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Nesta Edição Fiquem atentos ! 

Leitoras (es) é com uma 

enorme satisfação que o PE-

TIM anuncia que disponibili-

zará um espaço para publi-

cação de notas técnicas. 

PETIM –  O que é? Objetivo?   
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Retrospectiva 2020  

DESAFIOS E ESTRATÉGIAS EM MEIO À 

PANDEMIA DO COVID-19.  

 

Monitoria “Help na Química”, 2020. 

Por Adrielle Ramos 
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, 

Desafios e estratégias em meio a pandemia do Covid-19 
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P E T  P u b l i c a  

 1° Congresso de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFBA e  XVII Seminário 

de Iniciação Científica e Tecnológica (SICTI) 

ENAPET - XXV Encontro Nacional dos Grupos PET 

SNCT - Semana Nacional de Ciência e Tecnologia: Inteligência Artificial 

Veja por onde passamos! 
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P E T  I n f o r m a  

Mobiliza PET 

Importância de Continuar as Mobilizações  

Fonte: Página do @mobilizapetbrasil no Instagram 
Logomarca oficial do Mobiliza PET 



P E T  E n t r e v i s t a  
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Vitor Vulga 

 

1 - Como foi o seu processo de seleção para o pet ? 

 

 Então, boa tarde a todos colegas, amigos, que são do 

meu meio! Eu me chamo Vítor Vulga. Sou indígena do 

povo Pataxó. Sou estudante de Licenciatura em 

Química, estive no PET e permaneço no PET, a gente 

nunca deixa de ser petiano. Para mim, foi uma honra e 

um prazer estar dividindo esses conhecimentos e 

saberes tradicionais que são inseridos dentro da nossa 

comunidade como forma científica. O meu processo de 

seleção foi bem comum, igual ao de vocês mesmo.  

 Sempre tive essa didática e essa facilidade de 

comunicação. Foi bastante rico para o meu 

desenvolvimento enquanto aluno e consegui identificar 

o meu desenvolvimento de atividades cognitivas no 

meu ensino, no meu aprendizado, que foi muito 

importante durante essa trajetória enquanto aluno 

bolsista do Pet. 

Consegui aplicar diversos conteúdos para inserir a 

minha comunidade como objeto de estudo e para mim 

foi muito importante também essa inserção no meio 

indígena tradicional porque o PET tem a vertente de 

ensino pesquisa e extensão, e desenvolver essa atividade 

de extensão para nós foi de grande importância para o 

desenvolver o projeto do Pet Licenciaturas. 

 

Fonte: Página do @suhyasun no Instagram 
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Alice: Boa tarde a todos! Hoje vamos realizar a segunda entrevista, a segunda edição do Petim, e o nosso convidado 

é o aluno de Licenciatura em Química, Vítor Vulga. Ele foi petiano e agora está atuando no grupo como 

colaborador. Vítor entrou no Grupo PET em 2017 como petiano bolsista e permaneceu até 2020. Continuando no 

Pet como petiano colaborador, então Vítor, bem-vindo! Obrigada por aceitar o convite para realizar esta entrevista. 

É uma honra, a gente que é colega de grupo, poder estar conhecendo um pouquinho mais de sua visão e suas 

experiências com o grupo. Então, a entrevista será conduzida por Adrielle, Danielly e Everton, todos petianos 

bolsistas. Uma boa entrevista a todos! 

1 - Gravação: Everton Cerqueira / Entrevistadoras: Adrielle Ramos, Danielly Mendonça e Alice Reis / 04 de março de 2021 às 17:30h 
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PET Entrevista: Vitor Vulga 

2 - Falando um pouco mais sobre esse processo de 

seleção, quando você entrou, tiveram outros alunos 

indígenas participando da seleção ? 

 

 Então, alunos indígenas têm 

poucos lá no Campus e no 

momento do processo de 

seleção, indígena só foi eu, 

inclusive, eu concorri com 

Alice e Atos. Na mesma 

época que eu, eles foram 

também parceiros meus de seleção. Nesse período de 

seleção, só tinha eu de indígena mesmo. 

 

 3 - Quais foram as etapas do processo seletivo ? 

 

Iniciou-se através de uma redação, na qual a gente tinha 

que falar o porquê queríamos iríamos entrar no Pet e, 

assim como vocês, eu acabei indo muito bem na minha 

redação falando um pouco sobre os meus interesses 

enquanto aluno indígena. A minha ideia principal foi 

atirar e atear essa questão indígena porque é uma 

necessidade muito grande e foi basicamente isso. Fiz 

uma redação igual a vocês. Depois eu fui para a 

entrevista de oralidade. A gente trabalhou o oral e 

depois foi a última né?! Foram só esses três meios. 

 

4 - Você já participou de alguns projetos durante sua 

trajetória. Qual desses projetos você mais se identificou 

e por quê ? 

 

Então, o projeto que eu me identifiquei foi o que nós 

estamos executando nesse dado momento até então.  

Foi trazer um pouco das necessidades e demandas da 

minha comunidade pra o grupo PET, que seria o quê? 

Seria a extração e caracterização de óleos essenciais.  A 

comunidade possui uma demanda muito grande em 

relação à subsistência. Ou seja, nós temos um meio de 

subsistência que é a extração, que é o turismo. Nós 

trabalhamos com o turismo dentro da nossa 

comunidade, porém existe a baixa temporada que não 

temos outro meio de vida de sobreviver. E aí nós 

tivemos que inserir esse meio de extração do óleo da 

amescla como forma alternativa de 

subsistência e do nosso próprio 

povo. 

 5 - Fale um pouco mais sobre o 

projeto da Reserva da Jaqueira. 

 

Então, o projeto, ele iniciou com a 

necessidade da Reserva de como 

extrair, de como trabalhar esse tipo de resina. É…  

porque ficava muito no fictício do nosso povo. Nós 

tínhamos métodos de extração que levariam semanas 

para extrair qualquer tipo de planta. E aí em uma 

conversa com Nitynawã, na Reserva da Jaqueira, ela 

acabou falando para a aluna Ana Luíza e o Mateus 

Carapiá, que inclusive são ex-bolsistas e estudantes de 

mestrado e doutorado, e se tornou uma forma de visar 

como extrair esse óleo de uma forma mais simples e 

alternativa. Foi aí que ela explicou que no laboratório 

haveria a possibilidade da extração desse óleo, e aí 

conseguimos extrair. Levamos os membros da 

comunidade pra ver esse método de extração e 

obtivemos um bom sucesso. E no entanto, esse projeto 

desenvolvemos até hoje. 
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Curso de extração por arraste a vapor . 

“Estive no PET e permaneço no pet, a 

gente nunca deixa de ser petiano” 
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6 - Atualmente como petiano colaborador, quais são os 

projetos que você faz parte e quais são as suas atuações ? 

Eu me encontro ativo no projeto do Pet mesmo, que é 

esse projeto de extração, e ativo no projeto da Isabela, 

como colaborador, enquanto membro da comunidade 

e aluno do IFBA e petiano. Colaborador petiano. Esses 

projetos eu ainda me faço presente. 

 

7 - Como que a experiência no grupo PET Licenciaturas 

contribuiu para o seu desenvolvimento e permanência 

no curso ? 

 

Então, o PET, ele possui uma flexibilidade muito grande 

em relação as atividades que nós temos que desenvolver. 

O nosso projeto, ele possui 20 horas que a gente tem que 

se dedicar ao PET, ou seja, nós não temos a possibilidade 

de trabalhar, que isso facilita muito. Isso acabou 

facilitando muito o desenvolvimento acadêmico e a visão 

que a minha comunidade teve em relação de ter um 

membro da Reserva, da sua comunidade, enquanto 

estudante colaborador de uma pesquisa que futuramente 

pode se tornar uma grande referência em termos da 

planta em si. 

 

 

 

 

8 - Você falou que o Pet acabou possibilitando você 

estudar no desenvolvimento de projetos e estudar 

também no curso. A bolsa também contribui muito, 

certo? A gente vive em um cenário que como você 

falou, não pode trabalhar. Quanto a bolsa contribuiu 

para a sua permanência na faculdade? Por que 

conversando com o Mateus, como você citou, ele 

também falou que estar no Pet foi um dos motivos que 

ele conseguiu concluir o curso, por que ele não 

conseguia trabalhar e a bolsa era essa parte que 

segurança as contas. E pra você, como foi essa parte do 

recebimento da bolsa ?  

 

Então, o recebimento da bolsa auxiliou muito porque 

não tinha como trabalhar, e como é que paga as contas? 

É com a bolsa do Pet. E acabou auxiliando muito na 

minha trajetória de dedicação nas disciplinas, porque o 

curso de Licenciatura em Química exige muito do 

nosso tempo, que as vezes eu me deparava ao longo do 

curso, que até hoje me deparo, de achar que esse curso 

não foi feito para a gente que trabalha não, ele foi feito, 

embasado em pessoas que não precisam trabalhar. Eu 

acho que é uma realidade não só para mim, mas para 

todos vocês, que a gente sabe que é dessa forma mesmo, 

e ao longo da minha trajetória, isso acabou facilitando 

pelo fato de não precisar trabalhar, que consegui me 

manter durante todo esse período enquanto aluno 

bolsista e também durante esses três anos não precisar 

trabalhar, efetivamente, consegui relacionar as minhas 

atividades e obrigações enquanto Pet. 
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Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira. 
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Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira. 
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PET Entrevista: Vitor Vulga 

9 - Visto que vivemos em um momento pandêmico, 

quais foram as consequências da pandemia do novo 

corona vírus para sua comunidade ? 

 

 Então, a nossa comunidade, ela vive do turismo né? 

Então, a preocupação foi muito grande. Como 

sobreviver nesse meio?! Porque a gente precisaria de 

pessoas, do contato direto. Porém a gente viu que seria 

um grande erro e um grande risco colocar os nossos 

grupos de risco em risco, no caso. Na minha 

comunidade a anciã tem 101 anos. É muito 

importante relatar que os anciões, eles fazem parte de 

toda estrutura de conhecimento do nosso povo. É 

assim na cidade também, né?! Mas as vezes não é tão 

valorizado. Mas dentro das comunidades indígenas, o 

saber tradicional ancião, ele é muito valorizado pelo 

nosso povo. Então a proliferação e a propagação dessa 

doença, ela seria muito rápida e correria o risco de 

perda de livros, dos nossos anciões. Então, durante 

esse período foi meio difícil manter, manter no modo 

geral. E eu tinha acabado de sair do Pet e ficou mais 

difícil ainda, mas, graças a Deus ficou bem. 

 

10 - Qual é o seu posicionamento em relação ao 

ensino remoto ? 

 

De início eu acho que assim como todos os colegas, a 

aceitação ... a negacão né? Eu não falo nem aceitação... 

A negação de aceitar essa nova forma de trabalhar, de 

estudar foi muito grande, por que a gente acabou 

desconsiderando, porém, houve a necessidade de 

formar também. 

A gente tinha esse objetivo de pegar nosso diploma 

pra formar, então teve que encarar com outra visão, 

como sobrevivência, a necessidade de estudar, porque 

a gente quer formar e nós queremos também receber o 

nosso salário enquanto professor, enquanto 

pesquisador em busca do diploma. Então esse foi um 

empecilho e a alavanca ao mesmo tempo de estudar 

remotamente, e hoje a gente viu que a necessidade 

hoje, se a gente for observar, futuramente só vai ser 

assim cara. 

 

11 - Quais foram os impactos trazidos pelo ensino 

remoto para os estudantes indígenas e como está 

sendo o processo de adaptação? 

Então, não houve nenhuma mudança até o momento. 

Não houve uma ativação do ensino regular dentro das 

comunidades indígenas. Apesar de todos os membros 

da aldeia já estarem vacinados, porém, ninguém tá 

estudando remotamente não. 

Todo mundo está na mesma, nem remoto nem estudo 

presencial. A gente está lá esperando, a galera tá 

perdendo um ano inteiro e a gente está esperando o 

posicionamento do Governo do Estado e o Municipal 

mesmo. Porque pra nós que somos de Institutos 

Federais, acabou viabilizando uma maneira mais 

“Esperamos que a doença, ela não afete 

o nosso psicológico. Se a gente se 

conectar mais com a natureza, eu acho 

que isso acaba nos auxiliando” 
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Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira. 
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PET Entrevista: Vitor Vulga 

rápida, inclusive iniciando em setembro esse ciclo 

novo, e vamos até julho se Deus quiser, e a gente vai 

voltar para a normalidade. Mas as nossas crianças 

acabaram sendo as principais atingidas pelo fato de 

não estarem ativas em sala de aula. 

 

12 - Você falou um pouco sobre os impactos na 

educação infantil, mas e você, como aluno indígena 

do ensino superior, quais impactos você acha que vai 

ter para você? Como você enxerga esse cenário 

futuramente ? 

 

Eu acho que assim, se a gente não correr atrás cara, a 

gente não aprende nada. A gente tem que enfiar a cara 

ali no livro o máximo possível pra a gente absorver, 

porque assim, às vezes o ensino é defasado até no 

presencial e a gente sabe disso. Enquanto aluno do 

superior a gente vê assim a falta de assistência de 

muitos professores é muito grande. Imagine no 

remoto que ele acha que ele vai falar aquilo ali e 

acabou e é aquilo e já foi. E a minha preocupação foi 

isso. Até agora eu não tive esse problema, mas não é a 

minha realidade, até então não foi a minha realidade. 

Mas para os alunos indígenas da LINTER? que têm 

uma dificuldade imensa em aprender a mexer em 

computador... celular; eles conseguem porque é uma 

coisa que está mais no seu cotidiano. Em computador, 

ver a necessidade de usar muitos aplicativos, tem 

professor que vai usar o Edmodo, vai usar o Whatsapp, 

vai usar o Youtube, várias plataformas. E isso pra eles é 

um pouco difícil, isso é um quebra cabeça mesmo.  

Eu tenho um professor que vai usar um aplicativo, se 

são cinco disciplinas, são cinco aplicativos diferentes. 

Então assim, isso vai demandar um bloqueio muito 

grande no desenvolvimento desse jovem, desse aluno. 

Então, não só pra nós indígenas, como pra vocês 

também. Um bloqueio muito grande para nós jovens 

que tá inserido aí foi uma dificuldade, imagine pra 

eles que já é um tabu gigante aí, a inserção deles no 

mundo tecnológico, então é isso ne?! 

13 - Na comunidade, como que funciona com relação 

aos recursos tecnológicos? Há alcance de sinal Wi-Fi? 

Quais são as principais dificuldades com relação a isso? 

 

Todas as dificuldades possíveis! O sinal lá na aldeia, ele 

é muito ruim. Acho que a Alice acabou vendo aí a 

demora de responder, a demora de comunicação. E aí 

eu tive que vir para outro lugar, na Coroa Vermelha 

para dar continuidade nessa atividade nossa de hoje, 

porque lá o sinal é muito defasado. Todos que já 

visitaram, você, Everton, Alice, conseguem identificar 

muito que lá é muito defasado o sinal. Rede WiFi 

muito difícil mesmo. 

É justamente essa a nossa preocupação, e a gente 

esperando um posicionamento do Município pra ver se 

“A gente tinha esse objetivo de pegar 

nosso diploma pra formar, então teve 

que encarar com outra visão, como 

sobrevivência, a necessidade de 

estudar, porque a gente quer formar ” 
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Visita intercultural na Reserva Pataxó da Jaqueira. 



PETIM | Junho| 2021     IFBA - Campus Porto Seguro     12 

PET Entrevista: Vitor Vulga 

conseguiria viabilizar uma boa conexão, uma internet 

melhor, de qualidade para que pudéssemos dar 

continuidade nas atividades escolares das nossas crianças. 

 

14 - Como você falou, a conexão lá na comunidade é 

muito ruim, então, para você assistir as aulas do IFBA, 

você sempre tem que ir para Coroa Vermelha? Está 

acontecendo isso frequentemente ? 

 

Eu tenho que vir para Coroa, senão não dá não, se não 

eu perco aula. Eu vou de moto, carro, Uber, tenho que 

me virar. Se não der certo, se vira! Senão de bicicleta, de 

pé... tem que ver todos os meios que dá pra fazer. 

15 - E no caso do pessoal da LINTER, funciona da mes-

ma forma? 

 

Como é de dia, acaba sendo mais fácil, porque você po-

de procurar ali um canto que tem sinal e já era né?! Eu 

não, porque se não vai ficar tudo escuro ali, vem uma 

cobra, vem uma onça, vem um bicho e me pega ali, ra-

paz não boto muita fé nisso não! De dia não, de dia o 

sinal vai oscilando, você vai caminhando, você vai em 

um canto, vai em outro, vai na portaria, fica na portaria 

e fica lá o dia inteiro. De dia é mais fácil né? Agora a 

noite não, a noite fica um pouco mais perigoso. Já vi lá, 

os guerreiros vão pra portaria de meio dia até três horas 

da tarde, é mais fácil. Mas pra a gente que é de noite, eu 

não vou ficar de seis horas da noite até dez horas da noi-

te na portaria. Deus que me livre!  

Agora eu vou só esperar o auxílio pra ver se eu arrumo 

o auxílio internet aí, pra conseguir pagar minhas dívi-

das aí. Se tiver né, esse ano. 

 

16 - Essa pandemia nos mostrou mais uma vez a 

diferença de realidades entre os estudantes, no sentido 

de que alguns são mais privilegiados do que outros no 

que diz respeito à qualidade e acesso ao ensino, acesso a 

tecnologias e outras questões como moradia, 

alimentação, lazer, dentre outros. Em muitos casos, os 

estudantes indígenas estão do lado dos menos 

privilegiados. Diante disso, para você, quais serão as 

consequências que essas diferenças sociais intensificadas 

pela pandemia vão trazer para os estudantes indígenas a 

curto e longo prazo ? 

 

Então, acho que já conseguimos identificar a defasagem 

no desenvolvimento das nossas crianças. Eu acho que 

fica muito evidente. Em curto prazo, o ano letivo 

parou. A longo prazo é que elas irão atrasar de uma 

forma muito grande. Essas crianças, elas vão ser 

literalmente atrasadas. E no longo prazo é que as 

dificuldades virão, porque assim, a criança vai estar lá 

com seus 15 anos fazendo 8ª série, 7ª série, que já ficaria 

atrasada de um modo geral. 

Então assim, já não somos privilegiados em muitos 

aspectos. Como todo mundo consegue identificar, 

quando se trata do meio indígena, é menos prioritário 

do que o de vocês. Eu não sei que milagre a vacina foi a 

prioridade para nós. Porém, em todos os aspectos, as 

comunidades indígenas, elas nunca foram prioridade 

para o Governo Federal, nem Governo do Estado e nem 

Governo do Município. Então, essa foi a nossa grande 

preocupação desde o início, como nós conseguiríamos 

viver nesse meio social. 

 

“Acabou facilitando muito o desenvolvimento 

acadêmico e a visão que a minha comunidade 

teve em relação de ter um membro da reserva, 

da sua comunidade, enquanto estudante 

colaborador ” 
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17 - E com relação à saúde, como foi ou como está 

sendo a transmissão do vírus dentro da comunidade ? 

Tiveram muitos casos de contaminação ? 

 

Então, na nossa comunidade, dentro da aldeia, nós não 

tivemos nenhum. O caso que deu no município, foi de 

uma indígena da aldeia que estava na cidade, na outra 

aldeia de Coroa Vermelha, que acabou sendo infectada 

por estar na aldeia de Coroa Vermelha, não pelo fato de 

ela estar na Reserva da Jaqueira. No entanto, nenhum 

membro da aldeia que ficou lá na Reserva durante a 

pandemia foi contaminado.  

 

18 - Como que foi realizada a assistência médica para 

essa indígena? Foi atendimento padrão ou teve algum 

atendimento especial pelo fato dela ser indígena ? 

 

Nada! Foi igual a de qualquer membro da civilização. 

Ela foi tratada da mesma forma. Primeiro o isolamento 

da sua família, que eu acho que para nós indígenas, a 

família, ela é muito importante. Eu acho que o fato de 

ser desesperador para ela é retirar toda a família dela, 

por necessidades, né?! Pra ela foi uma grande perda e 

pra vida dela foi muito impactante retirar a família 

dela. E ao longo de todo esse período, ela ficou isolada, 

sozinha durante quinze dias e mal, mal o pessoal da 

saúde ia lá uma vez na semana. 

19 - Mas ela não chegou a ficar grave ou precisar de 

hospitalização? Ela era do grupo de risco com relação a 

idade ? 

 

Não, não. A idade dela não era de grupo de risco ainda 

não. Não era não. 

 

20 - Qual mensagem você deixaria para as pessoas de 

modo geral, para os povos indígenas que perderam 

entes queridos para o Corona Vírus ou que seguem na 

luta contra a doença ? 

 

Dizer pra eles que fortaleça bastante espiritualmente. 

Esperamos que a doença, ela não afete o nosso 

psicológico. Se a gente se conectar mais com a natureza, 

eu acho que isso acaba nos auxiliando. Se apegar no que 

você crer. Se você crer em Txôpay (Deus da água), em 

Absum, em Tupã, em Deus, em Alá, seja quem for, se 

apega aí porque é muito importante e se cuide! Vacine-

se porque é muito importante. Eu enquanto aluno 

indígena, enquanto aluno de Química que trabalho 

diretamente com a Ciência, a gente vê que é uma 

“Eu não sei que milagre a vacina foi a 

prioridade para nós. Porém, em todos os 

aspectos, as comunidades indígenas, elas 

nunca foram prioridade” 

“Acho que já conseguimos identificar a 

defasagem no desenvolvimento das nossas 

crianças. Em curto prazo, o ano letivo 

parou.  A longo prazo é que elas irão 

atrasar de uma forma muito grande. Essas 

crianças, elas vão ser literalmente 

atrasadas” 
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PET Entrevista: Vitor Vulga 

grande evolução a chegada de uma vacina. E dizer que 

não deixe que ninguém te impeça de tomar sua vacina. 

Vá na luta, busque aí, se vacine, permaneça na sua 

aldeia e “Kaxikay Ūxê Kijeme!” fique em casa, e tudo 

vai dar certo. Use seus EPIS (equipamento de proteção 

individual). E vamos lá na luta, que somos a 

resistência! Resistimos aí a 520 anos, todos os tipos de 

doenças, malária, rubéola, varíola e sobrevivemos e 

somos a resistência. Todos os massacres, vamos resistir 

e enquanto existir um índio nessa terra nós vamos 

lutar. Nunca vamos parar não. A luta, ela é constante. 

Não vamos desistir jamais.  

“Kaxikay Ūxê Kijeme!” 
Tradução: Fique em casa! 
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O indígena Pataxó Vitor vulga, sendo 

vacinado contra a Covid-19. 
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D i c a s  d e  

Livros 
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Dicas de livros 
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Dicas de livros 



PETIM | Junho| 2021     IFBA - Campus Porto Seguro     18 

Dicas de livros 
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Dicas de livro 

Todos os livros indicados fizeram parte da atividade petiana 

"Livros: comentando e compartilhando", que ocorre periodi-

camente no grupo PET Licenciaturas e tem como objetivo o 

incentivo à leitura. 
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D i c a s  d e  

Músicas 

 

 

 

 

Fonte: Catraca livre, 2020. 

Crédito: Júlia Rodrigues 

Fonte: Museu da imagem e do som, 2020. 
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D i c a s  d e  

Eventos 

 Área de Química 

 - 

 

Área de Agroindústria 

Área de Computação 

http://cobeq.org.br/
http://www.sbq.org.br/reunioes-anuais
http://www.sbq.org.br/reunioes-anuais
http://www.sbq.org.br/reunioes-anuais
http://www.sbq.org.br/reunioes-anuais
http://www.abq.org.br/simpequi/
http://www.abq.org.br/simpequi/
http://www.abq.org.br/simpequi/
http://www.abq.org.br/simpequi/
http://www.abq.org.br/simpequi/
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Pinhão-Bravo 
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Campo experimental “Expedito Parente” com a espécie Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 

Por Amanda Caldeiras Setúbal 

& 

Douglas Martins Menezes  
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Nota técnica: pinhão-bravo 

IFBA (Porto Seguro), iniciou estudos com 

a espécie desde 2019. No campus há uma área 

com pinhão-bravo no Campo Experimental 

“Expedito Parente”. 

Com os dados iniciais coletados, foram publi-

cados trabalhos em congressos científicos e desen-

volvido trabalho de conclusão de curso. Estes fo-

ram realizados em parceria com alunos/as do en-

sino técnico (Biocombustíveis) e do ensino supe-

rior (Tecnologia em Agroindústria) do Instituto.  

A equipe de professores do IFBA pretende ex-

pandir os estudos com a espécie para contribuir 

com a descrição e potencialidade do pinhão -bravo 

e seus diferentes usos.  
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Barros, T. F. S., N. H. C. Arriel, M. F. Queiroz, P. D. Fernandes, S. 

Mendonça, J. A. A. Ribeiro & E. P. Medeiros. Fatty acid profiles of 

species of Jatropha curcas L., Jatropha mollissima (Pohl) Baill. and 

Jatropha gossypiifolia L. Industrial Crops and Products. 2015; 73: 

106-108. 

Leite, Rogério Cezar de Cerqueira, & Leal, Manoel Régis L. V.. 

(2007). O biocombustível no Brasil. Novos estudos CEBRAP, (78), 

15-21. 

Maia, G. N. Caatinga: árvores e arbustos e suas utilidades. São 

Paulo: D & Z Computação Gráfica e Editora; 2004. 413 p. 

Nunes, C. F., D. N. Santos, M. Pasqual & T. C. T. Valente. Morfo-

logia externa de frutos, sementes e plântulas de pinhão-manso. 

Pesquisa Agropecuária Brasileira. 2009; 44(2): 207-210. 

Rios, J. B. Estudo Químico da raiz de Jatropha mollissima (Pohl) 

Baill; identificação de compostos fenólicos em quatro espécies do 

gênero Anthurium através de Cromatografia Líquida acoplada à 

Espectrometria de Massas. 2011. 77 f. Dissertação (Mestrado em 

Química) - Centro de Ciências, Universidade Federal do Ceará, 

Fortaleza, 2011. 

Rocha, F. A. G. & L. I. S. Dantas. Atividade antimicrobiana in 

vitro do látex do aveloz (Euphorbia tirucalli L.), pinhão bravo 

(Jatropha mollissima L.) e pinhão roxo (Jatropha gossypiifolia L.) 

sobre microrganismos patogênicos. Holos. 2009; 4: 3-11. 

Sátiro, L. N. & N. Roque. A família Euphorbiaceae nas caatingas 

arenosas do médio rio São Francisco, BA, Brasil. Acta Botanica 

Brasilica. 2008; 22(1): 99-118. 

SODRÉ, J. B. Euphorbiaceae. CEAP design: Inhaúma – MG. Dis-

ponível em: <https://www.ceapdesign.com.br/familias_botanicas/

euphorbiaceae.html>. Acesso em: 21 nov. de 2020. 
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Jatropha mollissima (Pohl) Baill. (Euphorbiaceae). Acta Biológica 
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TARGINO, Kelyson Caio de Freitas; SILVA, Francisco Felipe Maia 

da Silva. Rendimento e análise físico-química do óleo extraído das 

sementes do pinhão-bravo (Jatropha mollissima Müell.Arg.). In: 

Anais do IX Congresso de Iniciação Científica do IFRN, Natal, 

pp.1326-1334. 2013. 

TOMERELI, Otávio Poletto Tomeleri; VALENTIM, Larissa Benas-

si; SILVA, Juliette Pereira da; YAMAJI, Fábio Minoru; PÁDUA, 
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Flor da Jatropha mollissima (Pohl) Baill. 
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Experimento  com a espécie Jatropha 
mollissima na casa de vegetação no 

IFBA - PS 
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Indígena do povo Ianomâmi segura máscara 

de proteção em Alto Alegre, Roraima. 

Por Aline Ngrenhtabare Lopes Kayapó 

Edson Kayapó 

& 

A  pandemia do Covid-19 assusta-nos e abre espaço 

para a extinção dos nossos povos no Brasil. É importante 

ressaltar que nossa gente tem sido historicamente vítima 

de epidemias sistematicamente programadas pelo projeto 

colonizador, e até aqui tem resistido bravamente.  

O movimento indígena, em parceria com instituições 

parceiras criou o site Emergência Indígena, o qual apre-

senta informações atualizadas sobre o panorama geral do 

Covid-19 entre os povos indígenas no Brasil. Os dados 

registram até o momento a contaminação de 48.778 indí-

genas, 966 óbitos e 162 diferentes povos afetados. 

A nova/velha ameaça de  

extinção dos povos indígenas 

https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
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A voz da vez: a nova/velha ameaça de extinção dos povos indígenas  

As informações disponibilizadas demonstram uma situ-

ação trágica, que não é nova, acompanha a marcha genoci-

da histórica. Nossas memórias registram epidemias graves 

de varíola, sarampo, catapora, malária, tuberculose, febre 

amarela, gripes e outros males que duraram bastante tem-

po e arrasaram aldeias inteiras, povos inteiros.  

As epidemias programadas foram utilizadas amplamen-

te como tática de guerra e extermínio, criadas por 

“conquistadores” portugueses e brasileiros contra os povos 

indígenas, seguindo os inovadores estudos propiciados 

pela descoberta da etiologia das epidemias e suas contami-

nações. Por exemplo, já em 1815 há registro de guerra bac-

teriológica provocada pelos portugueses contra o povo 

Canela, no atual estado do Maranhão, aos quais os coloni-

zadores distribuíram “gentilmente” alimentos e roupas 

previamente contaminados por varíola. O resultado desse 

ato espiritualmente perverso foi a contaminação e morte 

de milhares dos nossos parentes. 

Outro exemplo das epidemias programadas aconteceu 

nos atuais estados de Santa Catarina e Paraná no final do 

século XIX, quando caçadores de indígenas distribuíram 

cobertores infectados de sarampo e varíola  para os habi-

tantes daquela região. Como não poderia ser diferente, a 

ação criminosa produziu alguns milhares de mortes, dei-

xando evidente que o binômio indígenas e Brasil tem sido 

incombinável na história. 

Por se tratar de uma pandemia, obviamente que o Co-

vid-19 não foi programado para os povos indígenas no 

Brasil, mas seus desdobramentos nos meios indígenas são 

programados em direção ao extermínio. Para dar um 

exemplo, o povo Kayapó da aldeia Mebengokré 

“Ngojamroti”, localizada no município do São Félix do 

Xingu (Amazônia), está seguindo rigorosamente o isola-

mento social, o que pressupõe a interrupção do escoamen-

to da produção da castanha do Pará, artesanatos e outros 

bens provenientes da floresta para a cidade. Assim sendo, 

faltam recursos financeiros para viabilizar a aquisição de 

bens e produtos fundamentais à sobrevivência na aldeia. 

 

Outro ponto relevante para entendermos o alto grau de 

vulnerabilidade dos povos indígenas diante da pandemia, 

são os hábitos coletivos nas aldeias, na produção e consu-

mo de alimentos, rituais, espaços de descanso comparti-

lhados, entre outros aspectos que facilitam a transmissão 

da doença. 

As distâncias entre as aldeias e a cidade é mais um fator 

de risco em tempo de pandemia. O transporte é realizado 

em longas viagens pelos rios, estradas ou aviões, sendo que 

muitas vezes o único transporte viável é o aéreo, e a dispo-

nibilização de aeronaves é tão demorada que a infecção 

pelo vírus passa a ser uma condenação de morte. 

É importante ressaltar que o subsistema de saúde indígena, 

gerido pela Secretaria Especial de Saúde Indígena- SESAI, vin-

culada ao Ministério da Saúde, funciona de maneira precária, 

pois está sucateada e atende apenas casos de baixa complexida-

de, o que exclui o tratamento do coronavírus. 

O programa de auxílio emergencial disponibilizado 

pelo governo federal em 2020 não foi acessado por parte 

considerável da população indígena, pois além das distân-

cias das aldeias para as cidades, poucos possuem acesso à 

computadores conectados à internet. Deles era exigida 

uma série de burocracias que não fazem parte de seu coti-

diano,  impossibilitando garantia do direito. 

É importante pontuar que a invasão dos territórios in-

dígenas por garimpeiros, madeireiros, missionários e ou-

tros grupos danosos, é mais um fator de risco, uma vez 

que esses agentes invasores podem trazer a contaminação 

para os povos, o que potencializa os danos genocidas para 

além do ato de invadirem os territórios originários. 

Diante do quadro exposto, mais uma vez estamos diante 

de uma situação de uma efetiva ameaça de extermínio de 

povos, línguas, tradições e saberes milenarmente construí-

dos. Nosso potencial de resistência chegou ao limite e esta-

mos sob proteção dos Sagrados Espíritos dos Guerreiros, 

que nunca nos abandonam e nos dão forças para resistir.  
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Aline Ngrenhtabare Lopes Kayapó e Edson Kayapó 
Crédito: Elis Barros 

A voz da vez: a nova/velha ameaça de extinção dos povos indígenas  
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P E T  A g r a d e c e  

A gradecemos a todas(os) que colaboraram com a construção desse 2º volume do PETIM. Suas contribui-

ções fortaleceram ainda mais o conteúdo que continuaremos a publicar com o apoio da comunidade externa e 

acadêmica. Em primeira mão, gostaríamos de agradecer à comunidade da Reserva Indígena Pataxó da Jaqueira, 

que tem sido uma grande parceira nas ações petianas, além do mais, é com uma grande satisfação que o grupo 

PET Licenciaturas conta com um petiano indígena que nos concedeu uma entrevista muito enriquecedora: Vitor 

Vulga. Obrigado por participar desse projeto e fazer parte dessa jornada, pois, um petiano sempre será petiano. 

Para nós também é uma honra contar com a participação dos escritores Aline Ngrenhtabare Lopes Kayapó e Ed-

son Kayapó, no espaço “A voz da vez”. Além disso, em nome de todo o grupo PET, agradecemos a colaboração de 

Ibraim Nascimento, autor da charge “VacinaParente” escolhida como a capa oficial do PETIM.  

Obrigado(a)! 

Tutora, bolsistas e colaboradores. 
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PET Licenciaturas - Quem Somos? 

Editoras  -  Chefe 

Prof. Drª. Thyane Viana Cruz 

Bolsista: Lorena Rocha dos Santos 

 

Editores de Layout 

Prof. Drª. Allivia Rouse Carregora Rabbani  

Bolsista: Everton Mateus dos Santos Cerqueira  

 

Revisores de Português 

Prof. Drª. Ana Cristina de Sousa 

Prof. Dr. Alexandre de Oliveira Fernandes 

Conselho Editorial 

Contatos 
@petlicenciaturas 

petlicenciaturasps 

petlicenciaturasifba@gmail.com 

P E T I M  

Organização 

Juliana Costa 

Fundamentado no contexto da nossa trajetó-

ria, finalizamos mais um boletim informati-

vo. No entanto, é somente o início de publi-

cações com temáticas relevantes viabilizando 

ao leitor excelente conteúdo. Agradecemos 

por vivenciar conosco mais um capítulo da 

nossa história, narrado de modo educativo e 

inovador, vitalizando nosso vínculo, otimi-

zando a essência Petiana. 

Adrielle Caetano Ramos Alice Gabriele Reis Santos Anderson Sena Everton Mateus dos S. Cerqueira 

Lorena Rocha dos Santos Juliana da C. Oliveira Costa Thyane Viana da Cruz 

Douglas Martins Menezes 

Discente 

Tecnologia em Agroindústria 

João Vitor da Silva Brito 

Discente 

Tecnologia em Agroindústria 

Discente 

Tecnologia em Agroindústria 

Discente 

Tecnologia em Agroindústria 

Discente 

Licenciatura em Química 

Discente 

Tecnologia em Agroindústria 

Discente 

Licenciatura em Química 

Discente 

Licenciatura em Química 

Tutora 

Letícia Lima Triado 

Discente 

Licenciatura em Química 

https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/ngrenhkayapo?__cft__%5B0%5D=AZUhBJKR_oXMPdZ0XWBsAo32f8jRarxke44BokWaxe4OwJAEfLINGUQC4UrffFJJAP1RQ73NKy-J7K0NxivRHvMgM-IDR6Wdw2Qxg_fOlaJfi2S-NsHjIe_Jxv2VBKW3_c0&__tn__=-%5DK-R

