão fazendo ou o 
que lhes está acontecendo em termos que 
tenham sentido e que ofereçam uma visão rica‖ 
(FLICK, 2009, p.12). 
O instrumento de coleta de dados foi constituído 
por um questionário (Google Forms) com 05 
perguntas fechadas. Na elaboração deste 
formulário procurou-se investigar a atual 
situação das empresas frente à pandemia do 
Covid-19, o quanto que as mesmas aderiram às 
ações e medidas do governo federal e se estas 
ações estão sendo positivas ou negativas para 
o seu enfrentamento e sobrevivência no 
mercado. 
A pesquisa de caráter quantitativa traz 
objetividade, análise direta dos dados, 
apresentação estatística com representatividade 

numérica e foi aplicada a 17 pessoas - adultas e 
atuantes no mercado de trabalho brasileiro. 
 
Resultados e Discussão 
 
Durante a pesquisa foi preenchido dezessete 
questionários, onde os participantes da 
pesquisa estavam atuando no mercado de 
trabalho do município de Jequié-BA. No primeiro 
momento as perguntas tinham como proposta 
de verificar a abrangência e o impacto da 
medida provisória nas rotinas das empresas. 
Onde, 82,4% dos respondentes afirmaram que 
conhecem empresas que optaram por algumas 
das medidas viabilizadas pelo governo nesse 
período de pandemia (representado pelo 
Gráfico 02: Abrangência da adoção da medida). 
No Gráfico 03: Impacto da medida provisória, 
47,1% dos respondentes afirmou que as 
empresas que eles trabalham optaram por 
suspensão de contrato ou redução de jornada. 
Já 52,9% optaram por outras ações trabalhistas 
descritas nas medidas provisórias. 

 
Gráfico 01: Abrangência da adoção da medida. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 

 
Gráfico 02: Impacto da medida provisória. 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2020. 
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A última pergunta tinha como objetivo verificar o 
impacto e a opinião dos entrevistados em 
relação às medidas. Aonde, 47,1% afirmam que 
as medidas ajudaram a reduzir as demissões, 
entretanto, 35,3% dos respondentes 
demonstram que tais medidas não foram 
suficientes para minimizar demissões. 

 
Gráfico 03: Opinião dos entrevistados sobre o impacto 

das demissões. 

 
Fonte: dados da pesquisa, 2020. 

 
Conclusão 
 
Em primeiro lugar, diante dos resultados obtidos 
na análise empírica, é importante assinalar a 
proficuidade da opção teórico-metodológica da 
pesquisa, que, ao mobilizar uma compreensão 
crítica das medidas provisórias 927/2020 e a 
936/2020. 
Após a análise verificamos que a eficácia das 
medidas provisórias que modificam e 
flexibilizam as regras trabalhistas, tendo em 
vista a manutenção dos empregos e 
sobrevivência das empresas no mercado frente 
ao cenário de pandemia do Covid-19. Assim, 
com base nas informações obtidas é possível 
concluir que os impactos desta crise no 
mercado de trabalho já são históricos, pois é 
sabido que há uma necessidade de equilíbrio 
entre a oferta e a demanda no mercado e por 
consequência desse desequilíbrio, o conjunto 
de medidas lançadas pelo governo e praticada 
pelas empresas, não são suficientes para conter 
a elevação da taxa de desemprego no Brasil. 
 

Referências 
 
ABNT. NBR-10520: Informação e 
documentação: citação em documentos. Rio de 
Janeiro, 2002. 7 p. 
 
CERVO, Amado Luiz (org.). O desafio 
internacional. Brasília: UNB, 1994. 
 
FLICK, Uwe. Introdução à coleção pesquisa 
qualitativa. In: BARBOUR, Rosaline. Grupos 
focais. Porto Alegre: Artmed, 2009. p.11-16. 
 
HISTÓRIA VESTIBULAR + ENEM, São Paulo: 
Ed. Abril, 2014 – 7ª Ed. p. 36-37;60-61;72-85. 
 
HEILBRONER, Robert. A história do 
pensamento econômico. Tradução de 
Therezinha M. Deutsch e Sylvio Deutsch. 
Consultoria de Paulo Sandroni. São Paulo: 
Nova Cultural, 1996. 
 
IBGE, Agência de Noticias. Desemprego cai 
para 11,9% na média de 2019; informalidade é 
a maior em 4 anos, 2019. Acesso em: 25 de 
junho de 2020. Disponível em: 
agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-noticias/ 
2012-agencia-de-noticias/noticias/26741-
desemprego-cai-para-11-9-na-media-de-2019-
informalidade-e-a-maior-em-4-anos 
 
KEYNES, J. M. Teoria geral de emprego, do 
juro e da moeda, 1 ed., Fundo de Cultura. 1936. 
 
NAIM, Moises. O consenso de Washington ou a 
confusao de Washington? Revista Brasileira de 
Comercio Exterior. Rio de Janeiro, 2000. 
 
SEBRAE. MERCADO E VENDAS. O impacto da 
pandemia de coronavírus nos pequenos 
negócios, 2020. Acesso em: 25 de jun. 2020. 
Disponível: sebrae.com.br/sites/PortalSebrae 
/artigos/o-impacto-da-pandemia-de-coronavirus-
nos-pequenosnegocios,192da538c1be1710Vgn 
VCM1000004c00210aRCRD 
 
SILVA, Pedro Paula da. A tradução da 
Economia. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 
2007. 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 87 
 

Área Temática: Ciências Sociais Aplicadas – Direito 
 
Citação: SANTOS, L. T. F. dos; ANDRADE, C. de M. L. Teletrabalho: análise e repercussão jurídica e social no 
contexto da pandemia do novo Coronavírus. In: SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 7., 2020, Jequié. 
Anais eletrônicos... Jequié/BA: IFBA – Campus Jequié, 2021. 87-91. 
 
 

TELETRABALHO: ANÁLISE E REPERCUSSÃO JURÍDICA E SOCIAL NO 
CONTEXTO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS 

 
Larissa Thábata Ferreira dos Santos¹; Camila de Mattos Lima Andrade¹. 

 
¹ Faculdade Pitágoras de Jequié. E-mail: larissa_thabata@hotmail.com. 

 
Resumo 
 
Diante do panorama de distanciamento social, a utilização de Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) realizam 
um papel fundamental na promoção da interatividade entre pessoas e empresas (OKANO, 2020). Neste contexto, destaca-
se o Teletrabalho, modalidade regulamentada pela Reforma Trabalhista e que teve grande adesão durante a pandemia da 
COVID-19. Sendo assim, o presente estudo analisou a natureza, características, processo adaptativo deste novo dispositivo 
legal recém constituído. A pesquisa foi desenvolvida pela aplicação de questionário que revelou implicações contundentes à 
saúde do trabalhador e a precariedade no ambiente laborativo. Desta forma, percebe-se a necessidade e pertinência de 
mais estudos acerca do tema e medida para a preservação da saúde dos trabalhadores frente a esta nova realidade laboral. 
Palavras-chave: Teletrabalho. Implicações. Saúde. Ambiente laborativo. 
 
TELEWORK: ANALYSIS OF THE INSTITUTE AGAINST THE NEW CORONAVIRUS PANDEMIC AND ITS EFFECTS ON 

WORKING CONDITIONS AND WORKERS' HEALTH 
 
Abstract 
 
Faced with the panorama of social distance, the use of Information and Communication Technologies (ICTs) play a 
fundamental role in promoting interactivity between people and companies (OKANO, 2020). In this context, Teleworking 
stands out, a modality regulated by the Labor Reform and which had great adherence during the COVID-19 pandemic. Thus, 
the present study analyzed the nature, characteristics, adaptive process of this new legal device. The research was carried 
out by applying a questionnaire that revealed strong implications for workers' health and precariousness in the work 
environment. In this way, the need and relevance of further studies on the theme and measure for the preservation of 
workers' health are perceived in the face of this new work reality. 
Keywords: Teleworking. Implications. Health. Work environment. 

 
Introdução 
 
Atualmente, em várias regiões do mundo, vive-
se um cenário dificilmente visto antes: o cenário 
do isolamento social. Tal situação tem se dado 
devido ao novo coronavírus,o Sars-CoV-2, que 
causa o ―coronavirus disease of 2019‖, ou 
COVID-19, e afetará, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), em pronunciamento 
feito em 11 de março de 2020, não somente a 
saúde pública, mas a todos os setores (PAHO, 
2020). 
Nesse panorama de distanciamento, a utilização 
de Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs) realizam um papel fundamental na 
promoção da interatividade entre pessoas e 

empresas (OKANO, 2020). Sobretudo o 
Teletrabalho, que é conceituado pela 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) como 
a prestação de serviços realizada fora das 
dependências do empregador, com a utilização 
de TICs (Brasil, 1943). É uma modalidade de 
trabalho que se mostrou uma das alternativas 
para a continuidade de negócios e preservação 
de empregos nesse momento de pandemia 
(STÜRMER E FINCATO, 2020). 
Conforme Sampaio e Rocha (2020), por outro 
lado, a regulamentação do teletrabalho afronta 
diretamente as questões de saúde e segurança 
do trabalhador, além de ir de encontro a um 
meio ambiente de trabalho sadio. Aliado a isso, 
Santos (2020) acrescenta que o momento de 
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trabalho em casa, o home office, fez surgir para 
as famílias dos trabalhadores muitos desafios. 
Vale salientar a distinção entre os termos 
―teletrabalho‖ e ―home office‖: o primeiro, 
regulamentado em 2017 pela Reforma 
Trabalhista, com a inclusão do artigo 75 à CLT, 
prevê um trabalho remoto e sem controle de 
jornada, bem como sem a concessão de horas 
extras; já o home office é o trabalho feito 
presencialmente na empresa, podendo, 
contudo, ser realizado eventualmente na casa 
do empregado, seguindo a mesma função e 
jornada de trabalho (SANTOS et al, 2020). 
Diante disso, o presente trabalho objetiva 
analisar aspectos relacionados às condições e 
ambientes laborativos do teletrabalhador, bem 
como seus reflexos na sua saúde, frente a este 
cenário imposto pela pandemia da COVID-19. 
 
Metodologia 
 
A metodologia utilizada nesta pesquisa foi 
determinada considerando possibilitar-se a 
coleta, análise e interpretação dos resultados 
obtidos. Desse modo, foi realizada uma 
pesquisa de campo exploratória, qualitativa e 
quantitativa. 
Segundo Marconi e Lakatos (2003, p. 188), a 
pesquisa exploratória possui a finalidade, dentre 
outras, de realizar uma ―pesquisa futura mais 
precisa ou modificar e clarificar conceitos‖, 
através de procedimentos sistemáticos para a 
análise de dados, obtendo, para tanto, 
descrições tanto qualitativas quanto 
quantitativas do objeto de estudo. Além disso, 
conforme entendimento de Gustin et al (2012), a 
pesquisa qualitativa utiliza-se de procedimentos 
sem medição numérica, como a observação e a 
descrição, o que pode suprir a limitação da 
pesquisa quantitativa, uma vez que os números 
não falam por si, dependendo de uma análise 
valorativa, perfazendo uma 
complementariedade entre as duas formas de 
análise. Os autores ressaltam também a 
importância em dar um enfoque quantitativo e 
qualitativo nas pesquisas jurídicas. 
Assim sendo, esta pesquisa, de natureza 
qualitativa e quantitativa, foi realizada através 
da aplicação de um questionário, o qual teve 

como público-alvo pessoas que aderiram ao 
teletrabalho em virtude da atual pandemia. A 
amostra desta pesquisa foi composta de 70 
(setenta) pessoas, que responderam 
espontaneamente e de forma confidencial ao 
questionário. Este, por sua vez, foi realizado 
através da ferramenta Google Forms, 
disponibilizado através das redes sociais. 
 
Resultados e Discussão 
 
Posto isto, após a coleta dos dados, através da 
ferramenta Google Forms, respondido por 70 
(setenta) pessoas, obteve-se os seguintes 
resultados: 
Em relação aos aspectos pessoais, as 
informações requeridas foram o sexo, a faixa 
etária, e com quantas pessoas o entrevistado 
residia. Dos participantes da pesquisa, 68,6% 
eram mulheres, e 31,4% homens; a idade dos 
entrevistados está ilustrada na Figura 1; além 
disso, 38,6% morava com 3 pessoas, 21,4% 
morava com 4 pessoas ou mais, 20% morava 
com 2 pessoas, 12,9% com 1 pessoa, e 7,1% 
informou que morava sozinho. 
Com relação à adesão ao teletrabalho, 48,6% 
respondeu que trabalhou de 5 a 6 meses, 30% 
há 6 meses ou mais, ou seja, continua nesta 
modalidade; 11,4% trabalhou por 3 a 4 meses, 
5,7% trabalhou por 1 a 2 meses, e 4,3% 
respondeu ―outro‖, especificando sua 
quantidade de tempo. 
Sobre a qualidade e duração do teletrabalho, o 
primeiro questionamento foi sobre a carga 
horária de trabalho. As respostas objetivas 
disponíveis eram: ―Trabalho menos tempo que 
antes‖, cujo resultado foi 15,7%, ―Trabalho mais 
tempo que antes‖ (57,1%), ―Trabalho o mesmo 
que antes‖ (12,9%), ou ―Não sei dizer‖ (5,7%). 
Além disso, outro campo foi disponibilizado para 
o caso do participante não se enquadrar em 
nenhuma das opções anteriores. Algumas 
destas foram: ―Ficou puxado demais‖, ―Trabalho 
menos tempo que antes, mas fico de sobreaviso 
integral‖, ―Trabalho MUITO MAIS que antes‖, 
dentre outras. Outro questionamento sobra a 
duração do trabalho pode ser observada na 
figura 2. 
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Como pode ser observado, somando-se as 
respostas eventualmente, sempre, e 
frequentemente, tem-se como resultado 82,9% 
dos entrevistados trabalhando em horário 
diverso daquele estabelecido habitualmente 
para o trabalho. Perguntados sobre as 
dificuldades para estabelecer limites entre o 
espaço doméstico e o espaço de trabalho, 
72,9% dos entrevistados respondeu que sim, 
contra 27,1%, que respondeu que não. Já em 
relação ao ambiente escolhido para laborar, foi 
questionado aos entrevistados se o ambiente 
era adequado, e foi oferecido aos mesmos, 
escolher de 1 a 5, onde 1 era ―Pouco adequado‖ 
e 5 era ―Muito adequado‖. As respostas obtidas 
podem ser observadas na figura 3. 
Quanto aos aspectos relacionados à saúde do 
teletrabalhador, 42,8% acha que sua saúde 
física piorou, 32,9% acredita que continua a 
mesma, 18,6% acha que melhorou, e 5,7% não 
soube dizer; 47,1% acha que sua saúde mental 
/ psicológica / emocional piorou, 32,9% acredita 
que continua a mesma, 18,6% acha que 
melhorou, e 1,4% não soube dizer; perguntados 
sobre a motivação para o trabalho, 40% acha 
que a motivação após a adesão ao teletrabalho 
diminuiu, 40% acha que continua a mesma, 
18,6% acha que aumentou, e 1,4% escolheu a 
opção ―outros‖, respondendo especificamente. 
Por fim, após questionados sobre sua relação 
familiar após a mudança para o teletrabalho, 
38,6% acha que melhorou, 37,1% acredita que 
continua a mesma, 21,4% acha que piorou, e 
2,9% não soube dizer. 
O teletrabalho, após suas modificações legais 
recentes, proporcionou maior autonomia do 
trabalhador no cumprimento de suas metas e 
prazos. Em contrapartida, sob a ótica do 
trabalhador, essa flexibilização gerou alguns 
pontos negativos: confusão entre jornada de 
trabalho e descanso, prolongamento do horário 
de trabalho, ambiente inadequado para o 
trabalho, dentre outros (SANTOS et al, 2020). 
Aliado a isso, com o contexto da pandemia, 
sobrevieram aos trabalhadores outros desafios, 
como o aumento da atenção dos pais com os 
filhos, agora ociosos em casa; acréscimo dos 
afazeres domésticos, além da presença de 
sentimentos negativos relacionados com a 

pandemia, como incerteza, ansiedade, medo, 
angústia e preocupação. 
 
Conclusão 
 
Conforme demonstrou esta pesquisa, o 
teletrabalho, adotado diante da pandemia, 
piorou a qualidade das condições laborativas do 
empregado, e consequentemente a sua saúde, 
revelando ser fundamental a observância das 
normas de proteção à saúde do teletrabalhador, 
especialmente as relacionadas à jornada de 
trabalho, intervalos de descanso e repouso 
semanal. 
Ademais, reitera-se a pertinência e necessidade 
de produzir estudos a respeito deste novo 
instituto jurídico regulamentado, inclusive, a fim 
de avaliar essas condições do teletrabalho fora 
do cenário da pandemia do novo coronavírus, 
uma vez que se estima que esta modalidade de 
trabalho tende a continuar crescendo, mesmo 
após o fim da pandemia. 
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Figura 1 - Faixa Etária dos entrevistados. 

 
FONTE: Autores. 

Figura 2 - Respostas dos entrevistados sobre trabalho aos finais de semana ou fora do seu horário habitual. 

 
FONTE: Autores. 
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Figura 3 - Avaliação dos entrevistados em relação ao seu ambiente de trabalho. 

 
FONTE: Autores. 
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Resumo 
 
A agropecuária é um dos principais setores da economia brasileira, apresenta destacada importância na geração de 
emprego e renda, bem como na manutenção do superávit da balança comercial. Não obstante sua importância econômica, 
o setor ainda dispõe de vasta extensão territorial e riqueza de recursos naturais. Grande parte do solo brasileiro é apto para 
o plantio de diversos cultivos, tornando a agropecuária diversificada, produzindo produtos tanto para o mercado interno 
como para o externo. Neste sentido, faz-se necessário ressaltar que a agropecuária no Brasil possibilita elevados níveis de 
renda. Esse benefício pode ser observado pelos novos postos de trabalhos e aumento das exportações. Abrangendo, 
assim, efeitos nas demais áreas (setor secundário e terciário) dos setores nacional, alavancando a produtividade dos 
mesmos. Para o embasamento do estudo, foram utilizadas fontes secundárias como o Censo Agropecuário de 2017, o 
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e os 
dados provenientes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), dentre outros órgãos. Os resultados 
demonstraram a importância da agropecuária e seus benefícios socioeconômicos para o Brasil. 
Palavras-chave: Desenvolvimento econômico. Geração de empregos. Exportação. 
 

BRAZILIAN AGRICULTURE AND ITS DEVELOPMENTS FOR THE NATIONAL ECONOMY 
 
Abstract 
 
Agriculture is one of the main sectors of the Brazilian economy, it has an important importance in generating employment 
and income, as well as in maintaining the trade balance surplus. Despite its economic importance, the sector still has a vast 
territorial extension and a wealth of natural resources. Much of the Brazilian soil is suitable for planting various crops, making 
agriculture diverse, producing products for both the domestic and foreign markets. In this sense, it is necessary to emphasize 
that agriculture in Brazil allows high levels of income. This benefit can be seen by the new jobs and the increase in exports. 
Thus, encompassing effects in other areas (secondary and tertiary sectors) of the national sectors, leveraging their 
productivity. Secondary sources were used to support the study, such as the 2017 Agricultural Census, the General Register 
of Employed and Unemployed (CAGED), the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and data from the 
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Confederation of Agriculture and Livestock of Brazil (CNA), among other bodies. The results demonstrated the importance of 
agriculture and its socioeconomic benefits for Brazil. 
Keywords: Economic development. Generation of jobs. Export. 

 
Introdução 
 
O desenvolvimento econômico é o objetivo para 
qualquer economia do mundo. Por diversas 
razões, sejam geográficos e socioeconômicos, a 
agropecuária é uma atividade de suma 
relevância nacional, apresentando também 
significativos desenvolvimentos internacionais 
(IBGE/ BRASIL EM SÍNTESE, 2020). 
Desde os primórdios, a humanidade utilizou os 
recursos naturais para a sua sobrevivência. 
Através da natureza, encontram-se alimentos e 
água, possibilitando a sua existência e seu 
desenvolvimento ao longo das gerações 
(SANTOS, 2008). Um determinado recurso é útil 
e detém valor nas condições encontradas na 
natureza. 
Segundo o Censo Agro 2017, um pouco mais 
de 15 milhões de pessoas estão envolvidas com 
a agropecuária, o que corresponde a 
aproximadamente 7,15% dos brasileiros4, 
demonstrando a importância do setor na criação 
de emprego, tanto direto como indireto, como na 
geração de renda. 
Para mais, objetivando uma análise mais 
profunda e diversificada do cenário 
agropecuário brasileiro, o presente texto aborda 
como esse setor proporciona desenvolvimento 
econômico para o Brasil, fomentando novos 
postos de emprego e gerando um superávit na 
balança comercial. O desenvolvimento 
econômico é um conceito que engloba o 
crescimento econômico e visa a melhoria do 
bem-estar dos indivíduos da nação. 
 
Metodologia 
 
O trabalho fará uso de fontes secundárias de 
informação no auxílio à análise dos efeitos da 

                                                           
4 Para o método estatístico, utilizou-se o censo Agro de 
2017, que informou o número de pessoas envolvidas na 
agropecuária e realizou um cálculo em relação ao número 
da população do Brasil, isso de acordo com o IBGE. 
Chegando na estimativa de 7,15%. Para mais 
informações acesse: censos.ibge.gov.br/agro/2017/ 
templates/censo_agro/resultadosagro/produtores.html. 

produção agropecuária na economia brasileira. 
As principais fontes são o IBGE, CAGED e a 
CNA. O levantamento bibliográfico baseou-se 
na busca de informações mais atualizadas 
possíveis nestes bancos de dados, pois estes 
órgãos estão totalmente relacionados com a 
temática aqui abordada. Ademais, a geração de 
empregos, a produção e exportação relacionada 
a agropecuária são exemplos dos dados. 
Para mais, o presente texto apresenta dados 
quantitativos tanto da produção, quanto de 
exportações da agropecuária e como toda essa 
cadeia proporciona um desenvolvimento 
econômico para o Brasil. Visto isso, segundo 
Lakatos e Marconi (2003) a pesquisa 
bibliográfica não é algo que já foi escrito sobre 
determinado tema, esse estudo, possibilita uma 
investigação sob um novo olhar ou abordagem, 
resultando em novas conclusões. Para isso, do 
ponto de vista da forma de abordagem do 
problema, utilizou-se a pesquisa quantitativa. 
Essa técnica se baseia nas observações dos 
números, ou seja, analisar, estudar e classificar 
os fenômenos utilizando alguns métodos 
estáticos (PRODANOV e FREITAS 2013). 
 
Resultados e Discussão 
 
A agropecuária brasileira tem experimentado 
expressivas elevações de produtividade, 
tornando-se capaz de abastecer, tanto o 
mercado interno quanto o externo com 
alimentos de qualidade a preços baixos. A 
pujança da agropecuária tem proporcionado 
elevação de renda, emprego e saldos positivos 
na balança comercial, demonstrando sua 
importância para a economia brasileira. A 
aplicabilidade dos meios tecnológicos voltadas 
para o setor da agropecuária vem possibilitando 
notáveis retornos, não somente na esfera do 
setor primário, mas no próprio desdobramento 
da economia nacional (FILHO e VIEIRA, 2013). 
―A agropecuária, por motivos históricos 
socioeconômicos e geográficos, mantém-se 
como atividade de relevância no cenário 
nacional, mas também apresenta 
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desdobramentos significativos no âmbito do 
comércio internacional‖ (IBGE/ BRASIL EM 
SÍNTESE, 2020, p.1). Como afirma Santos e 
Araújo (2017), tal setor expressa fortes 
contribuições para o mercado, assim é 
considerado como impulsionador da economia 
brasileira. 
Em complemento, de acordo a EMBRAPA por 
meio do do relatório VISÃO 2030 O Futuro da 
Agricultura Brasileira (2018), a junção da ciência 
e tecnologia assumiram notórias gerações de 
inovação jamais presenciadas antes. Toda essa 
cadeia possibilita uma grande relevância na 
competitividade, melhorando os serviços e os 
bens. Em suma, todos os processos em si. 
Segundo a CNA (2020), as exportações do 
agronegócio brasileiro alcançaram um valor 
recorde de US$ 61,2 bilhões entre os meses de 
janeiro a julho do ano de 2020, crescimento de 
9,2% em relação ao mesmo período do ano 
anterior. Os principais produtos exportados 
nesse período se podem ser verificados na 
Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Quantidade exportada (em US$ bi) dos 
principais produtos agropecuários brasileiros de 

janeiro a julho de 2020. 

Produto US$ bilhões 

Soja em grãos 23,8 

Carne bovina in natura 4,2 

Celulose 3,6 

Açúcar de cana em bruto 3,5 

Farelo de soja 3,5 

Fonte: CNA (2020). 
 

O produto agropecuário de maior valor 
exportado foi a soja em grãos. O conjunto 
desses produtos respondeu por 62,9% do 
volume exportado pelo país. 
A criação de novos postos de trabalho é um dos 
destaques positivos. Entre janeiro e junho do 
ano de 2020, foram 437.999 admissões e 
375.366 demissões de acordo com o Cadastro 
Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED, 2020). Sendo assim, foi o único setor 
a apresentar resultados positivos na contratação 
de pessoas formais nesse período. Importante 
frisar que esses dados são provenientes da 
legalidade, ou seja, registros de forma legal. 
Vale salientar que mais postos foram criados, se 
for contabilizado a informalidade. 

Conclusão 
 
Embora uma das funções da agropecuária seja 
a de ofertar mão de obra para outros setores da 
economia, esta ainda é importante fonte de 
emprego e renda no país, ocupando cerca de 
7% da população brasileira no setor. Além da 
importância da agropecuária na geração de 
emprego e renda, esta também é responsável 
pelo saldo positivo da balança comercial 
brasileira, bem como pela manutenção da 
inflação a patamares reduzidos pela provisão de 
alimentos baratos à população. 
O papel essencial que a agropecuária 
desempenha no sistema econômico do Brasil é 
fundamental para o seu desenvolvimento, 
elevando a produtividade de diversos outros 
setores do país. Ademais, com a aplicabilidade 
de pesquisas voltadas para este campo, a fortes 
sinais que a agropecuária vem se apresentando 
como o protagonista para os desdobramentos 
da economia nacional. 
 
Agradecimento 
 
Gostaria de agradecer ao Prof. da Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS), Dr. Paulo 
Nazareno Alves Almeida, que contribuiu para a 
elaboração deste resumo, além do programas e 
núcleos ao qual faço parte. São eles o 
Programa do PET-Economia. O Programa 
Conhecendo a Economia Feirense: o Custo da 
Cesta Básica e Indicadores Socioeconômicos. 
O Grupo de Pesquisa em Inclusão Financeira e 
Microfinanças (REFIM) e o Núcleo de Estudos 
em Questões Agrárias (NEQA). 
 
Referências 
 
ARAÚJO, Maurílio Arruda de; SANTO, Pedro 
Vieira Souza. A importância da inovação 
aplicada ao agronegócio: uma revisão. Revista 
Latino-Americana de Inovação e Engenharia de 
Produção, v. 5. n. 7. p. 31-47, 2017. 
 
CNA. Exportações do agro batem recorde de 
janeiro a julho de 2020. Disponível 
em:https://www.cnabrasil.org.br/noticias/exporta



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 94 
 

coes-do-agro-batem-recorde-de-jane iro-a-julho-
de-2020. Acesso em 25 de Ago. de 2020. 
 
Confederação da Agricultura e Pecuária do 
Brasil. O FUTURO É AGRO-2018-2030. Brasília 
- Distrito Federal, 2020. 
 
EMBRAPA. VISÃO 2030 O Futuro da 
Agricultura Brasileira. Brasília, DF: 2018 FILHO, 
José Eustáquio Ribeiro Vieira; VIEIRA Adriana 
Carvalho Pinto. A INOVAÇÃO NA 
AGRICULTURA BRASILEIRA: UMA 
REFLEXÃO A PARTIR DA ANÁLISE DOS 
CERTIFICADOS DE PROTEÇÃO DE 
CULTIVARES. Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada – ipea. Rio de Janeiro, RJ: 2013. 
 

IBGE/ BRASIL EM SÍNTESE. Agropecuária. 
Disponível em: 
https://brasilemsintese.ibge.gov.br/agropecuaria.
html. Acesso em 26 de Mar. de 2020. 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de 
Andrade. Fundamentos de metodologia 
científica. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
PRODANOV, Cleber Cristiano; FREITAS, 
Ernani Cesar de. METODOLOGIA DO 
TRABALHO CIENTÍFICO: métodos e técnicas 
da pesquisa e do trabalho acadêmico. 2 ed. Rio 
Grande do Sul:FEEVALE, 2013. 
 
Santos, Milton. A natureza do espaço. 4 ed. São 
Paulo: educs, 2008. 

Área Temática: Engenharias – Engenharia Aeroespacial 
 
Citação: SANTOS, F. B.; SILVA, M. L. da; MENIN, J. O. M.; SILVA, B. dos S.; SANTANA, G. X. Técnica de revestimento 
da câmara de pressão em foguetes construídos com garrafas PET. In: SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, 7., 2020, Jequié. Anais eletrônicos... Jequié/BA: IFBA – Campus Jequié, 2021. 94-97. 
 
 

TÉCNICA DE REVESTIMENTO DA CÂMARA DE PRESSÃO EM FOGUETES 
CONSTRUÍDOS COM GARRAFAS PET 

 
Felipe Boz Santos¹; Marcelo Luiz da Silva¹; José Otávio Matias Menin¹; Bruno dos Santos Silva¹ e Geovany Ximenes 

Santana¹. 
 

¹ Instituto Federal do Mato Grosso – Campus Alta Floresta. E-mail: felipe.santos@alf.ifmt.edu.br. 
 
Resumo 
 
Lançar foguetes de garrafa de Polietileno Tereftalato (PET) é uma atividade experimental capaz de correlacionar conceitos 
tanto de física quanto de química e matemática. A Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG) é um evento que fomenta esta 
prática experimental, e faz com que alunos e professores busquem produzir foguetes e bases de lançamento cada vez mais 
elaborados objetivando alcançar as maiores distâncias horizontais possíveis com seus protótipos. Neste contexto, o grupo 
de foguetes do IFMT - Alta Floresta, tem por objetivo produzir um foguete que seja competindo na MOBFOG. Para isso 
nosso grupo desenvolveu uma técnica de revestimento da garrafa PET a qual é utilizada como câmara de pressão, que faz 
com que a mesma consiga suportar até 50 % a mais de pressão quando comparadas a garrafas não revestidas. A pressão 
a qual as câmaras revestidas foram submetidas ultrapassa os 200 psi. Sendo assim, são responsáveis por melhorar de 
forma significativa os alcances dos foguetes construídos a partir delas. 
Palavras chaves: Foguetes. Garrafa PET. Interdisciplinar. 
 

COATING TECHNIQUE OF THE PRESSURE CHAMBER IN ROCKETS BUILT WITH PET BOTTLES 
 
Abstract 
 
Launching Polyethylene terephthalate (PET) bottle rockets is an experimental activity capable of correlating concepts in both 
physics, chemistry and mathematics. This interaction between disciplines allows interdisciplinary work of great pedagogical 
potential. The Brazilian Rocket Exhibition (MOBFOG) is an event that promotes this experimental practice, and makes 
students and teachers seek to produce increasingly elaborate rockets and launch bases aiming to reach the greatest 
possible horizontal distances with their prototypes. In this context, the IFMT – Alta Floresta rocket group aims to produce a 
rocket that competes at MOBFOG. For this, our group developed a technique for coating the PET bottle which is used as a 
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pressure chamber, which makes it able to withstand up to 50% more pressure when compared to uncoated bottles. The 
pressure that the coated chambers were subjected to exceeds 200 psi. Therefore, they are responsible for significantly 
improving the range of rockets built from them. 
Keywords: Rockets. PET Bottle. Interdisciplinary. 

 
Introdução 
 
Dominar a tecnologia de lançamento de 
foguetes é estratégico para o desenvolvimento 
econômico do Brasil. Para isso é necessário 
incentivar o avanço tecnológico da indústria 
espacial brasileira a partir da inclusão da 
pesquisa espacial nas escolas e universidades, 
fornecendo aos estudantes acesso amplo a 
cultura e conhecimentos relacionados ao 
espaço. Tanto a Agência espacial Brasileira 
(AEB) quanto a Sociedade Astronômica 
Brasileira (SAB) desenvolvem programas, como 
por exemplo a ABE ESCOLA e a Mostra 
Brasileira de Foguetes (MOBFOG), que tem por 
objetivo despertar o interesse dos alunos pela 
pesquisa aéreo espacial e astrofísica 
colaborando para a formação de pesquisadores 
e técnicos para a área espacial. 
A MOBFOG é um evento que fomenta a prática 
experimental de lançamento de foguetes 
construídos a partir de garrafa de polietileno 
tereftalato (PET). Neste evento, alunos e 
professores produzem foguetes e bases de 
lançamento cada vez mais elaborados com o 
objetivo de alcançar as maiores distâncias 
horizontais possíveis com seus protótipos. Na 
ocasião são apresentados diversos modelos de 
foguetes com garrafas de qualquer volume, e 
materiais diversos, menos peças metálicas, 
proibidas pelo regulamento do evento. Os 
modelos apresentados no evento são muito 
semelhantes aos produzidos por Souza (2007), 
Cuzinatto et al. (2015), Cuzinatto et al. (2017), 
Souza et al. (2018). 
O grupo de pesquisa em foguetes de garrafa 
Pet do IFMT – Campus Alta Floresta trabalha na 
tentativa de propor uma técnica de revestimento 
inédita da câmara de pressão, para confecção 
de foguetes de garrafa PET, que seja capazes 
de suportar pressões superiores as câmaras 
construídas com garrafas sem revestimento que 
são comumente utilizadas na confecção dos 
foguetes que competem na MOBFOG. 
 

Materiais e Métodos 
 
A câmara de pressão é considerada o motor do 
foguete de garrafa PET. É neste local que 
ocorre o armazenamento do dióxido de carbono 
(CO2) produzido a partir da reação química 
entre o vinagre (solução de ácido acético - 
CH3COOH) na concentração de 4%) e 
bicarbonato de sódio (NaHCO3) segundo 
equação 1 (OBA, 2019). 

 

CH3COOH(aq) + NaHCO3(aq) → CO2(g) + H2O(l) + 
CH3COONa(aq) (equação 1) 

 

Existem estudos que relacionam a quantidade 
de reagente utilizada com a pressão interna do 
foguete de garrafa PET (SNOVARSKI 
FONSECA et al., 2018). 
Para realizar a técnica de revestimento da 
câmera de pressão, vamos necessitar dos 
seguintes materiais. 
• 1 garrafa PET de 500 mililitros (Coca – 

Cola® ou aquários fresh®); 
• 1 garrafa de 1,5 litro (para revestimento); 
• 500 mililitros de água; 
• Uma fonte de calor (chama); 
Apesar da baixa capacidade de volume as 
garrafas de 500 mililitros possuem uma boa 
aerodinâmica, o polímero PET se mostra mais 
espesso e resistente, logo, sem o revestimento, 
são garrafas que já suportam, em média, 20 psi 
de pressão a mais do que as garrafas de 1,5 
litros e 2 litros. A técnica consiste basicamente 
em revestir a câmera de pressão com uma 
segunda garrafa PET de maior tamanho, 
aumentando assim a resistência ao rompimento 
durante a pressurização. 
Primeiro corta-se uma garrafa Pet de 1,5 litros 
(garrafa revestimento) ao meio e próximo a 
região do gargalo, conforme demonstrado na 
Figura 2 (a). Em seguida, completa-se a câmara 
de pressão (garrafa de 500 mililitros) com água 
a temperatura ambiente. Após a adição da água 
e fechamento da garrafa com a tampa, deve-se 
encaixar a mesma dentro da ―garrafa 
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revestimento‖. Se aproveitando das 
propriedades termoplásticas do PET, com 
auxílio de uma chama, deve-se levar o conjunto 
ao fogo conforme demostrado na Figura 1 (b). A 
―garrafa revestimento‖ sofrerá um processo de 
encolhimento, recobrindo assim a garrafa de 
500 mililitros e ajustando-se ao seu tamanho e 
formato. Esta não sofrerá alterações com o 
calor fornecido pela chama, devido a água 
presente em seu interior. 

 
Figura 1 - (a) Linhas pontilhadas indicam o local onde a 
"garrafa revestimento‖ deve ser cortada para posterior 
encaixe na câmera de pressurização (garrafa de 500 

mililitros); (b) Técnica de revestimento sendo demostrada 
na prática. O conjunto deve ser levado ao fogo até que a 

―garrafa revestimento‖ se molde à câmera de 
pressurização. 

 
FONTE: Os Autores. 

 

As outras partes do foguete utilizado nos testes, 
como carenagem, coifa e aletas foram 
construídas seguindo os modelos descritos por 
Souza (2007), Cuzinatto et al. (2015), Cuzinatto 
et al. (2017), Queiroz et al (2017). 
A quantidade de vinagre e bicarbonato de sódio 
foi padronizada em todos os testes, obedecendo 
uma proporção de 400 mililitros de vinagre e 60 
gramas de bicarbonato de sódio buscando 
sempre a maior pressão possível. Os 
lançamentos foram realizados com ângulo de 
45° visando o maior alcance horizontal. 
Os protocolos de segurança e uso dos EPIs 
previstos nos manuais da OBA durante os 
lançamentos foram seguidos rigorosamente 
(figura 2). (OBA, 2019). Os testes de 
lançamentos foram realizados em dias distintos. 
não levando em consideração as condições 
climáticas como velocidade do vento, 
temperatura e umidade relativa do ar. 
 

Figura 2 - Teste de lançamento de foguete realizado em 
local amplo. 

 
FONTE: Os Autores. 

 
Resultados e Discussões 
 
Realizou-se quinze lançamentos com foguetes 
revestidos para verificar a eficiência do 
processo de revestimento descrito. Durante os 
testes foram obtidas pressões, na câmera de 
pressão, que variaram de 200 a 230 psi 
(figura3). A técnica de revestimento, mostrou-se 
capaz de aumentar a capacidade da garrafa 
PET em suportar até 50 % a mais da pressão 
quando comparadas a garrafas sem 
revestimento. Nenhum acidente envolvendo 
rompimento da câmara de pressão foi 
registrado, o que reforça a eficiência da técnica 
proposta pela equipe. 

 
Figura 3 – Manômetro registrando a pressão superior a 
200 psi dentro do foguete, comprovando a eficiência do 
revestimento da câmera de pressão no foguete de dois 

estágios. 

 
FONTE: Os Autores. 

 

Os alcances horizontais dos foguetes revestidos 
foram entre 190 a 240 metros. Foram 
construídos foguetes equivalentes com câmeras 
de pressão não revestidas, para comparação de 
desempenho. Nestes foguetes a pressão média 
máxima obtida foi de 150 psi, respeitando a 
capacidade máxima de 160 psi que as garrafas 
sem revestimento suportam antes do 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 97 
 

rompimento. Os alcances destes giraram em 
torno de 150 a 170 metros. Esses resultados 
mostram que o fator pressão é uma variável 
determinante no alcance médio dos foguetes. 
A faixa de variação observada tanto na pressão 
(200 a 230 psi), como nos alcances obtidos (190 
a 240 metros) pode ser atribuída a diferenças 
na velocidade do vento e na temperatura já que 
os testes foram realizados em dias e horários 
distintos. 
 
Conclusões 
 
A técnica de revestimento se mostrou efetiva, 
visto que a câmera de pressão foi capaz de 
suportar pressões até 50 % maiores se 
comparadas as garrafas não revestidas. Foi 
possível, também, reutilizar as câmaras de 
pressão para novos lançamentos visto que as 
mesmas não sofreram danos significativos, 
como rachaduras ou amaçados capazes de 
prejudicar o desempenho dos foguetes 
construídos com a câmara depressão 
reutilizada. Em testes futuros, serão controladas 
as variáveis temperatura e velocidade do vento, 
para se ter uma relação mais assertiva entre a 
pressão dentro do foguete e a distância 
alcançada. 
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Resumo 
 
O intuito deste estudo foi realizar uma pesquisa para explorar as principais tecnologias com vieses econômico e sustentável 
que possibilitem o tratamento para a água captada da chuva. Para isso, torna-se necessária uma ampla revisão bibliográfica 
em bancos de dados acadêmicos que abordem as principais formas de tratamento de água pluvial, especialmente aquelas 
que utilizam sistemas de controle automáticos. A partir disso, concluiu-se que a utilização de sistema automatizado para o 
controle da cloração, desde que observados alguns parâmetros iniciais, alia eficiência, sustentabilidade e economia. 
Palavras-chave: Sustentável. Cloração. Sistemas de controle automáticos. 
 

ANALYSIS OF TREATMENT TECHNOLOGIES TO BE USED IN AN AUTOMATED RAINWATER CAPTURE SYSTEM 
 
Abstract 
 
The aim of the study was to conduct a research to find the main technologies with an economic and sustainable bias that 
allows the treatment for the captured rainwater. For that, it was necessary a wide bibliographic review in academic database 
that approach the rainwater treatment methodologies, especially, applying the use of automation. From this, it was concluded 
that the use of chlorination would be the method that combines efficiency and economy, as indicated in the objectives of this 
research. 
Keywords: Sustainable. Chlorination. Automatic control systems. 

 
Introdução 
 
A água é um dos principais recursos para a 
manutenção da vida como conhecemos. 
Entretanto, a poluição e o desperdício deste 
recurso hídrico por parte da sociedade ocorrem 
de forma desmedida segundo Morais, Fadul e 
Cerqueira (2018). Uma das soluções para este 
problema é o uso da água da chuva ou a 
diminuição do consumo e controle de demanda, 
baseada no aproveitamento e reutilização da 
água. Os mesmos autores ainda destacam 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, 
com o aproveitamento da água proveniente das 
chuvas. 
Para segurança dos usuários, a água captada 
da chuva deve ser tratada conforme definido no 
Anexo XX, da Portaria de Consolidação n.º 5, do 
Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). ―Este 
Anexo se aplica à água destinada ao consumo 
humano proveniente de sistema e solução 
alternativa de abastecimento de água‖ (Origem: 
PRT MS/GM 2914/2011, Art. 2º). Neste sentido, 
esta pesquisa buscou analisar as principais 
tecnologias utilizadas no tratamento de água 
captada da chuva, considerando os vieses 
econômico, sustentável e aplicabilidade de 
sistemas de controle automáticos. 

Material e Métodos 
 
Este estudo se configura como parte do 
desenvolvimento do projeto de pesquisa que 
visa aproveitar a água captada da chuva nas 
instalações do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Campus 
Jequié, sendo realizada uma revisão 
bibliográfica em artigos científicos que 
abordassem o tratamento da água de chuva e 
as principais tecnologias disponíveis que 
considerassem a importância econômica e a 
sustentabilidade do sistema, bem como a 
aplicabilidade da automação. A busca por esses 
artigos foi realizada no Google Acadêmico, que 
é uma ferramenta gratuita e permite pesquisar 
os mais diversos artigos científicos, sendo que 
este banco de dados é mantido pela Google, 
empresa multinacional de serviços online e 
software dos Estados Unidos. 
Em sequência, foram selecionados modelos que 
pudessem ser transportados para a realidade do 
projeto de pesquisa citado, avaliando os 
parâmetros construtivos de cada trabalho, bem 
como os resultados obtidos com os tratamentos 
indicados. Por fim, optou-se por aquele que 
demonstrou os melhores índices de eficiência, 
preservando o princípio de desenvolvimento 
sustentável. 
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Resultados e Discussão 
 
Através da World Health Organization (WHO, 
2019) e Brito, Amorim e Leite (2007) foram 
encontradas para o tratamento da água captada 
da chuva as seguintes opções: cloração, 
floculação, filtração por membrana, carvão 
ativado, desinfecção UV e solar. 
De acordo com a WHO (2019), os filtros de 
desinfecção UV e solar utilizam uma grande 
quantidade de energia elétrica ou ação direta da 
luz do sol para o seu funcionamento. Devido a 
esta dependência, estas opções foram 
consideradas inviáveis, pois um dos principais 
objetivos do projeto é ser um projeto econômico 
e funcionar de forma contínua. 
Ainda segundo a WHO (2019), o uso carvão 
ativado é destinado para águas com maior 
turbidez e consegue alcançar bons resultados 
no processo de desinfecção, mas, para isso, é 
preciso ter limpeza periódica. Além disso, o 
carvão ativado não precisa utilizar energia 
elétrica, o que é uma vantagem, porém 
apresenta um quociente de vazão 
consideravelmente baixo, sendo que esse fator 
o torna inviável para o projeto, pois, para 
aumentar a vazão, é necessário utilizar 
equipamentos secundários que podem elevar os 
custos totais. 
Segundo Maia, Silva, Lima e Lima (2016), a 
floculação consiste na aglutinação de partículas 
que ocorre devido à ação de um agente 
floculante que, ao entrar em contato com as 
impurezas da água, mistura-se formando estes 
aglomerados. Essa mistura é realizada por 
agitação mecânica para que, dessa forma, 
produza maior concentração de impurezas em 
alguns pontos e, assim, possam ser separadas 
da água a partir da gravidade, ou seja, a água 
tratada será obtida por meio da decantação 
completa dos sedimentos, na região superior da 
mesma. Para a realização desse método de 
tratamento é necessário um sistema 
automatizado. O seu custo de implementação é 
elevado segundo os mesmo autores, por esse 
fator, a floculação se torna inacessível, já que o 
objetivo desse projeto não é apenas ser 
sustentável como também econômico. 

De acordo com Gonçalves (2011), a membrana 
é uma estrutura fina semipermeável que 
possibilita a troca de massa entre as duas fases 
que esta separa. Isso ocorre devido às 
propriedades químicas e físicas dos 
constituintes e do tipo de membrana utilizada. 
Para ocorrer o transporte de massa deve haver 
uma força motriz, sendo ela pressão, 
temperatura, concentração ou potencial elétrico. 
O tratamento de água por membrana não utiliza 
muitos agentes químicos e não há necessidade 
de intervenção humana. Ainda segundo a 
autora, a membrana é facilmente automatizada, 
porém utiliza excessivamente energia elétrica, 
devido seu uso constante de pressão. Alémde 
que, o processo de separação por membranas 
tem custo elevado na sua implantação e 
manutenção, por mais que seja um dos 
sistemas mais eficientes. 
Com relação ao tratamento de água captada da 
chuva com adição de cloro pode-se destacar 
que: 

Cloro é o biocida mais empregado na 
desinfecção da água. A escolha doproduto 
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). 
 

Para garantir uma desinfecção satisfatória, a 
concentração ideal de cloro na água é de 0,5 
miligrama por litro, respeitando o Tempo de 
Retenção Hidráulica (TRH) de 30 minutos, que 
é o tempo mínimo requerido para a ação sobre 
os microrganismos. 
Observando os princípios do processo de 
cloração, para evitar o contato da água tratada 
com agentes externos que possam contaminá-
la, garantindo a segurança do recurso hídrico e 
do processo de tratamento, foi indicado a 
implementação de sistema de controle 
automático, conforme visto anteriormente. Para 
isso, buscou-se, na bibliografia disponível, 
processos autônomos de tratamento de água 
baseados em sistemas simples, visando a 
economicidade, obtendo diversos resultados, 
dentre eles um dosador, o qual aplicará a 
quantidade correta do produto na água captada 
da chuva, configurando-se uma ferramenta 
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simples de ser implementada segundo Dias, 
Librantz, Santos (2020). 
Ademais, estes autores abordam que o cloro é 
um componente químico controlado de forma 
precisa e prática através de equipamentos 
eletrônicos de baixo custo. Por esse motivo, 
entre todas as opções, cloro é o produto 
químico com maior aplicabilidade em um 
sistema de dosagem, facilitando o 
desenvolvimento de um estrutura simples de 
tratamento. 
 
Conclusões 
 
De acordo com a pesquisa realizada concluiu-se 
que a cloração é a opção com maior eficiência e 
com o menor custo na implantação e 
manutenção de um sistema automatizado de 
tratamento de água captada da chuva. Ademais, 
é possível promover a sustentabilidade 
ambiental com o reaproveitamento de recurso 
hídrico de formasegura através de um processo 
de tratamento, levando em conta o vieses 
econômico, sustentável e aplicabilidade de 
sistemas de controle automáticos. 
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Resumo 
 
Esta pesquisa tem por objetivo avaliar os aspectos legais do marco do Saneamento Básico instituído pela lei Federal 11.445 
de 5 de Janeiro de 2007 e suas implicações socioambientais. Após 13 anos da publicação da Política Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB), reformulada em julho/2020 com o novo marco do saneamento é sugestivo uma análise dos 
avanços conquistados seguindo o conceito básico da política: a universalização. A metodologia aplicada foi a análise 
bibliográfica das legislações ambientais e artigos científicos, as quais apresentam os conceitos inerentes ao tema, assim 
como a aplicabilidade no contexto atual. Neste sentido, pode-se concluir que os avanços relacionados ao saneamento 
básico são mínimos, em contraponto, os avanços socioambientais negativos são crescentes, mostrando um reflexo da 
pouca ou inexistente aplicabilidade legal. 
Palavras-chave: Salubridade. Universalização. Saneamento básico. 
 

LEGAL ASPECTS OF BASIC SANITATION: A DISCUSSION OF THE ADVANCES ACHIEVED 
 
Abstract 
 
This research aims to assess the legal aspects of the Basic Sanitation framework instituted by Federal law 11,445 of January 
5, 2007 and its socio-environmental implications. After 13 years of publication of the National Basic Sanitation Policy 
(PNSB), reformulated in July / 2020 with the new sanitation framework, an analysis of the progress achieved following the 
basic policy concept: universalization is suggestive. The applied methodology was the bibliographic analysis of the 
environmental legislation and scientific articles, which present the concepts inherent to the theme, as well as the applicability 
in the current context. In this sense, it can be concluded that the advances have been happening with a certain delay, in 
contrast, the negative social and environmental advances are increasing, showing a reflection of the little or nonexistent legal 
applicability. 
Keywords: Healthiness. Universalization. Basic sanitation. 

 
Introdução 
 
O saneamento básico corresponde a um 
conjunto de serviços, infraestrutura e 
instalações operacionais que envolvem: 
abastecimento de água, esgotamento sanitário, 
limpeza urbana e manejo de resíduos sólios e 
drenagem e manejo das águas pluviais e 
urbanas, regidos pela Lei Federal 11.445/2007 
(BRASIL, 2007). Estes serviços podem ser 
prestados por empresas públicas ou privadas, e 
são considerados essenciais, pois possuem 

impactos significativos para saúde do ambiente 
e da sociedade. 
A Lei 14.026 de 15 de Julho de 2020 (BRASIL, 
2020) surge como o novo marco do saneamento 
e altera a Lei 11.445/2007 em relação a 
algumas condições estruturais dos serviços de 
saneamento no país. Dentre as condições de 
atendimento aos requisitos do saneamento 
básico o novo marco do saneamento reforça a 
universalização do serviços de água, esgoto, 
manejo de resíduos sólidos e drenagem e 
manejo de águas pluviais conforme definido no 
artigo 2 da legislação como a universalização do 
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acesso e efetiva prestação do serviço 
(BRASIL,2020). Desta forma, o objetivo deste 
trabalho foi avaliar os avanços dos serviços de 
saneamento básico no Brasil nesse período de 
13 anos da Política Nacional de Saneamento 
Básico. 
 
Metodologia 
 
O presente estudo foi desenvolvido por meio de 
uma análise documental das leis ambientais e 
levantamento bibliográfico de artigos e 
publicações buscando compreender aspectos 
conceituais pertinentes ao tema. As principais 
legislações utilizadas como parâmetros foram 
as Leis Federais 11.445 de 5 de Janeiro de 
2007 e 
14.026 de 15 de Julho de 2020. Os artigos 
científicos foram buscados utilizando o banco de 
dados do Google Acadêmico. 
Para Gil (2008) esse tipo de pesquisa 
desenvolve-se através de materiais já 
elaborados por outros autores, tais como: livros, 
publicações periódicas e obras acadêmicas. 
Dessa forma, com a utilização da pesquisa 
bibliográfica é possível agregar conhecimento 
ao conteúdo, permitindo acesso a diferentes 
tipos de publicações contribuindo para melhor 
entendimento e definição de conceitos. 
 
Resultados e Discussão 
 
Dados do Sistema Nacional de Informações 
sobre Saneamento (SNIS) ano base 2018 
afirmam que o crescimento na cobertura da 
universalização foi bem modesto, quando 
comparados os dados dos anos de 2010 e 2018 
(Gráfico 1). Para dados referentes à drenagem 
e manejo de águas pluviais tanto o SNIS quanto 
outras fontes referenciais apresentaram dados 
somente a partir de 2015. 

 
Gráfico 1- Comparação do serviço de atendimento 2010 x 

2018. 

 
Fonte: SNIS-2018(Adaptado pelas autoras) 

A falta de investimentos em saneamento resulta 
em poluição dos corpos hídricos, 
comprometendo diretamente a qualidade da 
água, dificultando a captação e manutenção dos 
sistemas de abastecimento, com consequente 
necessidade de esforços financeiros ainda 
maiores para recuperação e abastecimento dos 
recursos hídricos conforme as legislações 
pertinentes para potabilidade de água para o 
consumo humano. 
O artigo 3° da 11.445/2007 dispõe que o 
esgotamento sanitário constitui-se desde a 
coleta até a destinação final do efluente, os 
dados de 2018 demostram que dos 53,2% do 
esgoto coletado apenas 46,6% recebeu 
tratamento adequado. O não tratamento é um 
veículo não apenas de doenças para o ser 
humano, mas para a biota de corpos hídricos e 
também de contaminação do lençol freático. A 
falta de investimentos é o principal destaque 
para a pouca efetividade do serviço, porém é 
indiscutível que as lacunas legislativas 
relacionadas à fiscalização (coleta x destinação 
final) é uma realidade no país. Segundo Revista 
Trata Brasil em 2017 o país lançou 
aproximadamente 5.622 piscinas olímpicas de 
esgoto não tratado na natureza (Instituto Trata 
Brasil, 2017). 
A cobertura de coleta domiciliar de resíduos 
sólidos apresenta dados superiores a 90%, 
demostrando avanços em 2010 e um leve 
decaimento em 2018 (Gráfico 1). Considerando 
que desde 1998 o país possui uma Política 
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) 
reformulada em 2010 pela legislação 
12.035/2010 (BRASIL, 2010), que trata das 
questões inerentes do gerenciamento adequado 
dos resíduos sólidos com prazo de extinção dos 
lixões até 2014 que, devido a lacunas 
legislativas, afrouxamento no sistema público 
essa data foi postergada para 2019 e ainda 
assim é notório que os avanços caminham a 
passos lentos. Há um grande contingente de 
pessoas não atendidas por serviços de coleta, e 
o setor apresenta déficits consideráveis em 
relação à coleta seletiva, recuperação de 
materiais e disposição dos resíduos sólidos 
(ABRELPE, 2017), mesmo que a disposição dos 
resíduos sólidos alcancem percentuais de 76% 
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(Gráfico 2) isso não garante que a manutenção 
desses aterros sejam adequadas, em sua 
maioria configuram-se como lixões que recebem 
todos os tipos de materiais, o que desconfigura 
a função do aterro que consiste em receber 
prioritariamente, materiais não recicláveis. 
Santos et al. (2017) apontaram que, quando os 
resíduos não são gerenciados de forma correta 
podem contaminar os mananciais, o ar, as 
águas superficiais, por conseguinte, o solo. 
Evidenciando que a coleta em si não resolve as 
questões insalubres que o lixo oferece, sendo 
essencial uma eficiente gestão de qualidade ao 
longo de todo o processo. 

 
Gráfico 2 - Disposição final de resíduos no solo. 

 
Fonte-SNIS-2018 (Adaptado pelas autoras). 

 

No Brasil, segundo dados da Pesquisa Nacional 
por Amostra de Domicílios (PNAD), 84,72% da 
população vive nas cidades (PNAD, 2015). O 
reflexo desse crescimento populacional contribui 
para impermeabilização do solo, ocupação das 
faixas marginais de proteção dos rios, 
desmatamentos, canalização de rios, 
quantidade crescente de resíduos sólidos que 
são jogados nos corpos hídricos, dentre outras 
diversidades. 
Segundo Botelho (2011), toda essa diversidade 
de caminhos do sistema natural é reduzida ao 
binômio escoamento e infiltração, com maior 
participação do primeiro. Em virtude da quase 
total ausência de uma cobertura vegetal nas 
áreas urbanas, as demais possibilidades de 
trajetória da água são praticamente eliminadas. 
Os índices precários de cobertura do 
saneamento básico afeta diretamente nos 
custos em saúde pública, pois a falta de água 
tratada, coleta e tratamento de esgoto e 
resíduos sólidos, além do manejo deficiente das 
águas pluviais, ocasionam a proliferação de 
vetores e doenças associadas à falta de 
saneamento. É válido considerar a efetiva 
prestação do serviço oferecido, garantir que 
todo efluente coletado seja efetivamente 

tratado, que os resíduos sólidos coletados 
tenham disposição final adequada, as perdas de 
água sejam reduzidas. Todos esses aspectos 
foram fortalecidos com a publicação do novo 
marco do saneamento onde o item 
universalização do acesso é complementado 
com a efetiva prestação dos serviços de 
saneamento. 
 
Conclusão 
 
As políticas públicas relativas ao saneamento 
básico carecem de ações objetivas e diligentes 
para que se traduzam em resultados positivos e 
consistentes na direção da universalização do 
acesso e efetiva prestação do serviço. O 
fortalecimento frente às legislações e seus 
princípios é um fator primordial para a qualidade 
do serviço. O novo marco do saneamento surge 
como uma nova oportunidade de alcançar e 
fortalecer a efetiva prestação dos serviços de 
saneamento no Brasil, principalmente na busca 
pela universalização e efetiva prestação dos 
serviços. 
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Resumo 
 
O tempo de concentração é um indicador importante no processo de avaliação do comportamento hidrológico de bacias 
como, por exemplo, escoamento superficial. As equações empíricas são ferramentas muito difundidas no Brasil para 
determinação do tempo de concentração. No procedimento metodológico foram aplicados 05 (cinco) métodos (Dooge, 
Ventura, Kirpich, Picking e Carter) para avaliação do tempo de concentração em três bacias localizadas no Sul da Bahia: 
Cachoeira, Almada e Una. O indicador tempo de concentração demonstrou que a BH do rio Cachoeira (BA) apresentou os 
maiores valores médios para todas as metodologias utilizadas, portanto apresenta menor probabilidade de picos de cheia. 
Espera-se que este estudo contribua para a gestão e planejamento dos recursos naturais, especialmente fornecer 
informações para dimensionamento de projetos estruturais das referidas bacias. 
Palavras-chave: Tempo de concentração. Bacias. Enchentes. Equações empíricas. 
 
ASSESSMENT OF THE TIME OF CONCENTRATION BY DIFFERENT METHODS IN BASINS LOCATED IN SOUTHERN 

BAHIA 
 
Abstract 
 
The time of concentration is an important indicator in the process of assessing the hydrological behavior of basins, such as 
runoff. Empirical equations are very widespread tools in Brazil for determining the time of concentration. In the 
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methodological procedure, 05 (five) methods (Dooge, Ventura, Kirpich, Picking and Carter) were applied to assess the time 
of concentration in three basins located in the south of Bahia: Cachoeira, Almada and Una. The time of concentration 
indicator showed that the Cachoeira River Basin (BA) had the highest average values for all the methodologies used, 
therefore it has less probability of flood peaks. It is expected that this study will contribute to the management and planning 
of natural resources, especially providing information for dimensioning structural projects in these basins. 
Keywords: Concentration time. Basins. Floods. Empirical equations. 

 
Introdução 
 
O estudo do tempo de concentração (Tc) da 
Bacia Hidrográfica (BH) subsidia na previsão de 
enchentes e consequentemente auxilia na 
redução de efeitos de desastres naturais 
(ALMEIDA et al., 2013; SOUZA; FORMIGA; 
VEIGA, 2013). Esse indicador é importante no 
processo de avaliação hidrológica e 
entendimento do deflúvio gerado em uma bacia 
hidrográfica (FANG et al., 2008). 
A importância do estudo do tempo de 
concentração justifica-se devido à sua interação 
com aspectos físicos da BH como a 
precipitação, o clima, entre outros (MOTA, 
2012). O tempo de concentração contribui para 
avaliação hidrológica das bacias possibilitando a 
compreensão do escoamento superficial, 
contribuindo no processo de gestão de bacias, 
principalmente em projetos de obras estruturais 
que em caso de dimensionamento incorreto 
eleva o custo. Nesse sentido, é importante 
aplicar as equações empíricas de determinação 
do tempo de concentração em bacias brasileiras 
devido à importância nas fases de planejamento 
e execução de projetos estruturais (MAMÉDIO, 
CASTRO E CORSEIUL, 2018). 
O presente estudo teve como objetivo avaliar o 
tempo de concentração de 03 (três) bacias 
localizadas no Sul da Bahia (Cachoeira, Almada 
e Uma) por meio de 05 métodos diferentes (Tc 
Dooge, Tc Ventura, Tc Kirpich, Tc Picking e Tc 
Carter). 
 
Metodologia 
 
Área de Estudo 
 
A área de estudo situa-se na região sul do 
estado da Bahia, na Região de Planejamento e 
Gestão de Águas do Leste, com área de 9.507 
km² e população aproximada de 682.652 
habitantes. A referida RPGA é constituída pelas 

bacias hidrográficas de rios estaduais, que 
deságuam no Oceano Atlântico, limitadas ao 
norte e a noroeste pela RPGA do Rio das 
Contas, e ao sul e a sudoeste pela RPGA do 
Rio Pardo (SEMA, 2008). 
 
Técnicas de Pesquisa 
 
No procedimento metodológico foram 
selecionados 05 (cinco) métodos diferentes para 
determinar o tempo de concentração nas bacias 
da RPGA do Leste, tais como Dooge, Ventura, 
Kirpich, Picking e Carter, conforme equações 1, 
2, 3, 4 e 5, respectivamente (Tabela 1). 
 
Resultados e Discussão 
 
Considerando a análise comparativa dos 
resultados do tempo de concentração por bacia, 
notou-se que a BH do rio Cachoeira apresentou 
os maiores valores médios de Tc para todos os 
métodos (Tabela 2). Portanto, é a bacia com 
menor potencial de picos de enchentes 
considerando esse indicador. Isso pode ser 
correlacionado com a litologia dessa bacia que 
há predominância de rochas ígneas (SILVA, 
2016). A bacia Cachoeira apresentou o maior 
valor médio de comprimento do talvegue, 
portanto esse aspecto pode ter favorecido esses 
melhores resultados para o indicador tempo de 
concentração, uma vez que terá um tempo de 
viagem maior (TUCCI, 2002). Outro aspecto que 
pode ter contribuído com esse resultado trata-se 
do fato das sub-bacias do rio Cachoeira 
apresentarem os menores valores de fator de 
forma. Isso indica que essa bacia tem um 
formato menos circular e com isso menor 
chance de enchentes (MELLO; SILVA, 2013). 
Considerando que a relação entre o tempo de 
concentração e a intensidade da chuva é 
inversamente proporcional, nota-se que a bacia 
Cachoeira apresenta menor risco no 
dimensionamento de obras hidráulicas, tais 
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como canais de drenagem, bueiros, barragens, 
entre outros, uma vez que os resultados de 
tempo de concentração são maiores, portanto a 
intensidade da precipitação será menor. Por 
outro lado, a bacia Una tem a maior intensidade 
de chuva, já que o tempo de concentração 
encontrado foi menor para essa BH (MELLO; 
SILVA, 2013). 
Os valores de Tc encontrados para as sub-
bacias da RPGA do Leste estão acima da 
referência mínima (15 min) estabelecida por 
Moth (1988) para bacias com predominância de 
características rurais. As sub-bacias da RPGA 
do Leste são consideradas predominantemente 
rurais, dessa forma há provavelmente maior 
atuação do processo de infiltração e, 
consequentemente, há um atraso no deflúvio 
superficial devido ao papel da cobertura florestal 
que atua como macrorugosidade, 
proporcionando resistência ao escoamento 
(CHAVECA, 1999; RAMINHOS, 2002). 
Entretanto, analisando os resultados do tempo 
de concentração obtidos para as três bacias, 
nota-se que são valores baixos considerando os 
aspectos de prevenção a desastres, pois o 
tempo nesse caso é muito reduzido para 
adoção de medidas de emergência (SILVA, 
2016). 
 
Conclusão 
 
A Bacia do rio Cachoeira apresentou os maiores 
resultados para a variável tempo de 
concentração para todos os métodos aplicados. 
Considerando esse indicador, constatou-se que 
esta bacia dispõe de menor potencial de picos 
de enchentes. Os fatores que justificam esse 
resultado têm relação com a litologia dessa 
bacia devido à predominância de rochas ígneas, 
bem como maior valor médio de comprimento 
do talvegue associado com menores valores de 
fator de forma. 
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Figura 1. Localização da área de estudo. 

 
FONTE: Os Autores. 

 
Tabela 1. Métodos selecionados para determinação do tempo de concentração (Tc) na sub-bacias localizadas na RPGA do 

Leste (BA). 

 
Nota: i ou S: declividade média (m/m); A: área da bacia (km²); L ou Ltv: comprimento do talvegue (km). 
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Tabela 2. Tempo de concentração (Tc) em horas determinados por meio de diversos métodos 

 
 
Área Temática: Engenharias – Engenharia Ambiental 
 
Citação: CARVALHO, M. S.; BRITTO, A. L. C.; BELTRÃO, L. G. de J.; SOARES, R. P.; MAGALHÃES, P. da S. de; SOUSA, 
V. S. R. Levantamento de dados pluviométricos para implantação de um sistema de captação de água da chuva no 
IFBA – Campus Jequié. In: SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 7., 2020, Jequié. Anais eletrônicos... 
Jequié/BA: IFBA – Campus Jequié, 2021. 108-112. 
 
 

LEVANTAMENTO DE DADOS PLUVIOMÉTRICOS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM 
SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DA CHUVA NO IFBA – CAMPUS JEQUIÉ 

 
Matheus Santos Carvalho¹; Anna Luiza Correia Britto¹; Luis Gabriel de Jesus Beltrão¹; Rayan Pinheiro Soares¹; Pollyana da 

Silva de Magalhães²; Valdirene Santos Rocha Sousa². 
 

¹ Acadêmico do curso de Engenharia Mecânica, IFBA/Jequié. E-mail: matheus_carvalho192@outlook.com. 
² Docente do curso de Pós-Graduação em Gestão e Educação Ambiental, IFBA/Jequié. 

 
Resumo 
 
O objetivo do estudo foi levantar os dados pluviométricos mensais da cidade de Jequié-Bahia, visando determinar o valor 
mensal de chuvas e a intensidade pluviométrica máxima nessa cidade entre os anos de 2000 e 2018. Espera-se aplicar os 
dados encontrados para auxiliar no dimensionamento de um projeto para implantação de um sistema de captação de água 
de chuva que está atualmente sendo estudado no Instituto Federal da Bahia, campus Jequié. Observou-se que existe uma 
irregular distribuição de chuva durante o ano, sendo que o mês que apresenta maior volume pluviométrico é dezembro. 
Ademais, evidenciou-se a interferência causada pelo El niño e La niña através da variação da quantidade de precipitação 
entre os anos de estudo. 
Palavras-chave: Intensidade pluviométrica máxima. Volume mensal de chuva. Precipitação. 
 

SURVEY OF PLUVIOMETRIC DATA FOR THE IMPLEMENTATION OF A RAINWATER CAPTURE SYSTEM AT IFBA – 
CAMPUS JEQUIÉ 

 
Abstract 
 
The objective of the study was to survey the monthly rainfall data for the city of Jequié-Bahia, to train the monthly rainfall and 
the maximum rainfall for that city between the years 2000 and 2018. It is expected to apply the data found to assist in the 
dimensioning of a project to implement a rainwater catchment system that is currently being studied at the Federal Institute 
of Bahia, Jequié campus. It was observed that there is an irregular distribution of rain during the year, being that the month 
that rains more is December. Furthermore, the interference caused by El niño and La niña was evidenced by varying the 
amount of choice between the years of study. 
Keywords: Maximum rainfall intensity. Monthly. Precipitation. 
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Introdução 
 
O estudo da precipitação é uma das áreas mais 
importantes da meteorologia para diversos 
setores da sociedade, pois o levantamento de 
dados pluviométricos é utilizado, por exemplo, 
para previsão de possíveis enchentes e para o 
desenvolvimento de projetos na engenharia 
(MEDEIROS, SANTOS, CORREIA et al, 2013). 
Além do volume mensal de chuva, a intensidade 
pluviométrica máxima é uma grandeza 
recorrentemente utilizada em projetos. Outro 
fator importante é o clima dacidade em questão 
que se caracteriza como semiárido, ou seja, 
apresenta um nível pluviométrico abaixo da 
evapotranspiração potencial. 
Observando a importância desses dados no 
processo de implantação de um sistema 
hidráulico de captação de água da chuva no 
Instituto Federal da Bahia, campus Jequié, 
buscou-se realizar a coleta da quantidade de 
precipitação mensal e a intensidade 
pluviométrica máxima entre os anos de 2000 e 
2018 na cidade em que está instalada a 
instituição. 
 
Material e Métodos 
 
Inicialmente realizou-se uma ampla revisão 
bibliográfica em artigos científicos que abordam 
o processo de levantamento de dados 
pluviométricos, baseando-se nos trabalho 
―Cálculo da precipitação média de forma 
automática pelo método de Thiessen e 
avaliação da precipitação na bacia do 
Jaguaribe‖,de Marengo (2006), e ―Mudanças 
climáticas globais e seus efeitos sobre a 
biodiversidade‖, de Camurca (2011), bem como 
a Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT), especificamente, a NBR 10844, a qual 
orienta a respeito da relação entre intensidade 
de precipitação e o dimensionamento de 
instalações para captação de água da chuva. 
Posteriormente, foi necessário levantar os 
índices pluviométricos mensais da área em 
estudo. Para isso, utilizou-se o banco de dados 
do Instituto de Pesquisa e Estatística (INPE), o 
qual recebia as informações de uma estação 
meteorológica instalada na Universidade 

Estadual da Bahia (UESB) - Campus Jequié, 
estação esta que foi desativada em meados do 
ano de 2019. 
Nessa lógica, buscou-se dados relativos aos 
índices pluviométricos da cidade de Jequié 
através do Instituto de Pesquisa e Estatística 
(INPE). Procedeu-se a tabulação e análise 
dessas informações. 
Na sequência, buscou-se determinar o valor da 
intensidade pluviométrica máxima 𝐼 (em mm/h) 
no período. Para esse cálculo, Lucas (2016) 
apresenta a fórmula 1: 

 
Segundo a NBR 10844 (1989), o valor de T 
(período de retorno, em anos) deve ser fixado 
de acordo a região de drenagem: 

 Para áreaspavimentadas, 
ondeempoçamentos possam 
sertolerados, considera-se T igual a 1 
ano; 

 Para coberturas e/ou terraços, considera-
se T igual a 5 anos; 

 Para coberturas e áreas onde 
empoçamento ou extravasamento não 
possa ser tolerado, considera-se T igual a 
25 anos. 

Ademais, ―a duração de precipitação deve ser 
fixada em t = 5 min‖ (NBR 18044, 1989). E as 
constantes, K, a, b e c são referentes à 
localidade. Segundo Lucas (2016) para 
encontrá-las, pode-se utilizar o software Pluvio 
2.1, desenvolvido pela Universidade Federal de 
Viçosa (UFV), inserindo as coordenadas 
geográficas do local. 
Segundo Camurca (2011), para a análise de 
dispersão em torno da média, foi usado o 
coeficiente de variação (CV), o qual é obtido 

pelo quociente do desvio padrão (𝜎) pela média 
aritmética (  ), representado na fórmula 2: 

 
 
Resultados e Discussão 
 
Segundo Marengo (2006), eventos como a La 
niña e o El niño interferem significativamente 
nas condições climáticas do Nordeste. Por esse 
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motivo, foram selecionados os índices de chuva 
mensal entre os anos de 2000 e 2018, 
buscando observar as variações causadas por 
esses fenômenos no regime pluviométrico da 
área em pauta. 
Sobre o valor da intensidade pluviométrica 
máxima, através da utilização do programa 
Pluvio 2.1, foi identificado os coeficientes 
necessários para o cálculo usando as 
coordenadas geográficas (Figura 1). Em 
sequência, utilizando esses coeficientes foi 
possível determinar o valor da intensidade 
pluviométrica para cada tipo de região de 
drenagem. O quadro 1 exibe os valores 
encontrados. 
O gráfico 1 representa a pluviosidade média por 
mês ao longo da escala temporal estudada 
(2000-2018). Pode-se concluir que as chuvas 
são concentradas entre os meses de novembro 
a março, com máximas pluviométricas nos 
meses de novembro e dezembro, observando-
se um desvio padrão relativamente alto em 
relação aos outros meses. Desse modo, pode-
se inferir que as chuvas são mais regulares no 
meio do ano, mesmo que sejam de baixa 
intensidade. 
No gráfico 2 é possível observar a pluviosidade 
anual através da série histórica (2000-2018), 
conforme defendido por Marengo (2006), os 
dados encontrados apresentam um coeficiente 
de variação alto, 0,39 ou 39%, isso indica que 
há variações significativas como no ano de 2012 
que choveu 281 mm e no ano seguinte (2013) 
que houve precipitação de 812,25mm, indicando 
a influência dos fenômenos naturais como o El 
niño e La niña. 
Assim, o regime pluvial em Jequié, 
caracterizando-se por apresentar chuvas 
concentradas em determinados períodos do 
ano, tem uma média pluviométrica anual de 
570,46 mm, o que é característico do clima, mas 
não impossibilita a implementação de um 
sistema de captação de água, outrossim, em se 
tratando de uma região semiárida esse tipo de 
tecnologia se torna uma via para o 
aproveitamento de um recurso natural que se 
apresenta disponível em quantidade reduzida 
nessa região. 
 

Conclusões 
 
Considerando a importância da aquisição de 
dados pluviométricos, em especial, para auxiliar 
na implantação do sistema de captação de água 
da chuva, é possível concluir através desse 
levantamento que a cidade de Jequié apresenta 
chuvas irregulares durante o ano, sendo que os 
maiores índices de pluviosidade ocorrem nos 
meses de novembro e dezembro 
Além disso, devido a ação de fenômenos 
climáticos externos, observou-se uma 
significativa diferença no volume de chuvas 
entre os anos de estudo (2000-2018), o que foi 
demonstrado através do coeficiente de variação. 
Através dos cálculos realizados para se obter a 
intensidade pluviométrica máxima, sendo 
129.3268 mm/h para um tempo máximo de 
retorno de 25 anos, pode- se aplicar essa 
informação nos mais diversos projetos da 
engenharia, bem como no desenvolvimento do 
sistema de captação de água da chuva aludido. 
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Anexos 
 

Figura 1 – Obtenção dos coeficientes utilizando o software Pluvio 2.1. 

 
Fonte: Pluvio 2.1. 

 
Quadro 1 – Intensidade pluviométrica segundo a NBR 18044/1989. 

Período de retorno Local a ser drenado Intensidade pluviométrica 

1 ano Áreas pavimentadas 98.2343 mm/min 

5 anos Coberturas ou terraços 129.3418 mm/min 

25 anos Áreas onde o extravasamento não pode ser tolerado 129.3268 mm/min 

Fonte: NBR 10844,1989; Elaboração: Autores (2020). 
 

Gráfico 1 – Nível pluviométrico mensal e seu respectivo desvio padrão em Jequié-BA. 

 
Fonte: INPE (2020); Elaboração: Autores (2020). 
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Gráfico 2 - Índice anual de chuvas na cidade de Jequié-BA. 

 
Fonte: INPE (2020); Elaboração: Autores(2020). 
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PENSAMENTO DO CICLO DE VIDA COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 
AMBIENTAL NA CICLAGEM DE NUTRIENTES EM EFLUENTES INDUSTRIAIS 

 
Rita de Cássia Souza de Queiroz¹; Henrique Leonardo Maranduba¹; Luciano Brito Rodrigues² e José Adolfo de Almeida 

Neto³. 
 

¹ Instituto Federal da Bahia – IFBA, Campus Jequié. E-mail: rcritinha30@gmail.com. 
² Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, Campus Itapetinga. 

³ Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, Campus Ilhéus. 
 
Resumo 
 
O objetivo desta pesquisa foi comparar o desempenho ambiental de rotas de aproveitamento da biomassa da macrófita 
aquática C. articulatus, cultivada em wetlands construídas (WCs) após a fitorremediação de efluente de laticínio. Foi 
realizada uma Avaliação do Ciclo de Vida para avaliar o impacto ambiental de 1 m3 de efluente tratado sob duas 
perspectivas de aproveitamento da biomassa: ração animal (C1) e biogás + biofertilizante (C2). Foram avaliadas as 
categorias de impacto: Mudanças Climáticas (MC), Eutrofização de Água Doce (EAD), Acidificação Terrestre (AT) e 
Depleção da Camada de Ozônio (DCO). Os resultados apontaram um melhor desempenho nas categorias MC e EAD para 
C1. C2, por sua vez foi mais favorável nas categorias AT e DCO. O tratamento de efluentes de laticínios em WCs tem 
potencial para gerar impactos ambientais positivos, sendo uma opção tecnológica com possibilidades de aplicação. 
Palavras-chave: Biorremediação. Efluente de laticínio. Tecnologias limpas. Avaliação do ciclo de vida. Ecologia industrial. 
 

LIFE CYCLE THINKING AS AN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT TOOL IN NUTRIENT CYCLING IN INDUSTRIAL 
EFFLUENTS 

 
Abstract 
 
This research aimed to compare the environmental performance of routes for using the biomass of the aquatic macrophyte 
C. articulatus, grown in built wetlands (WCs) after the phytoremediation of dairy effluent. A Life Cycle Assessment was 
carried out to assess the environmental impact of 1 m3 of treated effluent from two perspectives of using biomass: animal 
feed (S1) and biogas + biofertilizer (S2). The impact categories evaluated were: Climate Change (CC), Fresh Water 
Eutrophication (FWE), Terrestrial Acidification (TA) and Ozone Layer Depletion (OLD). The results showed a better 
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performance in the CC and FEW categories for S1. S2, in turn, was more favorable in the TA and OLD categories. The 
treatment of dairy effluents in WCs has the potential to generate positive environmental impacts, being a technological option 
with possibilities of application. 
Keywords: Bioremediation.Dairyeffluent.Cleantechnologies.Life cycle. Assessment. Industrial ecology. 

 
Introdução 
 
O setor lácteo destaca-se por sua elevada 
relevância socioeconômica, principalmente pela 
expressiva quantidade de indústrias. Tais fatos 
desencadeiam uma série de preocupações 
ambientais referentes às emissões diretas de 
efluentes sem tratamento adequado. Os 
princípios do Pensamento do Ciclo de Vida 
despontam com enorme potencial para garantir 
eficiência, custo e operacionalidade, e nessa 
perspectiva, as wetlands construídas (WCs) são 
alternativas no tratamento de efluentes com 
macrófitas aquáticas e aproveitamento da sua 
biomassa. Lee et al. (2010) enfatizaram o 
reduzido custo para implantação e manutenção 
das WCs, quando comparadas com outras 
formas de tratamento de águas residuárias. 
Além de reduzir carga orgânica, inorgânica, 
metais tóxicos, pesticidas e microrganismos 
patógenos, as WCs não necessitam de áreas 
extensas e promovem integração de processos 
e ecologia industrial por meio da ciclagem de 
nutrientes, como nitrogênio(N) e fósforo (P) e, 
do aproveitamento da biomassa (Carvalho; 
Prazeres; Rivas, 2013). 
Neste sentido, esse trabalho comparou o 
desempenho ambiental de rotas de 
aproveitamento da biomassa da macrófita 
aquática C. articulatus, cultivada em WCs, e, 
após a fitorremediação de efluente de laticínio 
de médio porte. 
 
Metodologia 
 
A pesquisa foi baseada nos princípios 
metodológicos das normas ISO 14040/44 (ISO 
14040, 2006; ISO 14044, 2006). Em 
experimentos preliminares, a macrófita aquática 
local C. articulatus apresentou desempenho 
fitorremediador superior às demais plantas 
analisadas (QUEIROZ et al., 2019; QUEIROZ et 
al., 2020), sendo pré-selecionada para esta 
avaliação ambiental. A fronteira do sistema foi 
delimitada como ―portão-ao-portão‖, sendo 

considerados dois cenários alternativos para o 
aproveitamento da biomassa das macrófitas 
aquáticas após a fitorremediação: alimentação 
animal (C1) e produção de biogás e 
biofertilizante (C2). Os dados foram organizados 
e normalizados para a unidade funcional de 1 
m³ de efluente tratado, para isso, foram 
utilizadas planilhas eletrônicas (Tabela 1). 
Em C1 a biomassa passa por um processo de 
secagem, sendo considerada a etapa de 
centrifugação associada a processos mecânicos 
e térmicos. A biomassa seca, com 15% de 
umidade (Maranduba et al., 2016), é destinada 
para a alimentação animal, evitando impactos 
no mercado de ração provenientes de outras 
fontes, como soja e cevada. Os impactos 
associados ao processo da conversão da 
biomassa seca em ração animal foram 
desconsiderados, sendo ainda assumida a 
relação 1:1 (1 kg de biomassa seca equivale à 1 
kg de ração animal). Em C2, a biomassa passa 
por um processo de codigestão anaeróbia, com 
a adição de esterco bovino,resultando na 
produção de biogás (70% CH4 e 30% CO2) 
(Maranduba et al., 2016) e substrato 
biofertilizante. Para o biofertilizante foi 
considerado que após o processo de 
codigestão, o mesmo estabiliza-se, podendo ser 
utilizado como fonte de NPK (2─0,56─1,1) 
(Souza et al., 1999), na substituição parcial dos 
fertilizantes uréia, superfosfato simples e cloreto 
de potássio. Em ambos os cenários, 
considerou-se que o efluente tratado foi utilizado 
nos banheiros e lavagem de áreas externas do 
próprio laticínio. Os fluxos mássicos e 
energéticos da colheita e transporte da 
macrófita aquática utilizada para o tratamento e 
o transporte dos coprodutos gerados em ambos 
os cenários foram desconsiderados, por não 
diferiram entre si. 
 
Resultados e Discussão 
 
O cenário C1 impactou positivamente em duas 
categorias de impacto, obtendo, nas categorias 
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Mudança Climática (MC) e Eutrofização (EUT), 
emissões de -27,35 kg CO2 eq e -0,00594 kg P 
eq, respectivamente. Já o cenário C2, em 
menor escala, mitigou emissões de -6,48 kg 
CO2 eq (MC) e -0,00245 kg P eq (EUT) por m3 
de efluente tratado. As emissões negativas 
estão associadas aos créditos ambientais 
(impactos evitados) dos coprodutos gerados 
pelos processos pós-tratamento do efluente de 
laticínio nas wetlands (Figura 1). 
Em C1, a produção de biomassa seca e sua 
destinação para produção de alimentação 
animal interferiu no mercado de produtos 
agrícolas, reduzindo a demanda de matérias 
primas concorrentes, principalmente farelo de 
soja. Devido ao fato de a soja ser uma cultura 
intensiva em mecanização, uso de fertilizantes e 
pesticidas e, causar impactos no uso e 
transformação de áreas agrícolas, as categorias 
MC e EUT foram afetadas positivamente com a 
destinação da biomassa para o mercado de 
ração animal, pois tais impactos ambientais 
negativos causados pela produção de farelo de 
soja foram reduzidos por sua substituição pelo 
farelo obtido a partir da biomassa seca de 
macrófitas. Já em C2 a produção de biogás e 
biofertilizante também substituiu sistemas de 
produtos mais impactantes, porém com menor 
impacto positivo nas duas categorias. 
O C2 causou nas categorias Depleção da 
Camada de Ozônio (DCO) e Acidificação 
Terrestre (AT) emissões de -1,11E-06 kg CFC-
11 eq (DCO), -0,046 kg SO2 eq (AT). 
Já C1, apresentou resultados de -7,7E-07 kg 
CFC-11 eq (DCO) e -0,027 kg SO2 eq (AT). Em 
C2 as produções de biogás e biofertilizante 
interferiram nos mercados de energéticos e de 
fertilizantes, reduzindo a demanda de energia 
térmica obtida a partir da combustão da madeira 
de eucalipto, e de fertilizantes NPK (uréia, 
superfosfato simples e cloreto potássio). 
Em condições semelhantes e resultados com 
mesma tendência deste experimento, Niero et 
al. (2014) avaliaram sistema de tratamento de 
esgoto e aproveitamento do lodo em escala 
comercial para sistema com capacidade para 
atender 20.000 a100.000 pessoas. Para a 
categoria EUT, os autores alcançaram crédito 
de -2,2E-4 kg P eq. (NIERO et al., 2014), valor 

semelhante aos créditos alcançados em C1 
(5,9E-3 kg P eq.) e C2 (2,4 E-3 kg P eq). Para a 
categoria MC, a estação de tratamento de 
esgoto apresentou impacto de 0,29 kg CO2 eq 
(NIERO et al., 2014), para créditos de C1 (-
27,35 kg CO2 eq) e C2 (-6,48 kg CO2 eq). 
Na categoria DCO, os impactos evitados nesta 
pesquisa estão associados principalmente ao 
uso do biofertilizante em substituição aos 
fertilizantes sintéticos; além disso, a redução da 
demanda de madeira de eucalipto para a 
geração de energia térmica reduziu os impactos 
relacionados ao consumo de água na fase 
agrícola (infraestrutura de distribuição da água). 
Na categoria AT, os impactos evitados deram-
se pelo uso do biofertilizante em substituição, 
principalmente dos fertilizantes nitrogenados 
sintéticos e superfosfato simples, reduzindo os 
impactos relacionados aos fluxos elementares 
dos processamentos de fertilizantes sintéticos 
(amônia e o ácido sulfúrico) e na captação e 
distribuição de água. 
 
Conclusão 
 
O tratamento de efluentes de laticínios em WCs 
tem potencial para gerar impactos ambientais 
positivos, sendo uma opção tecnológica com 
possibilidades de aplicação. O cenário C1 
(alimentação animal) apresentou desempenho 
ambiental superior ao cenário C2 (biogás e 
biofertilizante) nas categorias MC (76%) e EUT 
(59%); enquanto o cenário C2 apresentou 
desempenho superior nas demais categorias 
(DCO: 31% | AT:41%). 
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Figura 1 - Impactos ambientais dos cenários de aproveitamento da biomassa utilizada no tratamento de 1 m³ de efluente de 

laticínio. 

 
Legenda: MC: Mudança Climática; DCO: Depleção da Camada de Ozônio; EAD: Eutrofização de Água Doce. 
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Tabela 1 – Inventário dos dados referente aos fluxos de massa e energia para 1 m³ de efluente de laticínio tratado por meio 
de processos de fitorremediação e ciclagem de nutrientes (N e P). 

 
* Average values; a Calculated; b Measured; c (Maranduba et al., 2016); d (Teiter and Mander, 2005); e Defined; f (Souza et 
al., 1999). 
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Resumo 
 
Ao analisar o desenvolvimento da atual sociedade, é perceptível a necessidade de conscientização sobre as questões 
econômicas e ambientais que afligem o planeta. Atualmente, os polímeros contribuem com uma grande porcentagem de 
poluição para o meio ambiente e, entre eles, está o policloreto de vinila (PVC). Vale ressaltar que, o PVC é muito utilizado 
em torneiras no âmbito doméstico e um dos seus problemas é o atrito gerado pelo uso frequente, resultando, assim, em 
vazamento de água e, por consequência, na promoção de grandes desperdícios. Este trabalho se configura, portanto, em 
um estudo bibliográfico que tem como intuito principal identificar mecanismos inovadores para a melhoria dos problemas 
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provocados pelo desgaste em torneiras de PVC, que promovem desperdício e contaminação de água, além de poluição 
ambiental por conta do descarte, observando a viabilidade da manutenção do baixo custo econômico e diminuição desses 
impactos ambientais. Após a realização de diversas pesquisas, foi possível perceber que o polietileno verde (PV) se 
apresenta como uma possibilidade de material substituto, já que é de baixo custo, menos prejudicial ao meio ambiente, pois 
é produzido a partir da cana de açúcar, portanto se configura em um material sustentável. Além disso, a substituição da 
válvula de acionamento globo pela válvula esfera, que possui menor atrito e maior capacidade de vedação, possibilitaria a 
obtenção de maior durabilidade do produto. Recomenda-se ainda a realização de estudo empírico posterior para 
consolidação dos dados obtidos, para que se comprove quali- quantitativamente a viabilidade das soluções apresentadas. 
Palavras-chave: Polímero. Policloreto de vinila. Sustentável. Polietileno verde. 
 

ANALYSIS OF FEASIBILITY IN THE REPLACEMENT OF MANUFACTURING MATERIALS FOR COMMON VINYL 
POLYCHLORIDE TAPS: A LITERATURE REVIEW 

 
Abstract 
 
When analyzing the development of the current society, the need to raise awareness of the economic and environmental 
issues that afflict the planet is noticeable. Currently, polymers contribute a large percentage of pollution to the environment, 
including polyvinyl chloride (PVC). It is worth mentioning that PVC is widely used in taps in the domestic environment and 
one of its problems is the friction generated by frequent use, thus resulting in water leakage and, consequently, in the 
promotion of large wastes. This work is configured, therefore, in a bibliographic study whose main purpose is to identify 
innovative mechanisms to improve the problems caused by the wear and tear on PVC taps, which promote waste and water 
contamination, in addition to environmental pollution due to disposal, observing the feasibility ofmaintaining low economic 
costs and reducing these environmental impacts. After conducting several researches, it was possible to realize that green 
polyethylene (PV) presents itself as a possibility for substitute material, since it is low cost, less harmful to the environment, 
as it is produced from sugar cane, therefore is configured in a sustainable material. In addition, the replacement of the globe 
drive valve with the ball valve, which has less friction and greater sealing capacity, would make it possible to obtain greater 
product durability. It is also recommended to carry out a later empirical study to consolidate the data obtained, in order to 
prove qualitatively and quantitatively the viability of the solutions presented 
Keywords: Polymer. Polyvinyl chloride. Sustainable. Green polyethylene. 

 
Introdução 
 
Com o desenvolvimento social, tornou-se cada 
vez mais necessária a criação de dispositivos 
que facilitem as atividades diárias das pessoas. 
O controle da chegada da água nos 
estabelecimentos é um destes recursos que 
motivaram o surgimento das tubulações5 e 
torneiras. A torneira, por sua vez, é uma válvula 
mecânica simples que se destina a regulação 
do fluxo vindo de uma tubulação, ou seja, 
permite ou bloqueia a passagem de qualquer 
fluido presente na mesma (RIBEIRO, 2003). 
Com o passar dos anos, este tipo de 
mecanismo foi se aperfeiçoando, abrindo 
espaço para novos modelos e tornando possível 
a existência de inúmeros formatos geométricos, 
materiais de fabricação, estruturas, resistências 
e, consequentemente, custos que se adequam 
às necessidades de cada indivíduo atualmente. 

                                                           
5 Tubulação é um conjunto de tubos e de seus diversos 
acessórios, sendo o tubo um conduto fechado destinado, 
principalmente, ao transporte de materiais capazes de 
escoar (fluidos). (TELLES, 2001) 

Neste viés, as torneiras mais caras são mais 
complexas, com diversas aplicações, utilizadas 
em ambientes sofisticados ou aprimorados, 
enquanto os modelos simples, de menor custo, 
que serão destacados neste estudo, são 
aplicados de forma limitada em locais modestos 
(OLIVEIRA, 2009). 
A maior parte das torneiras simples são 
produzidas a partir de materiais poliméricos, de 
uma maneira geral, fabricadas de policloreto de 
vinila (PVC), material potencialmente prejudicial 
à saúde, já que, com o desgaste natural, libera 
uma série de substâncias bioacumulativas como 
as dioxinas, que penetram no corpo dos seres 
vivos, contribuindo no aparecimento de doenças 
crônicas como o câncer. Outrossim, impactos 
ambientais também podem ser observados, 
como a contaminação do solo e lençóis freáticos 
pela dioxinas, o desperdício de água por conta 
da não vedação da torneira provocada pelo 
desgaste prematuro, bem como o descarte que 
promove um acúmulo de lixo na natureza por 
longos períodos. 
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Parafraseando Grisa, A. M. C. et al., ―essa é, de 
fato, uma questão de grande relevância, pois 
avaliar quanto tempo um material deve resistir, 
antes de degradar ou biodegradar, para que seu 
descarte final ocorra em condições 
ecologicamente aceitáveis, é um dos desafios 
deste século.‖ (Caxias do Sul, 2011) 
Em relação ao desgaste que provoca os 
vazamentos prematuros, é importante salientar 
que a geometria interna da válvula globo, 
utilizada neste tipo de torneira, gera muito atrito 
entre sede6 e obturador7 o que, 
consequentemente, compromete o sistema de 
vedação e aumenta negativamente os impactos 
ambientais. 

Frente a tal realidade, o ambiente 
residencial pode ser visto como um dos 
responsáveis por grande parcela de 
desperdício, o que agrava ainda mais a 
situação. Considerando ainda que, 
mesmo quando inutilizada 
domesticamente, a água perdida em 
certos vazamentos ou no uso sem 
responsabilidade da mesma, demanda um 
gasto econômico e energético para torná-
la reutilizável. Assim, nestes casos, a 
água desperdiçada e, posteriormente 
tratada, consome apenas recursos, não 
trazendo nenhum benefício ao usuário. 
(DE PAULA, et al., 2007) 
 

À vista disso, torna-se evidente que o 
desperdício de água é um fator merecedor de 
grande destaque nesta investigação, entretanto, 
não é o único problema oriundo da deterioração 
da válvula. Em consequência deste desgaste 
prematuro, ocorre um descarte antecipado. 
Partindo desse ponto de vista, percebe-se uma 
série de danos ambientais provocados pelo 
descarte precoce e inadequado, geralmente 
direcionado à lixões, onde permanecem até sua 
decomposição, que, segundo Zanin e Mancini 
(2015), pode levar de 200 a 600 anos. 
Com base nessas informações, verifica-se a 
importância da realização deste estudo 
bibliográfico que tem como intuito principal de 

                                                           
6 A sede é a superfície interior do corpo que entra em 
contato com o obturador para formar uma vedação 
estanque. 
7 O obturador costuma entrar em contato com a sede 
apenas quando a válvula é fechada, a exceção 
de obturadores que fecham por rotação. 

identificar mecanismos inovadores para a 
melhoria dos problemas provocados pelo 
desgaste em torneiras de PVC, que promovem 
desperdício e contaminação de água, além de 
poluição ambiental por conta do descarte, 
observando a viabilidade da manutenção do 
baixo custo econômico e diminuição desses 
impactos ambientais. 
 
Metodologia 
 
Este trabalho se baseia em uma revisão 
bibliográfica com foco na investigação do uso, 
durabilidade e descarte das torneiras de PVC 
que, geralmente, são utilizadas no âmbito 
doméstico. É importante salientar que o objeto 
deste estudo é compreendido pelo uso 
residencial do item por um público alvo de baixa 
renda. Aseleção destes parâmetros ocorreu 
com base na observação direta do 
funcionamento deste equipamento na residência 
dos(as) autores(as). 
Em primeiro lugar, baseando-se nas percepções 
dos(as) pesquisadores(as), o uso foi 
averiguado, objetivando examinar a 
performance da torneira. A partir disso, foi 
apontada a problemática do gotejamento 
descontrolado de água após o acionamento 
deste mecanismo. Partindo desta hipótese, a 
estanqueidade, ou seja, a capacidade de 
vedação, passou a ser considerada como 
principal fator determinante do tempo de 
utilização do mecanismo, período compreendido 
entre o momento da compra até o descarte, 
indicando a durabilidade como fator seguinte a 
ser analisado. Este cenário de baixa vida útil 
indica, também, a importância da análise do 
descarte como fator relevante para discussão 
do impacto ambiental deste produto. 
A fim de alcançar estas questões, essa 
investigação contou com uso da ferramenta de 
pesquisa de produções científicas "Google 
Acadêmico", utilizando como principal meio de 
busca as palavras-chave deste resumo, além de 
termos como ―uso‖, ―durabilidade‖, ―descarte‖, 
levando em consideração a quantidade de 
citações na escolha dos títulos referenciados, 
bem como a amplitude da produção. A princípio, 
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foram analisados 15 artigos e os mais 
relevantes foram os citados neste texto. 
 
Resultados e Discussão 
 
Numa perspectiva inicial da análise, foram 
observados trabalhos que versavam sobre a 
temática envolvendo a deterioração das peças 
devido ao uso. Assim sendo, o artigo ―Atrito e 
desgaste em polímeros‖ elaborado por 
Kawakame e Bressan (2000), serviu como 
referência para o esclarecimento de como a 
estanqueidade entre a sede e o obturador da 
válvula pode ser comprometida através da 
tribologia, ou seja, do atrito entre as partes, 
sendo este o principal parâmetro causador dos 
vazamentos e consequente descartes de 
válvulas domésticas, comumente conhecidas 
por torneiras. Por este motivo, foi criada a 
hipótese de substituição do modelo analisado 
por uma válvula de esfera com alavanca manual 
que poderá aumentar a capacidade de vedação 
desse sistema hidráulico, já que, o atrito entre a 
sede e o obturador será mínimo e, como 
resultado, o tempo de uso do material deve se 
prolongar evitando o desperdício de água e com 
mínimo custo. 
Em seguida, fez-se necessário averiguar, de 
forma numérica, o impacto ambiental 
possivelmente causado quando a torneira perde 
a capacidade de vedação e, consequentemente, 
o controle da liberação de água e continua em 
uso. Para isso, a pesquisa "Quantização do 
desperdício de água em vazamentos 
representados por gotejamentos e filetes de 
água" realizada por De Paula et al (2007, v. 3, p. 
66) tornou esta questão coerente e tratou de 
elucidar muitas dúvidas. Desta forma, 
osresultados obtidos indicam, dentre outros 
fatores mensuráveis, que um gotejamento de 
frequência igual a 126 gotas por minuto 
preencheria um becker de 1 litro abaixo da 
saída da torneira em 38 minutos, gerando uma 
vazão de 1,58 litros por hora (l/h), servindo 
como alicerce para um estudo de caso empírico 
posterior. 
Em razão do baixo custo comercial, os usuários 
dessas torneiras preferencialmente optam por 
comprar outros produtos semelhantes, de 

mesmo material e fabricação, uma vez que, 
percebem que não há diferença significativa 
entre o valor do objeto completo e a peça de 
reparo entre a sede e o obturador, no entanto, 
esta escolha gera consequências graves ao 
meio ambiente, como o acúmulo de PVC nos 
aterros sanitários. 
Para abordar esta discussão nesta pesquisa, a 
leitura do estudo "Degradação biológica do PVC 
em aterro sanitário e avaliação microbiológica" 
desenvolvido por Grisa et al (2011, v. 21, p. 
210) foi de suma importância para mensurar 
este crescente impacto ambiental. Essas 
torneiras geralmente são fabricadas de 
policloreto de vinila (PVC), material 
potencialmente prejudicial à saúde. O PVC é 
derivado do petróleo, com 57% de cloro (Cl) em 
sua composição, obtido através da eletrólise do 
sal marinho, um recurso natural inesgotável, e 
43% de eteno, que advém do petróleo. 
Componentes esses, que fazem o material ter 
uma vida útil muito longa. Entretanto, ao se 
decompor, libera uma série de substâncias 
bioacumulativas como as dioxinas, ftalatas e 
furanos que podem agredir a natureza e 
penetrar no corpo dos seres vivos, dessa forma, 
contribuindo no aparecimento de doenças 
crônicas. 
Por este motivo, a dissertação de mestrado 
"Inovação e sustentabilidade na cadeia 
produtiva do plástico verde" defendida por 
Mores (2013), além de auxiliar na compreensão 
do processo de fabricação do polietileno verde 
(PV) e toda a dimensão do equilíbrio ambiental 
de baixo custo relativo que sua produção pode 
tomar, tornou-se essencial para escolhê-lo 
como possível material substituto. Diferente dos 
polímeros tradicionais que são produzidos a 
partir de matérias primas fósseis, o PV é 
produzido através da cana-de-açúcar, uma fonte 
renovável, o que, consequentemente, o torna 
inovador e, principalmente, sustentável. Um dos 
benefícios de sua utilização é, que, após a 
degradação desse material, as ligações de 
moléculas de carbono e hidrogênio são 
vulnerabilizadas, fazendo com que os pequenos 
fragmentos resultantes sejam facilmente 
digeridos pelos fungos e bactérias existentes na 
natureza, sendo assim, um polímero de 
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decomposição simples, não gerando 
substâncias tóxicas bioacumulativas (MORES, 
2013). 
 
Conclusão 
 
Dessa forma, após análise da bibliografia 
referenciada, é possível observar que a 
sugestão de substituição dodo1 material de 
fabricação de torneiras domésticas poderá ser 
uma opção à problemática estudada. Neste 
contexto, a necessidade de proporcionar uma 
vedação total da goteira, visando reduzir o 
desperdício de água, com consequente 
aumento da vida útil do produto, que minimizaria 
a quantidade de lixo nos aterros sanitários, 
promoveria uma provável diminuição do seu 
impacto ambiental. Ressaltamos ademais, que a 
não liberação de substâncias tóxicas 
bioacumulativas pelo PV resultaria em uma 
maior segurança do uso deste equipamento 
pelos usuários de baixa renda, bem como um 
ganho ambiental significativo. 
Recomenda-se a continuidade desta pesquisa 
através de um estudo de caso empírico, onde 
seriam analisados de forma quali-quantitativa os 
impactos sociais, na agricultura, por envolver o 
cultivo de cana de açúcar, além dos impactos 
econômicos associados. 
 
Referências 
 
DE PAULA, Fábio Nonato et al. Quantização do 
desperdício de água em vazamentos 
representados por gotejamentos e filetes de 
água. Revista Ciências do Ambiente On-Line, 
São Paulo, v. 3, ed. 1, p. 66-71, fev. 2007. 
Disponível em: sistemas.ib.unicamp.br/be310/ 
nova/index.php/be310/article/view/77. Acesso 

em: 23 set. 2020. 
 
GRISA, Ana M. C. Degradação biológica do 
PVC em aterro sanitário e avaliação 
microbiológica: Polímeros. Caxias do Sul, v. 21, 
ed. 3, p. 210-216, 2011. 
 
KAWAKAME, Marcelo dos Santos; BRESSAN, 
J. D. Atrito e desgaste em polímeros. Congresso 
Brasileiro de Engenharia e Ciência dos 
Materiais, São Pedro, 2000. 
 
MORES, Giana de Vargas. Inovação e 
sustentabilidade na cadeia produtiva do plástico 
verde. Orientador: Eugenio Ávila Pedrozo. 2013. 
135 p. Dissertação (Mestrado em Agronegócios) 
- Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Porto Alegre, 2013. 
 
OLIVEIRA, Carine Nath de. O paradigma da 
sustentabilidade na seleção de materiais e 
componentes para edificações. Orientador: 
Wilson J. da Cunha Silveira e João Carlos 
Souza. 2009. 197 p. Dissertação (Mestrado em 
Arquitetura e Urbanismo) – Univers. Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis/SC, 2009. 
 
RIBEIRO, Marco Antônio. Válvulas de controle e 
segurança. 5. ed. rev. Salvador: [s. n.], 2003. 
259 p. 
 
TELLES, Pedro C. Silva. Tubulações industriais: 
materiais, projeto, montagem. 10a. edição, 
Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. 2001. 
 
ZANIN, M. MANCINI, S.D. Resíduos plásticos e 
reciclagem: aspectos gerais e tecnologia 
[online]. 2ª. Ed. São Carlos. EdUFSCar, 2015, 
138p. ISBN 978-85-7600- 457-8 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 121 
 

Área Temática: Engenharias – Engenharia Elétrica 
 
Citação: SANTOS, C. V. M. dos. Energias renováveis na região nordeste. In: SEMANA DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA, 7., 2020, Jequié. Anais eletrônicos... Jequié/BA: IFBA – Campus Jequié, 2021. 121-123. 
 
 

ENERGIAS RENOVÁVEIS NA REGIÃO NORDESTE 
 

Carlos Vinícius Marques dos Santos¹. 
 

¹ Técnico em Alimentos pelo IFBaiano,Campus Santa Inês. Graduando em Ciências Econômicas pela Universidade 
Estadual de Feira de Santana (UEFS). Bolsista do PET-Economia. E-mail: carlosviniciusmarques@outlook.com. 

 
Resumo 
 
Ao serem adotadas, as matrizes energéticas limpas proporcionam resultados positivos na redução dos impactos ambientais 
e crescimento econômico para o Brasil. Por meio disso, o artigo visa fazer análises das formas de geração das energias 
renováveis na região Nordeste, destacando a solar e eólica. Assim, dando ênfase aos aspectos da região, tais como o alto 
índice de irradiação solar e sobre a velocidade e o regime de ventos. A metodologia abordada neste documento é uma 
revisão de literatura sobre energia renováveis. Deste modo, o documento é dividido em seções, tratando de conceitos 
referentes ao tema e discussões de novas perspectivas no território nordestino. Visto que, os resultados se demonstraram 
condizentes a respeito da capacidade de autogeração e exportação de energias limpas na região Nordeste para o restante 
do país. Por meio das observações, a Bahia se sobressaiu em relação aos demais estados na produção das matrizes 
energéticas (solar e eólica). 
Palavras-chave: Exportação de energia. Crescimento econômico. Estado da Bahia. 
 

RENEWABLE ENERGIES IN THE NORTHEAST REGION 
 
Abstract 
 
When adopted, clean energy matrices provide positive results in reducing environmental impacts and economic growth for 
Brazil. Through this, the article aims to analyze the forms of generation of renewable energies in the Northeast region, 
highlighting the solar and wind power. Thus, giving emphasis to aspects of the region, such as the high index of solar ray 
and on the speed and the wind regime. The methodology covered in this document is a literature review on renewable 
energy. In this way, the document is divided into sections, dealing with concepts related to the theme and discussions of new 
perspectives in the Northeastern territory. Since, the results proved to be consistent with respect to the capacity for self-
generation and export of clean energy in the Northeast region to the rest of the country. Through observations, Bahia stood 
out in relation to the other states in the production of energy matrixes (solar and wind). 
Keywords: Energy export. Economic growth. State of Bahia. 

 
Introdução 
 
Existem diversos meios de produzir energia 
elétrica, possuindo assim suas vantagens e 
desvantagens, tanto econômicas quanto 
ambientais. Pode-se produzir eletricidade a 
partir de fontes renováveis ou não renováveis. 
As fontes renováveis não se esgotam. Algumas 
delas são fontes permanentes, como o sol, o 
vento, a água e o calor da terra. Outras podem 
se renovar, como a biomassa. Contudo, as 
fontes de energia não renováveis, como o 
petróleo, o carvão mineral, o gás natural e o 
urânio (usado nas usinas nucleares), tendem a 
se esgotar ao longo do tempo. As formas mais 

limpas de produção de eletricidade estão 
ligadas ao uso de fontes de energia renováveis 
(ENERGIA, 2018). 
O Brasil possui uma grande extensão territorial, 
sendo uma parte litorânea, favorecendo a 
incidência de raios solares e velocidade dos 
regime de ventos. Devido a essas 
características, o país detém uma alta 
capacidade de geração de energias solar e 
eólica, resultando na atratividade dos 
investimentos estrangeirosnesse mercado, 
tornando-se mais desejada a cada dia. Os 
leilões estão sendo as principais vias de entrada 
do capital estrangeiro e esta prática tende a 
aumentar. De acordo com as dados da 
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BloombergNEF (2019), o país atraiu mais de 
US$ 57 bilhões em financiamento das energias 
limpas, correspondente entre os anos de 2010-
2017. 
O trabalho busca analisar as formas de geração 
de energias renováveis na região Nordeste, 
destacando as energias solar e eólica. Esta é 
uma questão de grande relevância para o 
desenho de políticas que visam fomentar o 
desenvolvimento de um país, principalmente no 
Brasil. 
 
Metodologia 
 
Do ponto de vista dos procedimentos técnicos, 
isso é, de modo que se obteve e analisou os 
dados, o delineamento da pesquisa adotada foi 
de embasamentos bibliográficas. Tendo como 
as principais fontes o petróleo Britânico-BP e 
Agência Nacional de Energia Elétrica- Anell. 
Estas bibliografias foram selecionadas 
baseadas no grau de relevância das discussões 
acerca da temática das energias renováveis, 
além dos projetos de cunho socioambiental 
desempenhadas por elas. Da abordagem do 
problema, utilizou-se um estudo quantitativo: 
―considera que tudo pode ser quantificável, o 
que significa traduzir em números opiniões e 
informações para classificá-las e analisá-las‖ 
(Prodanov e Freitas, 2013, p.69) . 
 
Resultados e Discussão 
 
Diversas peculiaridades fazem com que o 
território nordestino atraia grandes olhares para 
a geração de energia eólica e solar. O Nordeste 
possui uma zona litorânea bastante extensa e 
todos os seus estados são banhados pelo mar, 
em junção com o clima quente, fortes 
movimentações de ventos e uma forte 
incidência de raios solares, o território se torna 
um ótimo potencializador para geração destas 
energias. 
É notório que essas características auxiliam no 
sistema econômico tanto na região quanto no 
Brasil e que trazem benefícios socioeconômicos 
como empregos, acesso mais amplo a 
qualidade da energia e uma vida melhor para a 
população. Por isso, é imprescindível o debate a 

respeito da produção das fontes de energias 
limpas na região Nordeste. 
No ano de 2019, o Nordeste aparece à frente na 
capacidade de produção de energia eólica e 
solar no Brasil, batendo recordes na geração de 
ambas das energias. Essa onda de crescimento 
vem se intensificando cada vez mais, na medida 
em que há aumento em projetos fotovoltaicos e 
cinética-força dos ventos (ABEEólica e ONS, 
2019). 
Dados coletados em julho de 2018 pela Agência 
Nacional de Energia Elétrica (Anell), 
demonstrado na tabela 1 e 2, representam as 
fontes de energias eólica e a solar, 
respectivamente, na região Nordeste, de 
maneira como tendem a crescer até o ano de 
2022. 

 
Tabela 1 Número de usinas de energia eólica nos estados 

do Nordeste no ano de 2017 com previsões até 2022. 

ESTADO 
ENERGIA 

EÓLICA EM 2017 
ENERGIA EÓLICA 

ATÉ 2022 

MA 9 13 

PI 51 77 

BA 99 207 

CE 76 89 

RN 138 178 

PB 12 17 

PE 35 38 

AL Sem produção Sem produção 

SE 1 Imensurável 

Total 421 619 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Aneel, 2018. 
 

Na tabela 2, as usinas de produção de energia 
solar são menores em relação a eólica (tabela 
1). Entretanto, os números tendem a aumentar. 

 
Tabela 2 Número de usinas de energia solar nos Estados 

do Nordeste no ano de 2017 com previsões até 2022. 

ESTADO 
ENERGIA SOLAR 

EM 2017 
ENERGIA SOLAR 

ATÉ 2022 

MA Sem produção Sem produção 

PI 9 16 

BA 18 26 

CE 1 8 

RN 6 7 

PB Sem produção 5 

PE 2 10 

AL Sem produção Sem produção 

SE Sem produção Imensurável 

Total 36 72 

Fonte: Elaborado pelo autor com base na Aneel, 2018. 
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Deste modo, com o aumento das quantidades 
das usinas, o papel que o território nordestino 
exerce na produção destas energias tenderá a 
se tornar mais significativo, atendendo não 
somente a demanda interna, mas também 
exportando para as demais regiões. 
 
Conclusão 
 
A região Nordeste vem apresentando fortes 
investimentos no setor energético, destacando-
se a eólica e solar. Devido isso, as vantagens 
desencadeadas poderão ser vistas por meio do 
crescimento econômico, que por sua vez gerará 
um efeito dominó positivo em diferentes outros 
setores. Contudo, novas maneiras para auxiliar 
a geração de energia eólica e solar precisam 
ser incorporadas,favorecendo novas linhas de 
transmissões e proporcionando apoio para as 
novas instalações devem ser empregadas. 
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Resumo 
 
Este estudo se configura como uma revisão bibliométrica, que tem como base a utilização de ferramentas computacionais 
de humanidades digitais na tentativa de compreender, de forma simplificada, os assuntos abordados nos cadernos de 



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 124 
 

resumo das Semanas de Educação, Ciência e Tecnologia, realizadas pelo IFBA, Campus Jequié, entre os anos de 2013 e 
2019. Para isso, foi utilizada uma plataforma que se encontra disponível no site voyant-tools.org, que oferece um serviço 
gratuito de identificação de recorrência de palavras possibilitando análise detalhada do conteúdo dos textos ora 
apresentados. Outro aspecto relevante na realização desta pesquisa é a possibilidade de encontrar as deficiências do 
processo de escrita dos autores dos trabalhos científicos submetidos ao evento. Concluiu-se que o evento tem caráter 
inter/multidisiplinar com uma tendência para a área de informática, além de contribuir no desenvolvimento científico e 
tecnológico do território em que se localiza a instituição organizadora. 
Palavras-chave: Humanidades digitais. Cadernos de resumo. Evento. 
 

THEMATIC ANALYSIS OF THE PROCEEDINGS OF THE IFBA EDUCATION, SCIENCE AND TECHNOLOGY WEEKS, 
CAMPUS JEQUIÉ 

 
Abstract 
 
This study is configured as a bibliometric review, which is based on the use of computational tools of digital humanities in an 
attempt to understand, in a simplified way, subjects covered in the summary notebooks of the Education, Science and 
Technology Weeks, carried out by IFBA, Campus Jequié, between the years 2013- 2019. For that, a platform was used, 
which is available on the website voyant- tools.org, which offers a free word recurrence identification service, allowing a 
detailed analysis of the texts content now presented. Another relevant aspect in carrying out this research is the possibility of 
finding the deficiencies in the writing process of the scientific papers authors submitted to the event. It’s concluded that the 
event has an inter/multidisciplinary character with a tendency for information area, in addition to contributing to the scientific 
and technological development of the territory where the organizing institution is located. 
Keywords: Digital humanities. Summary notebooks. Event. 

 
Introdução 
 
Ao analisar a multiplicidade semântica que a 
linguagem possui hodiernamente, é possível 
defender que isto é fruto do processo de 
estabelecimento humano dentro das sociedades 
primitivas, provocando o contato e a 
constituição de diversas formasde comunicação. 
O avanço das técnicas linguísticas foi 
responsável por fundamentar a escrita, bem 
como as primeiras bibliotecas, incubidas de 
alicerçar e preservar o conhecimento obtido ao 
longo do tempo. Atualmente, a perpetuação da 
informação científica foi ampliada através da 
modernização proporcionada pelo emprego das 
tecnologias computacionais, entre elas, as 
humanidades digitais. 

As humanidades digitais referem-se ao 
conjunto das Ciências Humanas e Sociais, 
às Artes e às Letras. [...] não negam o 
passado; apoiam-se, pelo contrário, no 
conjunto dos paradigmas, saber fazer e 
conhecimentos próprios dessas 
disciplinas, mobilizando simultaneamente 
os instrumentos e as perspectivas 
singulares do mundo digital (DACOS, 
2011). 

À vista disso, é possível identificar o vasto 
campo de atuação que a análise textual pode 
tomar quando aplicada dentro das humanidades 
digitais. A averiguação dos vocábulos 

escolhidos por meio do(a) pesquisador(a) 
durante a concepção de trabalhos acadêmicos, 
possibilita clarificar inúmeras características 
fundamentais que, outrora, poderiam ser 
invisibilizadas, como o sentimento, as intenções 
presentes no texto, bem como os vícios, as 
tendências e os posicionamentos dos autores. 
Geralmente, em textos científicos, verifica-se a 
repetição de informações visando fixar o que 
está sendo abordado, entretanto, o 
agrupamento sucessivo destes dados, seja pela 
ocorrência constante de palavras ou sinônimos, 
pode indicar problemas textuais de 
planejamento ou desenvolvimento de ideias, 
além da recorrência do tema exposto e a 
opinião do(a) escritor(a). 
Neste sentido, a análise textual é facilitada pela 
utilização de auxílio computacional, que surge 
como facilitador dos processos repetitivos 
necessários para a extração de dados e/ou 
informações contidas no documento. 
Parafraseando Portela (2013), o uso dessas 
ferramentas tecnológicas ―permitem criar 
coleções reconfiguráveis de objetos digitais, que 
depois são submetidos a diversos tipos de 
análise comparativa, tendo implicações 
metodológicas significativas‖, ou seja, promove, 
de forma simples, a percepção de similaridades 
entre obras de naturezas diversas. 
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No intuito de desvendar as informações 
contidas em textos, é necessário realizar 
atividades de pré processamento para trabalhar 
no ambiente computacional, como filtragem de 
impurezas nos dados de entrada ou 
reconhecimento óptico de caracteres. Nesta 
pesquisa, essas ações foram garantidas a partir 
da segmentação dos textos por grupos com 
características comuns, bem como a exclusão 
de termos pré-textuais e repetitivos, indicativos 
de marcas específicas do evento analisado. 
O objetivo deste estudo é, portanto, analisar, 
com o auxílio computacional, os cadernos de 
resumos das edições das Semanas de 
Educação, Ciência e Tecnologia (SECITEC) do 
IFBA, Campus Jequié, baseadas em 
ferramentas relacionadas àhumanidades 
digitais, para extrair informações que 
esclareçam o conteúdo debatido nestes 
eventos. Outro aspecto relevante na realização 
desta pesquisa é a possibilidade de encontrar 
as deficiências do processo de construção de 
textos, através da frequência de palavras, 
simplificando a interpretação dos resultados. 
 
Metodologia 
 
Para este estudo, que se configura como uma 
revisão bibliométrica, foram selecionados os 
cadernos de resumos das Semanas de 
Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA, 
Campus Jequié, publicados entre os anos de 
2014 e 2019, disponíveis na seção do evento 
(SECITEC) no site do Campus 
(portal.ifba.edu.br/jequie/secitec). Vale salientar 
que a primeira edição do evento (2013) não 
produziu um caderno de resumos, bem como 
em 2016 não houve a realização do mesmo por 
conta de protestos da comunidade estudantil. 
Em primeira instância, após o download dos 
cinco arquivos, que se encontram em Formato 
de Documento Portátil (Portable Document 
Format ou PDF), foram realizadas subdivisões 
em seções, a saber: a) seção pré-textual, que 
se inicia na capa e contém os envolvidos na 
publicação, apresentação do evento, sumário e 
programação; b) seção de trabalhos científicos, 
onde se encontram os resumos expandidos do 
evento, sendo necessário ressaltar que não 

houve a publicação do material completo no ano 
de 2014; c) seção dos experimentos, no qual, 
constam os resumos simples dos experimentos; 
d) seção de minicursos e oficinas em que são 
apresentadas as propostas de minicursos e 
oficinas ofertadas na edição anual do evento. 
Por conseguinte, os arquivos em PDF foram 
seccionados com auxílio de ferramenta presente 
no site ilovepdf.com/pt/dividir_pdf, onde, após o 
upload, foram selecionados as seguintes 
especificações: ―Dividir por intervalo‖; ―Intervalos 
personalizados‖ e inseridos as seções de 
páginas assim como definido acima. 
Em sequência, a ferramenta de código aberto 
para análise de texto baseada na web 
disponível no site voyant-tools.org, foi acionada 
através da inserção dos arquivos resultantes 
das divisões acima citadas. Desta forma, foram 
extraídas nuvens de palavras (cirrus), 
tendências, densidade vocabular, média de 
palavras por frase, palavras frequentes e os 
contextos, termos estes que remetem às 
informações contidas nos textos. O código da 
ferramenta voyant-tools está disponível no 
GitHub sob uma licença GPL3 e o conteúdo do 
aplicativo web (como a documentação) está 
disponível sob uma licença Creative Commons 
By Attribution. Este aplicativo deriva de outros 
como o Taporware e o HyperPo, que também 
realizam análises textuais com um grau de 
limitação dos dados de origem (SINCLAIR e 
ROCKWELL, 2016). 
Posteriormente, foram realizadas ações de 
filtragem de dados, com o intuito de 
desconsiderar termos próprios deste tipo de 
publicação, tais como: nomes de palestrantes, 
orientadores, endereços eletrônicos, referências 
bibliográficas e autores, etapa esta realizada de 
forma manual com base na experiência dos 
autores e o auxílio de publicações de apoio. Por 
fim, foram extraídos os dados apresentados 
pela ferramenta ora descrita, e analisados 
criticamente pelos pesquisadores. 
 
Resultados e Discussão 
 
Para iniciar os trabalhos, foram obtidos do site 
os arquivos da II (2014), III (2015), IV (2017), V 
(2018) e VI (2019) edições da SECITEC, sendo 
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estes arquivos subdivididos de acordo com a 
Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Subdivisão dos Cadernos de Resumos das 

SECITEC‘s (2013-2019). 

Ed 
Pré-

textuais 
Resumos 

Expandidos 
Resumos 
Simples 

Minicursos 
e Oficinas 

I Não houve edição do caderno de resumos 

II 1-12 13-31 32-36 37-39 

III 1-12 13-64 
65-93 e 
94-99 

100-101 

IV 1-11 12-125 126-162 163-163 

V 1-11 
12-54 e 55-

127 
128-145 146-152 

VI 1-10 11-119 120-128 143-151 

FONTE: Os autores. O intervalo 129-142 da VI SECITEC 
corresponde a Atividades Artísticas e Culturais não 
analisadas. 

 

Através do exame da nuvem de palavras da 
SECITEC (2014), para um grupo de 115 
palavras, padrão estabelecido para as análises, 
observou se a presença marcante de trabalhos 
que discutem temas locais, relacionados à 
―Jequié‖, palavra com maior recorrência (78 
vezes), principal município do Território de 
Identidade do Médio Rio de Contas e sede da 
Instituição organizadora do evento. Para a 
SECITEC (2015), notou-se que ―Jequié‖ se 
destacou com 47 ocorrências. Destas 
submissões, 8 foram completamente elaboradas 
por estudantes de instituições educacionais 
jequieenses, 3 citam o nome do município no 
título e 25 o mencionam no corpo do texto. 
Estes dados, além de denotar a alta 
participação dos residentes dessa localidade na 
edição de 2015, revelam amplo 
desenvolvimento de trabalhos que objetivam 
discutir e resolver problemas locais, o que pode 
ser observado também na edição de 2017. Na 
edição de 2018 da SECITEC, não se percebe a 
utilização massiva do termo ―Jequié‖, citado 
apenas 39 vezes, nos trabalhos de 
Graduação/Pós-graduação. Entretanto, na 
seção que se refere ao Ensino Médio, o 
vocábulo ―Jequié‖ ocorreu com maior 
frequência, 221 vezes, comumente 
acompanhado por ―IFBA‖ (169) e 
―Campus‖(84).Consequentemente,essesdadosa
ssinalamaalta representatividade de estudantes 
do IFBA/Jequié, bem como o grande número de 

estudos concebidos no Campus que, 
normalmente, visam melhorias no território 
deidentidade em que está inserido, fenômeno 
que continuou a ser sustentado na edição de 
2019, demonstrando o protagonismo dos 
discentes do Instituto. 
Sobre a frequência dos temas dos eventos nos 
trabalhos científicos, experimentos e/ou 
minicursos e oficinas, é possível verificar que: a) 
em 2014, o título ―Ciência e Tecnologia para o 
Desenvolvimento Social‖ não foi diretamente 
trabalhado, abrindo espaço para submissões 
em campos de atuação referentes à saúde; b) 
em 2015, onde o tema era ―Ciência, Luz e Vida‖, 
há presença de termos como ―energia‖ (13 
vezes) e ―luz‖ (4 vezes) que fazem alusão ao 
conteúdo, não sendo o principal assunto 
abordado nos trabalhos, entretanto as palavras 
―logística‖ e ―reversa‖, sempre empregadas em 
conjunto, adotadas 27 vezes, indicam possível 
aumento da necessidade de investigar ou 
explicar se o destino dos materiais consumidos 
é ecologicamente sustentável; c) em 2017, 
intitulada ―A Matemática está em Tudo‖, 
compreende-se a abordagem de temáticas 
vinculadas à informática e suas tecnologias, 
ciência derivada da matemática, entretanto o 
termo ―matemática‖ é diminuto; d) em 2018, 
onde a tese foi ―Ciência para Redução das 
Desigualdades‖, foi observada a repetição da 
palavra ―educação‖, totalizando 163 reiterações, 
sugerindo que a diminuição das desigualdades 
é acompanhada de uma melhoria das condições 
de ensino, principalmente nas camadas mais 
vulneráveis da sociedade;e) por fim, em 2019, 
onde o tema foi ―Bioeconomia: diversidade e 
riqueza para o desenvolvimento sustentável‖, 
percebe-se uma presença ampla e bem 
distribuída de trabalhos inerentes ao conteúdo, 
sugerindo maior adesão do público, 
observando-se maior predominância de 
minicursos e oficinas voltados para a informática 
e suas tecnologias, além de outras áreas, como 
teatro, jogos eletrônicos e refrigeração. 
Na análise voltada às apresentações de 
minicursos das múltiplas edições do evento, foi 
possível notar a predominância de ministrações 
na área de informação, comunicação e 
simulação computacional, ainda que, existindo 
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alguns cursos ofertados na área de mecânica e 
elétrica, mas em menor número. No ano de 
2017, esta indicação é confirmada por ação da 
observação de que apenas 4 dos 16 minicursos 
outorgados não possuíam vocábulos 
pertencentes à área de informática como: 
"software" e "programação", indicando a 
primazia deste tema formativo. 
Em 2018, notou-se o protagonismo dos 
docentes do IFBA/Jequié nos minicursos, com 
predominância da área de Informática, 
identificada por termos como ―programar‖ (13 
recorrências), ―desenvolver‖ (10 recorrências) e 
um pequeno número de variações 
(―programação‖, "desenvolvedores" e 
―desenvolvimento‖) que, geralmente estão 
relacionadas à área. Estes dados sugerem um 
cenário marcante no evento, restando poucas 
opções para os participantes que possuem 
interesse emoutras áreas. Entretanto, na última 
edição do evento (2019), nota-se uma maior 
diversificação de temas formativos, através da 
diluição da ocorrência de termos. 
 
Conclusão 
 
Em virtude dos fatos destacados neste estudo, 
foi possível averiguar, de modo geral, a tentativa 
significativa do evento de proporcionar o 
desenvolvimento local, através de pesquisas 
que dispõem de métodos científicos e 
tecnológicos como principais ferramentas 
objetivando minimizar os problemas de Jequié e 
região. Por outro viés, nota-se que, em sua 
maioria, o tema central não possui exigência no 
embasamento dos projetos submetidos, 
resultando um caráter multi e interdisciplinar da 
SECITEC. A análise qualitativa dos textos 
reflete que houve melhoria na escrita dos 
trabalhos submetidos por autores do Ensino 
Médio/Técnico, observado na presença de 
sinônimos na desenvolução da proposta que 
aponta um gradativo enriquecimento textual 
deste público. 
Em suma, as atividades de caráter formativo, 
como minicursos e oficinas, tem predominância 
da área de informática, sendo perceptível uma 

diversificação na última edição (2019). À vista 
disso, entende-se que é de extrema importância 
a busca de fundamento teórico para a 
elaboração de uma nova pesquisa, desta vez, 
direcionada à avaliação das notas atribuídas 
para cada submissão a fim de investigar se a 
amplificação deste controle de qualidade está 
sendo considerada pelos avaliadores ao longo 
dos anos. 
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TECNOLOGIA, ENCENANDO A REGRESSÃO DA HUMANIDADE” 
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Resumo 
 
O poema da leitura dramatizada ―Quem era, quem sou e quem serei para você: Um monólogo da tecnologia, encenando a 
regressão da humanidade‖ foi baseado e inspirado nas descobertas tecnológicas evolutivas, desde a pré- história até o 
nosso futuro. A tecnologia adquire personagens fictícios no texto (a pedra lascada, o fogo, a roda, a escrita e a inteligência 
artificial), mostrando, a partir de uma perspectiva poética, os impactos deixados pelo uso equivocado dela. O ângulo pelo 
qual os impactos são olhados vem de um paralelo criado entre o passado, o presente e o futuro, trabalhado por meio de um 
monólogo da ―tecnologia‖ sobre o ser humano, abordando o efeito do uso errôneo do conhecimento. 
Palavras chaves: Descobertas tecnológicas. Monólogo. Perspectiva poética. 
 

“WHO WAS, WHO I AM AND WHO WILL I BE FOR YOU: A TECHNOLOGY MONOLOGUE, STANDING THE 
REGRESSION OF HUMANITY” 

 
Abstract 
 
The dramatized reading poem “Who I was, who I am and who I will be to you: A technology monologue, enacting the 
regression of humanity” was based on and inspired by evolutionary technological discoveries, from prehistory to our future. 
Technology acquires fictional characters in the text (chipped stone, fire, wheel, writing and artificial intelligence), showing, 
from a poetic perspective, the impacts left by its misuse. The angle from which the impacts are looked at comes from a 
parallel created between the past, the present and the future, worked through a monologue of “technology” about the human 
being, addressing the effect of the misuse of knowledge. 
Keywords: Technological discoveries. Monologue. Poetic perspective. 

 
Justificativa 
 
A proposta de atividade artística e cultural, 
leitura dramatizada ―Quem era, quem sou e 
quem serei para você: Um monólogo da 
tecnologia, encenando a regressão da 
humanidade‖, visa criar um paralelo entre 
passado, presente e futuro com base na 
revolução da tecnologia desde a pré- história, 
utilizando como veículo o poema e a poesia, 
que como ramo da arte têm feito a diferença na 
vida das pessoas no contexto atual, 
abrilhantando ainda mais a sua importância. 

Trabalhar com o poema é, como já dizia Carlos 
Drummond de Andrade: ―penetrar surdamente 
no reino das palavras‖ e conseguir elucidar, 
questionar e fomentar, por meio da lírica, 
temáticas complicadas de se abordar 
convencionalmente. Questões cotidianas ou 
atípicas são apuradas de forma mais profunda e 
atraente em comparação a um simples texto. 
Não há documentos que afirmam quando a 
poesia nasceu. A poesia existe desde os 
primórdios da humanidade, mas depende de 
todo um olhar específico para elaboração dos 
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poemas, afinal, como o poeta Carlos Drummond 
de Andrade evidencia: 

Gastei uma hora pensando um verso que 
a pena não quer escrever. 
No entanto ele está cá dentro inquieto, 
vivo. 
Ele está cá dentro e não quer sair. 
Mas a poesia deste momento inunda 
minha vida inteira. (Carlos Drummond de 
Andrade) 
 

A lírica transforma a sociedade e consegue 
explicar demasiadamente assuntos complexos e 
assuntos simples ao assumir um papel peculiar 
de conseguir, por meio das letras, englobar a 
humanidade e suas (r)evoluções que são 
marcadas por processos contínuos de 
movimento. O próprio homem em seu 
soerguimento criou inúmeras ferramentas para 
sobreviver e conseguir se desenvolver junto às 
dificuldades de sua época. 
O homem primitivo, por exemplo, descobriu 
suas próprias tecnologias e conhecimento sobre 
seu território; O fogo e a pedra lascada. A pedra 
lascada foi considerada a primeira (r)evolução, 
ela foi necessária para a proteção, comodefesa 
e ataque de grupos entre clãs diferentes, 
animais selvagens, além da caça e pesca. 
Considerado a segunda (r)evolução mais 
importante, o fogo foi solene para aquecer em 
tempos frios, se defender de animais selvagens 
e cozinhar, fazendo os alimentos durarem mais 
tempo. 
A terceira (r)evolução conhecida é a Roda, foi 
importante para transportação de máquinas e 
veículos e por transformar a movimentação dos 
objetos pelo comércio para os habitantes nas 
cidades. 
A escrita, por sua vez, foi uma das tecnologias 
mais revolucionárias, assumindo o papel de 
divisor de águas, pois antes a comunicação se 
dava por gestos e principalmente através da 
fala, mas a necessidade da organização de 
pensamentos e do domínio e consciência dos 
fatos, moldou a importância desse avanço, além 
do registro da história e da memória de um 
povo, possibilitada por essa tecnologia. 
Dessa forma, percebe-se que a vida humana 
depende desses instrumentos para se 
amplificar. E como escreveu Friederich Engels 
(1896), ―Nada ocorre na natureza de forma 

isolada. Cada fenômeno afeta outro e é, por seu 
turno, influenciado por este.‖ A partir do instante 
em que o homem se distancia do tempo 
primitivo e se direciona ao momento moderno, 
inúmeras outras tecnologias, assim como a 
pedra lascada, o fogo, a roda e a escrita 
mudaram a sociedade como um todo, 
desenvolvendo ainda mais o trabalho individual 
e coletivo. 

Surgiram assim, novas esferas de 
trabalho, e com elas novas atividades, que 
afastaram ainda mais o homem dos 
animais. 
Graças à cooperação da mão, dos órgãos 
da linguagem e do cérebro, não só em 
cada indivíduo, mas também na 
sociedade, os homens foram aprendendo 
a executar operações cada vez mais 
complexas, a propor-se e alcançar 
objetivos cada vez mais elevados. O 
trabalho mesmo se diversificava e 
aperfeiçoava de geração em geração, 
estendendo-se cada vez a novas 
atividades (Frederic Engels, 1896). 
 

Os avanços das técnicas progressistas 
permeiam toda nossa história até a atualidade, 
adquirindo várias faces e objetivos. No nosso 
presente, a inteligência artificial assume a futura 
face da tecnologia, e ela, assim como as outras, 
entra na presente leitura dramatizada com sua 
devida importância. 
Sendo assim, a obra ―Quem fui, quem sou e 
quem serei para você: Um monólogo da 
tecnologia, encenando a regressão do ser 
humano‖ permite visualizar um questionamento 
à humanidade sobre a conduta de algumas 
dasmais importantes descobertas evolutivas. 
Tal questionamento é de suma importância, pois 
trata de assuntos contemporâneos e 
consequências irreversíveis no meio ambiental, 
social e tecnológico. 
Uma das particularidades que diferenciam os 
humanos de outras criaturas do reino animal é a 
capacidade de lidar e criar invenções que 
moldam seu dia a dia. 
A pedra lascada, o fogo, a roda e a escrita 
ajudaram na revolução das tecnologias 
adquiridas pelo homem em todo seu período 
histórico com a sociedade. Mas, vale destacar 
que existiram outras descobertas importantes e 
impactantes para o homem dentro de uma linha 
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temporal com anos, décadas, séculos e até 
milênios para existirem, como a energia elétrica, 
o dinheiro, as leis, as luzes artificiais e a mais 
recentes de todas as tecnologias; a internet. 
Desse modo, com o paralelo criado entre a pré-
história e o pós- modernismo se faz necessário 
uma transição acelerada (salto) que represente 
passado, presente e futuro, de maneira 
resumida com tecnologias pioneiras em relação 
às tecnologias ainda inéditas, como a 
inteligência artificial. 
A inteligência artificial expande as capacidades, 
melhorando o desempenho de todos os 
indivíduos, e como ainda é, em partes, uma 
realidade futurística, nos traz a alternativa de 
sermos responsáveis e aperfeiçoarmos nossas 
ações do uso da mesma. 
Portanto, diante de um cenário pandêmico, em 
que a arte tem feito a diferença na vida das 
pessoas no contexto da quarentena, o presente 
trabalho se justifica pela contribuição artística 
que traz, bem como o conteúdo abordado, atual, 
necessário e em consonância com o tema da 
Secitec 2020. 
 
Objetivos 
 
Objetivo geral 
 
Apresentar, através da leitura dramatizada, 
―Quem sou, quem fui e quem serei para você: 
Um monólogo da tecnologia, encenando a 
regressão da humanidade‖ uma crítica direta ao 
mal uso, por parte dos seres humanos, das 
revoluções tecnológicas; pedra lascada, fogo, 
roda, escrita e inteligência artificial. 
 
Objetivos específicos 
 
• Esclarecer e ilustrar as consequências 

das ações e reações referente às 
tecnologias, inclusive a inteligência 
artificial, que assume o viés de nova 
fronteira da ciência brasileira. 

• Fazer o leitor, telespectador e ouvinte, 
refletir sobre a destruição dos valores 
morais e éticos, abrindo um leque de 
questionamentos sobre sua conduta 
filantrópica. 

• Especificar o desenvolvimento das 
ferramentas obtidas no avanço 
tecnológico da humanidade 

 
Apresentação – Descrição 
 
A caracterização do monólogo refere-se à única 
personagem: a tecnologia, que declara suas 
maiores revoluções, como; a pedra lascada; o 
fogo; a roda; a escrita e a inteligência artificial. A 
narração desses episódios entra de forma lírica 
criando uma analogia comovente para o leitor, 
telespectador e ouvinte, despertando uma 
análise mais apurada para o discernimento do 
homem sobre suas intervenções na sociedade e 
o uso dos avanços e experiência do uso 
tecnológico. 
A obra será uma leitura dramatizada com 
caracterização artística; como maquiagem e 
pintura, e assistência de filmagem com 
gravações utilizando elementos que remetem às 
tecnologias. Ela ocorrerá em um cenário 
pandêmico, em que a arte tem feito a diferença 
na vida das pessoas no contexto da quarentena; 
A contemplação do presente monólogo, por fim, 
tenta enfatizar que a culpabilidade por todas os 
efeitos decorrentes das nossas ações são de 
nós mesmos e que devemos ponderar melhor a 
nossa caminhada no planeta Terra. 
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Resumo 
 
Esta proposta artística tem por objetivo promover a reflexão sobre as múltiplas relações existentes entre os conceitos de 
humanidade e tecnologia. O material foi elaborado valendo-se de trechos de filmes clássicos e atuais sobre a temática, 
dando crédito, ao seu final, para os diretores que os produziram. Os diálogos escritos em títulos que perpassam as imagens 
incluem indagações, como: Seria a eletricidade capaz de gerar vida? Pode a inteligência artificial se tornar uma ameaça a 
vida humana? Incluímos a questão da presente marcante da tecnologia com imagens de telas planas, aero trens, antenas e 
câmeras, além de questionar nosso papel enquanto seres humanos na distopia em que vivemos. Nossa genética determina 
quem somos ou quem pretendemos ser? Nosso DNA traz todas as informações sobre nós? Além destas reflexões, a 
produção problematiza questões como: A vida pode ser substituível? Robôs poderiam sentir emoções e seguir normas 
sociais? Nossas emoções que nos tornam humanos? Os sonhos, a fome? Qual o limite da mente e corpo humano? Quais 
os limites entre realidade e fantasia? Tempo e espaço podem se tornar previsíveis? E para tais reflexões são feitas 
comparações entre longas de ficção com aspectos místicos e futuristas. Encerramos, retornando a pergunta central: O que 
nos torna humanos? Onde procurar as respostas? Mostrando que a tecnologia sempre dependerá de intenções e 
propósitos humanos, sendo de extrema importância conversar e alimentar a humanidade existente em nós. 
Palavras chaves: Humanidade. Tecnologia. Filmes clássicos. 
 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: KNOWLEDGE, IMAGINARY AND SCIENCE 
 
Abstract 
 
This artistic proposal aims to promote reflection on the multiple relationships between the concepts of humanity and 
technology. The material was prepared using excerpts from classic and current films on the subject, giving credit, at the end, 
to the directors who produced them. The dialogues written in titles that permeate the images include questions such as: Is 
electricity capable of generating life? Can artificial intelligence become a threat to human life? We include the issue of the 
striking present of technology with images from flat screens, air trains, antennas and cameras, in addition to questioning our 
role as human beings in the dystopia in which we live. Do our genetics determine who we are or who we intend to be? Does 
our DNA carry all the information about us? In addition to these reflections, the production problematizes questions such as: 
Can life be replaceable? Could robots feel emotions and follow social norms? Our emotions that make us human? The 
dreams, the hunger? What is the limit of the human mind and body? What are the boundaries between reality and fantasy? 
Can time and space become predictable? And for such reflections, comparisons are made between fictional features with 
mystical and futuristic aspects. We close by returning to the central question: What makes us human? Where to look for 
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answers? Showing that technology will always depend on human intentions and purposes, it is extremely important to talk 
and feed the humanity that exists in us. 
Keywords: Humanity. Technology. Classic movies. 

 
Justificativa 
 
A importância da proposta para o campo cultural 
é notória, pois, valendo- se de várias reflexões 
proporcionadas pelo cinema foi construído um 
material, de forma artesanal e inédita, que nos 
leva a nos questionar: O que nos torna 
humanos? Onde procurar as respostas? 
Vivemos em um mundo de imagens e sons e, 
neste contexto, a linguagem cinematográfica 
pode condensar diversas visões acerca de um 
fenômeno, se apresentando como meio para o 
desenvolvimento de uma postura crítica e 
reflexiva sobre a relação humanidade e ciência, 
bem como os objetos que permeiam este 
discurso. O que importa não é analisar o filme 
como cópia fiel da realidade, mas como o 
conjunto de elementos que busca representar 
uma sociedade e suas práticas sociais, tanto no 
passado como em seu presente, ou até seu 
futuro, distópico ou utópico. 
 
Objetivos 
 
O objetivo central desta proposta artística é o de 
promover a reflexão crítica sobre as relações 
existente entre humanidade e a ciência e, neste 
contexto, procurar respostas através de 
diferentes perspectivas sobre a questão: O que 
nos torna humanos? Pretendemos fazer uma 
análise do olhar cinematográfico dentro de uma 
perspectiva sociocultural, com ênfase na 
tecnologia e vida artificial, seus impactos e 
desdobramentos. Espera-se que esta produção 
se torne um referencial para que o artista, 
docente, estudioso ou pesquisador possa 
investir na interpretação de recursos 
audiovisuais e apoderar-se destes de forma 
proveitosa como mais um instrumento no 
processo de produção de conhecimento e arte. 
A intenção é elucidar as representações que 
caracterizam a linguagem cinematográfica. 

 

Apresentação – Descrição 
 
O material foi elaborado valendo-se de trechos 
de filmes clássicos e atuais sobre a temática, 
dando crédito, ao seu final, para os diretores 
que os produziram. Os diálogos escritos em 
títulos que perpassam as imagens incluem 
indagações, como: ―Seria a eletricidade capaz 
de gerar vida?‖ com o clássico Frankenstein 
(1931, James Whale) e ―Pode a inteligência 
artificial se tornar uma ameaça a vida humana?‖ 
com O Exterminador do Futuro 2: O Julgamento 
Final (1991, James Cameron). Incluímos a 
questão da presente marcante da tecnologia 
com imagens de Fahrenheit 451 (1966, François 
Truffaut), mostrando a previsão do clássico para 
as grandes telas planas, além de questionar 
nosso papel enquanto seres humanos na 
distopia em que vivemos. Nosso DNA e sangue 
trazem todas as informações sobre nós? A 
genética pode determinar quem somos? Sobre 
estas perguntas trazemos um trecho do longa-
metragem Gattaca - A Experiência Genética 
(1997, Andrew Niccol) que nos conta a história 
de um homem que sonhava em ser astronauta, 
mas condições biológicas preexistente o 
impediam de realizar seu intento. A vida pode 
ser substituível? Para tratar a questão 
mostrando dois trechos antagônicos, um do 
filme de ação Substitutos (2009, Jonathan 
Mostow) e, o outro, A.I: Inteligência Artificial 
(2001, Steven Spielberg). Robôs poderiam 
sentir emoções e seguir normas sociais? 
Nossas emoções que nos tornam humanos? Os 
sonhos, a fome? Para retratar tais aspectos 
utilizamos dois trechos do filme Eu, Robô (2004, 
Alex Proyas). Qual o limite da mente e corpo 
humano? Quais os limites entre realidade e 
fantasia? Exploramos esta discussão com 
trechos de Matrix (1999, Lana Wachowski, Lilly 
Wachowski) e Alice no País das Maravilhas 
(2010, Tim Burton). Tempo e espaço podem se 
tornar previsíveis? Quais conflitos surgirão? 
Indagações problematizadas com os filmes de 
grande bilheteria Doutor Estranho (2016, Scott 
Derrickson) e Vingadores: Guerra Infinita (2018, 
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Joe Russo, Anthony Russo). Encerramos, 
retornando a pergunta central: O que nos torna 
humanos? Onde procurar as respostas? 
Mostrando que a tecnologia sempre dependerá 
de intenções e propósitos humanos, sendo de 
extrema importância conversar e alimentar a 
humanidade existente em nós. 
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Resumo 
 
O curta-metragem ―Julieta e Romeu ano de 3000‖ é inspirado no clássico da obra de William Shakespeare, Romeu e 
Julieta. Nele são abordadas questões pertinentes ao tema ―Inteligência Artificial: a nova fronteira da ciência brasileira‖, na 
medida em que engloba a evolução da inteligência artificial pela criação de um robô da empresa Unicort, Julieta 0.1. Este é 
um romance futurístico em um mundo de caos, pobreza e hierarquias. Tem por objetivo traçar uma linha de discussão em 
torno do avanço tecnológico, tendo como parâmetro de estudo a dramaturgia, promovendo a reflexão sobre amor e o 
cuidado ao próximo, como elemento importante e necessário para o desenvolvimento da humanidade. 
Palavras chave: Inteligência artificial. Tecnologia. Dramaturgia. Homem. 
 

JULIET AND ROMEO YEAR 3000 
 
Abstract 
 
The short film “Juliet and Romeo the year 3000” is inspired by William Shakespeare's classic Romeo and Juliet. It addresses 
issues relevant to the theme “Artificial Intelligence: the new frontier of Brazilian science”, as it encompasses the evolution of 
artificial intelligence through the creation of a robot from the Unicort company, Julieta 0.1. This is a futuristic novel in a world 
of chaos, poverty and hierarchies. Its objective is to draw a line of discussion around technological advancement, having 
dramaturgy as a study parameter, promoting reflection on love and care for others, as an important and necessary element 
for the development of humanity. 
Keywords: Artificial intelligence. Technology. Dramaturgy. Man. 

 
Justificativa 
 
A Proposta de Atividade Artística e Cultural, 
curta-metragem ―Julieta e Romeu ano de 3000‖, 
baseia-se no clássico de William Shakespeare - 
Romeu e Julieta. O curta metragem traça uma 
linha de discussão em torno do avanço 
tecnológico e da criação de uma robô com alta 
tecnologia (Julieta 0.1), tendo como parâmetro 
de estudo a dramaturgia, que tem uma papel 
importante desde o surgimento do teatro. ―O 
teatro é tão velho quanto a humanidade‖. 
Existem formas ―primitivas” desde os primórdios 
do homem‖(BERTHOLD, 2010, p. 01), que 
surgiu no século VI a.C., na Grécia, aparecendo 
nas festas dionisíacas realizadas em 

homenagem ao deus Dionísio, quando traz à 
tona as mazelas da sociedade e demonstra, a 
partir de dados concretos, questões sobre o 
homem, sua natureza, sua problemática, sua 
relação com seus atos. Como afirma um dos 
grandes estudiosos da área: 
Todos os trágicos gregos recorreram à 
ambiguidade como meio de expressão e como 
modo de pensamento. Mas o duplo sentido 
assume um papel bem diferente conforme seu 
lugar na economia do drama e o nível da língua 
em que o situam os poetas trágicos. 
(VERNANT;VIDAL-NAQUET, 2005, p. 73): 
O trágico redimensiona a cidade num 
movimento de contestação e averiguação, ou 
seja, a arte propicia uma ação formadora social 
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e intelectual, melhorando a interação social com 
a vida e com o mundo ao redor, para assim 
favorecer as relações harmônicas desses 
indivíduos em sociedade. Essa releitura do 
clássico da dramaturgia tem como propósito 
trabalhar os paradigmas da inteligência artificial 
e suas dicotomias, presentes na sociedade 
atual. 
Na história da evolução humana, é perceptível a 
ligação direta com a evolução da técnica. A pré-
história é marcada pela criação de algumas 
técnicas para facilitar a vida do homem e, 
automaticamente, a vida da sociedade, como a 
criação do fogo para espantar o frio e cozinhar 
alimentos. O processo evolutivo da humanidade 
vem sendo marcado por uma ascendente busca 
de superação das inadequações e 
insuficiências, frente às circunstâncias e perigos 
advindos do meio e de sua própria natureza. 
Segundo o autor Pacey (1983, p. 06), a 
tecnologia pode ser apreendida como ―a 
aplicação de conhecimento científico ou outro 
tipo de conhecimento organizado para 
realização de tarefas práticas através de 
sistemas ordenados que envolvem pessoas e 
organizações, coisas vivas e máquinas‖. Por 
esse viés, podemos entender a tecnologia 
enquanto processo de transformação de 
matérias primas (humana, simbólica ou 
material) em produtos, vendáveis ou não. 
Na atualidade, deparamo-nos com um nível 
avançado da inteligência artificial, em que se 
cria um novo cenário de evolução e que chama 
a atenção para o acrescentamento da 
tecnologia cujas máquinas vêm ganhando 
espaço no cenário mundial. Elas estão ficando 
cada vez mais inteligentes e atingindo 
capacidades de aprendizado mais rápida do que 
a dos humanos. Faz-se uma leitura da 
tecnologiafrente a outras perspectivas, e a arte 
é um campo propício à crítica ideológica 
presente nessa estrutura: 
A tecnologia é um produto da cultura humana, 
mas sua aplicação não pode ser considerada 
neutra, porque a estrutura de poder se utiliza da 
tecnologia, como de outros meios, para exercer 
sobre ela o controle de suas ações e de suas 
ideologias (BASTOS, 1997:9 apud CARDOSO 
2001:2018). 

Assim, podemos analisar que a tecnologia está 
presente no cerne da sociedade, na vida 
cotidiana de diversas gerações, viabilizando, 
cada vez mais, as relações humanas. É nessa 
perspectiva que nos faz refletir até que ponto 
essas tecnologias podem ou não nos fazer bem, 
pois sua aplicabilidade nem sempre condiz com 
o ideal. 
No clássico Romeu e Julieta, Shakespeare nos 
apresenta um drama em versos sobre a história 
de amor proibido entre o jovem Romeu e a 
encantadora Julieta. O eixo central da história é 
o amor proibido entre eles, devido à rivalidade 
entre os familiares. O pai de Julieta arranja um 
noivo para casar-se com ela. Assim, 
desesperada e carregada de esperanças, 
Julieta trama sua falsa morte, bebendo uma 
―poção mágica‖ que a faz adormecer por horas, 
para não casar com outro pretendente. 
Desesperado, Romeu ao ver sua amada morta, 
comete suicídio. Julieta ao acordar e ver seu 
amado morto, também se mata culminando na 
união das famílias após a morte de seus filhos. 
As peças antigas sempre adquiriram nomes 
masculinos no início do título, pois sempre 
retratavam a figura feminina como sexo frágil. 
Porém „‟Julieta e Romeu em 3000‟‟ traz um 
novo ângulo sobre o papel da mulher na obra. 
Mesmo sendo um robô, Julieta, a personagem 
principal, atua em um cenário em que ela é 
totalmente necessária e alvo dos olhares de 
interesse da sociedade. 
Esta obra permite visualizar como seria se a 
tecnologia evoluísse a ponto de revolucionar o 
mundo e, ao mesmo tempo, com o mal uso, ser 
a causa da desunião da humanidade, resultado 
de inúmeros problemas do século 31, tais como 
desigualdade social, extinção de valores morais 
e guerras políticas, discussões essas 
indispensáveis para um pensamento crítico 
além da tecnologia e ciência. 
Assim, diante dessas premissas, é notório que 
esse curta-metragem é uma das ferramentas 
pedagógicas importantes aos objetivos da 
Educação, no que tange a preparar seus alunos 
e futuros cidadãos para essa nova era, a era da 
informaçãoem que tudo acontece de forma 
dinâmica e volátil. Isso ajuda a repensar as 
novas perspectivas relacionadas ao conceito de 
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cultura e das relações que entrelaçam a 
convivência em sociedade. 
 
Objetivos 
 
Objetivo geral 
 
Apresentar, em um curta-metragem, a temática 
da inteligência artificial, tendo como base a 
releitura da obra Romeu e Julieta, de 
Shakespeare, objetivando suscitar uma reflexão 
crítica do avanço tecnológico, frente as suas 
consequências e benefícios advindos do mesmo 
para a humanidade. 
 
Objetivos específicos 
 
• Promover uma formação cultural dos 

sujeitos, desenvolvendo sua visão de 
mundo e ampliando seus conhecimentos; 

• Friccionar os valores humanitários e 
estimular a prática destes nas relações 
rotineiras; 

• Fomentar uma discussão sobre a 
inteligência artificial e sua interferência na 
sociedade; 

• Desenvolver os potenciais de 
sensibilidade e expressividade artísticas 
na leitura de mundo, através de um curta-
metragem, por meio de uma ação teórico- 
prática; 

• Estimular o desenvolvimento do espírito 
crítico e construtivo, favorecendo a 
inserção das pessoas no universo das 
transformações sociais; 

• Propor um comparativo entre a nossa 
atual sociedade e o que pode vir a se 
tornar; 

• Ampliar o leque da cultura escolar, para 
que possa ser rompida a estagnação 
cultural que por ora perpetua em nossa 
sociedade. 

 
Apresentação – Descrição 
 
Tudo se inicia quando o cientista Dr. Capuleto, 
da empresa brasileira Unicort, desenvolve um 
grande projeto que impulsiona a inteligência 
artificial com o intuito de salvar a humanidade 

de toda a desigualdade. Uma robô de nome 
Julieta 0.1, que emerge como uma invenção 
promissora e capaz de resolver problemas 
físicos, químicos e matemáticos em instantes e 
realizar atividades motoras em 
velocidadeabrangente. Contudo, esse cenário 
muda quando os políticos Presidente Naro 
Pitanga, da Federação Brasileira, e Eduard 
Winters, da Federação 
Estadunidense,transformam a robô, em seus 
discursos, como uma arma mortal com um 
propósito completamente diferente do seu 
princípio. E, diante da recusa do Dr. Capuleto 
em ceder sua invenção, eles tentam roubá-lo. 
Desse modo, o cientista recorre ao seu antigo 
aluno e grande amigo Romeu Montecchio, um 
homem falido, para ajudá-lo a esconder sua 
invenção. 
Romeu Montecchio e Julieta 0.1 desfrutam de 
uma relação um tanto quanto desastrosa; é 
visível o desconforto em dividir a casa com uma 
estranha robô, mas esse convívio acaba se 
tornando um problema para ambos e muitos 
tentarão separá-los. 
Tendo em vista que o filme se passa num 
cenário distópico e predominantemente 
futurístico, faz-se necessária a utilização da 
imaginação para que algumas ideias ganhem 
forma, trazendo o nosso cenário político, 
sociocultural e econômico para uma realidade 
que, embora datada ―3000‖, não se faz tão 
distante assim. 
Assim, a obra mostrará, em suas cenas, a 
reação das pessoas e ação da inteligência 
artificial perante a humanidade. Serão 
colocadas em pauta questões como: a 
inteligência artificial é segura para todos? Qual 
é o objetivo da inteligência artificial? Quais 
impactos na realidade ocorrerão com o 
desenvolvimento de tal tecnologia? Se a 
esperança na humanidade morrer restará a nós 
investir em máquinas para que façam o que 
fomos determinados a fazer? É com base nas 
crenças da humanidade que esse curta-
metragem ganhará vida, baseando-se na fé e 
nos valores que nos são ensinados. 
Nessa perspectiva, a sociedade encara o amor 
como uma doença, algo que precisa ser evitado, 
pois, por conta deste sentimento e do que ele 
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transmite, as pessoas são capazes de fazer 
coisas impensáveis. E o governo não quer isso! 
O segredo de um bom mandato está em quão 
bem você adestra o povo. Ideias como essa 
reforçam o esfriamento da humanidade 
tornando o ato de ―se fechar‖ a melhor opção. 
Enquanto todos veem o mundo como um lugar 
cruel, frio, egoísta, as armas mais potentes para 
combater o mal na sociedade deveriam ser 
valores, como a empatia, o cuidado e o respeito. 
E por que não são? O que o governo têm 
praticado condiz com a necessidade do mundo? 
A Julieta aparentemente é a resposta. 
 

Referências 
 
SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta; 
tradução de F. Carlos de Almeida Cunha 
Medeiros e Oscar Mendes. São Paulo: Abril 
Cultural, 1978. 
 
BASTOS, J. A. S. L. A. Educação e tecnologia. 
In: Educação & Tecnologia. Revista Técnico-
científica dos Programas de Pós-Graduação em 
Tecnologia dos CEFETs PR/MG/RJ. Curitiba, 
CEFET-PR, ano I, n.1, abril, 1997. 
 
BERTHOLD, Margot. História mundial do 
Teatro. São Paulo: Perspectiva,2010. PACEY, 
A. The Culture of technology. Cambridge, MA: 
MIT Press. 1983. 
 
VERNANT, Jean-Pierre. As origens do 
pensamento grego. Rio de Janeiro: Difel, 2002. 

 
  



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 138 
 

SESSÃO DE MINICURSOS E OFICINAS 
Minicursos 

 
Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

A ABORDAGEM SOCIOTÉCNICA E AS POSSIBILIDADES DE USO NA REALIDADE 
DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA TÉCNICA E TECNOLÓGICA 

 
Jonatã França Bittencourt¹. 

 
¹ IFBA, Campus Jacobina/BA. E-mail: jonatabittencourt@gmail.com. 

 
Resumo 
 
A proposta deste minicurso é apresentar, de modo preambular, campos de estudo, dentro do processo de construção 
sociotécnica, influenciados pela visão construtivista. Estudos que oferecem ferramentas importantes na promoção de uma 
perspectiva que inter-relaciona o conhecimento científico, o desenvolvimento tecnológico e a participação da sociedade – 
defendendo um modelo não linear. Trazendo também o objetivo de promover um exercício crítico-reflexivo sobre o potencial 
da abordagem sociotécnica para a promoção do tripé ensino, pesquisa e extensão, utilizando o modelo de Educação 
Profissional, Científica, Técnica e Tecnológica (EPCT) como exemplo de espaço de atuação. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA EM TEMPOS DE INSTABILIDADE 
ECONÔMICA 

 
Wesley Matos Cidreira¹. 

 
¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: wesleycidreira@gmail.com. 

 
Resumo 
 
A economia é uma das grandes pautas mundiais no atual cenário de incertezas gerado pela pandemia em 2020. Como 
devemos proceder para com as finanças pessoais no curto e longo prazo? Esse minicurso propõe abordar os conceitos 
iniciais da educação financeira pessoal para os momentos de incertezas econômicas. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

AMBIENTES VIRTUAIS NO DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO CIENTÍFICO:DO 
ORCID À SUBMISSÃO 

 
Marcelo Nolasco Barreto¹. 

 
¹ UESB, Campus Vitória da Conquista/BA. E-mail: mnolas@uesb.edu.br. 

 
O uso de ambientes e recursos virtuais no desenvolvimento do trabalho científico, com vistas à sua maior automação. 
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Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

APRENDENDO E ENSINANDO FUNÇÕES COM O GEOGEBRA 
 

Valdex de Jesus Santos¹. 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: waldexsantos@gmail.com. 
 
Resumo 
 
O GeoGebra é um software de Geometria Dinâmica voltada para ensino e aprendizagem das ciências da natureza ou 
ciências exatas, em especial a Matemática. Com ele é possível ensinar e aprender diversos conteúdos desde o ensino 
fundamental até o ensino superior, assim como fazer simulações, conjecturas e inferências com a experiência que o 
software oferece de explorar tanto a parte algébrica quanto geométrica dos elementos simultaneamente. Assim, os alunos 
aprendem de maneira interativa e dinâmica e os professores ensinam de forma a atrair mais a atenção dos estudantes e 
proporcionar uma aprendizagem mais diversificada. Os alunos podem utilizar todo o potencial do GeoGebra para conferir 
respostas, fazer cálculos, explorar questões e figuras geométricas, estudar e aprender de maneira diversificada.Para os 
professores, há diversas ferramentas na plataforma GeoGebra Org, a quais exploraremos, desde a construção e 
manipulação de objetos, publicação de materiais que podem ser facilmente explorados pelos alunos e colegas, produção de 
avaliações e trabalhar com salas de aulas virtuais interativas. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 16:00h. Carga Horária: 2h. 
 

AS METODOLOGIAS ATIVAS E O ENSINO:UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NO 
IFBAIANO, CAMPUS ITAPETINGA 

 
Elda Rosa Rodrigues da Silva Brito¹. 

 
¹ IFBaiano, Campus Itapetinga/BA. E-mail: chatelda@gmail.com. 

 
Resumo 
 
"Este minicurso objetiva apresentar a minha experiência com as metodologias ativas no IFBAIANO, Campus Itapetinga. O 
foco na elaboração dos materiais, que serão apresentados, esteve na aprendizagem ativa do aluno através do uso de 
algumas metodologias ativas como o ensino híbrido, a gamificação, a sala de aula invertida, a TBL, a cultura maker e a 
PBL. Nessas experiências, muitas atividades e produção de material didático contaram com o apoio das Tecnologias 
Digitais da Informação e Comunicação (TDICS). Ao final, será feita uma reflexão sobre o papel do professor e do aluno 
nesse contexto, dentre elas a necessidade de se criar a cultura para o aluno se habituar às metodologias ativas, o que inclui 
a produção de um material didático inovador, envolvente e criativo‖. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 16:00h. Carga Horária: 2h. 
 

ATUALIDADES GEOGRÁFICAS:CONTEÚDOS DIRECIONADOS PARA O ENEM. 
 

Janaina Novaes Sobrinho¹. 
 

¹ IFBA, Campus Irecê/BA. E-mail: janainanovaes@ifba.edu.br. 
 
Resumo 
 
A proposta do minicurso tem por objetivo apresentar e discutir junto à comunidade em geral, alunos e comunidade externa, 
diferentes olhares sobre a realidade geográfica da atualidade. A metodologia para a realização da atividade será uma aula 
dialogada, com a apresentação de conteúdos geográficos da atualidade direcionados para o ENEM. Será de forma virtual, 
pela plataforma RNP (web conferência) e terá duração de 2:00h, sendo das 14:00h às 16:00h. Os resultados esperados são 
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a participação da comunidade escolar e externa em ações reflexivas e de aprendizagem sobre as questões atuais e a 
contribuição do IFBA em atividades colaborativas para com o contexto atual de pandemia. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

COMO MANDAR BEM NO INGLÊS DO ENEM 
 

Gianne Rocha Souza¹. 
 

¹ UNEB, Campus Caetité/BA. E-mail: giannerocha@hotmail.com. 
 
Resumo 
 
Como mandar bem na prova de Inglês do Enem a partir de dicas de interpretação de texto, resolução de questões 
anteriores e várias dicas importantes. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS:CONHECER PARA PROMOVER 
 

Verena Santos Andrade Ferreira¹. 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: verena0806@yahoo.com.br. 
 
Resumo 
 
Nas últimas décadas, as competências socioemocionais vêm ganhando espaço nos mais diferentes ambientes 
institucionais, seja escola, empresa ou família, com abordagens que vão desde a otimização da produtividade, em espaços 
corporativos; ressignificação da aprendizagem, nos contextos formativos; e desenvolvimento da espiritualidade, em 
movimentos de buscas pessoais. Fato é que o tema traz à baila aspectos da condição humana que, durante muito tempo, 
foram negligenciados por nossa cultura, emergindo com as demandas do contexto social atual. Esse minicurso tem por 
objetivo, numa abordagem pedagógica, apresentar essas competências de forma sistematizada, partindo da premissa que 
conhecê-las é o primeiro passo para buscar promovê-las. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h e 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 4h. 
 

COMUNICAÇÃO E IMAGINÁRIO:RETRATOS DA CIÊNCIA E DA TECNOLOGIA NO 
CINEMA 

 
Thaís Conconi Silva¹. 

 
¹ UFABC, Campus São Bernardo/SP. E-mail: thais.conconi@ufabc.edu.br. 

 
Resumo 
 
Este minicurso tem por objetivo abordar a temática da evolução do conhecimento científico através das lentes 
cinematográficas, perpassando por filmes clássicos como Fahrenheit 451 (1966, François Truffaut), Frankenstein de Mary 
Shelley (1994, Kenneth Branagh), Gattaca (1997, Andrew Niccol) e 13 Andar (1999, Josef Rusak). Faremos breves 
considerações sobre longa-metragens mais atuais como A.I. Inteligência Artificial (2001, Steven Spielberg), Eu, Robô (2004, 
Alex Proyas), Substitutos (2009, Jonathan Mostow), Invasão de Privacidade (2016, John Moore), além da animação Wall-E 
(2008, Andrew Stanton). Pretendemos discutir questões de grande relevância na área das ciências como o determinismo 
genético, concepções e definições de vida, memória, realidade versus imaginário, evolução da tecnologia, experiências 
genéticas e vida inteligente. 
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Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

DICAS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA COMITÊ DE ÉTICA EM 
PESQUISA (CEP) 

 
Núbia Moura Ribeiro¹. 

 
¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: nubia@ifba.edu.br. 

 
Resumo 
 
O minicurso visa informar aos cursistas quais os aspectos importantes que devem estar presentes em um projeto que deve 
ser submetido a um Comitê de Ética em Pesquisa. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA: CONCEITOS E ORIENTAÇÕES DESDE O 
PLANEJAMENTO ATÉ O INVESTIMENTO 

 
Carlos Vinícius Marques dos Santos¹ e Mayko Breno de Oliveira Camilo². 

 
¹ UEFS, Campus Feira de Santana/BA. E-mail: carlosviniciusmarques44@gmail.com 

² UEFS, Campus Feira de Santana/BA. E-mail: maykobreno23@gmail.com. 
 
Resumo 
 
O principal objetivo do minicurso é disseminar o conhecimento no que tange a educação financeira e os princípios de 
investimento. Perpassando, desde questões como a inflação, consumo, controle de gastos, poupança, Títulos de Renda 
Fixa: Títulos Públicos Federais e CDB e Renda Variável: Ações, Fundos de investimento e COE. Abordando também alguns 
tributos que são empregados em análises de operações financeiras. A educação financeira se torna essencial para 
gerenciar melhor nossos gastos e receitas e nunca se tornou tão importante como em tempos atuais, dado consequência do 
novo vírus e seus efeitos negativos na sociedade. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

ELABORAÇÃO DE UM PROJETO DE PESQUISA 
 

Rita Narriman Silva de Oliveira Boery¹ e Vanda Palmarella Rodrigues². 
 

¹ UESB, Campus Jequié/BA. E-mail: rboery@gmail.com. 
² UESB, Campus Jequié/BA. E-mail: vprodrigues@uesb.edu.br. 

 
 
Resumo 
 
O minicurso tem como objetivo caracterizar um projeto de pesquisa científica, mostrando as etapas constituintes. 
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Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO 
 

Luzilea Brito de Oliveira¹. 
 

¹ UESC, Campus Ilhéus/BA. E-mail: luzileaboliveira@gmail.com. 
 
Resumo 
 
Nos dias atuais, tempos desafiadores, o EMPREENDEDORISMO apresenta-se como opção de fonte de renda ou 
incremento salarial. EMPREENDER também é buscar INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA. Objetivo: discutir 
EMPREENDEDORISMO e INOVAÇÃO e suas ferramentas de implantação. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

EMPREENDEDORISMO, INOVAÇÃO E CRIATIVIDADE 
 

Andressa de Sousa Santos Ferreira¹ e João Sotero do Vale Júnior². 
 

¹ UNEB, Campus Ipiaú/BA. E-mail: andressa.ferreiras@hotmail.com. 
² UNEB, Campus Ipiaú/BA e UniFTC, Campus Jequié/BA. E-mail: joao.sotero.js@gmail.com. 

 
 
Resumo 
 
O empreender é muito mais do que uma característica da personalidade. No cenário atual da Pandemia do COVID19 muito 
se ouve falar de empreendedorismo. Mas o que é, afinal empreendedorismo? 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

GAMIFICAÇÃO: UMA PROPOSTA DE TRABALHO PARA SALA DE AULA 
 

Eduardo Fonseca Sales¹. 
 

¹ IFBA, Campus Avançado de Ubaitaba/BA. E-mail: eduardosales@ifba.edu.br. 
 
Resumo 
 
A Gamificação é uma proposta de trabalho que está sendo usada em diversas Instituições de ensino e é tema de vários 
encontros na área de Tecnologia. A proposta é muito interessante quando estamos construindo estratégias metodológicas 
de ensino para sala de aula. O engajamento é o ponto chave da Gamificação e com ele é possível fazer com que os alunos 
se sintam mais interessados e motivados dentro da sala de aula. A Gamificação utiliza-se de mecanismos de jogos dentro 
de atividades diversas de todas as Áreas do conhecimento. Atendendo a 5ª Competência Geral da BNCC, ela pode ser bem 
articulada e aplicada nas salas de aulas de todas as Escolas. Proponho definir a Gamificação e ensinar como desenvolver 
uma atividade gamificada em sala de aula para qualquer Área de Conhecimento. 
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Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

IDENTIDADES E NOVAS TECNOLOGIAS 
 

Boaz Antônio de Vasconcelos Lopes¹. 
 

¹ IFBA, Campus Euclides da Cunha/BA. E-mail: boazvida@gmail.com. 
 
Resumo 
 
Uma perspectiva de análise da relação entre a globalização e o papel dos novos sistemas simbólicos de comunicação e 
informação tem como fundamento a tese de que: o surgimento dos novos processos informacionais contemporâneos vem 
gerando outros atores sociais na forma de identidades, relações e papéis diversos 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

INGLÊS BÁSICO 
 

Sheila Rocha Ladeia¹. 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: sheila.ladeia@ifba.edu.br. 
 
Resumo 
 
Apresentar a língua inglesa de forma a contribuir com um vocabulário simples para um primeiro contato com a língua 
referida, em uma abordagem comunicativa, levando em consideração aspectos básicos da gramática, bem como 
conhecimentos linguísticos necessários para uma comunicação incipiente, nas diversas situações. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL E APRENDIZAGEM DE MÁQUINA:ENTENDENDO E 
DESMISTIFICANDO 

 
José Souza de Jesus¹. 

 
¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: josesouza.unime@gmail.com. 

 
Resumo 
 
Hoje é frequente nos depararmos com os termos Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina e Aprendizagem Profunda 
(deep learning). Neste minicurso vamos entender melhor esses termos e como essas tecnologias são utilizadas em 
aplicações. 
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Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 18:00h. Carga Horária: 4h. 
 

INTRODUÇÃO AO OVERLEAF PARA PRODUÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS 
EM LATEX 

 
Valdex de Jesus Santos¹. 

 
¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: waldexsantos@gmail.com. 

 
Resumo 
 
O Overleaf é uma plataforma online para produção de textos acadêmicos e científicos na linguagem Latex. Neste minicurso 
estaremos fazendo uma abordagem introdutória de como utilizar a plataforma com toda a sua facilidade e versatilidade para 
produção dos mais variados tipos de trabalhos acadêmicos ou científicos (artigos, relatórios, TCC, dissertação, tese etc.). 
Aprenderemos os comandos básicos, produção de tabelas, inserção de imagens, formatação, atalhos etc., também serão 
apresentados templates prontos para as mais variadas produções textuais. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h e 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 4h. 
 

O FUTURO É AGORA!!!OS PROCESSOS DE RACIOCÍNIO DA METODOLOGIA 
CIENTÍFICA NOS ALGORITMOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: A 

NORMALIZAÇÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

Maria Luzia Braga Landim¹. 
 

¹ UESB, Campus Jequié/BA. E-mail: mlblandim@msn.com. 
 
Resumo 
 
A inteligência artificial vem sendo trabalhada há milênios, e os estudiosos buscam por métodos ou dispositivos capazes de 
simular o raciocínio humano. Dessa maneira, tenta constituir a natureza fundamental ou a essência de comportamentos e 
procedimentos para a consecução de tarefas. Pelos processos de raciocínio da metodologia científica produzidos pelo 
homem, formata e normaliza técnicas de produção por meio de algoritmos que devem ser usadas nos trabalhos científicos. 
Dessa forma, propomos serem facilitadores de ensino e aprendizagem dos padrões de formatação dos métodos elaborados 
pelos órgãos certificadores, face às exigências da nova fronteira da ciência no Brasil. 
 

Tipo de Atividade: Minicurso 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h e 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 4h. 
 

TREINANDO UMA IA PARA DIAGNOSTICAR A COVID-19 
 

Carlos Leandro Silva dos Prazeres¹ e Liggia Santos Lima². 
 

¹ UFS, Campus Aracaju/BA. E-mail: c.leandro@outlook.com. 
² UFS, Campus Aracaju/BA. E-mail: liggiaslima@gmail.com. 

 
Resumo 
 
Uso de ferramentas gratuitas da IBM para diagnosticar a COVID-19 utilizando inteligência artificial. 
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Oficinas – Workshops 

 
Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 16:00h. Carga Horária: 2h. 
 

OFICINA DE PESQUISA CIENTÍFICA 
 

Ivana Santos Ferraz¹. 
 

¹ UESB, Campus Jequié/BA. E-mail: ivanaferraz25@gmail.com. 
 
Resumo 
 
Na atual sociedade, conhecida como SOCIEDADE DO CONHECIMENTO, o fator estratégico de riqueza e poder, tanto para 
as organizações quanto para os países, é o próprio conhecimento. Neste novo paradigma econômico, as inovações 
tecnológicas necessitam do conhecimento especializado e de arranjos cooperativos, principalmente com as universidades, 
as quais são responsáveis pela formação da maior parte dos pesquisadores e pela prática da atividade científica. O ranking 
dos países produtores de conhecimento é feito com base nas publicações científicas de seus pesquisadores. Assim, a 
elaboração de artigos científicos é uma prática extremamente importante da pesquisa científica. 
 

Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

PROMOÇÃO DO AUTOCUIDADO NUMA PERSPECTIVA INTERDISCIPLINAR PARA 
PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

 
Cláudia Monteiro de Souza1,5; Ellen Caroline da Silva Santos2,5; Jaddy Kelly Matheus Alves3 e Milena Nogueira Azevedo4,5. 

 
¹ Graduada em Fisioterapia (UNEB). E-mail: claudia_uneb@yahoo.com.br. 

² Graduada em Fisioterapia (UESB) e Pós-graduada em Saúde Coletiva (UESB). E-mail: ellencaroline_27@hotmail.com. 
³ Graduada em Enfermagem (EBMSP). E-mail: jkmatheusa@gmail.com 

4 Graduada em Psicologia (UniFTC). E-mail: milenaazevedo.psi@gmail.com. 
5 Residente em Clínica da Pessoa e da Família (Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública - EBMSP). 

 
Introdução 
 
A exposição a situações traumáticas podem afetar direta e indiretamente o ser humano, resultando em sentimentos de 
fadiga, tristeza, disforia, ansiedade, culpa e estresse acentuado (FRANCO, 2015). Diante da emergência do novo 
coronavírus, pesquisas de opinião pública indicam um significativo impacto psicológico na vida das pessoas (ASMUNDSON; 
TAYLOR, 2020). Nessa direção, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Centro de Controle e Prevenção de Doenças 
dos EUA (CDC) publicaram recentemente diversas recomendações psicossociais e de saúde mental, dentre as quais estão: 
―Cuidar de si e dos outros, mantendo contato com amigos e familiares e encontrando tempo para atividades de lazer‖ 
(ORNELL; SCHUCH; SORDI; KESSLER, 2020). Segundo Liberato (2009 apud FRANCO, 2015) cuidar de si é ter atenção 
voltada para as suas próprias necessidades e desejos, aceitando-se como fonte inesgotável de aprendizado. A 
interdisciplinaridade permite combinações com trocas entre as diversas disciplinas, favorecendo a realização de tarefas em 
conjunto, e estabelece relações menos verticalizadas entre as disciplinas (ANJOS FILHO; SOUZA, 2017). 
 
Objetivo Geral 
 
O objetivo da oficina é promover um espaço de acolhimento interdisciplinar, bem como favorecer a identificação de práticas 
de autocuidado por parte dos profissionais e estudantes da área da saúde. 
 
Objetivos Espeíficos 
 
Com essa intervenção, a equipe buscará favorecer a ampliação da percepção dos fatores de estresse e estratégias de 
autocuidado adotadas; Estimular o fortalecimento da rede de apoio; Apresentar práticas biopsicossociais de cuidado de si. 
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Método 
 
A princípio, ocorrerá o momento de apresentação de todos os membros do grupo, bem como será explicitada a proposta da 
oficina. Posteriormente, a psicóloga ofertará escuta atenta e flutuante, a fim de construir, junto com os participantes, uma 
nuvem de ideias <https://www.wordclouds.com> sobre o autocuidado, cujo material será compartilhado e discutido. A 
profissional também realizará intervenções verbais com base na perspectiva da Psicologia das Emergências e Desastres e 
recomendações da OMS. Durante a discussão a equipe interdisciplinar, exporá também acerca dos pilares de autocuidado 
estruturado pela International Self-care Foundation (ISF): Conhecer a si mesmo; Praticar atividade física; Alimentação 
saudável; Bons hábitos de higiene; Evitar riscos à saúde/ hábitos que não são saudáveis (cigarro, bebida alcoólica em 
excesso e comida industrializada devem ser evitadas); Usar produtos de saúde de forma responsável (ISF). As 
fisioterapeutas farão atividades, a fim de ampliar a autopercepção corporal e relaxamento: Alongamento; Exercícios 
respiratórios; Automassagem. A enfermeira irá realizar a dinâmica da bula de remédio, estimulando o autoconhecimento e a 
importância de conhecer sobre as medicações utilizadas. 
 
Considerações Finais 
 
Por fim, todo o material produzido e discutido será repassado para os participantes, inclusive, orientações sobre atividades, 
visando estimular o autocuidado. 
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Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 21/10/2020, das 19:00h às 21:00h. Carga Horária: 2h. 
 

TEATRO:PRÁTICAS E ESTRATÉGIAS DE INTERPRETAÇÃO 
 

Jomir Oliveira Gomes¹. 
 

¹ UESB, Campus Jequié/BA e Instituto Dom de Educar. E-mail: gomes.jomir@gamail.com. 
 
Resumo 
 
Esta oficina busca, por meio das práticas teatrais, oferecer aos participantes estratégias e técnicas para uma "boa" 
interpretação, seja para o seu uso no teatro ou nas práticas em suas práticas do cotidiano. 
 
  



Caderno de Resumos da VII Semana de Educação, Ciência e Tecnologia do IFBA – Campus Jequié – 2020 

Página | 147 
 

Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

TÉCNICAS DE CULINÁRIA 
 

Vicente Cajueiro Miranda¹. 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: vicentecajueiromiranda@gmail.com. 
 
Resumo 
 
A oficina Técnicas de Culinária tem por objetivo ensinar ao participante as principais técnicas usadas na gastronomia, bem 
como apresentar os principais conceitos aplicados na arte da culinária.Na oficina o ministrante vai apresentar conceitos 
variados de culinária e orientar o cursista de como executar corretamente as técnicas.A oficina será totalmente virtual, 
através de um encontro síncrono, com apresentação de conceitos importantes da gastronomia, e apresentando vídeos de 
demonstração ensinando as principais técnicas.A oficina não tem por objetivo ensinar receitas, mas sim técnicas que 
possam ser usadas em quaisquer receitas para que sejam bem executadas. A oficina versará sobre utensílios culinários, 
organização, técnicas de cortes, técnicas de cozimento, armazenamento, congelamento, etc. Tudo com a intenção de 
preparar o cursista a entender e aplicar os principais conceitos e práticas para iniciar ou se aperfeiçoar na arte da 
gastronomia. 
 

Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 20/10/2020, das 14:00h às 16:00h. Carga Horária: 2h. 
 

USO DE MÁSCARAS DE TECIDO PELA COMUNIDADE 
 

Cleide Selma Pereira dos Santos¹ e Regiane Barreto Martins². 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: cleideselma10@hotmail.com. 
² Secretaria de Educação de Jequié/BA. E-mail: regianex@hotmail.com. 

 
 
Resumo 
 
Esta oficina busca incentivar o uso de máscaras de tecido reutilizáveis, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde 
(OMS), considerando o contexto de pandemia do novo Coronavírus (COVID-19), bem como as dificuldades enfrentadas por 
pessoas com baixa renda atualmente. Nesse sentido, faremos, inicialmente uma exposição com uso slides, no intuito de 
sensibilizar a população quanto à necessidade do uso de máscaras de tecido e, em seguida, apresentaremos como fazer 
máscaras usando apenas tecido, linha e agulha de mão, materiais de fácil aquisição. Esperamos assim que possamos 
contribuir com o enfrentamento ao COVID-19. 
 

Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA:EVIDÊNCIAS E ESTRATÉGIAS PARA O SEU 
ENFRENTAMENTO 

 
Elba Miranda Nascimento¹; Gilberto Alves Dias¹ e Mariana Vieira Bastos¹. 

 
¹ UESB, Campus Jequié/BA. E-mail: elbamiranda@gmail.com, gilbertoalvesdias2015@gmail.com. 

 
Resumo 
 
A oficina ―Violência Obstétrica: evidências e estratégias para o seu enfrentamento‖ irá abordar o processo histórico e 
cultural que culminou no modelo atual de assistência obstétrica, discutindo a excessiva medicalização sobre o evento 
natural de parir e nascer. Irá abordar ainda sobre fisiologia básica do parto, o atendimento obstétrico, as evidências e 
recomendações nacionais e internacionais sobre humanização do parto e nascimento. Compreender a história do parto 
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possibilitará entender um pouco mais sobre o paradigma atual do modelo obstétrico e entender que o parto hospitalar 
medicalizado, acompanha um contexto cultural e histórico. A proposta tem por objetivo embasar os participantes sobre 
quais são e como identificar a violência obstétrica, além de informar quais estratégias para seu enfrentamento e garantia de 
direitos.Espera-se que ao final do minicurso os participantes percebam que a promoção e disseminação de boas práticas 
baseadas em evidências podem ser estratégias para o combate da violência obstétrica. Ademais, o processo educativo de 
conhecimento coletivo sobre autonomia das mulheres sobre os seus corpos é fundamental para que a violência obstétrica 
seja compreendida como uma ameaça à vida e que enfrenta-la é compromisso de todas e todos. 
 

Tipo de Atividade: Oficina/Workshop 
Data: 20/10/2020, das 16:00h às 18:00h. Carga Horária: 2h. 
 

YOGA, CONHECER... SENTIR... VIVER... BORA!? 
 

Elane Nardotto Rios¹. 
 

¹ IFBA, Campus Jequié/BA. E-mail: elanenardoto@yahoo.com.br. 
 
Resumo 
 
A oficina "Yoga, conhecer... sentir... viver... bora!?" Tem como objetivo apresentar, sobretudo, na prática, algumas técnicas 
da filosofia de vida Yoga, a saber: respiração, postura, meditação e relaxamento. Filosofia milenar que possibilita estabilizar 
e aquietar as dimensões física, mental e emocional promovendo uma percepção e um contato conosco, além de uma 
sensação de leveza e bem-estar para quem pratica. 
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