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APRESENTAÇÃO

RIOS DA AMAZÔNIA, CAMINHOS DE SABER E DE CULTURA

Caminhar, navegar, voar, viajar, entender, se adaptar, transformar pelos espaços de saber e de cultura
de cada um dos rios da Amazônia é um dos maiores desafios para a criatividade humana. Os rios que
conectam ecossistemas e populações humanas são a origem, o meio e o destino do conhecimento
construído por muitos cientistas ao longo dos anos.
É interesse da Faculdade La Salle Manaus, como instituição de formação de profissionais e de
produção de conhecimento, através do tema do 3° Congresso Amazônico de Iniciação Científica
“Rios da Amazônia: caminhos de saber e de cultura”, oportunizar o encontro e a partilha dos
conhecimentos de pesquisadores, acadêmicos, empresários e da sociedade em geral.
Venha, caminhemos, naveguemos juntos por estes rios de conhecimento!

E Resistentes como a água…
Ser capaz, como um rio que leva sozinho a canoa que se cansa,
de servir de caminho para a esperança.
E de lavar do límpido a mágoa da mancha, como o rio que leva, e lava.
Crescer para entregar na distância calada um poder de canção,
como o rio decifra o segredo do chão.
Se tempo é de descer, reter o dom da força
sem deixar de seguir.
E até mesmo sumir, para, subterrâneo, aprender a voltar
e cumprir, no seu curso, o ofício de amar.
Como um rio, aceitar essas súbitas ondas
de águas impuras que afloram a escondida verdade nas funduras.
Como um rio, que nasce de outros, saber seguir,
junto com outros sendo e noutros se prolongando
e construir o encontro com as águas grandes do oceano sem fim.
Mudar em movimento, mas sem deixar de ser o mesmo ser que muda.
Como um rio.
Thiago de Mello
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Geração Z e seu aprendizado a partir de jogos educacionais na percepção docente e discente:
Uma realidade Amazônica
Claudéte I. Kronbauer1, Lourdes C. Garay2
1. Estudante de doutorado em Educação na Uninter. *claudete.kronbauer@gmail.com
2. Professora Orientadora da Tese na Uninter, Assunção/PY.

Critérios de Inclusão
Escolas. As três escolas selecionadas atenderam ao
critério de melhor desempenho no último IDEB no
município de Manaus/AM (2014). Escola Estadual Altair
Severino Nunes, Coeficiente 5,9 (Designada de Escola 1);
Escola Estadual Brigadeiro João Camarão Telles Ribeiro,
Coeficiente 5,8 (Designada de Escola 2) e Escola Estadual
Professora Leonora Santiago Mourão, Coeficiente 5,7
(Designada de Escola 3).
Discentes: alunos que frequentam as escolas
selecionadas e estiverem na faixa de idade que caracteriza
a geração Z (13 a 16 anos)
Docentes: Professores que trabalhem diretamente com
os alunos da geração Z das escolas selecionadas; estarem
na escola no dia agendado para a reunião de aplicação do
instrumento.
Critérios de exclusão
Discentes: alunos que não estavam na escola no horário
agendado para a coleta de dados.
Docentes: professores afastados por situação de licença
ou atestado médico que não estejam presentes no dia e
horário agendados.

INTRODUÇÃO
O advento das tecnologias de comunicação e
informação disponibilizam ferramentas de conectividade e
se apresentam como uma das possibilidades para a
aprendizagem. A metodologia utilizada na pesquisa teve
enfoque qualitativo e quantitativo, desenho experimental,
descritivo, explicativo, prospectivo e retrospectivo. Foi
aplicada em Manaus, Amazonas com três escolas estaduais
que obtiveram os melhores desempenhos no último IDEB
(Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) (2014).
Os instrumentos foram dois questionários
semiestruturados, sendo um direcionado aos professores e
outro aos alunos e entrevistas com a administração
pedagógica e coordenadores de salas multimídias. Com o
objetivo de analisar do ponto de vista sociológico o uso das
ferramentas adequadas a Geração Z tendo os jogos
educacionais como referência se pode afirmar que os
alunos usufruem da conectividade e se retraem quando não
tem disponibilizado seu acesso; nas escolas são os jogos
open source disponibilizados. Os jogos em grupo são os
que predominam na escolha e também entendem que não
há prejuízo nos usos dos jogos.
O docente responsabiliza a infraestrutura para não
fazer uso dos jogos. Do ponto de vista sociológico se pode
afirmar que os docentes apesar de ser possível identificar
em seus discursos a importância do uso dos jogos,
apresentam um gap com a sua ação efetiva. O modo de
como é ensinado para os jovens está um pouco, senão
bastante, defasado, o método de aprendizagem utilizado
ainda é do século passado, assim, os alunos acabam por não
ter tanto interesse nesse método de ensino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para a base teórica se dividiu em três capítulos, a
saber: Cap. I - Sociedade Hoje - no qual se abordou o salto
qualitativo da tecnologia e a inserção desta nos Parâmetros
Curriculares e a orientação para um saber interdisciplinar,
em destaque aos autores especificados: Bordieu (2001);
Morin (2007); Libânio (2009); Bauman (2010); Barbosa e
Silva (2010); Cap. II - Tecnologia e Educação – em que
se apresenta o paradigma em mudanças que as tecnologias
proporcionam e entre os fenômenos está a da cibercultura,
na comunicação em redes e o computador como um
elemento a mais. Bourdieu (1987); Lévy (1999, 2010);
Mattar (2010); Kensky (2012) e o último capítulo teórico,
Cap. III - Debates das Gerações – o que apresenta a
Geração Z, os “zaps” e suas reações – Keyso, Kubo e
Oliva (2014); Magalhães, Ribeiro e Costa (2016)
apresentando Geração Z do ponto de vista sociológico com
a fragmentação da pós modernidade e o fim do sonho da
sociedade ordenada. Cortella (2011) e a Geração X – que
se percebe em descréditos e indiferentes a política
refletindo suas frustrações, apreciam equilíbrio entre a vida
profissional e pessoal. Saviani (2009).
Percebe-se rapidamente o descompasso entre o uso
realizado pelos professores e a frequência de realizada
pelos alunos. Somados o uso de todos os dias e 3-4 vezes
na semana, temos 48,38%. A constatação ratifica a posição
das pesquisas realizadas onde os professores são
analógicos e os alunos são digitais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Enfoque qualitativo e quantitativo. Pesquisa qualitativa
“vai se elaborando à medida que se avança na
investigação”, enquanto a quantitativa apresenta as
representações em médias e a partir de indicadores de
resultados estabelecidos nas variáveis. (SAMPIEI, 2010,
p.523). Quanto ao desenho da investigação será não
experimental, uma vez que as variáveis serão não
manipuladas. Wazlawick (2009, p.42) expõe que “a
pesquisa não-experimental consiste no estudo de
fenômenos sem a intervenção sistemática do pesquisador”.
Frente ao nível da investigação foi descritiva,
explicativa e correlacional atendendo assim o enfoque
quantitativo, e interpretativo, consubstanciando a
abordagem qualitativa. (SAMPIERI, COLLADO e
LUCIO, 2010). Instrumentos, sendo 02 questionários com
questões semiabertas. Professores 10 questões; alunos 07
questões e 02 entrevistas: questão norteadora com
Pedagogo e/ou responsável pela área acadêmica e com a
Responsável pela sala multimídia.
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A investigação ratifica a pesquisa de Ceretta e
Froemming (2011), na qual os jovens primam pela
conectividade em 45,3% no acesso por parte dos jovens.
Coutinho (2009, p. 89) expõe que “é caracterizada pelas
múltiplas competências e habilidades sensórios verbais e
visuais que possuem e utilizam para se comunicarem”.
Tabela 1 Mapeamento do público das escolas selecionadas

iniciando o processo de autonomia, afastam-se do núcleo
familiar no qual agiam basicamente de forma heterônoma
e tentam, procuram se entender, criar a sua identidade.
Assim como em um laboratório, os grupos de jovens em
um primeiro momento servem para dar suporte aos seus
membros e na medida que crescem vão também se
distinguindo entre si apresentando a sua própria percepção
do mundo, das relações e ações que querem para sua vida.
Tabela 4. Jogos com maior incidência
ESCOLA1. Mário

Fonte: própria pesquisadora

As mudanças comportamentais da Geração Z,
evidenciadas no século XXI refletem uma lógica da
informação, posterior a era do conhecimento, e isso se deve
em parte por conta das mudanças e avanços tecnológicos
que essa geração se defronta no seu cotidiano. Tem
interesse em grupos visando sua identidade, mas também
visa sua posição dentro deste grupo, sua representação
individual.
Tabela 2. Docentes e disciplinas. Fonte: própria pesquisadora
ESCOLA 1
DISCIPLINAS
LINGUA PORTUGUESA
EDUCAÇÃO FÍSICA
CIÊNCIAS NATURAIS
LÍNGUA INGLESA
GEOGRAFIA
ARTE
MATEMÁTICA
TOTAL

%
1
2
1
1
2
1
1
9

ESCOLA 2
DISCIPLINAS

LINGUA PORTUGUESA; MATEMÁTICA;
HISTÓRIA; GEOGRAFIA; ARTE E
11,11 ENSINO RELIGIOSO.
22,22 LINGUA INGLESA

11,11 CIÊNCIAS
11,11 LINGUA PORTUGUESA
22,22 MATEMÁTICA
11,11 GEOGRAFIA
11,11 HISTÓRIA

%

3
2
2
1
2
1

ESCOLA 3
DISCIPLINAS

LINGUA
21,43 PORTUGUESA
14,29 GEOGRAFIA
14,29 HISTORIA
7,14 EDUCAÇÃO FÍSICA
14,29 LINGUA INGLESA
7,14 TOTAL

1

7,14

EDUCAÇÃO FÍSICA

1

7,14

ARTES

1

7,14

TOTAL

14

Na Escola 1 ainda se tem a recorrência dos
jogos Fifa 14 e 15. Fifa 14 e 15 é um consoles e
basicamente são jogos de futebol virtuais. Jogos
eletrônicos que fazem simulação. Pode se jogar sozinho
bem como em grupos. Desenvolvido em 1996 com a
denominação Fifa 97. É trabalhado o movimento e as
estratégias nas jogadas. Segundo Nascimento (2016, p.1) a
“nova geração também tem uma exclusividade: só estas
edições de ‘FIFA 15’ contam com goleiros reformulados”.
Na 2 Escola, os destaques foram para minecraft,
league of legends e call of duty. O jogo, minecraft, trabalha
com montagem com blocos. Tem vários cenários e seu
desenvolvedor narrou sua história em um livro, Minecraft:
o Conto Improvável de Markus “Notch” Persson e o Jogo
que Mudou tudo. Alguns desses jogos não eram do
conhecimento dos professores, que de forma geral tinham
dificuldade de falar dos jogos disponibilizados inclusive
nas plataformas das salas multimídias.
League of legends, apresenta conceitos:
Invocadores, Campos da Justiça, um Instituto da Guerra e,
a própria Liga criando cenários. Código dos inovadores,
abre de forma agradável e atraente as orientações aos
jogadores. Quando avaliamos os jogos, dentre as variáveis
observadas está o da ergonomia e a usabilidade por parte
do usuário. Esta é um dos itens que mais respondem pelo
sucesso ou fracasso de determinado game. Os jogos e as
suas escolhas pelos alunos, apresenta sociologicamente o
atendimento a suas necessidades de entretenimento. Os
games que apresentam recompensas fornecem um grau de
satisfação maior pelos alunos.
Se observa que a maioria dos jogos eleitos pelos
alunos são idênticos nas três escolas, os quais estão
direcionados em geral ao público jovem e apresenta
desafios e possibilidades de criação de cenários e times.
Esta característica de independência também se identifica
de forma geral no adolescente jovem. Tem interesse em
grupos visando sua identidade, mas também visa sua
posição dentro deste grupo, sua representação individual.
Falar em satisfação do usuário é, em tese, o ponto
determinante do conhecimento de que o dever ser almejado
foi alcançado, de que o objetivo foi atingido. Tão subjetiva
quanto as linhas gráficas que formam a discrepância é a
satisfação do usuário. São próprias, e cada sujeito as
construirá segundo os seus interesses e anseios. Ao aplicar
estes conceitos na educação, tanto mais subjetivos se
tornam, uma vez que as necessidades educacionais

%
2
1
1
2
1
7

ESCOLA2. Minecraft ESCOLA3. Minimundo

28,57
14,29
14,29
28,57
14,29

Alunos X docentes: jogos na aprendizagem
Os alunos majoritariamente são favoráveis aos jogos e a
considerarem os mesmos em suas avaliações:
• “Na base do que se aprender sim. Em coisas no meu
cotidiano no colégio e em casa. Na matemática, em
interpretação e outros. Não atrapalha” (1A3);
• “O bom desempenho, sim, em um bom
desenvolvimento do cérebro facilitando que o cérebro
se desenvolve. Não atrapalha” (2A29)
• “Nós aprendemos outros idiomas, nós ensina a
trabalhar em equipe, e também ajuda a você pensar
mais antes de fazer as coisas, o raciocínio, etc…”
(3A16);
Professores são resistentes e dos que utilizam, apenas dois
(02) inserem os jogos nas avaliações:
• “Significativa, os alunos conseguem fixar melhor os
conteúdos ministrados.” (1D5)
• “Avaliação é feita de forma individual, relativa e de
acordo com a vivência do aluno” (2D8).

Tabela 3. Alunos - Preferência individual ou em grupos
Nesta fase os jovens de forma geral dão
preferência para grupos aos quais se identificam. Estão
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(prescritas ou não) são diferentes em cada sujeito.
Entretanto, uma análise mais criteriosa do assunto vai
demonstrar que os comportamentos sociais, apesar de
personificadamente subjetivos, seguem “padrões”.

um gap com a sua ação efetiva, em sua realidade na
docência.

CONCLUSÕES
RECOMENDAÇÕES

A escola como conhecemos e o professor em
particular, formado no modelo tradicional não conseguem
chamar atenção dessa geração. É imperativo uma mudança,
uma transformação das metodologias, dos currículos e do
próprio papel social da educação desses novos usuários das
TICs.
Refletir sobre as competências e habilidades dessa
geração além da doação de tablets e notebooks por algumas
secretarias de educação, o que foi o caso aqui em
Manaus/AM. É necessário que na formação docente seja
entendido a mudança na relação geracional. Observar e
entender as necessidades da Geração Z, nativos digitais é
necessário para a interação sócio cultural contemporânea.
Respondendo ao primeiro objetivo específico - descrever
a geração Z do ponto de vista sociológico - se pode afirmar
que:
• a geração Z decididamente usufrui da conectividade;
• se retrai quando não tem disponibilizado o seu acesso,
ratificando assim a abordagem teórica da literatura.
Sobre o segundo objetivo - identificar os jogos
educacionais, disponíveis na plataforma open source,
indicados à Geração Z - se pode afirmar que:
• nas escolas os jogos open source são disponibilizados,
contudo no âmbito privado temos uma predominância
pelos jogos pagos, pelos alunos.
O terceiro objetivo - Determinar a realidade do jovem a
partir do seu discurso relacionando ao uso de jogos
educativos - se pode afirmar que:
• para os alunos, jogos em grupo são os que predominam
na escolha;
• entendem que os jogos favorecem na aprendizagem, no
raciocínio lógico, bem como em habilidades motoras;
• são multifacetados. Trabalham em várias frentes de
forma concomitante.
O quarto objetivo - Verificar a maneira que o docente
percebe sua realidade frente ao uso de jogos educativos –
se percebe:
• atribuem a problemas de infraestrutura o não uso;
• informam que não conhecem os jogos educativos para
poder usar.
Respondendo ao objetivo geral - Analisar a maneira
que o uso de jogos educativos na aprendizagem é adequado
para a geração Z se conclui que:
• os poucos professores que fazem uso percebem a
contribuição, na participação, no desenvolvimento do
raciocínio e estratégias, e os alunos acrescentam
desenvolvimento prazeroso e motor;
• o professor de forma geral não percebe que a não
utilização de jogos influencia em seu trabalho uma vez
que este está direcionado ao desenvolvimento da
aprendizagem do aluno. Ainda utiliza subterfúgios para
justificar o não uso dos jogos;
• os docentes apesar de ser possível identificar em seus
discursos a importância do uso dos jogos, apresentam

• Capacitação para os professores. Cursos práticos de
utilização das novas ferramentas via plataforma web –
MOOC, MOODLE e BLACKBOARD;
• Atualização dos Laboratórios nas escolas e
laboratórios móveis, utilizando tablets para
horizontalizar a possibilidade de uso;
• Ampliação do sinal web através de roteadores que
garantem maior sustentabilidade gerando estabilidade
no mesmo;
• Criar grupos entre os professores via whats up para
socializar e dirimir dúvidas pelo professor tutor de
informática.
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Resiliência e adaptabilidade dos sistemas socioecológicos ribeirinhos frente a eventos
hidrológicos extremos na Amazônia.
Henrique dos Santos Pereira
Professor Titular da Universidade Federal do Amazonas; *hpereira@ufam.edu.br
Palavras Chave: percepção ambiental, emergências ambientais, resposta adaptativa.

casas de madeira suspensas fixas sobre palafitas. Para
resolver esse problema, os ribeirinhos desenvolveram
soluções técnicas de baixo custo: mudar a casa de lugar ou
elevar a altura do piso, tudo isso sem desmontar a casa
(adaptabilidade). Quando essas soluções não se mostram
suficiente, eles inventaram um novo tipo de casa construída
sobre tanques e ancorada (transformabilidade).
A vantagem do novo tipo de casa é que nas cheias flutua
acompanhando a subida das águas e na vazante se assenta
sobre as palafitas. Eles percebem que as cheias extremas
vêm causando a morte repentina e em grandes quantidades
de árvores cultivadas e nativas. A maioria dos moradores
(53,2%; n=42) relatou o ano de 2009 como ano em que
passou a observar a morte catastrófica das árvores em sua
posse ou propriedade. Ao todo, 30 diferentes espécies
foram relatadas como afetadas pelas enchentes.
A manga (Mangifera indica) foi a espécie arbórea
cultivada com maiores frequências de registro de
mortalidade em três das localidades investigadas. O estudo
também demonstrou que apenas os eventos de seca são
prejudiciais para ao sistema educacional. Ao analisar a
inassiduidade dos alunos por bimestre, percebeu-se que a
maior os alunos tendem a ser menos assíduos no segundo
semestre
do
ano,
semestre
este
marcado,
predominantemente, pelas estações de início e final da
vazante dos rios.
Nas escolas da localidade a assiduidade dos alunos,
principalmente dos mais jovens, diminui bastante quando
ocorrem vazantes severas, e isso é devido à dificuldade de
deslocamento dos alunos provocada pela perda de
navegabilidade dos rios e lagos da região. A regularidade e
a previsibilidade das mudanças sazonais dos ambientes de
várzea dos rios amazônicos têm sido fundamentais para o
desenvolvimento de respostas adaptativas pelas
populações humanas que habitam ou exploram esses
ambientes.
Essas adaptações envolvem não apenas os ajustes das
atividades produtivas e de subsistência às flutuações
ambientais como também de atividades sociais, como por
exemplo, perfuração de poços para abastecimento de água,
os modais de transporte entre as moradias e as escolas e o
próprio calendário escolar.
Eventos hidrológicos extremos são fatores capazes de
provocar significativas e perceptíveis mudanças na
paisagem das planícies de inundação dos rios da
Amazônia, produzindo impactos negativos nas atividades
produtivas e de subsistência das populações humanas que
residem e exploram esses ecossistemas.
Pode-se concluir, pelos indicadores utilizados, que o
recente escalonamento de eventos extremos sejam

RESUMO
O aquecimento global vem provocando a intensificação
de eventos climáticos extremos em diversas regiões do
planeta, inclusive na Amazônia. O regime hidrológico dos
grandes rios amazônicos é caracterizado por um pulso de
inundação anual, monomodal e relativamente bastante
previsível que resulta da variação sazonal das chuvas em
suas áreas de drenagem.
No entanto, os ribeirinhos, como são chamados os
habitantes tradicionais das áreas inundáveis, percebem que
a incidência de eventos climáticos anormais, como cheias
e vazantes extremas, está ocasionando mudanças no
ambiente e para isso precisam adaptar suas atividades
econômicas e sociais que desenvolvem nas áreas
sazonalmente inundadas.
O projeto de pesquisa “Resilidades” teve por objetivo
conhecer como as populações da região vêm lidando com
tais eventos. Para isso, foram estudadas comunidades
rurais que ocupam áreas de várzea, que são as porções de
terra anualmente inundadas pelos rios de água barrenta. O
objetivo do estudo foi o de registar e compreender os
impactos socioambientais da ocorrência mais intensa e
frequente de eventos de cheias e vazantes anormais.
A área de pesquisa é a localidade Costa da Terra Nova,
o município do Careiro da Várzea, no Amazonas.
Considerando os registros de mais de cem anos de variação
do nível do rio Negro, no porto de Manaus, os
pesquisadores identificaram em quais anos houve
enchentes ou vazantes extremas. Para essa região,
verificou-se que 5 das 10 maiores enchentes já ocorridas
aconteceram nos últimos 10 anos. Para as vazantes, o
resultado não foi muito diferente: 4 das 20 maiores secas já
registradas ocorreram nos anos 2000.
Para a maioria dos moradores está havendo uma redução
na previsibilidade e um aumento na intensidade e
frequência de inundações extremas, sendo tais mudanças
confirmadas pela análise de tendência dos registros
históricos. Já para o fenômeno das vazantes dos rios, a
percepção dos moradores parece ser afetada pela
subjetividade associada ao ambiente de observação.
Com a exceção dos moradores de áreas onde tem havido
intenso processo de deposição de sedimentos no canal, os
demais habitantes consideram que as vazantes estão menos
intensas e a ocorrência de vazantes extremas menos
severas. Uma vez que essas populações passam a perceber
as mudanças ambientais, elas estão aptas a desenvolver
estratégias adaptativas voluntárias para lidar com os atuais
limites e imprevisibilidade do sistema socioecológico.
Inundações anormais afetam a segurança e a
conservação das moradias ribeirinhas que consistem em
17

inundações ou vazantes anormais pode estar forçando os
sistemas socioecológicos ribeirinhos para além dos seus
limites de resiliência. O desenvolvimento de respostas de
adaptação ou de transformação pelas populações afetadas
poderá ser dificultado pela imprevisibilidade desses
fenômenos, sendo, portanto, urgente a doção de medidas
de precaução para proteção e defesa das comunidades
ribeirinhas.
.
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Ecoinovação e desenvolvimento sustentável do Amazonas
Pedro Gilberto Aloise
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das definições de inovações ambientais identificadas na
literatura.

INTRODUÇÃO
A importância da inovação para as organizações e para
o desenvolvimento econômico emerge com as ideias do
economista austríaco Joseph Alois Schumpeter. Sua obra
“Teoria do Desenvolvimento Econômico” (Schumpeter,
1961) é considerada o ponto de partida para os estudos
relacionados à inovação. Por este motivo, Schumpeter é
denominado “o pai dos estudos sobre inovação” (TIDD;
BESSANT; PAVITT, 2008, p. 27). A padronização, a
sistematização do conceito bem como as diretrizes para
coleta e interpretação de dados sobre inovação estão
contidos no Manual de Oslo, publicado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE). Este documento define inovação como sendo “a
implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou
significativamente melhorado, ou um processo, ou um
novo método de marketing, ou um novo método
organizacional nas práticas de negócios, na organização do
local de trabalho ou nas relações externas” (OCDE, 1997,
p. 55).
O conceito de ecoinovação está associado aos conceitos
de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O
documento intitulado Our Common Future (Nosso Futuro
Comum), também conhecido como Relatório Brundtland,
publicado em 1987, pela Comissão Mundial sobre Meioambiente e Desenvolvimento (CMMAD) reconhece a
importância das inovações nas estratégias ambientais de
longo prazo através do uso racional dos recursos naturais
em prol do desenvolvimento humano, com a erradicação
da pobreza, melhoria da qualidade de vida das populações
mais pobres e uma distribuição mais equânime da riqueza
mundial (CMMAD, 1991). O conceito de desenvolvimento
sustentável exposto no Relatório é aquele que “atenda as
necessidades do presente sem comprometer a capacidade
de as gerações futuras também atenderem às suas”
(CMMAD, 1991, p. 9). Alguns autores fazem ressalvas a
abrangência desse conceito e as dificuldades de
operacionalizá-lo (SHRIVASTAVA, 1995; CARY, 1998;
RENNINGS, 2000; VOLLENBROEK, 2002; PUJARI,
2006; PETALA et al, 2010; GMELIN; SEURING, 2014).
A definição de sustentabilidade ou de interpretação de
desenvolvimento sustentável mais aceita atualmente é a do
tripé da sustentabilidade ou triple-botton-line, proposto por
Elkington (1997). Para que haja o desenvolvimento
sustentável devem ser satisfeitas as seguintes condições: a
rentabilidade econômica, o respeito ao meio ambiente e a
responsabilidade social. As inovações que apresentam
preocupações ambientais passaram a ser denominadas no
meio científico internacional como eco-innovations
(ecoinovações ou inovações ecológicas), environmental
innovations
(inovações
ambientais),
sustainable
innovations (inovações sustentáveis) ou green innovations
(inovações “verdes”). O Quadro 1 apresenta uma amostra

Quadro 1. Definições de ecoinovação
SUSTAINABLE DEVELOPMENT /
Reference
INNOVATION
“...is development that meets the needs of the
present without compromising the ability of
future generations to meet their own needs. It
contains within it two key concepts:
• the concept of 'needs', in particular the
essential needs of the world's poor, to
which overriding priority should be given;
and
• the idea of limitations imposed by the state
of technology and social organization on
the environment's ability to meet present
and future needs.
“...the 'common interest' did not necessarily
impede growth and expansion though it may
have limited the acceptance and diffusion of
technical innovations”.
“...the capacity for technological innovation
needs to be greatly enhanced in developing
countries so that they can respond more
effectively to the challenges of sustainable
development...the orientation of technology
development must be changed to pay greater
attention to environmental factors.”
“...Hence the procedures and policies that
influence these exchanges must stimulate
innovation and ensure ready and widespread
access
to
environmentally
sound
Technologies”.
“...Product redesign and technological
innovations leading to safer products, more
efficient processes, and recycling of raw
materials can also be promoted by a more
effective, integrated use of economic incentives
and disincentives...”
“...Environmental laws have induced
innovation and the development of new
control technologies, processes, and products
in most industries, reducing the resource
content of growth”;
‘new products and processes which provide
customer and business value but significantly
decrease environmental impacts’
“...the additional attribute of innovations
toward sustainability is that they reduce
environmental burdens...”
‘the production, assimilation or exploitation of
a product, production process, service or
management or business method that is novel
to the organisation (developing or adopting it)
and which results, throughout its life cycle, in
a reduction of environmental risk, pollution
and other negative impacts of resources use
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WCED,
1987

Fussler;
James, 1996
Rennings,
2000.
Kemp;
Pearson,
2007

(including energy use) compared to relevant
alternatives’.
ECO-INNOVATIONS
‘...means the creation of novel and
competitively priced goods, processes,
systems, services, and procedures that can
satisfy human needs and bring quality of life
to all people with a life-cycle-wide minimal
use of natural resources (material including
energy carriers, and surface area) per unit
output, and a minimal release of toxic should
be on the degree to which environmental issues
are becoming integrated into the economic
process’
as ‘the creation or implementation of new, or
significantly improved, products (goods and
services), processes, marketing methods,
organisational structures and institutional
arrangements which – with or without intent
– lead to environmental improvements
compared to relevant alternatives’
‘a new concept of great importance to business
and policy makers. It is about innovations
with lower environmental impact than
relevant alternatives. The innovations may be
technological
or
non-technological
(organizational, institutional or marketingbased). Eco-innovations can be motivated by
economic or environmental considerations.
The former includes objectives to reduce
resource, pollution control, or waste
management costs, or to sell into the world
market for eco-products’.
Eco-innovations are all measures of relevant
actors (firms, politicians, unions, associations,
churches, private households) which;
• develop new ideas, behavior, products and
processes, apply or introduce them and
• which contribute to a reduction of
environmental burdens or to ecologically
specified sustainability targets.
ENVIRONMENTAL INNOVATIONS
‘as innovations that consist of new or modified
processes, practices, systems and products
which benefit the environment and so
contribute to environmental sustainability’
GREEN INNOVATIONS
‘a rather pragmatic definition’, stating that it
‘does not have to be developed with the goal
of reducing the environmental burden (. . .) It
does however, yield significant environmental
benefits’
‘as hardware or software innovation that is
related to green products or processes,
including the innovation in technologies that
are involved in energy-saving, pollutionprevention, waste recycling, green product
designs, or corporate environmental
management’

De diversas naturezas são os fatores determinantes ou
direcionadores de ecoinovação. A literatura classifica esses
direcionadores, como fatores internos e externos à
organização. Os fatores internos são aqueles formados
pelos recursos, capacidades e competências de uma
organização, que proporcionam vantagens competitivas a
seus detentores.

Reference

Reid;
Miedzinsk,
2008

Quadro 2. Tipologia e características da ecoinovação
Tipologia

Principais características
• Produtos
novos
ou
significativamente
melhorados, cujas características apresentem
melhorias nos seus componentes técnicos e nos
materiais (PUJARI, 2006), resultantes de
ecotecnologias avançadas e do encurtamento do
ciclo de vida do produto (CARRILOHERMOSILLA; DEL RIO; KÖNÖLLA, 2010).
O impacto ambiental de ecoprodutos decorre mais
Ecoinovação
de sua utilização do que dá sua produção, como a
de produtos
emissão de CO2 dos combustíveis dos carros ou
como o seu descarte como os metais pesados de
bateriais. A análise do ciclo de vida dos produtos
a partir da sua criação, uso e descarte quando
aplicado a ecoprodutos possibilita ganhos
ambientais (CHRISTENSEN, 2011), como a
geração de energia eólica, redução no consumo de
energia, menor impacto do produto descartado;
• Novos elementos introduzidos nos sistemas de
produção para se produzir ecoprodutos,
modificando processos e sistemas operacionais,
que possibilitam a redução dos custos unitários e
Ecoinovação
a
produção
de
produtos
novos
ou
de processos
significativamente melhorados, com menor
impacto ambiental (NEGNY et al., 2012);
• Melhorias nos processos de produção existentes
ou a inclusão de novos processos que reduzam
impacto ambiental (RENNINGS, 2000);
• Relaciona-se a melhorias nos processos de gestão
através de novas práticas e métodos
ambientalmente
amigáveis,
possibilitando
melhorias no desempenho da organização, ao
apoiar
mudanças,
redução
de
custos
administrativos e de estocagem, melhorias no
ambiente de trabalho (CRUZ; PEDROSO;
ESTIVALETE, 2006). Embora diretamente não
reduzam impactos ambientais facilitam a
impantação de ecoprocesso e ecoprodutos
Ecoinovação
(MURPHY; GOULDSON, 2000). Programas
organizacional
ambientais internos como os de treinamento,
desenvolvimento de produtos, técnicas de
aprendizagem e grupos de melhorias ambientais
também fazem parte de atividades de
ecoinovação
organizacional
(KEMP;
ARUNDEL, 1998) bem como todos os esforços
administrativos de renovação de rotinas,
procedimentos, mecanismos e sistemas para se
produzirem inovações ambientais (CRUZ;
PEDROSO, ESTIVALETE, 2006).
Fonte: Adaptado de Cheng, Yang e Sheu (2014).

OECD,
2009a

Arundel;
Kemp, 2009

Klemmer;
Lehr;
Löbbe,
1999

Reference
Oltra; Saint
Jean , 2009
Reference
Driessen;
Hillebrand,
2002

Chen; Lai;
Wen, 2006

Dentre os fatores externos estão aqueles relacionados
com a regulação, fatores políticos e institucionais e a
interferência de stakeholders. Outros autores, por sua vez,
utilizam diferentes classificações, tais como fatores
relacionados a oferta, a demanda, a tecnologia, ao mercado,
as regulações.
Rennings (2000) estabeleceu três grupos de fatores
determinantes sendo eles: i) fatores puxados pelo
mercado (market pull) como a participação de mercado
(market share), a concorrência (competition), a busca de

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas referências bibliográficas.

As inovações sustentáveis apresentam tipologia
semelhante as das inovações convencionais, em produto,
processo e organizacionais. A caracterização desses tipos
de inovação está demonstrada no Quadro 2.
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novos mercados (new markets), os custos de mão-de-obra
(labor costs), a imagem da organização (image) e a
demanda dos consumidores (customer demand); ii) fatores
empurrados pela tecnologia (technology push) como: a
qualidade do produto (product quality), a eficiência dos
materiais (material efficiency), a movimentação do produto
( product palette), eficiência energética (energy efficiency)
e; iii) fatores empurrados pela Regulação (regulatory
push): a legislação ambiental vigente (existing
environmental law), os padrões de segurança e saúde
ocupacional (occupational safety and health standards) e
futura regulamentação (expected regulation).
Bernauer et al. (2006) segmenta os direcionadores em
três grupos: i) os determinantes regulatórios (regulatory
determinants), enfatizando questões relacionadas com o
rigor (stringency) da regulamentação ambiental atual e a
previsibilidade (predictability) de mudanças futuras; ii) os
determinantes de mercado (market determinants), com
ênfase na competitividade (competitiveness) e benefícios
ao consumidor (consumer benefit) e; iii) fatores internos
da firma (firm-internal factors) tendo com relevantes as
capacidades “verdes” (green capabilities), a inovatividade
(inovativeness) e o tamanho da firma (firm size).
Horbach (2008) propõe uma nova classificação, com
base em dados coletados na Alemanha, distinguindo: i)
fatores do lado da oferta (supply side) como capacidades
tecnológicas (incluindo capital humano e conhecimento) e
problemas de apropriação dos resultados das inovações
(restringir imitações) com base nas estruturas de mercados
restritivas (monopólio por exemplo), tamanho das firmas e
ganhos de escala; ii) fatores do lado da demanda
(demand side) como as expectativas de demanda de
mercado, conscientização ambiental e preferência por
produtos amigavelmente sustentáveis, pela sociedade e iii)
fatores políticos e institucionais (institutional and
political influences) como política ambiental de incentivo
à inovação baseada em incentivos ou abordagens
regulatórias e estrutura institucional (oportunidades
políticas de grupos ambientalmente orientados,
organização de fluxos de informação e existência de redes
de inovação).
Kesidou e Demirel (2012) com base em dados
coletados junto a empresas britânicas levam em conta,
como direcionadores das ecoinovações: i) fatores da
demanda como responsabilidade social corporativa
alinhando as práticas de negócio com as expectativas
sociais e exigências dos consumidores; ii) capacidades
organizacionais relacionadas a existência de um sistema
de gestão ambiental e; iii) o rigor das regulamentações
ambientais. Os autores consideram a significância dos
fatores mencionados para as decisões das firmas em
investir em ecoinovações e no nível destes investimentos.
Horbach, Rammer e Rennings (2012) realizaram
pesquisa quantitativa na Alemanha para identificar os
determinantes das ecoinovações por tipo de impacto
ambiental, premissa que não foi considerada em estudos
anteriores. Consideraram determinantes os seguintes
fatores: regulação (regulation), fatores puxados pelo
mercado (market pull factors), fatores empurrados pela
tecnologia (technology push factors) e fatores específicos
da firma (firm specific factors).

Para Triguero, Moreno-Mondéjar e Davia (2013) os
fatores a serem considerados são: i) do lado da oferta: os
determinantes dividem-se em empurrados pela tecnologia
(capacidades tecnológicas e gerenciais, colaboração com
institutos de pesquisa, agencias e universidades, acesso ao
conhecimento e informações externas) e de redução de
custo (tamanho da firma, preço dos materiais e preço da
energia); ii) do lado da demanda: segmentados em fatores
puxados pelo mercado (participação de mercado e
demanda de mercado por produtos verdes) e; iii) fatores
puxados/empurrados pela regulação (regulações
existentes, futuras regulações esperadas e acesso aos
subsídios e incentivos fiscais existentes). Com base na
revisão da literatura, a pesquisa utilizou a seguinte
classificação de direcionadores de ecoinovação:
Quadro 3. Direcionadores da ecoinovação. Síntese da revisão
da literatura
Categorização dos
fatores determinantes
• Demanda dos consumidores por
produtos ambientalmente amigáveis
• Redução de custos (materiais/insumos
e energia, mão de obra)
Puxados pelo mercado
• Busca
de
novos
mercados
(Market pull)
(pioneirismo)
• Ampliação do Market share
• Imagem da empresa
• Pesquisa e desenvolvimento (interna e
externa)
• Compra de patentes e licenças
• Capacidade tecnológica (recursos
Empurrados pela
Humanos e tecnologia)
tecnologia
• Participação em redes e sistemas de
(technology push)
inovação
• Sistema de Gestão ambiental
• Eficiência dos Materiais
• Novas formas de organização do
trabalho
• Expectativas do mercado
• Conscientização ambiental
Do lado da Demanda
• Preferencias por produtos ambientais
(Demand Side)
• Responsabilidade ambiental e práticas
de negócio das firmas
• Exigência legal (rigor da legislação e
dos marcos regulatórios)
Fatores regulatorios
• Antecipação à legislação futura (maior
(regulatory push)
rigor que atual)
• Normas e Padroes (exigências para
exportar)
Fonte: Elaborado pelo autor com base em Rennings (2000), Bernauer et
al. (2006), Horbach (2008), Kesidou e Demirel (2012), Horbach, Rammer
e Rennings (2012), Triguero, Moreno-Mondéjar e Davia (2013) e Cuerva,
Triguero-Cano e Córcoles (2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa é de natureza exploratória e descritiva
quanto aos seus objetivos. É exploratória ao se examinar
um tema ou problema pouco estudado ou desconhecido;
quando a revisão da literatura revelar apenas orientações
não pesquisadas e ideias vagas relacionadas ao problema;
quando se quer pesquisar temas e áreas sob novas
perspectivas ou analisar fenômenos desconhecidos ou
novos (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013). Por meio
de estudos exploratórios “os pesquisadores desenvolvem
conceitos de forma mais clara, estabelecem propriedades,
desenvolvem definições operacionais e melhoram o
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projeto final da pesquisa” (COOPER; SCHINDLER, 2011,
p. 147).
A pesquisa também é de caráter descritivo, pois esta
modalidade de estudo busca especificar propriedades,
características, perfis ou coletar e medir informações sobre
variáveis ou conceitos, porém sem indicar como se
relacionam (SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013).
Consiste também da descrição e análise de dados coletados
em questionários, entrevistas ou em outros instrumentos de
coleta, bem como a sua interpretação, com o intuito de se
chegar a alguma conclusão sobre o objeto da pesquisa
(DIDIO, 2014).
Esta pesquisa utilizou instrumentos de coleta
qualitativos, por meio de entrevista semiestruturada, que
foi precedida pela elaboração do Protocolo, documento
onde estão descritos os procedimentos e regras a serem
adotados na coleta de dados. Essas providências ajudam a
manter o foco, vindo a ser “uma maneira importante de
aumentar a confiabilidade da pesquisa” (YIN, 2010, p.
106). A entrevista semiestruturada baseia-se num roteiro
de perguntas, com algumas questões específicas, tendo o
entrevistador a liberdade de formular outras questões para
obter esclarecimentos ou informações adicionais
(SAMPIERI; COLLADO; LUCIO, 2013; COOPER;
SCHINDLER, 2011).
Para a análise dos dados foi utilizado a técnica da
análise de conteúdo que consiste da transcrição e análise
das entrevistas, para a obtenção de novos dados e
informações. Os resultados obtidos são confronta e
validados por análise documental e por informações
complementares.

bioprocesso, que é focado na preocupação com processos
de biodiversidade, para produção com sustentabilidade; c)
desenvolvimento de processos reversos para evitar que
resíduos do processo industrial contaminem o ambiente e
que possam ser reutilizados em aplicações produtivas; d)
melhor qualificação de projetos para obtenção de licenças
junto aos órgãos ambientais; e) certificação ambiental,
crédito de carbono e processos renováveis; f)
competitividade; g) necessidade econômica pela
continuidade dos negócios; h) criatividade, como forma de
compensar a falta de recursos.
O estudo não identificou direcionadores de demanda
(demand side) (HORBACH, 2008; KESIDOU;
DEMIREL, 2012; TRIGUERO; MORENO-MONDÉJAR;
DAVIA, 2013). Uma possível explicação tem relação com
o perfil das organizações entrevistadas. Expectativas do
mercado, conscientização ambiental e preferências por
produtos ambientais não faz parte do escopo das atividades
das plantas industriais na ZFM. A responsabilidade
ambiental e práticas de negócio das firmas replicam as
políticas internas das matrizes e não se originam de
intervenções do mercado. Em relação às empresas
regionais, um dos entrevistados afirmou que “para o
empresariado local, produtos de inovação da
biodiversidade não tem valor” e que o comportamento do
consumidor é norteado apenas pelo fator preço. O Quadro
4 apresenta a síntese dos principais direcionadores de
ecoinovação identificados na pesquisa.
Quadro 1. Potenciais direcionadores de ecoinovação na Zona
Franca de Manaus
Categorização dos
potenciais direcionadores
Discriminação
de ecoinovação
Empurrados pelo meio
ambiente
• Recursos da biodiversidade
(environment push)
Puxados pelo mercado
• Competitividade
(Market pull)
• Recursos não reembolsáveis
para P&D
• Cursos inovadores em
processos de
biodiversidade, para
Empurrados pela tecnologia
produção com
(technology push)
sustentabilidade;
• Desenvolvimento de
processos reversos de
utilização de resíduos;
• Criatividade
• Rigor da legislação dos
processos produtivos básicos
(PPBs);
• Melhor qualificação de
projetos para obtenção de
Fatores regulatorios
licença ambiental;
(regulatory push)
• Exigência de Certificação
ambiental;
• Responsabilidade ambiental
e práticas de negócio das
firmas

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A biodiversidade amazônica é considerada um fator
potencial que pode direcionar ecoinovações, através do
desenvolvimento de novos produtos, por meio de
biotecnologias, biofármacos, biocosméticos e fitoterápicos
(plantas medicinais). Todavia, muitos obstáculos impedem
o desenvolvimento de ecoinovações na região amazônica.
A biodiversidade como direcionador de ecoinoivações
reforça as ideias de Hart (1995) a respeito de uma visão
baseada em recursos naturais (natural-resource-based
view). Segundo o autor “... a estratégia e a vantagem
competitiva nos próximos anos sejam enraizadas em
capacidades que facilitem uma atividade econômica
ambientalmente sustentável” (HART, 1995, p. 991).
Com relação à regulação, o rigor da legislação não tem
efeito em algumas empresas estrangeiras cujas exigências
internas são maiores que a legislação local. Esta evidência,
de certa forma contradiz a teoria que considera, de forma
ampla, que os marcos regulatórios e a política ambiental
têm forte impacto e podem “forçar” ecoinovações
(RENNINGS, 2000; HORBACH, 2008). A legislação de
incentivos fiscais da Zona Franca de Manaus também não
prevê qualquer benefício para empresas que ecoinovarem.
A pesquisa também identificou os seguintes fatores que
podem influenciar e direcionar o desenvolvimento de
ecoinovações na região: a) disponibilização de recursos
não reembolsáveis para pesquisa e desenvolvimento; b)
oferta de cursos inovadores, como engenharia de
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Categorização dos
potenciais direcionadores
de ecoinovação
Fatores Internos
(internal factors)

empreendedores e seus recursos humanos, pela ausência de
uma cultura organizacional voltada para a inovação.
A ecoinovação e o desenvolvimento sustentável
encontram ambiente favorável de disseminação desde que
se consigam superar as barreiras existentes. A utilização de
produtos e a adoção de processos que ofereçam menor
impacto ambiental são igualmente aderentes a um novo
paradigma econômico que se encontra em vias de
desenvolvimento denominado Economia Ecológica. A
utilização mais racional dos recursos naturais, respeitando
os limites da natureza, pressupõe a supressão do consumo
desenfreado e do desperdício de materiais. Desta forma, a
economia subordina-se aos limites da natureza. Analisar o
desenvolvimento de produtos sustentáveis e a ética
organizacional sob a perspectiva da Economia Ecológica e
dos estudos organizacionais são temas pertinentes a serem
abordados em pesquisas futuras.
As relações existentes entre a ecoinovação e o
desenvolvimento sustentável, diante de novos paradigmas
econômicos, ecológicos e sociais que estão se
consolidando desde o final do século XX tem aderência
com as características regionais existentes no Amazonas e
na Amazônia.

Discriminação
• Necessidade econômica de
perenização do negócio
(sobrevivência)

Fonte: Aloise (2017).
As dificuldades e obstáculos ao desenvolvimento de
ecoinovações estão relacionados à desarticulação entre os
principais atores do processo de inovação – empresas,
academia e órgãos governamentais – e por problemas de
natureza econômica e gerencial, razões de ordem cultural,
operacional e política.
A desarticulação entre empresas, governo e órgãos
públicos é consequência da falta de um sistema de
inovação estruturado e de um modelo de inovação
consolidado. A burocracia do setor público é outro
importante fator impeditivo que traz inúmeras dificuldades
operacionais para as instituições dedicadas a pesquisa.
Dentre os obstáculos de natureza econômica estão: a) o
alto custo de desenvolvimento de tecnologias sustentáveis;
b) dificuldades logísticas inviabilizam economicamente o
bionegócio, pois a exploração dos recursos naturais da
biodiversidade é feita com base em práticas de extrativismo
e não de plantio organizado”.
A ausência de políticas específicas de ciência e
tecnologia voltadas para a ecoinovação e falta de
conhecimento sobre a forma de obtenção de recursos
públicos não reembolsáveis são importantes obstáculos de
natureza política.
Dentre os impactos de natureza organizacional estão: a)
a ausência de uma cultura empresarial voltada para a
ecoinovação e o empreendedorismo” e; b) a baixa
qualificação da mão-de-obra para desenvolver
ecoinovação.
As proposições para a remoção desses entraves estão
relacionadas ao planejamento articulado entre as várias
esferas governamentais, formulação de políticas públicas
adequadas, desburocratização e redução da carga
tributária, investimento em ciência e tecnologia, criação de
demanda por produtos sustentáveis, incentivos a adoção de
tecnologias limpas, planejamento e ações conjuntas de
empresas, academia e governo, qualificação de recursos
humanos e exigências ambientais para receber incentivos
fiscais.
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formas de mapear os territórios realizados pela
geografia. Nessa perspectiva, a coleta de dados foi
realizada durante as oficinas de mapeamento
situacional de alguns territórios indígenas.

INTRODUÇÃO
Há uma estreita relação entre os indígenas, os recursos
naturais e a natureza. Necessitam deles para se alimentar,
para construir suas casas, produzir canoas e remos, assim
como para elaborar remédios com plantas medicinais para
cuidar das pessoas, animais doentes e com kutipa das
aldeias. Com isso, os indígenas criam o ambiente propício
para transmissão da cultura em diferentes espaços
ocupados por eles, “o caso específico das línguas indígenas
cuja territorialidade linguística é reconhecida pelos seus
falantes, onde ela se reproduz e se produz, se estenderá até
a cidade sem prejuízo desta” (SILVA, 2007, p.69).
Os saberes tradicionais indígenas são repassados por
anciãos, pais, irmãos mais velhos e outros parentes. Nesse
sentido, o povo Kokama vivia e vive ao longo das margens
dos rios e atualmente nas cidades, fortalecendo língua e
cultura por meio dos laços familiars e por meio da escolar
indígena RUBIM (2016). O mesmo ocorre com o povo
Ticuna FORMABIAP (2011).
Este trabalho visa apresentar os objetos e os jogos
aprendidos cedo pelas crianças indígenas que estimulam o
desenvolvimento de capacidades no processo de
socialização, coordenação, destrezas sensoriais, motora e a
linguagem, durante os primeiros anos de vida. Assim, nos
quatro anos de pesquisa realizada na fronteira entre Brasil
e Peru, passamos a ter acesso a conhecimentos acerca das
características motoras, linguísticas, cognitivas e
emocionais desses povos que fortalecem a educação
indígena e a educação escolar indígena na fronteira. O
Programa de Formação de Mestres Bilíngue da Amazônia
Peruana-FORMABIAP trabalha com formação inicial e
intercultural de professores indígenas.
Dessa maneira, há professores Kukama-Kukamiria
(Kokama) e Ticuna, além de outros povos. Nesse local, são
realizadas pesquisas em prol da cultura dos respectivos
povos. Assim, no ano de 2015, tive a oportunidade de ir a
Zungarococha no Peru, local do FORMABIAP, para
conhecer a experiência de revitalização e vitalização das
línguas e culturas indígenas Rubim (2016) dos povos
indígenas atendidos por esse programa. Nessa perspectiva
encontramos vivências culturais expressa nesse trabalho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Predomina na fala dos entrevistados o
fortalecimento da língua e da cultura nos seus territórios.
Afirmam que nasceram e aprenderam a respeitar os
espíritos dos recursos naturais, sua língua, seus costumes e
suas “tradições”, numa relação de equilíbrio, pois os
recursos naturais lhes dão aquilo de que necessitam para
viver. Cuidamos de nossas matas, de nossos rios, lagos, dos
peixes, das aves como nossas próprias casas, uma “[...]
herencia tan importante que nos legaron nuestros
antepasados la llamamos territorio” (RICOPA YAICATE,
2009, p. 96).
Nesse ambiente, todos ajudam-se mutuamente,
compartilhando a comida, a bebida, a terra e o lago; são
formas de transmissão da cultura no cotidiano das
comunidades em que a língua muitas vezes em palavras
soltas é ensinada. Apesar de haver alguns conflitos
internos, todos se ajudam e procuram estar vivendo sempre
juntos em comunidade. Para Bauman (2003), comunidade
representa um local em que os agentes sociais se sentem
acolhidos e protegidos, pois este sentimento na
comunidade é aprendido pela relação que têm com a
natureza, pela atitude de proteção, de união e astúcia.
Assim, os objetos e jogos são retirados da natureza para
desenvolver as habilidades cognitivas das crianças.
Japó empalhado: para o povo ticuna este pássaro
empalhado influencia de forma positiva o desenvolvimento
cognitivo das crianças, principalmente em relação à
linguagem. Eles utilizam o japó empalhado como jogo ou
como brinquedo móvel. Para empalhar o pássaro devem
levar em conta a fase da lua, pois esse processo deve ser
feito na lua cheia. Ao realizar o tratamento de empalhar o
pássaro, devem conservar suas características originais,
por isso utilizam algodão. Depois de pronto, o japó é
pendurado em uma viga da casa para o bebê se distrair ao
observer as cores preta e amarela das penas do japó. As
crianças maiores de um ano brincam com o japó, arrastam
pela casa e lhe dão comida. Para o FORMABIAP (2011)
no brincar as crianças desenvolvem a noção sensorial,
identificam formas, texturas, cores, tamanhos, pesos, além
de desenvolver a imaginação.
Linha de tucum com ossos de jabuti: o povo
ticuna aproveita a carne do jabuti na preparação de
diferentes pratos e guardam seus ossos, depois de lavados
e secos. Esses ossos são utilizados para elaborar objetos
como a enfiadeira de ossos. Para produzir essa enfiadeira,

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os passos da pesquisa foram realizados no Brasil
e no Peru, países em que a metodologia da Cartografia foi
utilizada como instrumento etnográfico para a coleta dos
dados. A Cartografia, como instrumento etnográfico,
apresenta princípios de etnografia, segundo Almeida
(2014), que retratam o mapeamento situacional, em
vista de uma nova cartografia, que rompe com as
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os pais utilizam cerca de 20 ossos medianos extraídos da
entreperna do jabuti. Com um arame quente, perfuram os
ossos para posteriormente enfiar em uma corda de tucum
previamente torcida. Depois esse material é colocado em
cima da rede do bebê para que ele possa dormir mais
rápido. Para o Formabiap (2001) esse tipo de material
desenvolve a coordenação visual e auditiva dos bebês.
Além de desenvolver a coordenação motora e visual das
crianças maiores que brincam com o objeto.
Brinquedo (objeto) de casco de uruá: o povo
ticuna tem o uruá como parte de sua dieta alimentar.
Depois de consumir o uruá, o casco é limpo para ser
transformado em diferentes objetos. Os pais fazem buracos
ao redor da abertura do casco do uruá. Em cada buraco,
amarram cordas de tucum com sementes de tento, lágrima
de nossa senhora, olho de boi, pena de arara e de papagaio.
Esse objeto é pendurado na viga da casa ou nas redes, além
de ser utilizado como chocalho para entreter as crianças.
Esse objeto serve para desenvolver a visão e a audição das
crianças.
Casco de jabuti: o jabuti faz parte da dieta
alimentar do povo Kokama. Em época de verão, esse
animal é encontrado nas restingas, onde caem os frutos das
árvores de taperebá, de mapati entre outros. O povo
Kokama possui uma forte relação com esse animal, seja por
ser um prato típico apreciado por eles, seja por ser
considerado um animal doméstico ou por considerá-lo
como remédio para determinadas doenças. Depois de
retirar a carne do casco, ele é lavado e posto para secar ao
sol. Uma vez seco, é feito um buraco ao redor do casco. Em
seguida, são pendurados diferentes tipos de sementes
(lágrima de nossa senhora, olho de boi, entre outras), além
de escamas de pirarucu, dente de macaco, entre outros.
Esse objeto é amarrado na viga da casa ou em cima da rede
do bebê para distraí-lo com seu som e movimento. Dessa
forma, o casco do jabuti preparado para acalentar os bebês
serve para desenvolver as habilidades visuais e auditivas
dos bebês.
O jacuraru: as crianças Kokama gostam de imitar
o jacuraru, uma espécie de réptil. Elas fazem o jogo do
jacuraru. Uma criança enche a barriga de ar e a outra retira
o ar da barriga. Quem não errar o comando é o vencedor.
Esse jogo desenvolve a atenção, a concentração, além do
controle corporal.
Assobio com a folha da mandioca: Quando os pais
levam as crianças para roça, elas ajudam a carregar e a
limpar a mandioca. As crianças Kokama também gostam
de ir à roça para brincar, principalmente com as folhas da
mandioca. As crianças escolhem a folha mais verde,
sopram até emitir o som. Os sons são suaves e fortes, assim
as crianças podem entoar melodias com os sons que saem
das folhas.
O boto: as crianças Kokama que nascem na beira
do rio são excelentes nadadores e mergulhadores. Elas
brincam de se esconder no fundo do rio. O jogo do boto é
realizado quando as crianças vão tomar banho no rio. Uma
é o boto e as demais mergulham para não ser pego pelo
boto. Quando as crianças emergem, precisam falar
buuuuuuuu! Assim, nesse esconde- esconde, a criança boto
tem que adivinhar onde vai boiar as outras crianças. Ela
persegue as crianças até conseguir pegá-la, então a criança

que foi pega será o próximo boto. As crianças gostam
muito desse jogo que contribui para seu desenvolvimento
físico, motor e sensorial.

CONCLUSÕES
Os objetos e jogos elaborados por pais, mães, avós, irmãos
mais velhos das crianças fortalecem os saberes tradicionais
expressos na língua e na cultura desses povos. Aqui,
exemplificamos a experiência de elaboração de alguns
objetos e jogos do povo Kokama e Ticuna para apresentar
a importância do registro dessas atividades para as novas
gerações. Em cada descrição feita, é apresentada a riqueza
do saber ancestral, pois na comunidade é encontrado todo
recurso natural que necessitam para elaborar seus objetos e
jogos culturais. Assim todos os povos indígenas possuem
uma diversidade de jogos e objetos, uma grande riqueza
lúdica que contribui para o desenvolvimento sensorial,
motor e linguístico desses respectivos povos.
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mais efetiva na vida política das nações democráticas e o
aprimoramento e criação de mecanismos de transparência
nos atos públicos, visto que a transparência está
diretamente relacionada com a consolidação dos ideais
democráticos, pois o Estado sendo incapaz de suprir todas
as demandas da sociedade, por meio de mecanismos de
transparência, justifica as prioridades estabelecidas e
possibilita o acompanhamento social da prática de atos pela
Administração Pública.
Um dos elementos necessários para a
transparência dos atos públicos é a liberdade de imprensa,
pois sem a possibilidade de veiculação livre de
informações públicas, característico do período ditatorial
vivenciado dentre 1945 e 1965 no Brasil,
No Brasil, além de definir o direito à liberdade de
imprensa, o legislador também consagrou a transparência
em diversos dispositivos na Constituição da República de
1988, bem como, em leis infraconstitucionais, sendo que
há necessidade de aprimoramento desses mecanismos com
a veiculação de informações sobre programas, projetos e
ações
governamentais
possibilitando
desde
o
acompanhamento físico financeiro de atividades, até
disponibilidade em portais de transparência de contratos e
aditivos celebrados no âmbito da Administração.
Deste modo, se verifica que há necessidade de dar
efetividade aos postulados que regem o direito
fundamental à transparência dos atos públicos, por meio do
aprimoramento dos meios de divulgação de informações
possibilitando que esses dados sejam acessíveis pela
sociedade, devendo, também, ser fomentada a participação
popular no acompanhamento dos atos públicos, de modo a
serem fortalecidos os ideais democráticos no país.

INTRODUÇÃO
O presente trabalho científico foi elaborado a
partir da reflexão acerca do contexto recente da democracia
brasileira, diante da crescente insatisfação popular com o
exercício das atividades governamentais pelo Estado.
Assim, faz-se necessário analisar o modo como se deu o
crescimento na quantidade de Estados democráticos ao
longo das últimas décadas, considerando a influência que
os ideais da democracia passaram a exercer entre as nações
do planeta. Também se pretende fazer uma abordagem
acerca da relação entre a transparência dos atos públicos
com a democracia, especialmente, diante dos problemas
que enfrentados para a consolidação dos ideais
democráticos no Brasil. Por fim, se faz necessária uma
breve abordagem acerca dos instrumentos legais que
possibilitam a transparência nos atos públicos no Brasil,
principalmente, a partir da promulgação da Constituição da
República de 1988.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa utilizada foi bibliográfica com a
análise de livros, periódicos e da legislação acerca do
assunto e o método a ser utilizado é o dedutivo, partindo do
geral para o particular.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Houve um crescimento considerável na
quantidade de Estados democráticos a partir do Século 20,
motivada por diversos fatores, dentre os quais a
necessidade de conter os problemas gerados pelo
absolutismo que resultou na Segunda Guerra Mundial, a
qual, por meio da imposição da força armada deixou um
cenário de destruição, especialmente, na Europa, bem
como, pela necessidade de propiciar o crescimento
econômico e a consolidação das instituições do Estado nos
moldes ocorridos com as grandes democracias, como os
Estados Unidos da América e a Inglaterra.
Do mesmo modo como houve o crescimento na
quantidade de nações democráticas, se verificou no século
20 e início do presente século uma crescente crise de
representatividade política, descrença nos poderes estatais
constituídos, bem como, o aumento da corrupção
relacionada ao exercício do Poder Político e, com isso, a
insatisfação social com a democracia representativa o que
constitui uma ameaça à consolidação dos ideais
democráticos no planeta, os quais expressam de forma
mais justa e igualitária a vontade dos cidadãos.
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INTRODUÇÃO
O setor elétrico, enquanto setor econômico, é de
grande importância para qualquer sociedade, seja pela
essencialidade do seu principal produto, a energia elétrica;
seja pela magnitude dos recursos financeiros que este
movimenta e, ainda, pelo reflexo do mesmo junto a todos
os demais setores econômicos. A magnitude econômica do
setor elétrico, diferentemente do que muitos profissionais
pensam, impõe a atuação de profissionais com diferentes
formações acadêmicas, ou seja, é um ambiente
multidisciplinar. Apresenta-se primeiramente uma visão
geral da infraestrutura organizacional do setor elétrico
brasileiro. Em seguida discorre-se acerca de oportunidades
para negócios e emprego.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO
SETOR ELÉTRICO BRASILEIRO

Figura 2. Sistema Interligado Nacional. Fonte: ONS (2018)

A indústria de energia elétrica se constitui,
basicamente, de usinas que produzem eletricidade, do
sistema de transmissão que assegura a entrega da
eletricidade aos centros consumidores e, do sistema de
distribuição a quem compete fazer entrega da energia
elétrica aos consumidores. Na figura 1, tem-se uma
representa esquemática da indústria de energia elétrica.

No âmbito do setor elétrico concorrem agentes
públicos e privados. No âmbito federal, tem-se os seguintes
agentes: o Ministério de Minas e Energia – MME; o
Conselho Nacional de Política Energética – CNPE; o
Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico – CMSE; a
Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL; a
Empresa de Política Energética – EPE; o Operador
Nacional do Sistema – ONS e a Câmara de
Comercialização de Energia Elétrica - CCEEE.
É competência do MME conduzir a política
energética nacional. O CNPE, por sua vez, é um órgão de
assessoria da Presidência da República para formulação de
políticas e diretrizes de energia. Compete ao CMSE
acompanhar e avaliar a continuidade e segurança do
suprimento de energia. A regulação e fiscalização do setor
elétrico compete a ANEEL. A missão da EPE, por sua vez,
consiste na realização de estudos para o planejamento da
expansão do setor elétrico. Compete ao ONS a
coordenação da operação das usinas e redes de transmissão
do SIN. Por fim, é de responsabilidade da da CCEE
viabilizar a comercialização de energia elétrica no Sistema
Interligado Nacional (SIN), cabe a esta, administrar os
contratos de compra e venda de energia elétrica, sua
contabilização e liquidação.
Tem-se ainda, os denominados agentes setoriais, quais
sejam:
✓ Agentes geradores. São empresas responsáveis pela
operação das usinas geradoras de energia.
✓ Agentes de transmissão. São empresas responsáveis
pela transmissão de energia elétrica.
✓ Agentes de distribuição. Operam um sistema de
distribuição.
✓ Consumidores Livres. São aqueles consumidores que
possuem a opção de escolher seu fornecedor.

Figura 1. Representação esquemática da indústria de energia
elétrica. Fonte: ABRADEE (2018).

Para entender a organização do setor elétrico
nacional é mister, preliminarmente, compreender que sua
infraestrutura física se divide no Sistema Interligado
Nacional - SIN em nos Sistemas Isolados – SI. O SIN é
constituído por usinas para geração de energia elétrica,
fundamentalmente hidrelétricas, e extensas linhas de
transmissão. O SIN engloba as cinco regiões geográficas,
sendo considero o maior do planeta. Na Figura 2, tem-se a
representação do SIN.
Por sua vez os Sistemas Isolados se constituem de
usinas, predominantemente a óleo diesel, desconectadas
eletricamente do SIN. A grande maioria dos SI´s se
encontram na região Norte.
De posse da visão macro da infraestrutura física
do setor elétrico, discorre-se acerca da estrutura
organizacional.
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✓ Agentes importadores. São agentes que estão
autorizados a implantar linha de transmissão para
importar energia elétrica.
✓ Agentes exportadores. São agentes devidamente
autorizados para implantar linha de transmissão para
exportar energia elétrica.

engenharia, arquitetura, economia, marketing, dentre
outros. A execução de projetos no interior do estado do
Amazonas, particularmente os executados nas calhas de
rios, exigem profissionais da área de logística.
IV. Projetos de P&D. Data também do ano de 2000 a
legislação que tornou compulsório o investimento anual
das empresas do setor elétrico em projetos de P&D. Os
projetos não versam exclusivamente sobre aspectos
técnicos das empresas, questões importantes relacionadas
com outras áreas de conhecimento, tais como as afetas as
áreas de logística, segurança do trabalho, meio ambiente,
dentre outras; são de interesse das empresas.
Na Amazonas Distribuidora de Energia S/A, até
dezembro de 2017 havia um saldo de R$ 31,32 milhões
para investimentos em P&D. Recurso esse que se soma ao
valor anual que corresponde a 0,75% da Receita
Operacional Líquida. Portanto, nesse ano, a empresa estava
obrigada a aportar, em projetos de P&D, o montante da
ordem de R$ 19,95 milhões.
É importante mencionar que a lei que tornou
compulsório os investimentos em P&D, estabeleceu que,
no mínimo, 30% do investimento deve ser feito nas regiões
Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Ocorre que essa
determinação não vinha sendo cumprida e a ANEEL
passou a cobrar o cumprimento da lei. Portanto, espera-se
que investimento muito mais vultosos passem a ser
aportados nas instituições locais. Além disso, é possível
que instituições de pesquisa se estabeleçam na região para
captarem tais recursos.
A área de P&D é a que possui maior capacidade
de absorção de profissionais com diversas formações.
Apesar disso, é a que exige profissionais com melhor
qualificação, sendo desejável mestres e doutores.
IV. Fontes renováveis de energia. De acordo com IRENA
(2017), o setor de energias renováveis, em termos global,
no ano de 2016 empregou 9,8 milhões de pessoas,
representando um crescimento da ordem de 1,1% com
relação ao ano de 2015. O Brasil é o segundo país maior
gerador de emprego na área de fontes renováveis de
energia, perdendo somente para a China.
As fontes renováveis de energia não
convencionais estão em pleno avanço no cenário nacional.
Embora a energia eólica detenha a hegemonia no primeiro
lugar, a tecnologia solar fotovoltaica vem ganhando espaço
rapidamente devido a vários incentivos. Para fins desse
trabalho as oportunidades de negócios e empregos serão
apresentadas sob a ótica de investimentos do poder público
e do capital privado.
IV.1 Investimento do poder público
Investimento em fontes renováveis de energia são passíveis
de se inserirem nos programa de P&D e de Eficiência
Energética das empresas do setor elétrico. Além disso,
conforme o planejamento do governo federal, o
atendimento de comunidades remotas no âmbito do
Programa Luz para Todos deverá ser levado a efeito via o
uso de tecnologia de energia renovável, particularmente
solar fotovoltaica.
O contingente populacional a ser atendido ainda
não é devidamente conhecido, mais há a necessidade de
atendimento de milhares de domicílios em toda a região
amazônica. Seja a realização de tal serviço de

OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS
E EMPREGO
A seguir serão descritas algumas oportunidades
de negócios e/ou empregos no setor elétrico.
I. Comercialização de energia elétrica. Com a
interligação de Manaus ao SIN, surgiu a figura do
Consumidor Livre de Energia. De acordo com
ABRACEEL (2018), pode ser consumidor livre: i)
consumidores com carga maior ou igual a 3 MW atendidas
em tensão maior ou igual a 69 kV; ii) unidades
consumidoras instaladas após 07 de julho de 1995 com
demanda maior ou igual a 3 MW e atendidos em qualquer
tensão, e; iii) unidades consumidoras com demanda igual
ou maior que 500 kW atendidos em qualquer tensão, sendo
que a escolha do fornecedor é restrita à energia oriunda das
fontes incentivadas, a saber: Pequenas Centrais
Hidrelétricas, Usinas de Biomassa, Usina Eólicas e
Sistemas de Cogeração Qualificada.
Para Manaus, já vieram empresas especializadas
na comercialização de energia elétrica, tais como a
COMERC, a ECOM Energia e a Tradener
Comercialização de Energia.
É importante salientar que a formação em
engenharia elétrica não é suficiente para desenvolver
atividades nessa área, faz-se necessária conhecimentos
outros, na área de economia e de gestão de contratos. Por
outro lado, profissionais com formação diversa da
Engenharia Elétrica, desde que se especialize, poderá atuar
nesse segmento.
II. Agências reguladoras. A ANEEL firma convênio com
agências reguladoras estaduais, para descentralizar a
fiscalização para empresas do setor elétrico. Para
desempenhar suas atividades, as agências carecem de
economistas, contadores, advogados, profissionais de
engenharia elétrica, dentre outros. No momento, somente o
estado do Acre possui agência reguladora estadual com
convênio celebrado com a ANEEL.
III. Projetos de Eficiência Energética. A partir do ano de
2000, as empresas do setor elétrico brasileiro foram
obrigadas a manterem um programa de Eficiência
Energética, sendo o mesmo composto por projetos
contratados anualmente. Na Amazonas Distribuidora de
Energia, até dezembro de 2017 havia um saldo de R$ 80,94
milhões para investimento em projetos de Eficiência
Energética. Recurso esse que se soma ao valor anual que
corresponde a 0,25% da Receita Operacional Líquida. De
acordo com KPMG (2016) a ROL da Amazonas
Distribuidora de Energia, no ano de 2016, foi de
aproximadamente R$ 2,66 bilhões. Portanto, a obrigação
de investimento em projetos de eficiência energética,
naquele ano, foi da ordem de R$ 6,65 milhões.
A área de eficiência energética, demanda
profissionais com formação em diferentes ramos da
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responsabilidade direta das concessionárias, seja de
terceirizadas, haverá a necessidade de contratação de
profissionais com formação além da engenharia,
administração, contabilidade, economia dentre outros.
IV.2 Investimento privado
Desde a entrada em vigor da Resolução Normativa ANEEL
no. 482/2012, o consumidor de energia elétrica passou a ter
o direito de gerar sua própria energia e o excedente injetar
na rede da concessionária fazendo o abatimento de seu
consumo, inclusive podendo receber créditos.
Essa modalidade de geração de energia,
denominada Geração Descentralizada – GD, cresceu a taxa
expressiva. Na figura 1 pode verificar a evolução da
quantidade de usinas e das unidades consumidoras que
recebem créditos, até o dia 8 de maio de 2018.
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Figura 1. Evolução da quantidade de UC´s que recebem crédito e
de quantidade de usinas, no período de 2011 a 8 de maio de 2018.
Fonte: Própria do autor.

No estado do Amazonas a quantidade de instalações ainda
é pequena (30 usinas), no entanto, o governo do estado já
solicitou a autorização para aderir ao incentivo do ICMS –
Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviço. O
incentivo consiste na isenção da cobrança do ICMS sobre
a energia que o consumidor injeta na rede da
concessionária.
Várias empresas já se instalaram no estado do
Amazonas e sabe-se que outras estão chegando. Neste
segmento haverá a demanda por administradores,
contabilistas, arquitetos, engenheiros civis, eletricistas
dentre outros profissionais.

CONCLUSÕES
O setor elétrico comporta e exige a atuação de profissionais
com diferentes formações. Como foi demonstrado, as
oportunidades são diversas. No entanto, é mister que os
interessados em aproveitar as oportunidades que este
oferece, busque adquirir a devida qualificação.
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preenchimento da FCN que se originará a capa do processo
de abertura de empresas a ser entregue diretamente na
JUCEA, juntamente com o Contrato Social, impresso
previamente do mesmo portal, anexando o ainda o DBE, as
taxas e seus respectivos comprovantes de pagamento e as
cópias dos documentos de identidade dos sócios.

INTRODUÇÃO
Com a Implantação da REDESIM no Estado do
Amazonas o processo de abertura de empresas tornou-se
mais ágil e unificado. Por meio de uma plataforma online
é realizada a consulta de viabilidade da empresa e o
monitoramento de todo o processo, limitando o
atendimento presencial apenas para a entrega da
documentação perante o Órgão de Registro responsável.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após a entrega da documentação na JUCEA em
até 72h já está disponível para a impressão o Alvará
Provisório de Funcionamento da empresa, juntamente com
a Inscrição Municipal e o CNPJ, toda a documentação é
validada por meio digital e fica disponível para a impressão
na área de consulta do processo, evitando deslocamentos
desnecessários até os Órgãos Responsáveis. Ainda estão
disponíveis por meio de plataforma online licenciamento
ambiental, autorização do corpo de bombeiros, cadastro
para emissão de notas, dentre outros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Primeiramente deve-se definir se o cliente irá
constituir uma empresa sobre forma individual ou em
sociedade, após esta primeira definição deverá ser feita a
análise para identificar qual modalidade de empresa
melhor se adequa às suas necessidades. Para os clientes que
não possuem sócios, as opções são: Empresário Individual;
MEI e a Empresa Individual de Responsabilidade
Limitada. Os Clientes que desejam constituir uma empresa
em sociedade têm a opção de escolher entre a Sociedade
Empresária e a Sociedade Simples.
Com a modalidade da empresa definida deve-se
montar um Plano de Negócios, onde será determinado o
Capital Social da empresa, juntamente com a limitação de
responsabilidade de cada sócio, se houver, no que se refere
a proporcionalidade de responsabilização sobre a
quantidade da cota capital. Para o enquadramento no
Regime Tributário se faz necessário um estudo para
averiguar qual das opções disponíveis apresenta um melhor
retorno para a empresa. Os fatores que irão determinar as
escolhas estão ligados a provisão de faturamento, as
atividades que a empresa desempenhará e a relação dos
sócios com as atividades desenvolvidas.
As opções disponíveis para enquadramento são:
Simples Nacional, onde o faturamento anual da empresa
não poderá exceder o valor de 4,8 milhões e o seguimento
da empresa (a atividade exercida) deverá constar na lista de
atividades permitidas; Lucro Presumido, onde qualquer
empresa que não esteja obrigada ao enquadramento em
outro regime pode aderir; Lucro Real, que se faz
obrigatório para empresas instaladas no país que possuam
faturamento superior a R$ 78 milhões ou aqueles
empreendimentos que atuam no mercado financeiro e
possuam lucros e rendimentos no exterior. Após as
primeiras definições, deverá ser realizada uma consulta
prévia sobre a viabilidade da empresa e razão social
diretamente no site no Empresa Super Fácil, a fim de obter
o Resultado da Consulta Prévia como deferido para dar
seguimento ao processo. Com a consulta prévia aprovada
deve-se solicitar o Documento Básico de Entrada (DBE),
diretamente no site da Receita Federal pelo link do Coletor
Nacional. A Ficha de Cadastro Nacional (FCN) é
preenchida diretamente no site do Empresa Super Facil,
dentro da Consulta Prévia na parte que cabe a JUCEA
(Junta Comercial do Estado do Amazonas). A partir do

CONCLUSÕES
A padronização e a unificação de diversos
processos em uma plataforma única digital facilitou o
processo de abertura de empresas, trazendo agilidade e
proporcionando maior eficiência aos envolvidos. Toda a
plataforma possui uma interface de excelente usabilidade,
o que proporciona certa autonomia ao usuário. Contudo,
apesar do procedimento ser praticamente todo
automatizado a visão crítica e a percepção individual do
contador em identificar as melhores opções e adequar o
cliente mediante as possibilidades existentes para obter
melhores resultados e benefícios legais se torna um
diferencial, pois somente com o conhecimento de um
profissional qualificado da área é possível atender a todas
as exigências legais sem que haja algum passivo referente
ao descumprimento destas.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Identificar madeiras da Amazônia somente
através do nome vulgar pode levar a erros na utilização
dessas madeiras. È comum na região atribuir o mesmo
nome vulgar a várias espécies de madeiras botanicamente
diferentes (CASTROE SILVA, 2002). Tal cenário pode
acontecer dentre e entre regiões. Regionalmente com a
introdução de novas madeiras observa-se o aparecimento
de novas nomenclaturas populares para madeiras que antes
não eram utilizadas comercialmente.
Urge, pois, a necessidade de se identificar
cientificamente as madeiras a fim de que possamos
oferecer ao consumidor uso adequado das mesmas. Neste
sentido, a caracterização macroscópica dos elementos
celulares do xilema dessas madeiras contribuirá para uma
identificação cientifica adequada e contribuirá para
utilização da mesma, não de uma maneira empírica, mas
baseada nas propriedades da madeira identificadas
corretamente. Neste sentido, objetivamos analisar e
descrever macroscopicamente o xilema de madeiras
comumente utilizadas nas movelarias do município de
Parintins (AM).

A madeira a mais representativa na amostragem foi a
denominada de Angelim todas pertencentes ao gênero
Hymenolobium e de Muiracatiara pertencentes ao gênero
Anarcardium. Duas espécies do gênero Hymenolobium
foram identificadas como H. petraeum (Angelim-pedra) e
H. excelsum (Angelim). A família botânica mais
representativa foi a Fabaceae com 52% das madeiras
inclusas (Figura 1).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Das quatro amostras denominadas de Marupá
uma delas foi identificada como Jacaranda copaia
(Bignoniaceae) e as restantes como Simarouba amara
(Simaroubaceae). Neste caso, a estrutura que diferenciou
as espécies foi a presença de raios estratificados em
Simarouba amara e ausência em Jacaranda copaia uma
vez que o tipo de parênquima é praticamente o mesmo para
ambas as espécies quando visto na seção transversal.
No nome vulgar “Sucupira” e “Sucupira-preta”
foi identificada uma espécie de Diplotropis martiusii, e o
restante como Diplotropis. sp. Estas madeiras são muito
similares visualmente e apresentam cerne altamente
resistente ao ataque de cupim de madeira seca e
praticamente a mesma indicação de uso. (CASTRO E
SILVA, 2002).
Procopio e Secco (2002) chamaram à atenção do
fato de se usar somente o nome vernacular na identificação,
pois, neste caso pode-se omitir a verdadeira ocorrência
geográfica das espécies, uma vez que “existe grande
variação destes nomes associados à diferentes espécies e
que mudam conforme a região.
O elemento celular mais marcante presente na
grande maioria das espécies foi o parênquima, o qual com
os seus vários tipos é fator determinante para identificação
das espécies (Figura 2).

Coleta do material: Amostras de madeiras foram
coletadas em 11 movelarias do município de Parintins
(AM) e levadas ao laboratório para corte e preparação para
posterior caracterização macroscópica. Preparação do
corpo-de-prova: Amostras de 3,5x2,0x5cm foram
confeccionadas do material coletado, mostrando os três
cortes (transversal, tangencial e radial) bem alinhados,
lixados com lixas de diferentes gramaturas. Para minimizar
o efeito do aparecimento de fissuras no corpo-de-prova foi
aplicada parafina líquida na face transversal oposta à
utilizada para caracterização macroscópica. Análise
macroscópica: A caracterização macroscópica foi
realizada com auxílio de lupa manual de 10x de aumento
no corte transversal foram analisados os seguintes
elementos celulares: poros, parênquima, raios, linhas
vasculares; no corte tangencial: estratificação dos raios,
conteúdo das linhas vasculares e no radial o contraste dos
raios. Para descrição dos elementos celulares observou-se
a recomendação do Commitee International of Wood
Anatomist-IAWA (1989) e Norma COPANT (1974). A
identificação das amostras foi realizada por comparação
com trabalhos de identificação de madeiars da Amazônia
realizado por Loureiro et al. (2000), Loureiro et al. (1997),
Loureiro, Silva, Alencar (1979, vol I e II). Análise dos
dados: Foram confeccionadas tabelas e gráficos referentes
às famílias ocorrentes e confeccionadas chave dicotômicas
para identificação das espécies analisadas.
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Freitas e Vasconcellos (2010) citam o tipo de
parênquima como um caractere anatômico importante na
identificação macroscópica utilizando uma lupa manual de
10x de aumento.
CHAVE DICOTOMICA
1a Parênquima bem visível com auxílio de lupa manual ........... 3
2b Parênquima escasso difícil de observar com lupa manual ... 12
3a Raios estratificados........................................................... ..... 4
3b raios não estratificados............................................................ 6
4a Parênquima do tipo aliforme confluente em faixa largas
envolvendo vários poros ................................ Hymenolobium sp.
4b Parênquima aliforme simples na maioria ou parênquima
aliforme confluente em linhas sinuosas........................................5
5a Madeira branca raios finos e espaçados, parênquima
confluente em linhas sinuosas envolvendo vários poros.................
.........................................................................Simarouba amara.
5b Madeira de cor rosada a bege-rosado maioria parênquima
aliforme simples ................................................ Platymiscium sp
6a Parênquima aliforme losangular, simples econfluente,
formando trechos oblíquos ........................... Vatairea paraenses
6b Sem a característica anterior ...................................................7
7a Parênquima em linhas/pequenas faixas estreitas aproximadas
......................................................................... Erisma uncinatum
7b Sem a característica anterior .................................................. 8
8a Parênquima aliforme simples envolvendo poros grandes,
alguns trechos aliforme confluente, madeira de cor escura com
tecido fibros mais claro........................................ Diplotropis spp
8b Sem a característica anterior .................................................. 9
9a Parênquima aliforme simples, poucos confluentes, e em faixas
terminais ...................................................... Hymenaea courbaril
9b Sem a característica anterior ................................................. 10
10a Parênquima em faixas terminais, presença de anéis poros
caracterizados por poros de diâmetros maiores na faixa de
parênquima cheiro agradável, gosto amargo ....... Cedrela odorata
10b Sem a característica anterior .............................................. 11
11a Madeira de cor escura, parênquima aliforme confluente em
faixas sinuosas aproximadas ...................... Dalbergia spruceana.
11b Madeira de cor bege-rosada, poros médios tangenciando os
raios um tanto grossos, parênquima aliforme simples...Cordia spp
12a Madeira com cerne bege-rosado, com faixas longitudinais
mais escuras; parênquima axial do tipo paratraqueal, escasso,
praticamente indistinto................................... Astronium lecointei
Sem faixas longitudinais........................................ Astronium spp.
12b. Madeira brilhosa, parênquima vasicêntrico, escasso, de
difícil observação........... .................................................Aniba sp.
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CONCLUSÕES
Em decorrência da mistura de nome vernaculares concluise sobre a importância da caracterização macroscópica do
tecido xilemático como subsídio para sua correta
identificação.
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lacase: O substrato ABTS foi utilizado para determinação
da lacase conforme proposto por Ander e Messner (1998)
que se baseia na taxa de formação do produto da oxidação
do ABTS pela enzima em espectrofotômetro a 420 nm. O
radical catiônico do ABTS possui um coeficiente de
extinção molar (ε) a 420 nm de 36.000 M-1cm-1. Uma
unidade de lacase corresponde à quantidade de enzima
existente que oxida 1 μmol de substrato por minuto. Para a
conversão de abs/s em U/L efetua-se o seguinte cálculo:
U/L=(ΔAbs x60x fdil x 10 )/ε, onde: ΔAbs=valor
espectrofotômetro; fdil= fator de dilui´cçao da amostra; ε=
coeficiente de extinção (M-1cm-1).

INTRODUÇÃO
O mercado mundial de enzimas fúngicas movimenta
milhões de dólares anualmente, e a participação brasileira
nesse mercado ainda é incipiente, apesar da grande
diversidade desses microrganismos na Amazônia.
As enzimas fúngicas possuem aplicação industrial,
como na produção do álcool etílico, degradação de resíduo
da indústria têxtil, biorremediação, biotecnologia, dentre
várias outras aplicações (CASTRO E SILVA, ESPOSITO,
DURAN, 1993; PUTZKE, 2002).
Dentre os organismos fúngicos que apresentam
potencial para as diversas aplicações na indústria, na
medicina e outras áreas, encontra-se o Pycnoporus
sanguineus com potencial para degradação de efluentes
(CASTRO E SILVA, ESPOSITO E DURAN, 1993),
remoção de metais pesados (ZULFADHLY et al., 2001) e
contra fitopatógenos que atacam lavouras (FIGUEIREDO
e CASTRO E SILVA, 2014).
No caso específico de enzimas fúngicas existe grande
interesse pela lacase. Segundo Reys (2003), as lacases
fúngicas também têm sido utilizadas em processos de
branqueamento e despolpação para remoção de
componentes fenólicos de efluentes, sucos de fruta, uva e
vinho, etc. Diante do exposto objetivou-se avaliar a
atividade de lacase do Pycnoporus sanguineus em
substrato contendo resíduo de bagaço de laranja.

6

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O crescimento micelial foi avaliado utilizando-se a
infusão obtida da fermentação em meio nutricional
acrescido de resíduo “bagaço de laranja” (T1). Neste meio
o crescimento foi menor em relação ao crescimento sem
ação desse resíduo (Tabela 1) com uma taxa de
crescimento 3 vezes menor.
Tabela 1. Média e taxa de crescimento micelial do P. sanguineus
em meio acrescido de resíduo de bagaço de laranja.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A avaliação diária, por outro lado, mostrou que nesse
tratamento ocorre um ligeiro aumento no crescimento no
período de 96 horas mantendo-se quase que constante até
o período final de crescimento. Padrão contrário ao
observado no crescimento micelial em meio de cultura sem
a presença desse resíduo. Neste caso observou-se um
crescimento linear até o final do experimento (Figura 1)
com crescimento final de cinco vezes maior.

Coleta do fungo e preparação: Carpóforos do fungo
Pycnoporus sanguineus foram coletados na região urbana
do município de Parintins (AM) em sacos de papel, e
posteriormente levados para o Lab. de Estudos Fúngicos –
LABEF do CESP/UEA. Para efetuar a inoculação do
material fungico foi utilizada a metodologia proposta por
Bettucci e Guerreo (1971). Crescimento micelial: O teste
de crescimento fúngico foi realizado em placa de Petri
contendo meio acrescido do resíduo de bagaço de laranja.
Resíduo 1: bagaço seco em estufa elétrica, triturado.
Resíduo 2: infusão de 30 g de resíduo triturado em 100 mL
de água destilada. Filtrado e o material coado utilizado nos
testes. A avaliação foi realizada através do avanço da
fronteira micelial mensurado a cada 24 h de crescimento,
sendo as medidas tomadas em duas direções
perpendiculares, por um período de sete dias ou até que
atingisse toda a placa de Petri. Biomassa: A determinação
foi realizada após filtragem do meio em papel filtro
previamente pesado. O caldo filtrado foi utilizado para
determinação enzimática. A biomassa foi avaliada em
porcentagem pela diferença de peso através da seguinte
fórmula: M(%)=[(Pf- Pi)/P1]*100. Determinação da

Contrário ao padrão observado para o crescimento a
produção de massa micelial foi maior no tratamento com
bagaço de laranja (Figura 2). Isto pode ser observado
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durante o crescimento micelial onde a produção do micélio
se mostrou visualmente mais algodonoso no crescimento
com bagaço de laranja. No crescimento em meio líquido
para obtenção da massa micelial, já nas primeiras 48 horas
de atividade o fungo P. sanguineus mostrou uma produção
de massa seis vezes maior do que no crescimento sem
acréscimo do resíduo mantendo-se esse padrão até o final
do experimento.

de seu crescimento, mas sim de algum estímulo externo.
No presente estudo, o resíduo sólido do bagaço de laranja
proporciona uma atividade de lacase maior do que quando
utilizado a infusão deste mesmo bagaço de laranja. Outros
substratos menos convencionais também podem
proporcionar a atividade de lacase. Nunes (2012), por
exemplo, detectou atividade de lacase pelo Pycnoporus
sanguineus tendo chorume como substrato de crescimento.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos indicam que o resíduo sólido do
bagaço de laranja pode proporcionar atividade de lacase
pelo fungo Pycnoporus sanguineus.
Ao contrário da produção de massa micelial, que
proporcionou um maior percentual no substrato acrescido
de infusão do baço de laranja, o avanço da fronteira
micelial foi mais lento neste tipo de substrato.
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ATIVIDADE ENZIMÁTICA
A composição do meio de cultivo é um dos fatores
que influencia na secreção da lacase. Poiting et al., (2000),
por exemplo, cita que Pycnoporus sanguineus teve sua
melhor produção e lacase em meios contendo altos níveis
de carbono.
A atividade de lacase se mostrou maior no meio
acrescido de resíduo sólido do bagaço de laranja (T3)
(Figura 3). Ocorre um aumento de atividade enzimática nos
tratamentos até o terceiro dia quando a partir de então se
diferencia um padrão crescente para o cultivo constituído
de resíduo sólido em relação ao de infusão e controle.
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Figura 3. Atividade de lacase em diferentes substratos de
crescimento.

A partir de 72 horas a atividade de lacase volta a
aumentar no tratamento com infusão residual sendo que no
fim do período do experimento a atividade enzimática
ficou praticamente a mesma daquela com resíduo sólido.
O pico máximo de atividade de lacase foi obtido após
seis dias de crescimento quando alcançou 7x103 U.mL-1 no
meio de cultura acrescido de resíduo solido de bagaço de
laranja. Neste mesmo período a atividade de lacase
alcançou o menor pico no meio acrescido de infusão e no
controle. Segundo Moreira et al. (1998) a produção de
lacase em elevadas concentrações é um resultado do
metabolismo secundário do fungo, que não é dependente
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pequeno pedaço da parte mais externa do crescimento e
crescido em outra placa de Petri também como meio BDA,
vindo a ser constituído a cultura pura para uso no teste
biológico. Crescimento micelial: Foi avaliado pelo
método de placa de Petri onde o crescimento foi mensurado
a cada 24 horas durante uma semana ou até preenchimento
da placa. O crescimento micelial foi mensurado com uma
régua milimetrada em duas direções e obtida a média
dessas medições. Meio de cultura do teste biológico:
Foram realizados dois tratamentos utilizando-se diferentes
concentrações da gasolina: T1: meio BDA acrescido de
gasolina na relação de 50 mL de meio para 5 mL de
gasolina; T2: 50 mL do meio BDA acrescido 10 mL de
gasolina. Todo o experimento foi realizado em triplicata.

INTRODUÇÃO
O petróleo é constituído, essencialmente, de carbono
e hidrogênio (90% dos óleos crus), com quantidades
relativamente pequenas de compostos orgânicos
sulfurados, nitrogenados, oxigenados e organometálicos e
impurezas oleofílicas. Predominam os hidrocarbonetos
como os acíclicos saturados (alcanos), de cadeia normal e
ramificada, bem como os cíclicos, também de cadeia
normal ou ramificada (cicloalcanos) e os aromáticos.
Numa de suas frações como a gasolina sua constituição é
de hidrocarbonetos monoaromáticos, benzeno, tolueno,
etibenzeno e xilenos (BTEX) que apresentam uma grande
solubilidade em água, e por conseguinte capazes de se
locomoverem no solo e atingir o lençol freático
(MARIANO, 2006) e resultar em perdas significativas do
solo ( KELLY e TATE, 1998; COYNE, 1999).
A remediação de solo contaminado apresenta um alto
custo o qual poderia ser reduzido por processos biológicos
“baseados em metodologias mais simples e menos
agressiva” (MATHEWS et al., 2006). Neste contexto o uso
de microrganismos para remoção e neutralização de
compostos potencialmente tóxicos ao meio ambiente é de
grande importância.
Avaliações de fungos em escala de laboratório tem
mostrado seu potencial para degradar hidrocarbonetos
aromáticos policíclicos de alto peso molecular (PAHs) e
outros compostos orgânicos recalcitrantes, por meio de
sistemas enzimáticos extracelulares e outros. Em função
desses mecanismos de degradação, a utilização de fungos
é uma alternativa biológica viável para a remediação de
solos contaminados (BRITO, 2004).
Portanto, os fungos constituem um grupo de
microrganismos atrativo e promissor para a sua
investigação como agentes degradadores (ATAGANA,
2006). Neste contexto, o presente trabalho busca avaliar a
capacidade do fungo Trametes sp em crescer em meio
suplementado com gasolina.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observamos crescimento do fungo em meio onde
havia presença de hidrocarbonetos que de acordo com
vários estudos os fungos não assimilam crescimento tendo
esses hidrocarbonetos como a única fonte de carbono e
energia, mas exigindo cometabolismo para desintoxicá-los.
De modo geral, o fungo mostrou a capacidade de
crescimento em meio suplementado com gasolina
demonstrando possuir enzimas capazes de quebrar
estruturas recalcitrantes desse meio. Teste “T-student”,
entretanto, mostrou não haver diferença significativa no
crescimento nos diferentes meios testados ao nível de 5%
de significância (p>0,05) (Tabela 1). Embora o
crescimento seja similar nos dois meios, ressalta-se que
naquele suplementado com gasolina existia compostos
recalcitrantes que foram utilizados pelo fungo.
Tabela 1. Crescimento micelial no meio suplementado com
diferentes concentrações de gasolina. DP= Desvivo Padrão.
Meio/gasolina. Letras iguais na linha significa que não existe
diferença estatística ao nível de 5% de significância (p>0,05). (-)
significa que não ocorreu crescimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Obtenção das amostras: Carpóforo do fungo foi coletado
na região urbana de Parintins (AM), colocado em saco de
papel e levado ao Laboratório de Estudos FúngicosLABEF para preparação da cultura pura para uso nos testes
biológicos. Repicagem e cultura pura: O meio utilizado
para repicagem de amostras provenientes do carpóforo foi
o BDA (Potato Dextrose Agar) acrescido de antibiótico
para evitar o crescimento de bactéria. Pequenas lascas
foram colocadas no centro da placa de Petri contendo o
meio BDA e colocadas em estufa BOD por um período de
cinco dias. Após crescimento nestas condições foi retirada

Garcia (2006) afirma que a composição do meio de
crescimento influencia a produção micelial e, por
conseguinte, a resposta ao crescimento do fungo. No caso
específico do presente organismo chama à atenção o fato
de crescer em substrato contendo hidrocarbonetos mono
aromáticos, benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno
(VILLELA et al.,2007) como é o caso da gasolina usada
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como suplemento no meio de cultura. Numa concentração
maior não ocorreu o crescimento micelial havendo uma
inibição total.
O crescimento em meio contendo hidrocarbonetos nos
remete a supor que o processo de degradação desses
compostos recalcitrantes seja consequência de reações
oxidativas ou enzimáticas conforme propõe Nunes (2012)
em observação de crescimento fúngico em substrato
contento chorume. Vários estudos têm mostrado fungos da
classe basidiomicetos, como o do presente trabalho, com
capacidade de degradar hidrocarbonetos presentes na
gasolina (VILLELA et al., 2007) pois são capazes de
degradar compostos aromáticos em seu metabolismo por
meio de enzimas catabólicas celulases, lacases, proteases e
fenol-hidroxilases.
A taxa de crescimento nessas condições de meio
suplementado com gasolina mostrou valor menor do que o
crescimento sem essa suplementação (Tabela 1). O
crescimento diário é mostrado na figura 1 onde observa-se
que nas primeiras vinte e quatro horas o crescimento do
fungo Trametes sp apresenta-se mais intenso do que no
controle.

possíveis enzimas na quebra de compostos recalcitrantes
presentes nesse substrato.
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Figura 1. Crescimento do fungo Trametes em meio de cultura
contendo 50 mL meio BDA e 5mL de gasolina.

Entretanto, nas próximas horas esse crescimento
mostra padrão similar ao do controle, mas com menor
crescimento. A definição do termo fase “lag” (lag phase)
está relacionada ao crescimento de organismos
unicelulares. De uma maneira simplista depois que o meio
é inoculado com microrganismo não há mudança no
número de células por um certo período; a divisão começa
numa taxa máxima e constante. O período de não mudança
no número de células é a “lag phase”. Observa-se que a lag
phase no controle apresenta um período maior do que no
tratamento com gasolina (Figura1). De certa maneira esse
resulta corrobora a firmação de Gonzalez et al. (1988) que
dizem que quanto maior for a taxa de crescimento menor
será a lag phase. No presente estudo a taxa de crescimento
no meio de cultura sem suplementação com gasolina é
maior, enquanto que a lag phase é menor.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos nos conduzem a concluir que a
cepa de Trametes testada apresenta potencial para
crescimento em meio suplementado com gasolina
devendo-se, entretanto, realizar estudos de atividade
enzimática no sentido de se verificar a participação de
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INTRODUÇÃO
Em relação à abundância de água, o Brasil possui
20% do total de água doce do planeta. Em seu território, a
região norte representa a maior concentração de recursos
hídricos, representada por 68% no total de água doce do
país (BEI, 2002).
Segundo Braga et al. (2006), os recursos hídricos
estão sendo modificados durante os últimos anos, devido
as ações antrópicas descontrolada, resultando prejuízo na
qualidade e disponibilidade de água. Assim, é fundamental
a necessidade de monitorar as alterações na qualidade da
água, de forma a não comprometer seu aproveitamento e
minimizar os impactos negativos do ambiente.
Para Guedes et al. (2012), o monitoramento da
qualidade da água é um dos principais instrumentos de
sustentação de uma política de planejamento e gestão de
recursos hídricos, visto que funciona como um sensor que
possibilita o acompanhamento do processo de uso dos
corpos hídricos, apresentando seus efeitos sobre as
características qualitativas das águas, visando subsidiar as
ações de controle ambiental.
Este estudo teve como objetivo, avaliar o estado que
se encontra as nascentes do Mindú, através de observações
macroscópicas nas águas; contribuindo assim com o
Parque Municipal Nascentes do Mindu, tendo como
motivo principal conscientizar a preservação.

Figura 1. Em vermelho, área do PMNM, trilha pré-existente do
parque amarelo, pontos de localização das nascentes em azul.
Fonte: Google Earth/ Parque Municipal_Nascentes_do_Mindú
(imagem); MOUZINHO et al., 2017 (dados do mapa).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Área de Estudo. O Parque Municipal Nascentes do Mindú
(PMNM), é um fragmento florestal urbano, possui 16 há,
localizado na Comunidade Areal do Mindu, no bairro
Cidade de Deus, Zona Leste de Manaus (3º0'36.407"S
59º56'1.82"W), na área em que abrange o parque se
encontra as três nascentes do igarapé do Mindu (Figura 1).
A área do PMNM não é totalmente fechada,
permitindo assim o acesso ilegal da polução, que utiliza a
área como balneário ilegal, pegar frutos, já que o fragmento
possui muitas espécies de pomar como açaí, cupuaçu,
manga, entre outras espécies de frutos.
O parque é um fragmento remanescente, sendo que
sua vegetação primária foi desmatada em grande parte,
sobrando apenas uma parte dessa mata original, sendo
assim, a área contém porções de vegetação secundária, é
constituída por ambientes de campinarana (a trilha préexistente se encontra neste ambiente) (Figura 2), e baixio
(a presença das nascentes é um indicativo de baixio)
(Figura 3) (MOUZINHO, et al. 2017).
Métodos para classificar as nascentes. A classificação
das nascentes foi realizada utilizando os métodos de Neto
(2010):

Figura 2. Ambiente de campinarana; corresponde à grande parte
da área. Fruto de Clusia sp. L. (à direita); espécie típica desse
ambiente.

Figura 3. Ambiente de baixio do PMNM, neste ambiente é
comum encontrar áreas de buritizais (Mauritia flexuosa L.f.).
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- Quanto ao seu fluxo: podendo ser classificadas como
nascentes perenes, nascentes intermitentes e nascentes
temporárias ou efêmeras;
- Quanto à sua posição na área: nesta categoria classificase em nascentes fixas ou nascentes móveis;
- Quanto sua formação: podem ser classificadas como olho
d’água, veredas ou acúmulo inicial.
Levantamento dos dados macroscópicos. Para obter
dados das nascentes foram feitas observações seguindo as
análises propostas pelo Manual de Campo Observando os
rios - edição 2016:
- Coloração da água: para obter esse dado foi coletado
água de cada nascente com ajuda de um recipiente
transparente para verificação da cor;
- Odor da água: dados obtidos através da coleta do
recipiente;
- Lixo no entorno: devido as ações antrópicas ocorrentes no
parque observou-se se existe a presença dos materiais
poluentes nas nascentes;
- Espuma e Óleo: verificou-se a superfície das nascentes;
- Esgoto: se existe presença de algum emissário na área;
- Vegetação: análise da vegetação ao entorno de cada
nascentes;
Para compreender o aspecto de conservação das
nascentes, foram seguidas as propostas de Fontes et al.,
(2003):
- Uso das nascentes pelos animas;
- Uso antrópico: evidência de utilização das nascentes por
humanos, trilhas ao redor das nascentes;
- Proteção: existência de algum tipo de proteção ao redor
das nascentes;
- Identificação: presença de placas informando a existência
de tal nascente.

- A localização dessa nascente não é conhecida pela
população ilegal que frequenta o PMNM, pois a nascente
apresenta uma ótima cobertura vegetal.
- Algumas das espécies de plantas encontradas nas
proximidades da nascente são, o arumã (Ischnosiphon
gracilis (Rudge) Körn.), embaúba (Cecropia sciodaphylla
Mart.), taperebá (Spondias tuberosa Arruda), buriti
(Mauritia flexuosa L.f.) e algumas espécies de
samambaias;
- Não há placa identificando a presença da nascente.

Figura 4. Nascente 1.
NASCENTE 2 (Figura 5):
- Apresenta coloração clara, sem odor característico;
- Com presença de peixes, camarões e algas, contém uma
grande concentração de matéria orgânica, não possui
resíduos;
- Não contém espuma e nem óleo, há uma estação de
tratamento de água perto do PMNM, a água dessa estação
é jorrada para dentro do parque, essa água contaminada
está a 20 m de distância dessa nascente, em época de chuva
essa água acaba se misturando com a da nascente, tornando
essa nascente impura, provavelmente a água pode contém
substâncias como chumbo e cobre;
- Nos arredores da nascente são encontras muitas
bananeiras (Musa paradisíaca L.), açaí (Euterpe
precatoria Mart.), buriti (Mauritia flexuosa L.f.) e muitas
samambaias;
- Não há placa identificando a presença da nascente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Classificação das Nascentes. Seguindo a proposta de
classificação de Sousa-Neto (2010), foi classificado as
nascentes do PMNM:
Quanto ao seu Fluxo: as nascentes do PMNM são
consideradas Nascentes perenes, pois se manifestam
essencialmente durante o ano todo, e seu ponto de
afloramento pode ficar muito difuso, ou seja, as nascentes
emanam de um meio permeável para uma área
relativamente extensa.
Quanto a sua formação: é definida como Veredas, termo
utilizado para áreas que contém várias nascentes em um
mesmo local, no caso do PMNM.
Quanto sua posição na área: considera Nascentes Fixas,
pois não mudam de posição ao longo do ano; podem ser
chamadas também de Pontuais.
Dados Macroscópicos
NASCENTE 1(Figura 4):
- Apresenta coloração lípida, sem odor;
- Com presença de peixes em seu percurso, não apresenta
nenhum tipo de resíduos nas suas proximidades;
- A superfície da nascente não contém espuma e nem óleo,
não há nenhum emissário de esgoto perto da nascente;
- Há relatos de pequenos mamíferos que se encontram na
área, que frequentam essa nascente, são Dasyprocta Aguti
L. (cutia) e Didelphis aurita Wied-Neuwied (mucura);

Figura 5. Nascente 2.
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NASCENTE 3 (Figura 6):
- Apresenta coloração azul claro, com leve odor;
- Encontra-se peixes em suas águas;
- A água que se mistura com a nascente têm origem fora do
parque, é água de uso doméstico, essas águas descem
devido a erosões que se formam em algumas partes do
parque (área de declive);
- Há presença de muitos resíduos ao redor e dentro das suas
águas, são eles: garrafas pet de todos os tamanhos, sacos
plásticos, mochilas velhas, capas entre outros resíduos. A
população ilegal são os responsáveis;
- Há um campo de futebol ilegal feito pela comunidade
vizinha nas proximidades da nascente;
- Há presença de óleo nas laterais, sem espumas;
- A vegetação no entorno são, buriti (Mauritia flexuosa
L.f.), cacau (Theobroma cacao L.), manga (Mangifera sp.
L.) entre outras;
- Não há placa identificando a presença da nascente.

Figura 6. Nascente 3.

CONCLUSÕES
Com os resultados obtidos foi possível diagnosticar
de modo macroscópico, que somente a Nascente 1,
encontra-se em situação ‘‘pura’’. Diferente das Nascentes
2 e 3, que sofrem impactos por anos devido as ações
antrópicas ocorrentes na área. A Nascente 2 é considerada
degradada, por contém substâncias químicas perigosas,
fornecida pela estação de tratamento de água. Segundo os
funcionários do parque a nascente 3 foi a primeira a ser
poluída, decorrente do acúmulo de lixos na área trazido
pelo uso ilegal da população vizinha no parque. Talvez um
dos grandes motivos que levou à degradação dessas
nascentes, foi pelo fato de o parque não ser fechado,
fazendo que o acesso na área fique fora de controle. Assim,
este estudo colabora na gestão do parque, especificamente
com a preservação da única nascente que se encontra
intacta, que pode de certo modo, salvar o igarapé do
Mindú.
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A etapa de coleta da água para análise foi
realizada seguindo a metodologia descrita pela resolução
n° 724/2011 ANA/CETESB, a qual define o “Guia
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água,
Sedimentos, Comunidades aquáticas e Efluentes líquidos”
sendo este o documento de referência técnica para
disciplinar os procedimentos de coleta e preservação de
amostras de águas superficiais em todo o território
nacional. Conforme esta metodologia a análise de oxigênio
dissolvido necessita ser realizada no campo, onde para este
trabalho utilizou-se de um equipamento multiparâmetro
HANNA HI 98194 para aquisição de dados. A análise de
DQO foi realizada em laboratório pelo método refluxo
fechado, com utilização do reagente dicromato de potássio,
digestão da amostra e posterior leitura em
espectrofotômetro. Em cada ponto de amostragem, a sonda
foi inserida na zona superficial das águas para aquisição de
dados da concentração de oxigênio dissolvido, e para a
análise de DQO coletou-se amostras em garrafas de
polietileno de 500 mL.

INTRODUÇÃO
O igarapé do Mindu, pertencente à bacia
hidrográfica do São Raimundo, apresenta-se num
calamitoso estado de contaminação das suas águas. O
córrego desde suas nascentes no bairro Jorge Teixeira, na
zona leste de Manaus, perpassa por diversos bairros até sua
foz findar no grandioso rio Negro. O igarapé cruza toda a
cidade, apresentando um quadro deplorável de poluição e
contaminação das suas águas por fontes de origem
antrópicas, do qual podemos citar; lançamento de resíduos
sólidos no curso do igarapé, remoção da vegetação ciliar,
lançamento de resíduos domésticos e industriais,
ocupações irregulares das margens, erosão e assoreamento
do leito. Entre estes impactos de origem orgânica, as
principais consequências são sentidas pela vida aquática e
fotossintética, pois com o aumento da matéria orgânica
lançada nas águas, há decréscimo na quantidade de
oxigênio dissolvido disponível, prejudicando desta forma
o ecossistema do igarapé. O presente trabalho vai
correlacionar os dados de matéria orgânica em Demanda
Química de oxigênio (DQO) com dados da concentração
de oxigênio dissolvido nas águas.

Tabela 1. Quadro resumo com as metodologias e unidades.
Parâmetro
Método
Observação
Unidade
Oxigênio
Eletrométrico
In loco
mg/L ou
dissolvido
ppm
DQO
Colorimétrico
APHA
mg/L de
(2005)
O2.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A coleta da água para análise foi realizada no mês
de outubro de 2017, fim do período chuvoso de Manaus.
Foram selecionados 10 pontos de amostragem de água no
curso do igarapé do Mindu, com coleta nos seguintes
pontos; na saída do Parque nascentes do Mindu,
proximidades das avenidas Itaúba e Autaz Mirim, no bairro
Novo Aleixo, no conjunto Petros, no Parque Municipal do
Mindu, no Passeio do Mindu, nas proximidades da escola
superior de tecnologia (UEA/EST), nas adjacências do
SESI, e na foz no bairro São Jorge. Em amarelo na figura
1, a microbacia do igarapé.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Realizou-se a correlação dos pontos avaliados
para os parâmetros DQO e oxigênio dissolvido com vistas
a verificar a correlação entre quantidade de matéria
orgânica biodegradável que tende a reduzir ou não a
concentração de oxigênio dissolvido no meio aquático,
haja vista a grande quantidade de esgotos lançados sem
tratamentos nestes pontos do igarapé do Mindu. Verificouse através do gráfico (figura 2) que o ponto de saída
Nascentes do Mindu apresentou a menor concentração de
DQO, 2,0 mg/L de O2 e o maior valor de oxigênio
dissolvido com 3,88 mg/L o que caracteriza que estas águas
não possuem indícios de contaminação de origem
orgânica. O ponto Novo Aleixo foi o mais impactado em
DQO com 78 mg/L de O2 e apresentou ainda o menor valor
em concentração de oxigênio dissolvido com 0,16 ppm.
Outros pontos avaliados como Passeio do Mindu, SESI,
conjunto Petros, e São Jorge apresentaram concentração de
oxigênio dissolvido de <1,0 mg/L, com altos valores em
concentração de DQO.

Figura 1. Mapa da microbacia do igarapé do Mindu.
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Figura 2. Gráfico da correlação da demanda química de oxigênio
(DQO) e oxigênio dissolvido de outubro de 2017 nos pontos
estudados.

CONCLUSÕES
Conforme os dados elucidados verificam-se que existe uma
correlação entre o que é gerado de matéria orgânica e a
redução de oxigênio dissolvido nas águas, pois, nos
maiores valores de DQO encontrou-se também os mais
baixos teores de oxigênio dissolvido, inclusive com
concentrações abaixo de <1,0 mg/L. A fonte de matéria
orgânica é proveniente dos resíduos domésticos e
industriais lançados no leito do igarapé. A consequente
redução da quantidade oxigênio dissolvido nas águas,
acaba por gerar a redução da vida aquática das águas,
aumentando ainda mais o impacto da qualidade das águas
dos igarapés urbanos de Manaus, sobretudo neste, o
Mindu.
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A etapa de coleta da água para análise foi realizada
seguindo a metodologia descrita pela resolução n°
724/2011 ANA/CETESB, a qual define o “Guia Nacional
de Coleta e Preservação de Amostras de Água, Sedimentos,
Comunidades aquáticas e Efluentes líquidos” sendo este o
documento de referência técnica para disciplinar os
procedimentos de coleta e preservação de amostras de
águas superficiais em todo o território nacional. A análise
de DQO foi realizada em laboratório pelo método refluxo
fechado, com utilização do reagente dicromato de potássio,
digestão da amostra e posterior leitura em
espectrofotômetro. A análise de nitrogênio amoniacal foi
realizada conforme descrita em APHA 4500-NH3 D/1997
- Ammonia-Selective Electrode Method.

INTRODUÇÃO
O igarapé do Mindu, que corta toda a cidade de
Manaus-AM em seus mais de 22 km de extensão tem
apresentado em suas águas o reflexo do desenvolvimento
econômico em detrimento da preservação dos recursos
naturais, pois em pequena avaliação das águas dos rios
urbanos que formam a malha hidrográfica de Manaus, é
consonante a opinião de que as águas aparentemente estão
contaminadas e poluídas, seja com a percepção visual da
presença de lixo, com odor desagradável que exala das
águas, e até mesmo pela vasta quantidade de roedores e
insetos que estas águas albergam em suas adjacências. Este
estudo propõe realizar a avaliação destes dois parâmetros
físicoquímicos, pois a Demanda química de oxigênio
(DQO) representa a quantidade de oxigênio suficiente para
oxidação da matéria orgânica. O parâmetro nitrogênio
amoniacal ou amônia é caracterizado pelos lançamentos de
origem orgânica ou industrial, pois este composto está
presente no esgoto doméstico. Implicações ecológicas são
evidenciadas pelo acréscimo destes compostos nas águas,
pois, quanto maior DQO e nitrogênio amoniacal maior o
consumo de oxigênio dissolvido nas águas, prejudicando
desta forma os organismos aquáticos e as plantas que
sofrem depleção deste composto.

Tabela 1. Quadro resumo com as metodologias e unidades.
Parâmetro
Método
Observação Unidade
Nitrogênio
Eletrodo
APHA
mg/L ou
amoniacal
seletivo
(2005)
ppm
DQO
Colorimétrico
APHA
mg/L de
(2005)
O2.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O estudo do parâmetro DQO consiste em uma
medida do equivalente de oxigênio, referente ao conteúdo
de matéria orgânica de uma amostra, susceptível a
oxidação por um forte oxidante químico, geralmente o
dicromato ou o permanganato (SPERLING, 2005), os
valores de DQO normalmente são maiores que os da DBO,
e seu aumento num corpo d’água se deve, principalmente,
a despejos industriais (CETESB, 2011).
Os resultados obtidos para o parâmetro DQO
dentre os pontos estudados apresentaram menor valor no
conjunto Petros de 33 mg/L de O2 e maior valor de 78 mg/L
de O2 no Novo Aleixo. O que corroborou com os resultados
obtidos por Silva (2012) na avaliação do DQO do igarapé
do Mindu obtendo concentrações próximas no período de
cheia sendo o maior valor encontrado de 41,2 mg/L de O2
seguido de 35,51 mg/L de O2 e por último 30,82 mg/L de O2.
No período de seca o maior valor encontrado por ele nos
pontos de estudos de 1 a 3 foram; 54,76 mg/L de O2, 28,1
mg/L de O2 e 14,41 mg/L de O2. Na figura 2 é disposto no
gráfico os valores médios para DQO e nitrogênio
amoniacal nas águas do igarapé do Mindu em dez pontos
de amostragem.
Na avaliação do parâmetro nitrogênio amoniacal
verificou-se que todos os pontos avaliados, excetuando-se
às águas das nascentes, todos os resultados foram maiores
do que 5,0 mg/L, com destaque para o ponto de
amostragem do conjunto Petros, que apresentou
concentração de até 10,0 mg/L nesta avaliação. A elevação

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A coleta da água para análise foi realizada no mês
de outubro de 2017. Foram realizados coletas em dez
pontos de amostragem no curso do igarapé do Mindu, com
tomada de amostra nos seguintes pontos; na saída do
Parque nascentes do Mindu, proximidades das avenidas
Itaúba e Autaz Mirim, no bairro Novo Aleixo, no conjunto
Petros, no Parque Municipal do Mindu, no Passeio do
Mindu, nas proximidades da escola superior de tecnologia
(UEA/EST), nas adjacências do SESI, e na foz no bairro
São Jorge conforme mapa abaixo.

Figura 1. Mapa da microbacia do igarapé do Mindu.
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deste parâmetro nas águas pode estar relacionada ao
lançamento de esgotos domésticos, pois é de origem de
fezes humanas e animais.

Figura 2. Gráfico da Demanda química de oxigênio (DQO) e
nitrogênio amoniacal realizados em outubro de 2017 nos pontos
estudados.

CONCLUSÕES
É destacável o quanto estes parâmetros de DQO e
nitrogênio amoniacal conseguem caracterizar lançamentos
de esgotos domésticos e industriais, pois a entrada de
matéria orgânica e nitrogênio em excesso nas águas
acabam por modificar as características naturais das águas,
com alteração de cor, odor, morte da vida aquática e
interferência no ecossistema presente no córrego. A cidade
de Manaus necessita de ações mais efetivas de saneamento
básico, pois o esgotamento sanitário impacta na saúde
pública e também acaba por prejudicar o abastecimento da
cidade, pois estas águas urbanas do igarapé do Mindu
deságuam no grande rio Negro, este instrumento de
captação de águas de abastecimento público pela Manaus
Ambiental, atual concessionária de abastecimento da
cidade.
Os resultados de DQO e nitrogênio amoniacal indicam
claramente que necessitamos rever nossas práticas de
educação ambiental, exigir coleta e tratamento de esgoto
efetivos, e buscar soluções para reverter o quadro de
poluição e contaminação que assola estas águas do igarapé
do Mindu.
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INTRODUÇÃO
Ferreira (2016) num estudo realizado em 9
comunidades ribeirinhas na região do Arari confirmou 104
espécies de diferentes famílias botânicas citadas num
levantamento etnobotânico. Dentre as espécies se destaca
a vulgarmente conhecida como tapacu (Tripogandra
glandulosa (Seub.) Rohw). Usada por moradores de uma
das comunidades para o tratamento de desarranjos
intestinais, e que nunca foi citada em levantamentos
etnobotânicos.
Estudos que descrevem características de espécies
vegetais são sempre de grande contribuição para o meio
científico, ainda mais quando há poucas informações
referentes a espécie na literatura. Segundo Pellegrini et. al.
(2013), essas plantas são fortemente ameaçadas pela
intensa exploração agropecuária, agricultura, crescimento
urbano. Devido essas ervas serem consideradas mato.
Embora muitos estudos já realizados sobre caracterizações
morfológicas de espécies medicinais, ainda hoje se
encontra uma grande carência de informações. De modo
que a sociedade acaba dando um grau de significância
baixo para esse vegetal, devido à falta dessas informações.
Visando esta contribuição, o presente trabalho tem como
objetivo caracterizar a morfológica da espécie
(Tripogandra glandulosa (Seub.) Rohw).

Figura1.Morfologia folhear. Figura 2.
Exemplar da espécie.
Fonte: www.coisasdaterra.com - florademisiones.blogspot.com

De acordo com Barreto et al. (2005) as
commelinaceae são ervas anuais ou perenes,
frequentemente suculentas, quando perenes, caule
claramente dividido em nós e entrenós. Folhas espiraladas,
basais e/ou caulinares, em geral pecioladas; bainha
fechada. Inflorescência terminal e/ou axilar. A espécie
tripogandra
gladulosa
apresenta
características
morfológicas de acordo com que Barreto citou em seu
trabalho para a família commelinacea.

CONCLUSÕES
Com base no estudo é possível dizer que as
características morfológicas da espécie não se alteram em
diferentes ambientes de sombreamentos. E que essas
características morfológicas descritas podem auxiliar na
identificação da espécie Tripogandra glandulosa, e
subsidiar o meio científico com informações a respeito
desse vegetal, uma vez que há a escassez dessas
informações.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi realizado no viveiro do Centro de
Estudos Superiores de Itacoatiara (CESIT), foram
analisadas para a descrição morfológicas exemplares da
espécie Tripogandra glandulosa presente no viveiro. As
mudas analisadas estavam distribuídas em três áreas de
diferentes sombreamentos: uma com sombreamento maior
que 50%, outra com 50%, e a terceira com sombreamento
de 0%. Foram feitas anotações das características durante
um mês, e posteriormente feita uma consulta a literatura,
para confirmação de tais características.
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Após o período de análise das características
morfológicas da espécie, independente da área, as mudas
não apresentaram mudanças em sua morfologia. Pode se
afirmar que o vegetal apresenta folha do tipo séssil, pois
não há pecíolo, de modo que a folha se insere diretamente
no caule, o formato do limbo é do tipo lanceolado, o
comprimento da folha adulta é de aproximadamente 8cm,
o tipo de nervura é paralelinérvea, a margem do limbo é do
tipo lisa, o tipo de filotaxia é alternada, já que se intercala
ao longo do caule. A raiz que o vegetal apresenta é do tipo
fasciculada ou encabeleira, o caule é dividido em nós e
entrenós (Figuras 1 e 2).
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diversidade de algumas espécies de Culicoides dentro do
grupo guttatus provenientes dos estados do Amazonas e
Pará.

INTRODUÇÃO
O gênero Culicoides (Figura 1) são insetos
diminutos medindo de um a três milímetros de
comprimento, e é o gênero mais estudado dentro da família
Ceratopogonidae, por serem vetores de patógenos de
importância médica e veterinária. Dentre esses patógenos,
destacam-se o vírus Língua Azul em ruminantes
domésticos e selvagens, e em humanos, o vírus Oropouche
e algumas espécies de filárias (Mellor et al. 2000, Shelley
e Coscarón 2001). Os Culicoides possuem uma ampla
distribuição, com exceção da Antártida e Nova Zelândia,
com 1.368 espécies conhecidas no mundo, sendo 299
ocorrem na região neotropical (Borkent 2016, Santarém e
Felipe-Bauer 2017).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Coletas das amostras. As coletas foram realizadas no
assentamento rural de Rio Pardo, localizado no município
de Presidente Figueiredo, Amazonas, a 139 km de Manaus,
com acesso pela BR-174 e na comunidade do Icatu
(fazenda Boa Vista), lago Sapucuá, município de
Oriximiná, Pará. Para as coletas de Culicoides foram
utilizadas armadilhas luminosas do tipo CDC, postas em
áreas de floresta e em ambientes de peridomicílio no
período noturno.
Tratamento das amostras para identificação
morfológica. No laboratório os Culicoides foram triados,
separados por morfótipos e armazenados, sendo que alguns
exemplares de cada morfótipo foram dissecados. Os
espécimes foram montados entre lâmina e lamínula em
meio fenol-bálsamo, conforme metodologia descrita por
Wirth e Marston (1968). Os espécimes montados foram
identificados ao nível de espécie ou morfotipados. Para
identificação foi utilizada a chaves de Spinelli et al. (1993).

Figura 1- Fêmea adulta de Culicoides insignis.

A sistemática do gênero Culicoides é
problemática, pois várias espécies não estão agrupadas
dentro de nenhum subgênero. O gênero Culicoides é
dividido em 32 subgêneros e 39 grupos de espécies não
colocadas em subgênero (Borkent 2016). No Brasil
ocorrem 11 subgêneros, sendo nove na Amazônia
brasileira (Santarém e Fellipe-Bauer 2017).
O subgênero Hoffmania possui 46 espécies (35
do grupo guttatus e 11 do grupo hylas) ocorrendo na região
Neotropical, destas 37 (28 do grupo guttatus e 9 do grupo
hylas) são assinaladas no Brasil e 35 (26 do grupo guttatus
e nove do grupo hylas) na região Amazônica brasileira
(Santarém e Fellipe-Bauer 2017). O subgênero Hoffmania
pode ser diagnosticado por apresentar olhos separados,
pêlos interfacetais curtos; terceiro segmento do palpo curto
e alargado com fossa profunda e fossa sensorial; mancha
clara na parte distal da célula r3 moderadamente grande,
arredondado; duas manchas claras na célula m1; uma
mancha clara em cada ápice das células m2, CuA1 e célula
anal; mancha clara de encontro à frente do garfo
mediocubital e outa mancha clara situada atrás do garfo
medial; cabeça marrom, e halteres no fim do botão
esbranquiçado; duas espermatecas, piriforme, um pouco
desigual (Wirth e Blanton 1959). O grupo guttatus se
diferencia do grupo hylas por apresentar mancha pálida da
r3 presente na base da veia M1 no grupo guttatus, mancha
subdividida na célula r3 no grupo hylas (Spinelli et al,
1993). Desde modo, esse trabalho visou elucidar a

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificação Morfológica. Até o momento foram
coletadas e identificadas 19 espécies de Culicoides do
grupo guttatus em Coletas no Pará e Amazonas: Culicoides
batesi Wirth e Blanton, C. brownei Spinelli, C. coutinhoi
Barretto, C. diabolicus Hoffman, C. filariferus Hoffman,
C. flavivenulus Costa Lima, C. foxi Ortíz, C. franklini
Spinelli, Greiner e Wirth, C. fusipalpis Wirth e Blanton, C.
ignacioi Forattini, C. insignis Lutz, C. lutzi Costa Lima, C.
ocumarensis Ortíz, C. paraignacioi Spinelli, C.
paramaruim Wirth e Blanton, C. plaumanni Spinelli, C.
pseudodiabolicus Fox, C. ruizi Forattini e C. tidwelli
Spinelli.
Essa fauna representa 73% da fauna do grupo
guttatus na Amazônia brasileira, sendo que 19 morfotipos
não puderam ser identificados a nível de espécie e estão
próximos a várias espécies validas, mas que apresentam
variações que estão sendo aceitas para descrição de novos
táxons. Métodos de morfometria geométrica e molecular
serão aplicados posteriormente. A confirmação desses
achados elevará a fauna do grupo guttatus.
Foram encontradas nesse estudo espécies de
importância médica que pertencem ao grupo guttatus: C.
insignis, C. ignacioi, C. foxi, C. filarifeus e C. flavivenula.
C. insignis vetor do vírus da língua azul em ruminantes
domésticos e selvagem Américas Central e do Sul (Corrêa
et al 2007). Estudaram a incidência de dermatites alérgicas
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em ovinos ocasionadas por picadas de Culicoides
insignis Lutz no Sul do Brasil. Felippe-Bauer e
Sternheim (2008) coletaram C. insignis buscando repasto
sanguíneo nas partes expostas do corpo das pessoas e
algumas desenvolveram dermatite inflamatória (eczema)
devido a reação alérgica causada pelas picadas. Rebelo et
al. (2016) encontraram espécies do grupo guttatus
positivos em infecção natural por Leshmania, C. insignis,
C. ignacioi e C. foxi com L. braziliensis e C. filarifeus e C.
flavivenula com L.amazonenses.

CONCLUSÕES
O número de espécies de Culicoides do grupo
guttatus presente neste trabalho, representa 73% da fauna
do grupo guttatus na Amazônia brasileira. Espera - se que
futuras análises de morfometria geométrica e molecular,
possam estabelecer limites taxonômicos, inclusive dos
morfótipos não descritos.
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nacional. Os resultados foram obtidos através da utilização
de sonda multiparamétrica HANNA HI 98194 in situ, e
posteriormente os dados foram dispostos em planilha
excel.
Nas figuras 2 e 3 a seguir, foi destacado as fontes
de descaracterização das margens do igarapé do Mindu,
com assoreamento em um trecho, e em outro trecho foi
identificado o lançamento de dejetos orgânicos que foram
lançados sem tratamento no curso do igarapé., e
impactando desta forma através dos resultados físicoquímicos analisados de pH, condutividade elétrica,
oxigênio dissolvido, turbidez e temperatura das águas.

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem por objetivo evidenciar
acerca dos impactos sobre as margens do igarapé do Mindu
no bairro conjunto Petros, localizado no médio curso do
córrego. A descaracterização é ocasionada pelo avanço da
influência antrópica sobre as águas, pois, este ponto é
comumente impactado por lançamento irregular de esgotos
nas águas.
Lopes et al (2008) classificou este ponto sob forte
contaminação orgânica, e Melo et al (2005) descreve que
este ponto apresenta água corrente de cor barrenta, leito
argilo-arenoso e mata ciliar modificada, recebendo
principalmente esgoto doméstico. Tais características foram
confirmadas no levantamento fotográfico dos impactos e nas
análises físico-químicas realizadas.
Este trabalho foi realizado com registro
fotográfico dos impactos gerados de desmatamento e
assoreamento do igarapé identicado no mês de janeiro de
2018. Coletou-se água deste ponto para realização das
seguintes análises físico-químicas; pH, condutividade
elétrica, oxigênio dissolvido e temperatura.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No mapa da figura 1 é destacado o local de coleta,
praticamente bem no centro do igarapé do Mindu. Como
aspectos desfavoraveis para a remoção da mata ciliar neste
trecho destaca-se toda a poluição oriunda a juzante do
igarapé, e também o aporte de efluentes domesticos
lançados sem tratamento nas águas do córrego.

Figura 2. Trecho do igarapé do Mindu no conjunto Petros sob
forte impacto.

Figura 3. Trecho do igarapé do Mindu no conjunto Petros sob
impacto de dejetos orgânicos lançados nas águas conforme setas
vermelhas destacadas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Figura 1. Localização do Conj. Petros no médio curso do igarapé.

Avaliando-se os resultados desde Melo et al
(2005) e Souza Filho (2017) verificamos que os resultados
para estes parâmetros avaliados continuam evidenciando
ações de influência antrópica sob as águas, pois, o pH
apresenta-se em 6,95, a condutividade elétrica apresenta-se
com altos valores de 402 uS.cm-1, e o principal parâmetro
analisado o oxigênio dissolvido encontra-se em
concentração abaixo de <2,0 mg.L-1, o que dificulta a vida

A etapa de coleta da água para análise foi
realizada seguindo a metodologia descrita pela resolução
n° 724/2011 ANA/CETESB, a qual define o “Guia
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água,
Sedimentos, Comunidades aquáticas e Efluentes líquidos”
sendo este o documento de referência técnica para
disciplinar os procedimentos de coleta e preservação de
amostras de águas superficiais em todo o território
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aquática e possibilita o crescimento de algas neste ponto do
igarapé do Mindu. A diferença de turbidez nas águas de
18,8 NTU obtidos por Souza Filho (2017) a 26,8 obtidos
em janeiro de 2018 podem estar relacionados com o
assoreamento evidenciado nas águas. A identificação de
dejetos orgânicos lançados nas águas conforme figura 3
pode estar associado com a redução de oxigênio dissolvido
nas águas, os resultados obtidos em torno de 0,3 são
caracterizados pelos lançamentos de esgotos domésticos
que aumentam a quantidade de matéria orgânicas nas
águas, o que consequentemente aumenta o consumo de
oxigênio dissolvido pelos microrganismos que fazem a
autodepuração dos contaminantes orgânicos. Na tabela 1
são dispostos os dados dos resultados da coleta de janeiro
de 2018.
Tabela 1 Resultados obtidos em janeiro de 2018 e comparados
com outros autores.
Conjunto
Souza
Petros
Melo et
Parâmetros
Filho
Janeiro
al. (2005)
(2017)
2018
pH (N/A)
6,96
6,95
7,2
Condutividade
402
282
267
(uS.cm-1)
Oxigênio
dissolvido
0,32
0,28
<2,00
(mg.L-1)
Temperatura
28,9
30,6
29,3
(°C)
Turbidez
26,8
18,8
(NTU)

CONCLUSÕES
Os resultados encontrados evidenciam o quanto
este ponto necessita de atenção, pois as baixíssimas
concentrações de oxigênio dissolvido, alta condutividade
elétrica e alta turbidez encontradas nas águas em
associação com os registros fotográficos de assoreamento
das águas e lançamento de dejetos orgânicos, destacam a
quantidade de impactos neste local, sobretudo com
lançamentos de efluentes domésticos sem tratamento. É
necessário que haja ações de cunho ambiental para reverter
este quadro, sobretudo nos lançamentos sem tratamento de
contaminantes orgânicos nas águas, pois, o local é
fortemente impactado por fontes antrópicas e de ausência
de sensibilização ambiental, seja da comunidade como
também do poder público.
A mata ciliar do igarapé do Mindu neste ponto
além de apresentar descaracterização ainda permite
condições acessíveis para proliferação de algas, insetos,
roedores e demais agentes causadores de doenças
relacionados com a saúde ambiental das águas.
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Tabela 2: Parâmetros físico-químicos – Parque Municipal do
Mindu Resultados obtidos por Souza Filho (2017).

INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo evidenciar
acerca dos impactos na qualidade das águas do Igarapé do
Mindu em Manaus-AM. O ponto escolhido foi o Parque
Municipal do Mindu, criado através de Decreto Municipal
de nº 9.043 DE 22/05/2007, pertencente como área de
preservação permanente (APA) da cidade de Manaus.
Todavia, apesar da importância ambiental do Parque,
encontrou-se grande quantidade de resíduos sólidos em
seu entorno oriundos dos bairros a montante deste, tal fato
é caracterizado em virtude da localização do Parque,
praticamente no centro do igarapé do Mindu, e, portanto,
onde se acumula toda a poluição e contaminação carreada
pelas águas dos bairros a montante. Para a caracterização
da qualidade da água foram analisados parâmetros físicoquímicos; pH, sólidos dissolvidos totais, oxigênio
dissolvido, temperatura e condutividade elétrica
realizados em coleta do leito do igarapé no mês de
setembro de 2017.

pH
(N/A)
7,08

Condutividade
(uS/cm)
309

Oxigênio
dissolvido (mg/L)
2,55

Temperatu
ra (°C)
28,2

Na comparação dos valores obtidos pelos
autores, verifica-se que não houve grandes modificações
nos resultados obtidos, sendo estes caracterizados pela
alta concentração de sólidos dissolvidos, pH praticamente
na faixa básica, altas concentrações de condutividade
elétrica e baixa concentração de oxigênio dissolvido. A
alta concentração de sólidos dissolvidos pode estar
associada supostamente ao assoreamento do leito do
igarapé do Mindu que carreia os sedimentos das zonas
leste e norte de Manaus. As baixas concentrações de
oxigênio dissolvido podem estar associadas, a redução da
mata ciliar e ao lançamento de efluentes domésticos e
industriais lançados no curso do igarapé, que comumente
aumenta o consumo do oxigênio dissolvidos nas águas.

CONCLUSÕES

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os resultados obtidos para estes parâmetros
físico-químicos evidenciam que este ponto do igarapé do
Mindu, possui grande concentração de sólidos
dissolvidos, pH levemente ácido, baixa concentração de
oxigênio dissolvido, e alta condutividade elétrica, tais
parâmetros são caracterizados pela quantidade de
poluição e contaminação das águas que vem dos bairros
adjacentes a este ponto do igarapé do Mindu. Foi
encontrado uma grande quantidade de espuma nas águas,
supostamente associados a grande quantidade de óleos,
gorduras, e detergentes dissolvidos nas águas e oriundos
de fonte antrópica lançados sem tratamento nas águas. O
igarapé encontra-se em estado de contaminação e
poluição de suas águas, todavia existe uma necessidade
de cobrança da efetividade do saneamento básico na
cidade de Manaus além do trabalho de sensibilização
ambiental que venha a reduzir a quantidade de lixo
lançada sobre as águas, pois este modifica completamente
o cenário da qualidade das águas deste igarapé, sobretudo
no Parque Municipal do Mindu.

A etapa de coleta da água para análise foi
realizada seguindo a metodologia descrita pela resolução
n° 724/2011 ANA/CETESB, a qual define o “Guia
Nacional de Coleta e Preservação de Amostras de Água,
Sedimentos, Comunidades aquáticas e Efluentes
líquidos” sendo este o documento de referência técnica
para disciplinar os procedimentos de coleta e preservação
de amostras de águas superficiais em todo o território
nacional. Foi realizado a coleta de 3 amostras de pontos
distintos do Parque municipal do Mindu e realizado a
média das análises.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Na tabela 1 foram expressos os resultados
obtidos nas análises com média de pH de 6,99, oxigênio
dissolvido de 3,04 mg/L, 248 uS/cm de condutividade
elétrica, sólidos dissolvidos totais (TDS) de 124 mg/L e
temperatura média de 28,5°C.
Tabela 1: Dados físico-químicos avaliados.
Parâmetros FísicoAmostra Amostra Amostra
Químicos
P1
P2
P3
pH (N/A)
6,88
6,96
7,13
Condutividade (uS/cm)
247
238
258
TDS (ppm)
123
119
129
Oxigênio Dissolvido (ppm)
2,97
2,96
3,21
Temperatura (°C)
28,5
28,3
28,7

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CETESB. Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental.
Guia Nacional de coleta e preservação de amostras: água,
sedimentos, comunidades aquáticas e efluentes líquidas. São
Paulo: CETESB: Brasília: ANA, 2011.

MANAUS. 1993. Lei municipal N° 219, novembro de
1993. Criação do Parque Municipal do Mindu.

Souza Filho (2017) avaliando as águas do
igarapé do Mindu neste ponto obteve valores médios
conforme dispostos na tabela 2.
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não mostraram cor. A cor amarela mostrou maior
predominância no extrato aquoso, enquanto a cor laranja
no extrato etanólico (Figura 1).

INTRODUÇÃO
O método da fluorescência tem sido aplicado
para separação/identificação de madeira (CASTRO e
SILVA; SILVA. OLIVEIRA, 2002). Uma vez que a
maioria dos componentes da madeira apresentam
propriedades fluorescentes quando irradiada com luz
ultravioleta sobre o seu extrato, a aplicação da
fluorescência para identificação adequada da madeira
poderá um fator primordial tanto do ponto de vista
tecnológico como econômico.
Na Amazônia a problemática da identificação
correta das madeiras ainda é um fator determinante ao
desenvolvimento e utilização de novas espécies
(CASTRO E SILVA, SILVA, OLIVEIRA, 2002). Em
lascas de madeiras ou mesmo a sua serragem não é
possível realizar essa análise e, portanto, identificá-las por
método tradicional. Neste contexto, surge o estudo da
fluorescência dos extratos dessas madeiras como
alternativa para sua identificação. Estudos tem mostrado
que várias madeiras podem ser diferenciadas pela
presença ou ausência de suas qualidades fluorescentes
(CASTRO E SILVA, SILVA; OLIVEIRA, 2002; IAWA,
1989, AVELLA et al,. 1988). Assim, o presente trabalho
objetiva caracterizar a fluorescência dos extratos de
madeiras da Amazônia como subsidio à sua identificação
a partir de serragem ou lascas da madeira.

50,0

H2O
EtaOH

0,0

.
Figura 1. Percentual das cores obtidas para os extratos brutos

A cor verde predomina tanto na fluorescência do
extrato aquoso como na fluorescência do extrato etanólico
(Figura 2).
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Amostras de madeira foram coletadas nas
serrarias locais do município de Parintins (AM) e
identificadas pela análise do tecido xilemático e
comparação posterior com a literatura especializada da
área de anatomia da madeira. Para determinação da
fluorescência foram retiradas pequenas e finas lascas do
cerne das amostras coletadas, utilizando solvente
etanólico (95%), aquoso frio e aquoso quente para
extração, seguindo recomendação do Committe of
International Association of Wood Anatomist- IAWA
(1989). Após 72 horas em condição estacionária os
extratos assim obtidos foram colocados na presença de luz
ultravioleta (UV) a uma distância de 15 cm para
determinação da fluorescência e cor.

Figura 2. Percentual das cores obtidas para sob influência da
luz ultravioleta.

Resultado similar foi encontrado por Castro e
Silva et al., (2002) para a análise de 67 amostras do cerne
de madeiras da Amazônia pertencentes à xiloteca do
antigo Instituto de Tecnologia da Amazônia (UTAM)
hoje Escola Superior de Tecnologia da Universidade do
Estado do Amazonas-UEA. Por outro lado, Avella et al.
(1988) determinando a fluorescência diretamente nas
madeiras da coleção Tervuran da Bélgica encontraram a
predominância da cor amarela em cerca de 94% do total
de espécies fluorescentes e somente poucas espécies
apresentaram fluorescência verde ou laranja. Dyer, (1988)
também encontrou resultados similares na predominância
desta cor para a fluorescência de madeiras africanas,
enquanto Ferreira, (1994) observou a predominância da

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com exceção da Cedrela odorata, todas as
outras espécies apresentaram fluorescência para o extrato
alcoólico, enquanto a fluorescência para o extrato aquoso
somente as espécies Cedrela odorata e Cordia goeldiana
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cor marrom e suas variações na fluorescência obtidas
diretamente do cerne de madeiras amazônicas.
O gênero Hymenolobium, no presente trabalho
representado por 6 espécimes, apresentou a coloração
verde para a fluorescência do extrato aquoso e etanólico,
nesta última exceção para uma única amostra que
apresentou a fluorescência cristalina (Figura 3). Ressaltase, entretanto, que a coloração para o extrato aquoso se
mostrou amarelado e suas variações.

A fluorescência do extrato etanólico dessas
madeiras possibilita diferenciá-las, pois, apresenta cor
amarelo-escuro para Andira parviflora e esverdeada para
todas as amostras de Hymenolobium. Castro e Silva et al.
(2002) também mostraram a possibilidade de diferenciar
as espécies de Hymenea courbaril e H. parvifolia através
da sua fluorescência que se mostrou esverdeado para a
primeira tanto para o extrato aquoso como para o
etanólico, enquanto para a última apresentou-se cristalino.
A fluorescência permitiria a separação dessas espécies
sem a necessidade de cortes histológicos do tecido
xilemático.

CONCLUSÕES
Os resultados obtidos permitem concluir que as reações
dos extratos da madeira à exposição da luz ultravioleta
podem se constituir um método rápido e fácil para
identificação de espécies madeireiras amazônicas.

Figura 3. Variação de cores nos extratos e fluorescência
A madeira denominada de sucupira-vermelha
(Andira parviflora) muita das vezes é identificada como
Angelim (Hymenolobium sp) pela similaridade visual
entre ambas. A fluorescência do extrato etanólico dessas
madeiras possibilita diferenciá-las, pois, apresenta cor
amarelo-escuro para Andira parviflora e esverdeada para
todas as amostras de Hymenolobium. Castro e Silva et al.
(2002) também mostraram a possibilidade de diferenciar
as espécies de Hymenea courbaril e H. parvifolia através
da sua fluorescência que se mostrou esverdeado para a
primeira tanto para o extrato aquoso como para o
etanólico, enquanto para a última apresentou-se cristalino.
A fluorescência permitiria a separação dessas espécies
sem a necessidade de cortes histológicos do tecido
xilemático.
No presente trabalho analisamos três amostras
de madeira de cor roxa ou violeta purpúrea, denominadas
de violeta, que somente pela cor da madeira dificilmente
conseguiríamos distingui-las até espécies. Pertencentes
ao gênero Peltogyne, a fluorescência dessas madeiras
mostrou que possivelmente pertenciam a espécies
diferentes entre si (Tabela 1).
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Tabela 1. Fluorescência para as madeiras denominadas de
violeta pertencentes ao gênero Peltogyne.
Amostra
Peltogyne
catingae
(amostra 13)
Peltogyne sp
(amostra 3)
Peltogyne sp
(amostra 7)

H2O

Extrato
EtaOH

Fluorescência
H2O
EtaOH

Rosado
claro

Vermelho

Transparente
turvo

Vermelho
escuro

Amarelado

Vermelho

Esverdeado

Vermelho
escuro

vermellho

Alaranjado
escuro

Marrom
escuro

Esverdeado

O gênero Hymenolobium, no presente trabalho
representado por 6 espécimes, apresentou a coloração
verde para a fluorescência do extrato aquoso e etanólico,
neste último, exceção para uma única amostra que
apresentou a fluorescência cristalina. Ressalta-se,
entretanto, que a coloração para o extrato aquoso se
mostrou amarelado e suas variações. A madeira
denominada de sucupira-vermelha (Andira parviflora)
muita das vezes é identificada como Angelim
(Hymenolobium sp) pela similaridade visual entre ambas.
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e pintados, com adaptações nas estruturas das artes para
que pudessem ser trabalhados de acordo com a proposta
do projeto no âmbito escolar.
Na terceira fase foi realizada a construção e
instalação no espaço escolar dos ornamentos com os
pneus e dos brinquedos e artefatos que serviriam para a
realização das atividades escolares. Nesta etapa houve a
colaboração de acadêmicos de diferentes cursos de
graduação do CESP/UEA como biologia e química,
também com a participação de profissionais de
arquitetura que direcionaram a construção dos artefatos.
O trabalho em conjunto resultou na produção de
brinquedos, construção de parquinho, jardins e a
modificação da paisagem do espaço escolar, que tornou a
escola como referência no combate a degradação do meio
ambiente.

INTRODUÇÃO
O desenvolvimento alcançado pela sociedade e
o estímulo ao acesso a bens de consumo promove o
crescimento exponencial da produção de muitos materiais
nos tempos atuais. A alta produção e o consumo
exagerado de produtos têm causado problemas
ambientais. Dentre os diversos problemas mundiais
contemporâneos a produção e descarte de resíduos sólidos
é um dos mais preocupantes.
A durabilidade dos produtos é cada vez menor,
associado a uma sociedade cada vez mais consumista. Um
exemplo é a facilidade dos meios de transporte terrestres,
que aumenta imensamente a produção de pneus. O
descarte de pneus cresce ano após ano em todo o mundo
e pouco tem sido feito no sentido do destino adequado
deste resíduo, embora a Resolução nº 258/99 do
CONAMA que instituiu a responsabilidade do produtor e
do importador pelo ciclo total do produto, ou seja, a
coleta, o transporte e a disposição final.
Neste sentido, o pneu se destaca como um dos
principais desafios da era moderna, tudo isso, em virtude
da sua decomposição (BRITO 2009). Em relação ao
descarte de pneus no meio ambiente, Almeida Júnior
(2012) afirma que esses quando são abandonados em
locais inadequados, além de servir de abrigo para procriar
mosquitos e outros vetores, representam risco de incêndio
que contamina o ar e seu óleo ao se infiltrar no solo
contamina os lençóis freáticos.
Nesta perspectiva, foi desenvolvido um projeto
educacional para reaproveitamento de pneus usados para
ornamentação no espaço escolar e produção de artefatos
que pudessem ser utilizados em atividades educacionais
como forma de manifesto a minimizar uma problemática
ambiental da atualidade.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O trabalho de ornamentação no espaço escolar
com uso de pneus descartados mobilizou a escola no
sentindo da realização de ações sustentáveis, do
reaproveitamento de resíduos sólidos, resultando em
significativa mudança na paisagem do espaço escolar,
produzidas através de pneus. O material para confecção
dos artefatos foi adquirido pelos professores, acadêmicos
e colaboradores da escola. Os estudantes participaram
diretamente na confecção dos materiais, construindo
peças foi utilizada para enfeites proteção e ornamentos a
área externa da escola (Figura 1).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi realizado na Escola Estadual
Geny Bentes de Jesus, no município de Parintins-Am,
tendo como público alvo alunos do ensino fundamental.
A metodologia de trabalho foi dividida em três fases. Na
primeira fase foram realizadas palestras de sensibilização
sobre as problemáticas ambientais e os descartes de pneus
em locais inadequados, associado a problemas de saúde e
os prejuízos ao meio ambiente, direcionada a alunos,
professores e administrativos da escola.
Na segunda fase foi organizada a coleta de pneus
em diversos locais da cidade com a participação de toda
comunidade escolar. As coletas foram realizadas em
oficinas, borracharias, lixeiros improvisados e em
diversos ambientes, na qual os mesmos estavam
descartados. Todos os pneus coletados lavados, moldados

Figura 1: Aluno da escola Geny Bentes de Jesus,
confeccionando estrutura de jardim com uso de pneus. Foto:
Marcio Anselmo (2018).

O trabalho de sensibilização com a comunidade
escolar levou em consideração o envolvimento de todos,
no sentido de maior valorização do trabalho e
responsabilidade no processo de manutenção. Para a
construção dos artefatos optou-se por estruturas que
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pudessem favorecer o estado da arte paisagística da
escola, assim, ornamentos estratégicos foram instalados
(Figura 2).

resíduos gerados a partir de pneus, dando finalidades
positivas, na ornamentando de baixo custo.

CONCLUSÕES
Este trabalho desenvolvido na educação básica
mostrou o tamanho do conhecimento do homem,
viabilizando alternativas, de modo a conscientizar as
pessoas reaproveitando resíduos como o pneu, mostrando
caminhos promissores em combate a poluição, acenando
para necessidades urgentes em busca de mais alternativas
para a finalidade desse produto.
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Figura 2: Ornamentação de pneus para jardinagem na área
externa da escola Estadual Geny Bentes de Jesus.
Foto: Marcio Anselmo (2018).

O trabalho de Educação Ambiental é de extrema
importância para sensibilizar as pessoas quanto a
importância na proteção do meio ambiente. Quando
envolve professores e alunos tem-se um a poderosa
ferramenta de transformação, visto que a capacidade de
ampliação das ideias é potencial.
O projeto forneceu esclarecimento de que um
pneu descartado de forma inadequada pode provocar
danos irreversíveis ao ambiente e a saúde das pessoas.
Também apresentou uma forma criativa de baixo custo e
que pode retirar ou evitar que pneus continuem no
ambiente provocando sérios danos à saúde e a qualidade
de vida.
Percebe-se o quanto a Educação Ambiental vem
sendo considerada resolução de problemas sociais,
podendo ser participativa, comunitária, criativa e estimula
a valorização de novas ações no meio. Assim torna-se
transformadora de valores, sensibilizando para relações
integradas entre os seres humanos, sociedade e natureza,
buscando equilíbrio local e global, melhorando a
qualidade de vida de todo o meio ambiente
(GUIMARÃES, 2005).
Portanto, esse trabalho sensibilizou alunos,
professores, pais, filhos, quanto à decorrência dos
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volume corpuscular médio – VCM e concentração de
hemoglobina corpuscular médio – CHM) e leucogramas
(número de leucócitos totais e contagem diferencial dos
mesmos). A mensuração destes parâmetros é essencial para
averiguar a higidez dos animais experimentais, uma vez
que além do desempenho zootécnico os peixes precisam
apresentar condições sadias e de baixo nível de estresse.

INTRODUÇÃO
Para uma produção sustentável é primordial utilizar
os resíduos gerados por uma atividade agropecuária e desta
forma, surge a presente proposta que visa avaliar os
resíduos da bananicultura, especificamente da cultivar
BRS-Conquista (folhas, coração e engaço) na nutrição e
nas respostas fisiológicas do tambaqui. A produção de
banana no Estado tem retomado o crescimento devido à
utilização de cultivares resistentes e a difusão de
tecnologias produzidas pela Embrapa (PEREIRA e
GASPAROTTO, 2008). As folhas, o coração e o engaço
da bananeira são considerados resíduos cujo o
aproveitamento na alimentação de caprinos e ovinos são
difundidos (BATATINHA et al., 2004; VIEIRA, 2008;
NOGUEIRA et al., 2009; RIBAS et al., 2009; OLIVEIRA
et al., 2010; SILVA et al., 2013).
O onívoro tambaqui Colossoma macropomum é a
principal espécie de peixe nativo produzido em âmbito
nacional e sua produção no Estado é relevante e contribui
para o fornecimento de um alimento saudável e demandado
pela população. O tambaqui alavanca a produção de peixes
em conjunto com a tilápia do Nilo Oreochromis niloticus.
No ano de 2016 foram produzidas cerca de 137 mil
toneladas da espécie o que correspondeu a 27 % do total de
pescado produzido pela piscicultura continental (IBGE,
2016).
O tambaqui consome diversos itens alimentares.
Gomes e Silva (2009) por meio da análise do conteúdo
estomacal de peixes criados em sistemas de produção em
viveiros escavados observaram a predominância dos
seguintes alimentos: ração para peixes, insetos (larvas de
moscas), zooplâncton (cladóceros e copépodos) e material
vegetal (macrófitas submersas fixadas no sedimento).
Muitos autores consideram o tambaqui como um peixe de
hábito alimentar onívoro com tendência a herbívoro,
filtrador e frugívoro (NUNES et al., 2006; SILVA et al.,
2007).
O crescimento é o critério mais importante e
comumente utilizado para medir a resposta dos peixes às
dietas e ingredientes experimentais. Este pode ser medido
como ganho em peso ou como taxa de crescimento
(FRACALOSSI et al., 2012). A complementariedade pode
ser realizada por meio de avaliações fisiológicas,
particularmente em peixes confinados, onde a qualidade e
a quantidade da dieta influenciam significativamente nas
variáveis hematológicas (TAVARES-DIAS e MORAES,
2004). A análise hematológica em peixes pode ser
resumida basicamente a eritogramas (número de
eritrócitos, hematócrito, concentração de hemoglobina,

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Oriundo de um produtor comercial e parceiro da
Embrapa Amazônia Ocidental foram obtidos as folhas, os
corações e os engaços da cultivar BRS-Conquista. Estes
materiais foram secos em estufa de secagem em circulação
fechada em temperatura de aproximadamente 55ºC por 24
horas e posteriormente moídos em moinho de facas para a
obtenção do farelo de folhas, engaço e coração de
bananeira. Amostras destes materiais foram enviados ao
laboratório de bromatologia para a determinação da
composição centesimal.
O experimento foi conduzido em um viveiro de
alvenaria de 22 m2 da Estação Experimental de Piscicultura
da Coordenação de Tecnologia e Inovação -COTIInstituto Nacional de Pesquisas da Amazônia –INPA. O
ensaio foi conduzido em delineamento estatístico
inteiramente aleatorizado (DIA) em esquema fatorial 3
(folha, engaço e coração de bananeira) X 6 níveis de
inclusão (0, 10, 20, 30, 40 e 50 %) X 3 repetições. As
unidades experimentais foram constituídas por lotes de
juvenis de tambaqui (10 peixes por gaiola de 60 L com
peso médio inicial de 4 g e comprimento médio inicial de
5 cm). A aleatorização das unidades experimentais foi
realizada com a ferramenta eletrônica Edgar II (2016).
Para a formulação das dietas experimentais e as
inclusões dos ingredientes teste foram diminuídas
gradativamente as quantidades dos ingredientes
convencionais como o milho moído, farelo de soja e o
farelo de trigo em programa de formulação de rações
Supercrac versão 5.7. Os peixes foram alimentados por 60
dias com rações extrusadas isoprotéicas e isoenergéticas
até a saciedade aparente diariamente em duas refeições
(08h00min e 16h00min). Os parâmetros de qualidade da
água como o pH, o oxigênio dissolvido e a temperatura
foram medidos por meio de aparelhos oxímetro e
potenciômetro. Além disso, foram monitorados
periodicamente os níveis de amônia, nitrito, alcalinidade e
dureza da água.
58

No final do período experimental foram avaliadas
as respostas fisiológicas seguindo o procedimento: após o
período experimental de alimentação com as rações, os
peixes foram retirados das unidades experimentais e
anestesiados. Imediatamente após a anestesia foi realizada
a coleta de sangue de 5 animais por unidade experimental,
por punção da veia caudal (Figura 1).

Os principais parâmetros médios de qualidade de
água foram: oxigênio dissolvido (6,5 mg/L), pH (7,0),
temperatura (27,5 ºC) e transparência (34 cm). Todos estes
valores se encontram na faixa de conforto para espécie e
não influenciaram o desempenho zootécnico. Houve
diferenças significativas nos níveis de inclusão dos farelos
de coração, engaço e folhas de bananeira (Tabelas 1, 2 e 3).
Tabela 1. Desempenho zootécnico de juvenis de tambaqui
alimentados com níveis de inclusão de farelo de coração de
bananeira(1)
TCE
Nível
GPU (g)(2)
CAA(2)
S (%)(2)
(%/dia)(2)
0%
35,36 ± 3,29ª 1,81 ± 0,32b 3,73 ± 0,11ª 90,00 ± 17,3ª
10% 31,68 ± 3,75ª 1,75 ± 0,21b 3,65 ± 0,07ª 100,00 ± 0,0a
20% 29,00 ± 2,00a 2,05 ± 0,13b 3,64 ± 0,21ª 93,33 ± 11,5ª
30% 19,13 ± 1,00b 2,67 ± 0,19ª 3,01 ± 0,26b 96,67 ± 5,8ª
40% 18,60 ± 1,78b 2,92 ± 0,11ª 2,91 ± 0,17b 93,33 ± 5,8ª
50% 16,62 ± 1,60b 3,14 ± 0,24a 2,76 ± 0,17b 100,00 ± 0,0a

Fonte: Jony Dairiki

GPU: Ganho de Peso Unitário, CAA: Conversão Alimentar Aparente,
TCE: Taxa de Crescimento Específico e S: Sobrevivência.
(1)
Médias das parcelas (n=4) ± desvio padrão.
(2)
Teste de Tukey ajustado para o nível descritivo (α=0,05).

Figura 1. Detalhe da coleta de sangue por punção da veia do
pedúnculo caudal de juvenil de tambaqui

Tabela 2. Desempenho zootécnico de juvenis de
tambaqui alimentados com níveis de inclusão de farelo
de engaço de bananeira(1)
TCE
S (%)(2)
(%/dia)(2)
0% 35,3 ± 3,2ª 1,81 ± 0,32a 3,73 ± 0,11ª 90,00 ± 17,3ª
10% 25,0 ± 2,6b 1,96 ± 0,21a 3,32 ± 0,19ªb 96,67 ± 5,8ª
20% 25,0 ± 0,6b 2,17 ± 0,10a 3,35 ± 0,16ªb 93,33 ± 5,8ª
30% 19,9 ± 0,4b 2,30 ± 0,09ª 3,04 ± 0,17b 100,00 ± 0,0a
40% 20,7 ± 2,6b 2,54 ± 0,43ª 3,13 ± 0,27ab 100,00 ± 0,0a
50% 24,0 ± 4,7b 2,38 ± 0,34ª 3,22 ± 0,36ab 86,67 ± 5,8a

Nível GPU (g)(2)

Fonte: Thayssa Larrana

Figura 2. Juvenil de tambaqui ao término do período
experimental

CAA(2)

GPU: Ganho de Peso Unitário, CAA: Conversão Alimentar Aparente,
TCE: Taxa de Crescimento Específico e S: Sobrevivência.
(1)
Médias das parcelas (n=4) ± desvio padrão.
(2)
Teste de Tukey ajustado para o nível descritivo (α=0,05).

Alíquotas de sangue foram centrifugadas a 12.000
rpm por 3 min para separação do plasma. Determinações
colorimétricas de glicose (TRINDER, 1969), lactato
(HARROWER e BROWN, 1972) e proteína (KRUGER,
1994) no plasma foram realizadas. Íons plasmáticos de Na
e K foram determinados em fotômetro de chama. A
Concentração de cloreto no plasma foi de acordo com
Apha (1980). Outras alíquotas de sangue foram submetidas
às determinações de hematócrito (Htc %); hemoglobina
total (Hb); contagem de eritrócito (Eri); assim como
índices hematimétricos que foram obtidos a partir dos
valores determinados para hematócrito, concentração de
hemoglobina e número de eritrócito.
Nos meses de maio e junho de 2018 serão
calculados os índices hematimétricos de Wintrobe, como
volume corpuscular médio (VCM) e a concentração de
hemoglobina corpuscular média (CHCM). Os dados
coletados serão submetidos à análise de variância e teste de
comparação de médias, Tukey (α=0,05 %) por meio do uso
do sistema computacional SAS (SAS, 2006).

Tabela 3. Desempenho zootécnico de juvenis
alimentados com níveis de inclusão de farelo
bananeira(1)
TCE
Nível GPU (g)(2)
CAA(2)
(%/dia)(2)
0% 35,3 ± 3,2ª 1,81 ± 0,32c 3,73 ± 0,11ª
10% 30,5 ± 3,0a 1,98 ± 0,15c 3,63 ± 0,27ª
20% 30,2 ± 2,6ab 1,8 ± 0,05c 3,61 ± 0,21ª
30% 23,8 ± 1,3bc 2,1 ± 0,03cb 3,34 ± 0,25ab
40% 18,6 ± 2,1cd 2,6 ± 0,2ab 3,01 ± 0,04bc
50% 17,2 ± 1,1d 2,89 ± 0,28a 2,81 ± 0,09c

de tambaqui
de folhas de
S (%)(2)
90,0 ± 17,3ª
93,33 ± 5,8ª
93,33 ± 5,8ª
100,0 ± 0,0a
100,0 ± 0,0a
93,33 ± 5,8a

GPU: Ganho de Peso Unitário, CAA: Conversão Alimentar Aparente,
TCE: Taxa de Crescimento Específico e S: Sobrevivência.
(1)
Médias das parcelas (n=4) ± desvio padrão.
(2)
Teste de Tukey ajustado para o nível descritivo (α=0,05).

CONCLUSÕES
Os animais aceitaram as rações experimentais e não
houve diferença significativa para a sobrevivência que foi
considerada alta. Houve diferença significativa (P < 0,05)
entre os níveis de inclusão e entre os resíduos avaliados.
Ao considerar as respostas e a análise estatística dos
parâmetros de desempenho: ganho de peso unitário final,
conversão alimentar e taxa de crescimento específico

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O experimento foi aprovado pelo Comitê de Ética
para Uso de Animais (CEUA) da Embrapa Amazônia
Ocidental, Manaus, Amazonas, Brasil (Número de
Protocolo: 01/2017).
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SAS Institute Inc. 2006. Base SAS® 9.1.3 Procedures Guide,
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Institute Inc.. 1461p.
SILVA, A.M.D.; GOMES, L.C.; ROUBACH, R. Growth, yield,
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Agropecuária Brasileira, Brasília, v.42, n.5, p.733-740, maio
2007.
SILVA, A.B.; CÉSAR, V.S.; SANTOS, A.C.G.; GUERRA,
R.M.S.N.C. Avaliação do efeito dos extratos de Cecropia
hololeuca (embaúba) e Musa sp. variedade FHIA 18
(bananeira) sobre culturas de larvas de nematódeos
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VIEIRA, L.S. Métodos alternativos de controle de nematoides
gastrintestinais em caprinos e ovinos. Tecnologia e Ciência
Agropecuária, João Pessoa, v. 2, n. 2, p. 49-56, 2008.
TRINDER, P. Determination of glucose in blood using glucose
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foram observados que o nível máximo de inclusão dos
farelos de coração e folha de bananeira é de 20 % e para o
farelo de engaço de bananeira o melhor tratamento foi o
controle (0 %). As análises hematológicas foram realizadas
e os cálculos hematimétricos serão realizados para a
verificação do nível de estresse dos animais após o período
experimental e de avaliação dos ingredientes teste.
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INTRODUÇÃO
As áreas de várzea na Amazônia central sofrem
inundações periódicas e, por esse motivo são
consideradas as áreas mais férteis da Amazônia (JUNK,
1984). Estão geralmente situadas nas áreas ao longo dos
grandes rios de água branca, em faixas cuja largura varia
consideravelmente (JUNK, 1973). As florestas em áreas
alagadas representam de 5 a 10% da bacia Amazônica
(PIRES, 1973). A exploração dessas áreas de forma
desordenada pode proporcionar a criação de fragmentos
que implica na formação de uma borda florestal, que pode
ser definida como uma região ocupada e o fragmento de
vegetação natural (WILLIAMS-LINERA et al. 1997),
ocasionando alterações físicas, químicas e biológicas na
estrutura ecológica (WIENS et al. 1993). Dessa forma,
essas modificações nas áreas mais externas dos
fragmentos, são chamadas de efeito de borda (MURCIA,
1995). Assim, este trabalho teve como objetivo avaliar o
efeito de borda sobre o DAP (diâmetro à altura do peito)
em uma floresta de várzea.

Gráfico 1. Distribuição das árvores.
Para verificar se houve diferença quanto ao DAP
entre as três áreas, foi utilizada uma análise de variância
para um fator (ANOVA) feita através do software
Bioestat versão 5.3 considerando o nível de significância
de 5%. O resultado obtido não apresentou diferença
significativa do DAP entre as áreas (F= 0.0505, p=
0.9508). Com os resultados obtidos não foi possível fazer
a comparação dos resultados com outros trabalhos devido
à escassez de trabalhos relacionados com o assunto
abordado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

CONCLUSÕES

O estudo foi desenvolvido em uma floresta de várzea
pertencente a comunidade “Centenário” localizada no
município de Itacoatiara (AM). A área de estudo
apresenta uma vegetação típica de várzea, apresentando
menor diversidade de plantas e em maior quantidade
vegetação de espécies herbáceas. O solo apresenta uma
alta fertilidade, devido a composição de matéria orgânica
e decomposição de sedimentos e o clima quente e úmido.
Para avaliar o efeito de borda sobre o DAP (diâmetro à
altura do peito), foram instaladas parcelas na área de
estudo a 0, 75 e 150 m de distância da borda mata adentro.
Foram implantadas parcelas de 100 m² (10 x 10) divididas
em quatro subparcerlas de 25 m² (5 x 5) e foi medido o
DAP de todos os indivíduos acima de 1,5 m de altura.

Os resultados obtidos indicam que apesar da
quantidade de indivíduos que se encontram mais
próximas da borda ser menor que a quantidade de
indivíduos que se encontram mata adentro, o diâmetro à
altura do peito não varia muito e que as espécies podem
apresentar o diâmetro algumas vezes iguais.
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Figura 1. Localização da área

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram amostradas no total de 40 árvores. A
área 0 m da borda apresentou 8 indivíduos. A área 75 m
da borda apresentou 9 indivíduos. E a área 150 m da borda
apresentou 23 indivíduos.
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em de altura, depois de serem adaptadas ao sol, raleandose gradativamente o sombreamento. No caso de as raízes
das mudas perfurarem o saco de plástico e se fixarem ao
solo, as folhas devem ser cortadas pela metade, antes de
serem transportadas para o campo, a fim de reduzir a perda
de água do tecido vegetal e evitar o secamento das
ponteiras.

INTRODUÇÃO

O biribazeiro (nome científico Rollinia Mucosa
(Jacq.) Baill) da família das Annonaceae é originário da
região amazônica e se estabelece bem em diversos tipos de
habitats. “[...] é uma árvore de porte médio, em geral com
6 a 10 metros de altura, folhagem temporária, possuindo,
em média, copa com 16 a 20 m de diâmetro e tronco com
0,40 a 1,20 m de diâmetro” (COSTA; MULLER, 1995,
p.6) Seus frutos quando maduros se apresentam na cor
amarela, são de forma globosa com partes hexagonais e sua
polpa tem consistência cremosa e de cor esbranquiçada,
suas sementes são escuras, possui um aroma agradável e
pode chegar até 1,3 kg. Seu consumo em geral é feito in
natura e é conhecido popularmente em diversas regiões do
Brasil como: biribá, fruta-da-condessa, jaca-de-pobre e
pinha. “Vale ressaltar que os frutos, por apresentarem sabor
delicioso, têm grande aceitação popular e na época da safra
são comumente encontradas nas feiras e mercados”
(FALCÃO et. al., 1981, p. 300). Para a germinação das
sementes é necessário realizar a quebra de dormência das
mesmas, pois, encontram-se protegidas pelo tegumento
que regula a entrada de umidade e oxigênio que são fatores
decisivos para a germinação, e o que impede a dar
continuidade na do processo germinativo e, sendo assim
“[...] as sementes dessas plantas apresentam substâncias
inibidoras de germinação que provocam dormência o que,
juntamente com um tegumento resistente e impermeável,
proporcionam fatores antagônicos à germinação rápida e
uniforme” (FERREIRA, et al., 2009) Embora, as sementes
de biribá apresentem-se em estado de dormência não foi
necessário o emprego das técnicas de quebra de dormência,
pois foi observado através da experimentação que o tempo
de germinação das mesmas aconteceu em tempo hábil,
aproximadamente de 20 a 30 dias.
A infrutescência, denominada popularmente de fruto,
é sincárpica, como ocorre na maioria das anonáceas,
formada pela fusão dos ovários que se tomam carnosa e se
soldam na maturação. Apresenta-se nas formas obovóide,
ovóide, cordiforme e reniforme. O fruto pode alcançar
normalmente 1,65 kg, com dimensões variando de 29 a 45
cm. Conforme Clement et aI. (1982) podem ser
encontrados frutos pesando até 4,0 kg. A polpa é de cor
branca, abundante, sucosa, com sabor adocicado; e
agradável; muitas sementes são de coloração pardoolivácea. Em geral, o fruto apresenta, em média, 52% de
polpa, 42% de casca e 6% de sementes, em relação ao peso.
As mudas com bom aspecto vegetativo devem ser levadas
ao campo para plantio definitivo ao atingirem de 30 a 40

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Coleta de sementes. A coleta de sementes foi executada a
partir da seleção dos frutos de matrizes de cinco (05)
diferentes zonas do sítio urbano de Manaus ou do Estado
do Amazonas e realizado o mapeamento das áreas. A
seguir, a escolha dos frutos foi feita para extrair as
sementes observando-se algumas características como: as
frutas que estão maduras, se a casca e a polpa estão íntegras
ou deterioradas, nesse caso verificar se existem fungos ou
insetos consumindo as sementes e, se estiverem nestas
condições deverão ser descartadas. A colheita pode ser
feita direta do pé da árvore. “Geralmente é o método mais
difícil. No entanto, é o que apresenta os melhores
resultados em termos de qualidade das sementes colhidas.”
(SENA, et. al., 2008, p.10), e dos frutos que estiverem
caídos no chão. “Geralmente a colheita é feita quando os
frutos se desprendem da árvore, seja de forma espontânea
ou com a ajuda de alguém” (SENA, et al., 2008, p.10)
Armazenamento das sementes e classificação. Depois de
passar pela fase de processo de despolpamento dos frutos
o armazenamento das sementes é necessário para que estas
não sofram nenhum tipo de dano seja por ação de
microrganismos ou por condições ambientais e, isto ajuda
na classificação para que se tenha um banco de sementes
capaz de gerar ótimos resultados e, por conseguinte, o
germoplasma pode manter seu poder germinativo em um
período de 3 anos ou mais. Para dar ênfase nisto: Após o
despolpamento, as sementes devem ser lavadas em água
corrente, distribuídas em papel toalha ou de jornal e
colocadas sob temperatura ambiente, à sombra para
secagem durante um período de 24 a 48 horas, sendo
posteriormente semeadas. As sementes do biribazeiro
quando bem preparadas e com baixo teor de umidade,
podem permanecer viáveis por mais de três anos, desde que
mantidas em recipientes hermeticamente fechados.
(COSTA et al., 1995, p.15)
Laboratorial (Análise de Sementes). As sementes que
foram coletadas e selecionadas passaram por análise no
laboratório de microscopia onde foi possível visualizar a
partir de aparelhos específicos como o microscópio com
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lente objetiva de até 40X de aumento as estruturas internas
como: o tegumento externo e interno, o hilo, a radícula.
Todos os componentes da estrutura da semente são
responsáveis para o desenvolvimento da futura plântula e
da árvore frutífera e, por isso, devem estar em boas
condições genéticas e fisiológicas, logo, as sementes
necessitam de prévia análise microscópica no caso de
utilizá-las para outros fins, como por exemplo,
comercialização, formação de pomares ou extração de
madeira. Foram analisadas 5 sementes de cada um dos 5
grupos amostrais, totalizando 25 sementes analisadas. O
corte das sementes foi feito com o bisturi manual e a pinça.
O peso das sementes abertas e fechadas foi verificado a
partir da balança de precisão. Para o armazenamento das
sementes que foram utilizadas na análise laboratorial foi
confeccionada uma caixa para a amostra populacional cujo
material é de madeira e foi adicionada uma tampa de vidro
para vedá-la e no interior foi colocado um pedaço isopor e
foi encravado nele as sementes numeradas de 1 a 50 sendo
a quantidade total da amostra populacional e separadas em
grupos de 10 sementes por matriz totalizando 5 grupos.
Produção de Mudas. Para a fabricação de mudas foi
necessário dispor de uma quantidade 100 (cem) sementes,
sendo que, desse total 80 (oitenta) foram destinadas ao
plantio no viveiro experimental, 10 (dez) foram doadas na
escola e 10 (dez) para doação na Semana do Meio
Ambiente do IFAM. A produção de mudas segue requisitos
importantes para que seja dada continuidade no trabalho.
Foi utilizado como sementeira os copos descartáveis de
250 ml os quais foram marcados com um pincel para saber
a qual matriz a semente pertencia e foram preenchidos até
metade de seu volume com substrato e com auxílio de uma
tesoura cortou-se a lateral e a base do copo em forma
vertical e circular, respectivamente para que ao fazer à rega
da semente a água escoe para que a terra não fique
encharcada e comprometa o desenvolvimento da semente.
As sementes eram regadas a cada dois dias pela parte da
manhã e da tarde, eram expostas a luz solar por pelo menos
30 minutos.
Plantio (Sítio Experimental). Dando continuidade nas
fases do trabalho as sementes foram selecionadas conforme
o indicativo de fatores de boa qualidade que irão compor o
banco de mudas para serem cultivadas no viveiro
experimental e lá ficará em observação quanto ao seu
comportamento com relação às condições ambientais, a
adaptação em diferentes climas e adversidades, se serão
resistentes a pragas e microrganismos patógenos. Caso
apresentem resultados aceitáveis isso significa que as
mudas estarão prontas para usos como recuperação de
áreas florestais degradadas, arborização de espaços
urbanos, paisagismo, utilizadas para comercialização em
larga escala. O local que for escolhido deve conter um
sistema eficiente de irrigação, a incidência de luz solar e
sombra devem ser equilibradas, o solo precisará de
produtos especiais para que os torne fértil, os materiais
utilizados na prática devem estar em perfeitas condições de
uso e serão empregados, por exemplo, inchadas, pás,
adubos, lato solo arenítico, aradores, pedaços de madeira,
cordas e entre outros como equipamentos especiais para
realizar a manutenção do viveiro.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A instituição de ensino escolhida para o
desenvolvimento desta pesquisa foi a Escola Estadual
Padre Luis Ruas, localizada no Bairro Zumbi, zona Leste
de Manaus. Este trabalho contou com análises
microscópicas de sementes, palestras de sensibilização e
doação de mudas para os alunos. Todas as atividades foram
planejadas e executadas com êxito, o desenvolvimento e
resultados serão descritos logo a seguir com o auxílio de
tabelas, gráficos e imagens, descrevendo o que foi
realizado. Análise Laboratorial: Foi realizada a análise
microscópica no laboratório de microscopia do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas
– IFAM, onde foram analisadas vinte e cinco (25) sementes
da população amostral de cinco (5) matrizes diferentes, das
quais foram colhidos os frutos da espécie biribá. Foi feito
o registro fotográfico da fase embrionária das sementes a
fim de saber se as mesmas possuiam qualidade genética e
fisiológica, conforme (Tabela 1) com dados sobre os
componentes morfológicos internos das sementes, como
radícula, hilo, tegumento externo e interno. As sementes
foram pesadas antes e depois de secas com balança de
precisão (Tabela 2), e realizadas as medidas de germinação
(Tabela 3).
Tabela 1. Análise Laboratorial de Sementes. ( ) significa
presença de um dos itens e o caractere

Tabela 2. Peso das Sementes.

Tabela 3. Porcentagem de Germinação de Sementes.
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em:<https://ainfo.cnptia.embrapa.br/digita/bitstream/item/61
171/1/CPATU-Doc84.pdf >
FALCÃO, M.A.; LLERAS, E.; KERR, W.E.; CARREIRA, L.M.
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biribá (Rollinia Mucosa (Jacq.) Brasil.), Acta Amazônica, p.
297. 1981
FERREIRA, M.G.R.; SANTOS, M.R.A.; SILVA, E.O.;
GONÇALVES, E.P.; ALVES, E.U.; BRUNO, R.L.A.
Superação de dormência em sementes de biribá (Rollinia
mucosa (Jacq.) Baill). Revista Brasileira de Sementes,
Londrina-PR, v. 31, n. 4, p. 95-99, 2009.
GADOTTI, M.. Perspectivas Atuais da Educação. São Paulo em
Perspectiva, v. 14, n. 2, p. 3-11, 2000.
SENA, C.M. de; GARIGLIO, M.A. Sementes florestais: colheita,
beneficiamento e armazenamento. Natal: Ministério do Meio
Ambiente, Unidade de Apoio do PNF do Nordeste, 2008. 28
p. il. (Guias Técnicos, v. 2).

CONCLUSÕES
O cultivo de sementes está relacionado a diversas
atividades ligadas ao solo, ao preparo, à irrigação, ao
enriquecimento da terra, e, faz com que se tenha um
contato aprofundado com a natureza, mais ao passo que a
compreende e se sente interligado a ela. Com isso, a partir
do desenvolvimento deste trabalho tem-se o foco em
despertar o interesse no aluno em atividades que estejam
relacionadas a cuidar do meio ambiente em que está
inserido. O projeto de viveiros florestais envolve questões
relacionadas ao meio ambiente e ao meio social, visto que,
propõem-se fazer o cultivo de mudas com as melhores
técnicas ensinadas na disciplina de Viveiros Florestais no
Curso Técnico em Meio Ambiente, e envolve a
comunidade acadêmica nestas atividades ao repassar os
conhecimentos sobre as práticas de como produzir suas
próprias mudas frutíferas e recuperar danos causados pela
ação antrópica.
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(Associação dos Agropecuários de Beruri), inaugurada em
dezembro de 2011 (Figura 1).

INTRODUÇÃO
A castanheira (Bertholletia excelsa Bonpl.)
pertencente à família Lecythidaceae, é uma das árvoressímbolo da Amazônia, devido a sua importância social,
ecológica e econômica para a região. É popularmente
conhecida como castanha-do-pará, castanha-do-brasil e
castanha-da-amazônia. É considerada uma espécie de uso
múltiplo, pois sua madeira é de excelente qualidade para
construção naval e civil, mas sua maior importância está
nas amêndoas ou castanhas, produto florestal não
madeireiro - PFNM (WADT; KAINER, 2009).
A castanheira é uma árvore de grande porte que se
destaca na floresta, podendo chegar a 50 m. de altura e 2
metros de diâmetro, podendo viver mais de 500 anos
(WADT et al., 2005). Sua produção é quase
exclusivamente feita pelo sistema extrativista, sendo a
principal atividade econômica de milhares de famílias que
vivem na Amazônia (WADT; KAINER, 2009; CORTEZ,
2011).
O fruto é uma cápsula globosa, quase esférica,
medindo de 8 a 15 cm de diâmetro, sendo visível, na parte
superior, o vestígio do cálice. A casca é espessa, lenhosa,
dura e de cor castanha (WADT; KAINER, 2009). Segundo
descrição de Moritz (1984), o fruto apresenta geralmente
cinco lóculos podendo ter até 25 sementes por fruto, com
uma variação comum de 10 a 25 sementes por fruto, com
média de 17 a 18. As sementes da castanheira são
angulosas, estreitas, compridas, com tegumento duro, com
rugosidade transversal, e apresentam um tecido
meristemático circundando a amêndoa (WADT; KAINER,
2009).
Estudar a biometria de frutos e sementes geram
importantes informações para indicar a variabilidade
genética dentre e entre populações de uma mesma espécie,
fornecendo conhecimentos para a caracterização dos
aspectos ecológicos (GARCIA et al., 2017). Objetivou-se
realizar a biometria de sementes oriundas de duas
agroindústrias localizadas em Beruri e Barcelos-Resex do
Rio Unini.

Figura 1: Localização da Agroindustria ASSOAB em Beruri – AM.

A agroindústria de Barcelos está situada na Resex do
Rio Unini, comunidade do Patauá (Figura 2) e é chamada
de COOMARU (Cooperativa Mista Agroextrativista do
Rio Unini).

Figura 2: Localização da Agroindustria COOMARU em Barcelos – AM.

Coleta e análise de dados. Para este estudo, foram
realizadas em cada localidade amostragens do segmento da
agroindústria. Foram amostradas 10 latas de 20litros em
cada localidade, para estudos de coeficientes técnicos e de
cada lata foram retiradas 10 sementes, para estudos
biométricos, onde foram medidos o comprimento, largura
e espessura de cada semente, utilizando-se paquímetro
digital, seguindo a metodologia descrita por Wadt et al.,
(2017). Análises de variância multivariada (Manova)
foram realizadas para comparar os valores das variáveis
nas duas agroindústrias, utilizando o software R (CORE
TEAM, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os estudos foram realizados por meio do segmento da
cadeia produtiva: agroindústria. Que são os agentes
formais da indústria e do comércio dos produtos
industrializados que operam mais intensamente na
fabricação dos produtos com maior valor agregado
(COOPAVAM, 2016).
Localização das áreas de estudo. As Agroindústrias
localizam-se nos municípios de Beruri e Barcelos. Em
Beruri, a agroindústria é gerenciada pela ASSOAB

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As amostras de castanhas das duas agroindústrias
mostraram os seguintes valores de biometria, conforme o
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Quadro 1, e a distribuição dos valores das variáveis em
cada localidade, por meio de boxplot (Figura 3).
Quadro 1. Valores mínimo, médio e máximo das variáveis
“comprimento, largura e espessura” de sementes de castanha-dobrasil, amostradas nas Agroindústrias ASSOAB e COOMARU,
no Amazonas.

(mm)
Comprimento
Largura
Espessura

Local
ASSOAB
COOMARU
Min. Méd. Max Min. Méd. Max.
36,7
22,4
17,2

47,2
28,7
21,2

55,2
35,0
29,3

34,8
24,0
16,4

46,4
28,0
22,2

61,7
36,6
26,9

Figura 3. Boxplot da distribuição dos valores da biometria de
sementes na Agroindústria na Resex do Rio Unini(UN) e Beruri
(BE), em Barcelos e Anori, respectivamente.

Observa-se que as sementes oriundas da
Agroindústria de Unini, apresentam uma maior
variabilidade nos valores biométricos das sementes, mas
estes valores não foram estatisticamente diferentes entre si,
com o p-value=0,163. Estes resultados mostram que
segundo o tamanho, as agroindústrias trabalham com
castanhas de tamanho semelhantes, apesar de as mesmas
serem oriundas de diferentes localidades, uma vez que a
agroindústria de Beruri está no rio Purus e a de Unini, sob
influência do Rio Negro. Estes resultados, aliados com
estudos aplicando a Resolução do 846/1976 do Ministério
da Agricultura, permitem uma classificação das sementes
quanto ao tamanho, o que tem grandes reflexos na
comercialização de castanhas pelas agroindústrias.

CONCLUSÕES
As sementes das Agroindústrias de Beruri e Unini
são estatisticamente semelhantes entre si, quanto ao
comprimento, largura e espessura.
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INTRODUÇÃO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Quando se deseja a maximização da produtividade
das culturas, vários fatores devem ser considerados e não
apenas a fertilidade do solo. É importante observar o
adequado preparo do solo, o controle da erosão, o
suprimento de água, o uso de variedades mais produtivas,
a densidade e época de plantio e o controle de pragas e
doenças (FURTINI NETO et al., 2001). De acordo com
Furtini Neto (2001) as plantas absorvem nutrientes em
formas iônicas dissolvidas na fase aquosa que compõe o
solo. Para que o nutriente seja absorvido pela raiz, é
necessário haver o transporte até a superfície radicular.
Com isso, o teor disponível de um dado nutriente, em
função do transporte, depende de aspectos físicos do solo,
tais como textura, compactação e teor de água.
A física do solo é a área do conhecimento que
estuda e define as propriedades físicas, tanto qualitativa
quanto quantitativamente, com o propósito principal de
entender os mecanismos que regem a funcionalidade dos
solos e seu papel na biosfera. Ela é capaz de trazer
conhecimentos precisos para apoiar a execução de
atividades de manejo do solo de forma apropriada, como a
irrigação, drenagem, preparo e conservação do solo e da
água (REINERT; REICHERT, 2006).
As metodologias para os cálculos de análise física
do solo são, normalmente, estruturadas e formalizadas
através de manuais, onde se encontram diversas fórmulas
para cada propriedade. A implementação dessas fórmulas
é feita, na maioria das vezes, em planilhas eletrônicas, ou
até de forma manual no pior dos casos. Esse método pode
tornar a atividade de análise física do solo mais lenta e
menos organizada comparada ao que os recursos
computacionais atualmente na área de tecnologia da
informação podem oferecer. Além disso, muitos
agricultores na Amazônia plantam sem realizar a análise
física do solo, podendo incorrer em perdas na produção.
Segundo o IBGE (2006), a maior parte dos
estabelecimentos rurais no estado do Amazonas atende ao
critério de agricultura familiar, ou seja, a atividade agrícola
ocorre, especialmente, em propriedades de pequeno porte,
dificultando o cenário. Dessa forma, foram desenvolvidas
ferramentas com o propósito de fornecer mais facilidade,
celeridade e organização no processo da análise física do
solo. Essas ferramentas auxiliam os especialistas com
funcionalidades para dar apoio às aferições de maior
relevância da esfera de física do solo. Elas foram unificadas
em um aplicativo para dispositivos móveis com o sistema
operacional Android.

Para a implementação das funcionalidades foi
utilizado o ambiente de desenvolvimento integrado
Android Studio para codificação na linguagem Java.
Planilhas oficiais da Embrapa Amazônia Ocidental,
utilizadas por técnicos do LASP (Laboratório de Análise
de Solos e Plantas), foram adotadas como referência para a
codificação das regras de negócio de cada cálculo.
As telas onde funcionalidades são apresentadas ao
usuário foram feitas seguindo os padrões de design do
Google Material Design, visando criar uma interface
intuitiva e de fácil navegação. Os requisitos funcionais,
relativos aos cálculos de física do solo, foram modelados a
partir dos manuais e planilhas de domínio da Embrapa.
Para a verificação da conformidade das funcionalidades
com os cálculos realizados no LASP, foi realizada uma
verificação com um funcionário responsável pela análise
física do solo. Com isso foi possível levantar novos
requisitos e fazer correções nos já estabelecidos. Os
resultados dos cálculos são armazenados no dispositivo
para consultas posteriores. Foi utilizado o banco de dados
SQLite, tendo sido projetado inicialmente no modelo
conceitual Entidade Relacionamento.

.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A coleção de ferramentas foi disposta em um menu,
onde é possível visualizar o último resultado salvo no
banco de dados para cada propriedade. Todos os itens são
clicáveis e levam à tela responsável pelo cálculo da
propriedade física clicada. Na lista, os métodos de cada
propriedade também são distinguidos, uma vez que cada
cálculo pode ser feito seguindo diferentes abordagens,
todas especificadas nos documentos e manuais de
referência.
As telas individuais para cada item foram
construídas de forma que o usuário possa inserir os valores
de cada variável da fórmula. Assim que o usuário pressiona
o botão “Calcular”, o aplicativo realiza uma validação dos
campos em busca de valores inválidos ou nulos, e então,
caso não haja nenhum erro, o resultado é mostrado ao lado
do texto que especifica a funcionalidade que está sendo
utilizada.
Na figura 1 é possível observar a tela de cálculo da
estabilidade dos agregados. São usados alguns valores
fictícios para ilustrar o funcionamento da ferramenta. As
fontes e campos de inserção são todos padronizados com
elementos do Material Design, sendo a maior parte deles
nativos no Android, com exceção do elemento spinner
(Controle Giratório) usado para representar as diferentes
peneiras: 4-2 mm, 2-1 mm, 1-0,5mm e 0,5-0,25mm. Este
elemento foi implementado com a biblioteca Material
Spinner. A estabilidade dos agregados está intimamente
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ligada à resistência do solo a desagregação quando são
submetidos a forças externas ou internas. É relevante para
verificar a habilidade de resistência do solo a erosão
(REINERT; REICHERT, 2006).

cálculos de sedimentação de partículas e estimativa da
porosidade de um solo (REINERT; REICHERT, 2006).
Assim como na densidade do solo, existem métodos

Figura 5. Tela de cálculo da densidade de partículas pelo método
do picnômetro.
Figura 6. Tela de cálculo da densidade de partículas pelo
método balão volumétrico.

Figura 1. Tela de cálculo da estabilidade dos agregados.

A densidade do solo é importante propriedade para
a indicação da compactação do solo e medir alterações da
estrutura e porosidade do solo (REINERT; REICHERT,
2006). Um dos métodos para calcular a densidade do solo
é o do anel volumétrico (Figura 2). Assim como ocorre em
todas as telas de cálculo, um novo botão denominado
“Salvar” aparece na tela após o resultado ser mostrado,
permitindo que o usuário possa guardar o valor no banco
de dados.

CONCLUSÕES
As ferramentas desenvolvidas funcionam com
banco de dados interno, sem a necessidade de
conectividade com a Internet. Espera-se que o aplicativo
ajude nas análises físicas do solo, acelerando o processo e
melhorando a organização das informações, para que,
consequentemente, os especialistas possam atender mais
demandas em um tempo menor e obter informações
facilitadas para tomadas de decisão.
Como trabalho futuro, poderá ser implementada
uma arquitetura para sincronização, responsável por
guardar dados de vários dispositivos móveis para um
servidor, de forma que todos os que tenham acesso a essa
base fiquem com as informações sincronizadas e isso
facilitaria a segurança dos dados, visto que bastaria realizar
backup no servidor.

Figura 2. Tela de cálculo da densidade do solo pelo método anel
volumétrico.
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Figura 3. Tela de cálculo da densidade do solo pelo método do
torrão com parafina.
Figura 4. Tela de cálculo da densidade do solo pelo método do
torrão com querosene.

Outra propriedade pertinente na física do solo é a
densidade de partículas, possuindo utilidade para realizar
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Cyperaceae Juss. é uma família de herbáceas composta por
5.000 espécies, dívidas em 104 gêneros e 14 subfamílias
(GOETGHEBEUR, 1998) sendo algumas espécies
adaptadas ao ambiente aquático e resistentes a dissecações,
sobrevivendo a áreas de inundações parciais (ROCHA e
MARTINS, 2011) como ocorre no igapó e campina
alagável.
Embora cada espécie tenha um padrão próprio de
distribuição,
padrões
repetitivos
são
comuns
(MARCHIORETTO et al. 2004) Algumas destas
distribuições refletem conexões a climas passados, outras
indicam limites impostos pelo ambiente presente
(BROWN &eGIBSON, 1983). De acordo com Peters
(1997) as espécies tendem a seguir seu ótimo absoluto,
retraindo suas áreas de ocorrência quando as condições se
tornam inadequadas e expandindo-as quando estas
condições melhoram. A utilização da modelagem para
prever a distribuição de espécies permite tanto utilizar as
características atuais do ambiente como simular o clima do
passado e o clima do futuro, permitindo assim estimar
como as amplitudes de ocorrência das espécies poderão
responder ao estresse fisiológico e competitivo causado por
mudanças climáticas futuras (IPCC 2010). Diante da
realidade da degradação das áreas úmidas amazônicas e a
falta de estudos florísticos para as herbáceas de igapó e
campina se faz necessário em estudo voltado para a
vegetação de espécies da família Cypercaeae destas áreas
que muitas vezes é negligenciada.
Desse modo, o objetivo deste estudo foi descrever
a composição de espécies herbáceas da família Cyperaceae
do igapó e da campina de dois Sítios PELD localizados no
Parque Nacional do Jaú (PARNA Jaú) e na Reserva de
Desenvolvimento
Sustentável
Uatumã
(RDSU),
respectivamente. Além disso, pretendeu-se detectar os
padrões de distribuição geográfica de um representante de
cada local, estimando seu nicho ecológico visando
contribuir para o conhecimento da flora aquática
neotropical.

INTRODUÇÃO
As áreas periodicamente alagáveis da Amazônia
compreendem um total de 600.000 km², sendo 400.000
km² de várzea e 200.000 km² de igapó (MELACK; HESS,
2010). Essas áreas inundáveis apresentam forte
sazonalidade devido à flutuação cíclica no nível das águas
dos rios, cuja amplitude pode atingir 14 m, resultando em
inundações de vastas áreas ao longo de suas margens
(JUNK et al. 1989). A vegetação herbácea destas áreas é
influenciada tanto pelas características nutricionais do
ambiente, a qual está estreitamente relacionada com o tipo
de água, preta, clara e branca, como pela duração da fase
aquática (PIEDADE et al, 2010). As campinas também
podem apresentar saturação do solo por água e/ou
alagamentos ao longo dos períodos chuvosos (COOMES,
1997; SILVEIRA, 2003; JUNK et al. 2011), ocorrem sobre
solos arenosos, pobres em nutrientes devido à lixiviação
decorrente da elevação do lençol freático nos períodos
chuvosos (ANDERSON, 1981; SILVEIRA, 2003). Os
sítios PELD MAUA (Programa de Pesquisa Ecológica de
Longa Duração- Áreas Úmidas Amazônicas) recentemente
estabelecidos no Parque Nacional do Jaú Reserva de
Desenvolvimento Sustentável Uatumã compreende áreas
de igapó e campina onde estão sendo realizados estudos
ecológicos de longa duração com o objetivo de conhecer e
monitorar essa vegetação ainda pouco estudada. Por serem
áreas protegidas os sítios permitem que estudos sejam
conduzidos em parcelas permanentes e os modelos
estabelecidos poderão ser futuramente testados.
Se por um lado a vegetação herbácea das áreas
alagáveis da várzea amazônica vem sendo extensivamente
estudada com levantamentos nas proximidades de Manaus,
encontrando 388 espécies de herbáceas aquáticas,
terrestres e semiaquáticas (JUNK; PIEDADE, 1993;
1994). Por outro lado, os esforços na realização de
levantamentos de herbáceas aquáticas em áreas alagáveis
de água preta e clara foram menores (em campina ainda
ausente), porém, já permitem verificar que nesses sistemas
as densidades desse grupo de plantas são mais baixas
devido à baixa qualidade nutricional da água e do substrato
(PIEDADE et al. 2010; LOPES et al. 2014). Entretanto
essas características podem levar a presença de espécies
endêmicas, especializadas em ambientes extremos
(WITTMANN et al. 2012). Por isso, conhecer a
composição de espécies de herbáceas aquáticas e os fatores
que influenciam sua distribuição nessas áreas é crucial para
compreender esses ecossistemas e contribuir para o
planejamento de estratégias de conservação e manejo.
Entre as famílias vegetais mais frequentes nas áreas
úmidas, que muitas vezes são ignoradas nos levantamentos
florísticos, se encontram Cyperaceae, Poaceae e Araceae
(JUNK e PIEDADE, 1993; 1994; LOPES et al. 2014).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O Parque Nacional (PARNA) do Jaú está localizado
entre os municípios de Barcelos e Novo Airão e 220 km
distante em direção noroeste de Manaus em linha reta e
abrange cerca de 22.720 km2 de florestas de igapó, terra
firme e campinaranas. O sítio PELD foi estabelecido entre
as coordenadas 01°54'-01°57' Sul e 61°27'-61°28' a Oeste
do PARNA Jaú (Figura 1). A Reserva de Desenvolvimento
Sustentável Uatumã (RDS Uatumã) está situada no
nordeste do Estado do Amazonas, nos municípios de
Itapiranga e São Sebastião do Uatumã. A RDS Uatumã
abrange uma área de 4.244 km2 e encontra-se a 150 km em
linha reta de Manaus em direção nordeste. A região
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apresenta florestas de terra firme, florestas de igapó,
campinas e campinaranas. O sítio PELD foi localizado nas
coordenadas 02°10’30” - 02°11’30” Sul e 59°00’30” 59°01’30” Oeste (Figura 1). Para o levantamento da
vegetação herbácea (plantas terrestres, semi-aquáticas e
aquáticas) nas áreas não florestadas, em cada sistema de
inundação, foram instalados três transectos com as
medidas 25 x 2 m (100 m2), onde todas as espécies serão
identificadas. Em cada transecto, seis parcelas do tamanho
de 1m2 foram escolhidos aleatoriamente para determinação
de fatores fitosociológicos. Já nas áreas florestadas, em
cada sistema de inundação, foram instaladas 8 parcelas de
5 x 5 m (25 m2), em cada uma dessas parcelas foram feitas
três parcelas menores de 1 x 1 m (1 m2), onde todas as
espécies foram identificadas até o menor nível taxonômico
possível. Esses dados foram depositados no banco de dados
PELD MAUA e serão utilizados no presente estudo.
Para a análise da distribuição das espécies foram
utilizados dados georreferenciados reunidos a partir do
exame
de
materiais
dos
herbários
CRIA
(http://splink.cria.org.br/,
2014);
MOBOT
(http://www.tropicos.org/,
2014)
e
GBIF
(http://www.gbif.org/, 2014) e dados coletados nas
parcelas do PELD MAUA Uatumã e ao longo do Rio Jaú.
Cada parcela foi georreferenciada e os espécimes coletados
para identificação. Após a padronização dos dados foi feita
a modelagem do nicho ecológico na região Neotropical das
espécies encontradas de Cyeperaceae Juss. em cada um dos
dois sítios utilizando o algoritmo da máxima entropia do
programa MaXent versão 3.3.3k (PHILLIPS et al. 2004;
2006), que procura relações não aleatórias entre pontos de
ocorrência das espécies e variáveis ambientais. A
qualidade do ajuste do modelo será diagnosticada pela
técnica ROC (receiver operating characteristic) (DELEO,
1993; ZWEIG e CAMPBELL, 1993; FIELDING e BELL,
1997), uma curva operacional para dados de treinamento
(construção do modelo) e de teste (validação do modelo).
As estimativas de quais variáveis contribuíram mais no
modelo serão feitas por meio do teste jackknife (EFRON,
1982). Além disso, para validação dos modelos serão
utilizados no MaXent 30% dos pontos para teste e 70%
para treinamento.
Trinta e duas variáveis foram utilizadas com uma
resolução de 1 km, extraídas de bases públicas de dados.
Todos os modelos serão feitos usando 1000 permutações.
Dados climáticos: variáveis bioclimáticas obtidas do
Worldclim (HIJMANS et al. 2005;www.worldclim.org)
(Tabela 1).
Dados topográficos: Altitude foi obtida do
Worldclim, Índice Topográfico Composto e Declividade
foram obtidos da base Hydro 1k da USGS [U.S. Geological
Survey Earth Resources Observation and Science (EROS)
Center, HYDRO1k Elevation Derivative Database, Sioux
Falls, South Dakota, LP DAAC (lpdaac.usgs.gov)]; Mapa
de
solo
foi
obtido
na
WaterBase
(http://www.waterbase.org/download_data.html).
Dados de vegetação: Produtividade primária líquida
média de 2000 a 2012 (NPP_mean02) (RUNNIG et al.
2004; ZHAO et al. 2005) a derivada do sensor de
monitoramento MODIS (Moderate Resolution Imaging
Spectroradiometer) da NASA Earth Observing System

(EOS)
produto
MODIS
17
A3
(www.ntsg.umt.edu/project/mod17) Global vegetation
index-EVI para o ano 2002 (veg_2002) foi obtido no e
EOS-EarthData (http://eos-earthdata.sr.unh.edu/).
A elaboração dos mapas dos pontos de ocorrência de
uma espécie representante de cada local usando a predição
gerada pelo algoritmo de máxima entropia do programa
Maxent foi feita pelo software ArcGIS 10.5.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 65 espécies de herbáceas
pertencentes a 31 famílias botânicas distintas nas áreas de
estudo. A família Cyperaceae apresentou o maior número
de espécies identificadas (14 spp.) nas áreas de igapó e
campina alagável dos sítios PELD MAUA tanto na
Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Uatumã
quanto no Parque Nacional do Jaú, Amazonas, Brasil
(Tabela 1). A família Cyperaceae, seguida de Poaceae e
Araceae é a mais comum em áreas de igapó na Amazônia
(Lopes et al., 2014). De acordo com Oliveira et al (2001)
as famílias mais frequentes em campinaranas alagáveis são
Cyperaceae, Rapateaceae, Xyridaceae,
Tabela 1. Lista de espécies de Cyperaceae ocorrentes no Parque
Nacional do Jaú (PARNA Jaú) e Reserva de Desenvolvimento
Sustentável do Uatumã, Amazonas, Brasil: hábito, habitat, local
onde as espécies foram coletadas.T: Terrestre; A: Aquatica; C:
Campinarana; I: Igapó
Espécie
Hábito Habitat
Local
Bulbostylis junciformis
T
C
RDSU
(Kunth) C.B.Clarke
Cyperus aggregatus
T
I
RDSU
(Willd.) Endl
Cyperus distans L.
T
I
RDSU
Diplasia karataefolia Rich.
T
I
PARNA Jaú
ex Pers
Everardia montana Ridl.
T
C
PARNA Jaú
Fimbristylis aestivalis Vahl
T
I
RDSU
Fimbristylis miliacea (L.)
T
I
RDSU
Vahl
Fimbristylis vahlii (Lam.)
A/T
I
RDSU
Link
Hypolytrum longifolium (Ri
T
I
PARNA Jaú
ch.) Nees
Rhynchospora amazonica P
T
I
PARNA Jaú
oepp. & Kunth
Rhynchospora divaricata
T
I
PARNA Jaú
(Ham.) M.T. Strong
Scleria gaertneri Raddi
T
I
PARNA Jaú
Scleria microcarpa Nees ex
T
I
RDSU
Kunth
Scleria secans (L.) Urb.
T
I
PARNA Jaú

Na Reserva de Desenvolvimento Sustentável do
Uatumã (RDSU) foram encontradas 7 espécies de
Cyperaceae (50%), sendo 6 (42,9%) encontradas em áreas
de igapó e 1 (7,1%) em área de campina alagável. No
Parque Nacional do Jaú (PARNA Jaú) também foram
encontradas 7 espécies (50%), sendo 6 (42,9%)
encontradas em áreas de igapó e 1 (7,1%) em área de
campina alagável. Nenhuma das espécies de Cyperaceae
encontrada ocorreu em mais de uma área amostral, tendo
os inventários 100% de dissimilaridade florística para esta
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família. Lopes et al. (2014) mostraram que a similaridade
florística para herbáceas em igapó é muito baixa, até
mesmo ao nível de gênero e família. Tanto os igapós como
as campinas possuem, além do alagamento, outros fatores
estressantes como a baixa qualidade nutricional do solo e
da água (TARGETHA, 2012) que provavelmente
contribuem para a escassez de espécies vegetais. As
condições nutricionais fazem com que a composição e o
número de famílias encontradas no igapó e campina sejam
mais similares àquela de alguns ambientes extremos do
país, como, por exemplo, o semiárido brasileiro (HENRYSILVA et al. 2010).
A maioria das espécies de Cyperaceae identificadas
foi classificada como terrestre (92,9%), sendo apenas uma
aquática (7,1%). As herbáceas possuem adaptações
morfoanatômicas para garantir sua sobrevivência e sucesso
em ambientes aquáticos (ROCHA; MARTINS, 2011),
entretanto, foi possível notar a baixa ocorrência de
herbáceas aquáticas em áreas de campina alagável (14,3%)
provavelmente devido à acidez e falta de nutrientes na água
preta que podem impedir seu desenvolvimento e dispersão.
Outro fator que poderia explicar essa a ocorrência de
poucas espécies aquáticas é que a campinarana permanece
alagada por um curto período, sendo a ocorrência das
espécies limitada a esses períodos. As espécies
selecionadas para estimar o nicho ecológico e detectar os
padrões de distribuição relacionados às variáveis
ambientais nessas áreas: campinarana RDSU (Bulbostylis
junciformis), campinarana PARNA Jaú (Everardia
montana), igapó RDSU (Scleria microcarpa) e igapó
PARNA Jaú (Scleria secans). Os modelos de nicho
ecológico das espécies de Cyperaceae demonstraram
poucas taxas de omissão e alta significância, apresentando
altos valores de AUC (área sob a curva), com a qualidade
variando de moderado (0,8-0,9) a excelente (>0,95)
(Tabela 2).

ocorrência foi maior nas proximidades do rio Uatumã (25100%), confirmando o observado em campo (Figura 1A).
Figura 1A. Distribuição atual (pontos pretos) e potencial (zona
colorida) gerado pelo modelo MaXent de Bulbostylis
junciformis.

O modelo de Everardia montana apresentou uma
baixa probabilidade de ocorrência da espécie no Brasil (0 25%), o mesmo ocorrendo dentro das duas reservas
inventariadas (Figura 1 B).

Tabela 2. Espécies de Cyperaceae com seus respectivos valores
médios de AUC (AUC= área sob a curva).
Espécie
AUC (média das réplicas)
Bulbostylis junciformis
0.909
Everardia montana
0.956
Scleria microcarpara
0.856
Scleria secans
0.821

Figura 1B. Distribuição atual (pontos pretos) e potencial (zona
colorida) gerado pelo modelo MaXent de Everardia montana.

O modelo de Scleria microcarpa mostrou maior
probabilidade de ocorrência (>50%) dessa espécie próxima
aos grandes rios (Figura 1 C). Embora não tenha sido
encontrada nos inventários do PARNA Jaú, o modelo

Quando comparada com a várzea da Amazônia
Central (JUNK; PIEDADE, 1993) a riqueza e diversidade
de herbáceas em ambiente de igapó é bastante baixa
(PIEDADE et al. 2010; LOPES et al. 2014) bem como nas
campinas e campinaranas (FERREIRA et al., 2013). Desta
forma, era esperado que o nicho ecológico das espécies
preponderante nessas áreas fosse restrito a pequenas áreas.
Entretanto, os modelos mostraram que as espécies
apresentam diferentes amplitudes de distribuição, desde
espécies restritas ao norte do Brasil como Everardia
montana até espécies amplamente distribuídas na região
tropical como Scleria microcarpa.
O modelo de Bulbostylis junciformis previu uma
baixa probabilidade de ocorrência na maior parte do
território nacional (1-25%), inclusive nas reservas
inventariadas. Na RDS Uatumã a probabilidade de
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Figura 2. Percentual de contribuição das variáveis ambientais nos
modelos das espécies Bulbostylis junciformis, Everardia
montana, Scleria microcarpa e Scleria secans.

mostrou uma alta probabilidade de ocorrência (>75%)
tanto no PARNA Jaú quanto da RDS Uatumã.
Figura 1C. Distribuição atual (pontos pretos) e potencial (zona
colorida) gerado pelo modelo MaXent Scleria microcarpa.

A espécie Scleria secans apresentou uma
probabilidade de ocorrência acima de 50% em todo o
Brasil, inclusive sendo entre 50 e 75% na PARNA Jaú
(Figura 1 D).

CONCLUSÕES
Cyperaceae é a família botânica com mais
números de indivíduos em áreas de igapó e campinarana
dos sítios PELD MAUA. Os modelos apresentaram altos
valores de AUC, demonstrando a importância e
contribuição das variáveis ambientais para detectar os
padrões de distribuição das espécies nos neotrópicos. As
espécies Scleria microcarpa e Scleria secans
demonstraram estar amplamente distribuídas na região
neotropical, a espécie Bulbostylis junciformis apresenta
menor ocorrência na região amazônica e Everardia
montana apresenta baixa probabilidade de ocorrência no
Brasil.
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Figura 1D. Distribuição atual (pontos pretos) e potencial (zona
colorida) gerado pelo modelo MaXent Scleria secans.
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sobre uma possível preferência de cada família por certos
INTRODUÇÃO
Esponjas são invertebrados bentônicos que adquirem substratos. Não há estudos sobre o funcionamento das
seu alimento por meio de um fluxo de água criado pelo gêmulas e seu processo de eclosão, sendo que este
batimento de seus coanócitos, atividade que as permite mecanismo é parte essencial para a permanência destes
filtrar (ca. 100 – 1200 ml h-1 g-1 ) (Vogel, 1977; Riisgård organismos nos biomas sujeitos à variação do nível d’água,
et al. 1993) e assim subtrair da agua grandes quantidades logo parte indispensável para o entendimento do
de metais pesados e os acumulando em seu tecido em funcionamento destes animais. Portanto, o objetivo
quantidades maiores que no ambiente (Patel, 1985, Hansen, principal desta pesquisa será determinar o espaço de tempo
1995) além de possuirem o potencial de indicadores da necessário para que as gêmulas de três espécies diferentes
qualidade da água (Batista et al., 2003; Olesen, 1994), eclodam quando submetidas à imersão prolongada, tanto in
possuírem componentes de grande relevância para estudos situ quanto no laboratório, e verificar uma possível
farmacológicos (Aneiros et al., 2003, Pejin et al. 2014ª; preferência de substratos por parte das esponjas.
Talevska et al.2017) e de contribuírem vastamente com a
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
circulação de sílica através do aporte de espículas silicosas
aos sedimentos (Chauvel et al., 1996; Conley et al. 2017;
Os exemplares das esponjas Metania reticulata
Fontorbe et al. 2017).
(Bowerbank, 1863), Drulia browni (Bowerbank, 1863) e
Nas regiões de igapó da floresta amazônica são Trochospongilla paulula, Bowerbank, 1863, foram
encontradas várias espécies de esponjas. Contudo, as coletados no período de águas baixas (Setembro), quando
esponjas desse bioma são sujeitas `a variação do nível as esponjas estão visíveis, sendo encontradas colonizando
d’água característica dessas regiões, situação que submete substratos diferentes na extensão do lago, que tornaramesses poríferos à ambientes desfavoráveis na época de se visíveis devido a diminuição do nível d’água. As três
vazante/seca, quando são expostas acima da superfície espécies foram coletadas no mesmo dia e em três pontos
d’água. Essa temporada fora da água `a qual as esponjas são diferentes em locais onde foram observadas dominâncias
submetidas, provocaram uma capacidade de produzirem de colonização das respectivas espécies. Em seguida,
gêmulas, que são corpos de reprodução assexuada, que foram cortados fragmentos de dimensões regulares (em
permitem que sobrepujem os períodos de exposição aérea. média 4 cm x 3 cm) de cada uma das espécies,
Cada gêmula é um clone constituído de células maternas certificando-se que todos os fragmentos continham
indiferenciadas e capsuladas em envoltórios de espongina, grande quantidade de gêmulas.
com revestimento de espículas silicosas específicas
Para a montagem do microcosmo, foram
(Simpson; Fell, 1974), as quais irão eclodir no período utilizados flutuadores de espuma de polietileno
seguinte de imersão e irão se diferenciar em novas esponjas expandido grudados pelas pontas no formato de um
no esqueleto silicosos da esponja mãe (Pronzato & círculo, no qual são anexados sacos transparentes de 10L,
Manconi, 1994) ou serão usadas como corpos de dispersão que possuem um aro na parte superior, a fim de mantê-los
e colonização de outros substratos (Pronzato; Manconi, abertos. No aro foi amarrado um fio de nylon contendo
1994; Simpson; Gilbert, 1973; Fell 1976).
um fragmento de esponja, de forma que esse fragmento
Esses organismos constituem um componente fique submerso no meio do saco. O saco foi preenchido
importante das comunidades de macro-invertebrados dos com água do lago Tupé, e em seguida, os flutuadores
ambientes aquáticos da Amazônia. Um levantamento da foram enumerados de forma a facilitar a identificação.
biodiversidade da espongofauna do lago Tupé, um lago de
Os fragmentos de esponjas do microcosmo
águas pretas, registrou 11 espécies, com predominância de foram divididos como segue: boias de número 1 `a 4 com
organismos da família Metaniidae (Volkmer-Ribeiro, fragmentos de T. paulula; boias de número 5 à 10 com
1986) e Spongillidae (Gray, 1867) (Volkmer-Ribeiro et al., fragmentos de M. reticulata; boias de número 11 à 16
2012), sendo os gêneros Metania, Drulia e Trochospongilla com fragmentos de D. browni. O motivo de os números
os mais predominantes. As duas primeiras famílias não serem regulares se deve à escassez de exemplares
possuem espécies conspícuas, com exemplares esféricos ou encontrados de T. paulula. Foram realizadas idas
tuberosos, esqueletos duros a extremamente duros e de periódicas semanais ao lago Tupé, a fim de registrar os
pesos elevados, dada a constituição silicosa de suas dados e realizar as possíveis manutenções do
espículas (Volkmer-Ribeiro & Almeida, 2005), enquanto a experimento.
terceira possui espécies com indivíduos de esqueletos
Para a montagem do experimento laboratorial,
frágeis e peso diminuto (Volkmer-Ribeiro; Almeida, 2005). foi usada uma metodologia similar à metodologia in situ.
Volkmer-Ribeiro; Almeida (2005) conduziram o Foram usados aquários, aos quais foram amarrados fios
único estudo da espongofauna de lagos de água preta, de nylon contendo fragmentos de esponjas de forma que
contemplando as espécies presentes no lago e especularam os fragmentos ficassem submersos. Os aquários foram
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preenchidos com água do lago Tupé, filtrada em malha de
20 µm, além de material orgânico na forma de folhas,
troncos e terra. Os fragmentos de esponjas do
experimento laboratorial foram divididos em dois
aquários. M. reticulata e T. paulula tiveram 3 fragmentos
cada no aquário de maior tamanho, e no aquário de menor
tamanho, foram colocados 3 fragmentos de D. browni. O
experimento foi analisado diariamente e os dados
registrados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No experimento in situ, todas as esponjas, com
exceção de dois fragmentos da espécie M.reticulata
mostraram formação de tecido vivo visível à olho nu a
partir do terceiro dia, demonstrando um tempo de eclosão
menor em comparação à Spongilla lacustris, Tubella
pennsylvanica (Simpson; Gilbert, 1973) e Ephydatia
fluviatilis (Simpson; Fell, 1974), cuja formação de tecido
novo demorou em média uma semana. Ademais, o
crescimento de tecido novo na espécie M. reticulata se deu
de forma diferente das outras duas espécies. Enquanto D.
browni e T. paulula mostrarem crescimento de tecido novo
em toda a extensão do fragmento, M. reticulata apresentou
crescimento a partir de um ponto do fragmento e a partir
deste ponto o crescimento foi se alastrando de forma
gradual conforme os dias se passaram.
O foco de crescimento em M. reticulata pode ser
devido à essa área ser a localização do ósculo, que é o canal
exalante da esponja, e o possível motivo de dois fragmentos
de M. reticulata não exibirem formação de tecido vivo,
seria por conta de os fragmentos em questão não possuírem
ósculos, dada a dificuldade de se localizar ósculos em
esponja leuconóides. M. reticulata apresentou um
crescimento menor em comparação à outras duas espécies.
Isso talvez seja devido à constituição mais rígida e concisa
de seu esqueleto, acarretando uma resistência maior à
eclosão e consequentemente `a formação de tecidos.
Contudo, os fragmentos de M. reticulata tiveram o
crescimento de seu tecido novo cessado após 8 à 9 dias. Por
outro lado, os fragmentos de T. paulula e D. browni tiveram
crescimento de tecido vivo de forma contínua até o final do
experimento de 15 dias.
No experimento laboratorial, todos os fragmentos,
com exceção de um de M. reticulata desenvolveram tecido
novo, a partir do terceiro dia. De forma similar ao
experimento in situ, o crescimento de tecido vivo por parte
de D. browni e T. paulula se deu por toda a extensão do
fragmento. Enquanto os fragmentos de M. reticulata
tiveram crescimento progressivo de tecido de forma similar
ao experimento in situ, que posteriormente se espalharam
formando uma nova camada de tecido em parte do
fragmento. Contudo, os fragmentos de M. reticulata do
experimento laboratorial, cessaram sua expansão de tecido
novo após 7 à 8 dias, enquanto os fragmentos de D. browni
e T. paulula continuaram crescendo até o fim do
experimento de 10 dias.
Gatilhos ambientais para a germinação de gêmulas
são variáveis e ainda não são bem compreendidos. Todavia,
o fato de a germinação das gêmulas e a consequente
formação de tecido novo, visível à olho nu, ocorrerem
74

somente 3 dias após o contato com a água, talvez seja um
indicativo de que o fator que conduz à eclosão é a mudança
de pressão osmótica, como indicado por Zeuthen (1939),
Simpson et al. (1973), Fell (1974) e Schimdt (1970). Visto
que o contato do tecido das esponjas com a água resulta em
diminuição da pressão osmótica e descondensação da
substância de base (Simpson; Fell, 1974), o que
consequentemente possibilita a eclosão das gêmulas
(Simpson; Fell, 1974; Rasmont, 1963).
Não houve colonização de substratos no decorrer
do experimento. Indicando que as gêmulas das três espécies
possuem papel de construção de tecido novo para as
colônias que as formaram. Essa função difere das gêmulas
de espécies de clima temperado, como Haliclona loosanoffi
(Fell, 1974), Ephydatia fluviatilis (Rasmont, 1963) e
Spongilla lacustris (Gilbert, 1974), as quais sacrificam seus
esqueletos em função da formação de gêmulas, que são
elementos de dispersão e consequente colonização de
novos substratos dessas espécies. Contudo, M. reticulata e
D. browni são usualmente encontradas colonizando
troncos, galhos e pedras, enquanto T. paulula é encontrada
colonizando substratos mais frágeis, como raízes. Podendo
ser tomado como indício de uma especificidade de
substratos, seja ela por conta de uma possível
especificidade de substrato das larvas de cada espécie, seja
por conta da estrutura do esqueleto de cada espécie de
esponja somente conseguir se anexar com sucesso em
substratos específicos. Sendo assim, isto é, evidências de
que a colonização de substratos por M. reticulata, D.
browni e T. paulula pode se dar por meio de larvas livre
nadantes, resultantes do processo de reprodução sexuada.
Neste estudo não foi possível confirmar se há a presença de
afinidade por substratos por parte dessas espécies, sendo,
portanto, necessário um estudo completo do processo de
reprodução sexuada destas espécies, para a melhor
compreensão do processo de dispersão e colonização, e
também para compreensão do ciclo de vida destes
organismos.

CONCLUSÕES
Os resultados apresentados, tanto do experimento
in situ quanto do experimento laboratorial foram similares,
demonstrando que este tipo de experimento pode ser feito
no laboratório, sem a necessidade de deslocamento ao
hábitat do organismo. Com os dados obtidos, foi possível
analisar a biologia das três espécies estudadas, averiguando
que as três espécies tiveram comportamentos semelhantes,
uma vez que o tempo de eclosão das gêmulas foi o mesmo
para D. browni, T. paulula e M. reticulata. Contudo, o
crescimento de tecido novo, em decorrência da eclosão de
gêmulas se deu de forma diferente para os organismos. D.
browni e T. paulula tiveram crescimento de seu tecido de
forma contínua, enquanto M. reticulata teve o crescimento
de tecido novo cessado após alguns dias. Esses resultados
apresentados por M. reticulata podem ser devido à sua
consistência concisa e rígida, que pode exercer uma
resistência maior à formação de novos tecidos, assim como
o motivo para o crescimento de forma focal sugere que no
local esteja localizado o canal exalante da esponja. Os
mecanismos que dirigem a eclosão das gêmulas ainda não

são bem compreendidos. Todavia, supõe-se que o processo
seja regido por mudanças na pressão osmótica causada pela
hidratação do tecido da esponja, quando submetido às
épocas de submersão.
Não houve colonização de novos substratos no
decorrer do experimento. Como observado pelos dados, as
gêmulas das espécies estudadas demonstram ter função de
construção de esqueleto ao invés de função de dispersão e
colonização de novos substratos, uma vez que as gêmulas
das espécies contempladas nesse estudo eclodem dentro do
esqueleto da colônia ``mãe``. Deste modo, especula-se que
a dispersão destes organismos deve ser feita por larvas livre
nadantes, resultantes da reprodução sexuada. Deste modo,
se fazem necessários estudos que contemplem a
reprodução sexuada e o comportamento larval da esponja,
assim como seu ciclo de vida.
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INTRODUÇÃO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A região Amazônica abriga uma grande diversidade,
caracterizando cerca de 40.000 espécies de plantas
vasculares, sendo dessas 30.000 espécies endêmicas. Dessa
forma, há uma grande preocupação relacionada com a
perda dessas espécies decorrente da crescente ação
antrópica do homem e da baixa densidade de coletas. A
perda de espécies ocorre principalmente devido à falta de
planejamento de ações políticas e sustentáveis adequadas
ao
desenvolvimento
(MITTERMEIER,
2003;
CAVALHEIRO, 2013).
A partir disso, há a necessidade de conservar dados
referentes às espécies e seus respectivos ambientes. Dessa
forma, os herbários são caracterizados por serem coleções
botânicas com a finalidade de depositar e documentar a
vasta diversidade e a riqueza da flora de determinada
região. Sendo que os ambientes de herbários possuem a
principal função de preservar a identidade e distribuição
das espécies no ambiente, tornando-se assim de grande
importância os trabalhos em torno da taxonomia e
sistemática,
bem
como
estudos
aplicados
(CAVALHEIRO, 2013; PEIXOTO, 2013).
Dessa forma, por meio de pesquisas na área da botânica,
taxonomia e sistemática é possível realizar a identificação
e classificação de espécies que englobam a diversidade
vegetal, através de suas características filogenéticas e
morfológicas. Possuindo assim informações para diversas
áreas da botânica, no monitoramento, conservação,
fitoquímica e outros (CAVALHEIRO, 2013).
Uma das grandes dificuldades em estudos de fenologia
e comportamento de determinada espécie dentro de um
respectivo ambiente é a identidade as espécies. Então, é de
suma importância o desenvolvimento de estudos
morfológicos dos frutos, sementes e plântula, utilizando
como um suporte na identificação de espécies, sendo que
os frutos e as sementes têm características que servem para
auxiliar a identificar famílias, bem como gêneros, espécies
ou até mesmo a variedade que a planta pertence
(AMORIM, 1996; SILVA et al., 2008).
Diante do exposto, uma coleção morfológica torna-se
imprescindível para pesquisas e estudos, servindo como
ferramenta para o estudo de taxonomistas e estudantes em
geral. O presente trabalho teve como objetivo montar uma
coleção morfológica mostrando as fases germinativas de
sementes frutíferas incluindo o acompanhamento da
germinação de determinadas espécies de fácil propagação
e a coleta de amostras de plantas em fase de germinação,
desde a fase de radícula até a fase de plântula.

Acompanhamento da Germinação
Na realização do plantio e acompanhamento da
germinação de espécies frutíferas foi feito um
levantamento sobre quais espécies se propagariam com
mais facilidade. A partir disso, foi realizado o plantio
fornecendo substrato adequado, água, oxigênio e uma
temperatura propícia para a semente germinar e assim
realizar a coleta de amostras desde a fase de radícula até a
fase de plântula da espécie frutífera visto na Figura 1.

Figura 1 - Germinação das sementes.
Após a coleta das amostras, as espécies frutíferas foram
prensadas em prensa de madeira, secadas na estufa e por
fim costuradas e devidamente catalogadas. Através das
características apresentadas referentes a cada amostra, a
família, gênero e espécie foram identificadas.
Coleta de amostras de plantas em fase de Germinação
Antes de serem realizadas as coletas das amostras das
plantas em fase de germinação, foi feito um levantamento
de locais onde seria desenvolvido o acompanhamento das
fases germinativas das espécies frutíferas. Os locais onde
foram coletadas adas as amostras são: Distrito Industrial,
Estrada do Macurany, Estrada Eduardo Braga, Estrada do
Aninga, Gleba da Vila Amazônia e Centro de Estudos
Superiores de Parintins –CESP/UEA. As espécies
frutíferas coletadas foram: Cupuaçu, Jambo, Manga,
Castanhola, Açaí, Azeitona, Bacaba, Tucumãzinho,
Pitomba, Seringueira, Pupunha, Ingá, Buriti, Coco, Caju.
Assim, quando a matriz estava com frutos, eles caíam
no solo por ação de animais ou vento e as sementes depois
de certo tempo começavam a germinar. A partir disso, era
realizada a coleta das espécies frutíferas em diferentes
fases (Figura 2).
Secagem, Costura e Armazenamento do material
As amostras foram colocadas em jornal, prensadas e
armazenadas em saco plástico até chegarem ao Laboratório
de Biologia do Centro de Estudos superiores de Parintins –
CESP/UEA, então foram colocadas na estufa para serem
secadas.
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com um acervo de qualidade. Despertando o interesse pela
preservação e base para o desenvolvimento de estudos mais
avançados. As informações constituíram a fonte primária
para o desenvolvimento de trabalhos morfológicos,
taxonômicos, evolutivos, fenológicos, ecológicos,
biogeográficos, etnobotânicos (LORENZI, 1998).
A implementação da coleção de fases germinativas é
muito importante para o Centro de Estudos Superiores de
Parintins CESP/UEA, sendo que são desenvolvidos
diversos trabalhos na área da botânica e assim a coleção é
viável por contribuir com posteriores pesquisas científicas.

Figura 2 - Coleta de espécies frutíferas.
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Figura 3 – Confecção das exsicatas.
Foram costuradas 6 fases de germinação das espécies
frutíferas (Figura 3). E por último, as exsicatas das fases de
germinação
foram
devidamente
etiquetadas
e
armazenadas. Com isso foi elaborado um Banco de Dados
com todas as informações das amostras botânicas do
material e observações de campo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para as espécies que possuem fácil sistema de
germinação, foi feito o plantio e acompanhado o
desenvolvimento após a germinação. Já para espécies mais
demoradas para a quebra de dormência das sementes,
foram realizadas coletas em algumas áreas do município.
O plantio das espécies foi importante para poder
observar cerca de quanto tempo a frutífera começa a
germinar, quando começa a ser evidente a radícula e as
folhas. A partir disso, a coleção morfológica torna-se de
suma importância para fornecer suporte para pesquisas
científicas. As coleções botânicas possuem uma grande
relevância no estudo da biodiversidade, pois documenta a
existência de espécies em diferentes áreas, realizando o
registro de características da flora, sendo importantes em
pesquisas taxonômicas e filogenéticas, bem como na
identificação de espécies (PEIXOTO, 2003; ZANIN,
2015). Dessa forma, estudos voltados para a caracterização
morfológica servem como auxílio para a taxonomia. Sendo
assim, descrever as fases de germinação torna-se
importante devido às características expressas durante a
fase de radícula até a fase de plântula de determinadas
espécies, servindo como suporte na sua identificação
(SILVA et al., 2008; KUNIYOSHI, 2013).

CONCLUSÕES
Uma coleção botânica é um importante suporte para
pesquisas científicas e atividades de educação ambiental
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nas fichas das exsicatas dos Herbários do INPA, revisão
bibliográfica e observações de campo.
As observações de campo foram realizadas com a
captura de peixes, utilizando malhadeiras, foram levados
ao laboratório, onde foi feita a remoção do conteúdo do
trato digestivo dos peixes, e assim, observado as espécies
frutíferas consumidas. Com os dados apurados, foi
elaborado um checklist mostrando as espécies frutíferas
encontradas na área de estudo e as espécies de peixes que
se alimentam desses frutos.

INTRODUÇÃO
As florestas inundáveis são ecossistemas formados
por florestas semiaquáticas, onde a fauna e flora estão
intimamente ligadas ao regime de cheia e vazante. Estas
florestas proporcionam à ictiofauna, frutos e sementes
indispensáveis a sua alimentação, assim como condições
favoráveis ao estabelecimento e à reprodução dos peixes.
(Maia, 1997; Walhoff; Maia, 2000).
As várzeas derivam de águas brancas ricas em
minerais e matéria orgânica em suspensão. A produção
média anual de frutos das áreas inundáveis representa
considerável interesse quanto ao conhecimento da
quantificação, frequência de oferta e contribuição
alimentar que estas áreas oferecem à fauna terrestre e
aquática (Maia, 1997).
A fenofase de frutificação na várzea ocorre
principalmente na época da cheia, (Ziburski, 1990; Maia,
1997) contribuindo com considerável biomassa e valor
nutricional na alimentação de peixes. A ocupação de áreas
ribeirinhas e a agricultura intensiva têm causado um forte
impacto na composição vegetal (mata ciliar) e algumas
espécies de peixes de valor econômico, que dependem da
produção de frutos, começam a ficar escassas.
Fazer um levantamento das principais espécies
frutíferas que são importantes na alimentação de peixes
representa a base para as iniciativas de recuperação e
manejo sustentável nas áreas inundáveis. Este estudo teve
como objetivo, identificar, catalogar, descrever e verificar
a contribuição de algumas espécies na alimentação de
peixes na área de várzea do Lago do Parananema, no
município de Parintins.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A maioria das espécies foram coletadas no ápice da
cheia do lago, pois era a época de maior produção de frutos,
como por exemplo: Crataeva benthamii (Catauari),
Simaba multiflora
(Cajurana/Marupá),
Symmeria
paniculata (Carauaçuzeiro) e Pseudobombax munguba
(Munguba). De todas as espécies foram coletadas amostras
botânicas para confecção de exsicatas e depositadas no
Herbário do CESP-UEA.
A espécie P. munguba é muito importante para
alimentação dos peixes, pois as suas sementes possuem
40% de proteína e é considerada uma espécie pioneira e
muito presente em áreas inundáveis, porém, neste lago foi
encontrada uma quantidade muito reduzida, sugerindo-se
assim, a reposição na mata ciliar dessa área.
O acompanhamento integral foi necessário para
encontrar um resultado mais satisfatório. Dessa forma, não
foi possível verificar algumas sementes por estarem muito
trituradas no trato digestivo deles. Portanto, pode ser
possível que os peixes já possam ter ingerido os frutos
antes de serem pescados, e defecado antes de serem
capturados.
Entretanto, o conteúdo estomacal não indica,
necessariamente, o que foi assimilado pelo peixe. Além
disso, o fruto também é de difícil identificação por estar
totalmente triturado, no qual também foi encontrado
capim, peixes inteiros, camarão, gafanhoto, entre outros.
Foi encontrado uma variedade de frutos que pertencem a
dieta desses peixes nesse ambiente.
Assim, com essas informações, coletas, observações
e mais as conversas com pescadores e moradores, foi
possível fazer um checklist das espécies consumidas e os
peixes que se alimentam delas (Tabela 1).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A área de estudo está localizada na várzea do lago do
Parananema (latitude 02º 40’ 59’’ e longitude 50º 43’ 43’’),
no município de Parintins, estado do Amazonas. Figura 01.

Figura 01 – Lago do Parananema

CONCLUSÕES
No Lago do Parananema ocorrem inúmeros
fragmentos florestais, de vários tamanhos e diferentes
estados de conservação. Muitos desses fragmentos são
utilizados para criação de bovinos e bubalinos no período
da seca. Muitas árvores foram derrubadas para a

A coleta de material botânico foi feita para a
identificação com uso de chaves botânicas e consulta aos
especialistas quando necessário. As informações sobre os
frutos importantes na alimentação dos peixes foram obtidas
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construção de casa, cercas para o gado conforme relatos de
pescadores e moradores do local que são os que mais
sofrem com a derrubada da floresta.
Com este estudo, foi possível obter informações que
poderão ser utilizadas na elaboração de programas de
exploração racional de áreas alagáveis, assim como em
plano de Recuperação de mata ciliar, dentre outros.
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Tabela 1. Espécies frutíferas encontradas no Lago do
Parananema e as espécies de peixes que delas se alimentam.
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depositadas na Xiloteca do CESIT/UEA e com referência
da literatura das espécies estudadas.

INTRODUÇÃO
Na indústria, a madeira apresenta vantagens em
relação a outros materiais, pois é um recurso natural
renovável e através do conhecimento de suas propriedades
relacionado a trabalhabilidade auxiliam para o
aproveitamento desse importante recurso natural (SILVA,
2005). Segundo Moura (2010), o setor Madeireiro tem uma
grande importância para a Amazônia assim como para
outras regiões por ser um importante gerador de ocupação
e renda. Atualmente, o pequeno e médio empresário
madeireiro identifica a madeira exclusivamente pelo nome
que é conhecido vulgarmente na região (PROCÓPIO;
SECCO, 2008). Ressalta-se, ainda, que na região
amazônica é natural o uso inadequado das madeiras, isso
acontece por motivo de identificação incorreta das
espécies, prejudicando a vida útil e a segurança das
estruturas e edificações que utilizam esse recurso (CURY;
FILHO, 2011). De acordo com Zenid; Ceccantini (2007), a
utilização adequada das espécies de madeira depende de
procedimentos que garantam a identificação das mesmas,
quer seja como árvores, toras ou madeira serrada.
Adicionalmente, pode-se dizer que a identificação é útil
para o comércio, onde propicia meios para se detectar
enganos e fraudes. Portanto este trabalho tem como
objetivo identificar as madeiras utilizadas nas serrarias do
município de Itacoatiara e Silves através da caracterização
anatômica do tecido xilemático.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Foram identificadas 10 espécies florestais mais
comercializadas dos municípios de Itacoatiara e SilvesAm. Conforme a tabela 1.
Tabela 1. Nome científico, nome vernacular e muncípio das
espécies florestais coletadas.
Nome
Municípi
Nome Científico
Vernacular
o
Brosimum rubescens
Pau Rainha
Itacoatiara
Cedrelinga cataneaformis
Cedrinho
Itacoatiara
Dipteryx odorata (Aubl.)
Cumarú
Itacoatiara
AngelimDinizia excelsa Ducke
Itacoatiara
vermelho
Vatairea sericea Ducke
Fava amargosa
Itacoatiara
Astronium lecointei Ducke
Muiracatiara
Silves
Aniba guianensis
Louro
Silves
Hymenolobium excelsum
Angelim
Silves
Mezilaurus itauba
Itauba
Silves
Scleronema micranthum
Cedro
Silves

As famílias mais representativas foram: a Fabaceae (5
espécies) e Lauraceae (2 espécies). As outras famílias:
Anacardiaceae, moraceae e malvaceae apresentaram uma
espécie somente, conforme a figura 1.
6
5
4
3
2
1
0

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho foi desenvolvido no laboratório de
Anatomia da madeira do Centro de Estudos Superiores de
Itacoatiara-CESIT/UEA. As madeiras foram adquiridas em
serrarias dos municípios de Itacoatiara-Am. e Silves-Am.
Para o estudo anatômico foram confeccionados corpos de
prova nas dimensões de 2x2x3cm, em cortes histológicos
da madeira, nos sentidos: transversal, longitudinal
tangencial e longitudinal radial. Tais amostras foram
lixadas manualmente em lixas 60, 80, 100, 120, 360 e 400
e selados com parafina em uma das suas extremidades, para
a descrição da estrutura macroscópica da madeira.
Para visualização das estruturas anatômicas foi
utilizada uma lupa com 10 vezes de aumentos. No corte
transversal observou-se as características estruturais do
xilema no que diz respeito a morfologia do parênquima,
raios e poros. No corte longitudinal tangencial foi
observado a presença de raios estratificados e no corte
radial a disposição das linhas vasculares. A identificação
baseada nesta caracterização foi feita consultando
literatura das espécies estudadas e analisando-se o xilema
através da anatomia comparativa com as amostras

Figura 1. Total de espécies por família.

Descrições macroscópicas das 10 amostras de madeiras
comercializadas:
1. Brosimum rubescens: Parênquima axial: Possível ver a
olho nu, é do tipo aliforme simples ou confluente, unindo
os poros. Poros: visíveis somente com auxílio da lupa de
10 vezes de aumentos, são poucos e pequenos, encontra-se
solitários e raramente múltiplos de 2. Raios: visíveis
somente sob lente de 10x de aumento, no plano tangencial
é possível ver a olho nu, confirmando a afirmação Costa
(2017). Entretanto em seu estudo diz que os raios possuem
distribuição irregular.
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2. Cedrelinga catenaeformis: Parênquima axial:
paratraqueal vasicêntrico, aliforme e escasso, visto
somente com ajuda de lupa. Poros: visível a olho nu, de
porosidade difusa, encontra-se poucos e geralmente
agrupados. Raios: no plano transversal é possível ver sob
lente, muito fino; no corte tangencial não são estratificados,
resultado mostrando também por Gonçalez & Gonçalves
(2001).
3. Dipteryx odorata (Aubl.): Parênquima axial: visível
somente sob lente de 10x, paratraqueal aliforme de formato
losangular. Poros: visíveis somente com o auxílio de lente
de 10x, variação de tamanho de pequenos à médios,
porosidade difusa, múltiplos de 3 ou 4, obstruídos por tilos,
no corte tangencial as linhas vasculares encontra-se
irregulares, Raios: visíveis somente sob lente de 10x de
aumento no corte transversal e tangencial, estratificados
irregularmente, finos e numerosos, de acordo com Soares
et al., (2017) pode se afirmar todas as características
apresentadas.
4. Dinizia excelsa Ducke: Parênquima axial: geralmente
é visto a olho nu, mas é mais visível sob lupa, paratraqueal
aliforme e eventualmente em faixas marginais. Poros:
visíveis a olho nu, solitários e múltiplos, difusos,
obstruídos por substância de coloração que varia de branca
a avermelhada Raios: pouco visíveis a olho nu nas seções
transversais e pouco distinto mesmo sob lente de 10x de
aumento, não estratificados, observações compatível com
os estudos de Reis et al., (2014), entretanto complementa
que apresenta linhas vasculares irregulares em seção
tangencial.
5. Vatairea sericea Ducke: Parênquima axial: visível a
olho nu, tipo paratraqueal aliforme, suas extensões laterais
longas e largas em forma de faixas. Poros: visíveis apenas
sob lupa na fase transversal e tangencial; porosidade
difusa, médios, solitários e múltiplos, obstruído por
substância de cor amarelada. Raios: possível ver a olho nu
no corte transversal e na fase tangencia visto somente sob
lente, sem estratificação, concordando com Chipaia et al.,
(2015).
6. Astronium lecointei Ducke: Parênquima axial:
indistinto ou extremamente raro, vasicêntrico. Poros:
visíveis somente sob lente de 10 vezes de aumento, difusos,
solitários, raramente múltiplo de 2, obstruídos por alguma
substância. Raios: observável somente em lente 10x de
aumento no corte transversal, visível na fase tangencial,
não estratificados, Reis et al., (2014) apresentou resultados
parecidos.
7. Aniba guianensis Aubl: Parênquima axial: escasso,
pouco visível mesmo com ajuda de lente, paratraqueal,
confluente. Poros: visível sob lupa de 10x, relativamente
numerosos, alguns obstruídos por algum óleo resina da
própria madeira, solitários predominantes, alguns
múltiplos de 2, 3, pequenos. Raios: na fase transversal é
possível ver somente com auxílio de lente, são
contrastados, finos e numerosos, de acordo com Loureiro
(1976) pode ser afirmar todas as características
apresentadas.
8. Hymenolobium excelsum Ducke: Parênquima axial:
visível a olho nu, é do tipo paratraqueal aliforme,
confluente em faixas largas. Poros: visíveis a olho nu, de
médios a grandes, porosidade difusa, poucos, solitários,

alguns múltiplos, vazios ou com substância. Raios: visíveis
a olho nu no topo e na fase tangencial é estratificado, são
finos, sendo compatível com Ferreira et al., (2004).
9. Mezilaurus itauba: Parênquima axial: paratraqueal
escasso. Poros: visível a olho nu, obstruídos por alguma
substância não identificada, solitários e múltiplos. Raios:
visível sob lente de 10x no plano transversal, finos, poucos,
não estratificados, concordando com Trevizor (2011), mas
declara que a espécie possui parênquima axial vasicêntrico.
10. Scleronema micranthum Ducke: Parênquima axial:
visto sob lente de 10x, paratraqueal e aliforme,
vasicêntrico, alirforme. Poros: são poucos, médio a
grandes difusos. Raios: largos e finos, Loureiro et al.,
(1979) fez a mesma descrição.
Com toda a descrição feita de cada espécie é possível
observar que existem diferenças entre as estruturas
anatômicas, principalmente em relação ao parênquima
axial, em que pode ser obsevado diversas formas como:
aliforme, paratraqueal, em linhas, vasicêntrico, escasso.
Característica importante para diferenciar as espécies
visualmente similares. (CHIPAIA et al., 2015). A espécie
Dinizia odorata apresenta a parênquima bem visível e fácil
de ser identificado, conforme pode ser visto na figura 2

Figura 2. Características microscópica da espécie florestal
Dinizia excelsa que possui parênquima visível.

CONCLUSÕES
A identificação científica da madeira é importante
para separar espécies conhecidas pelo mesmo nome
“vulgar”, mas que são madeiras florestais diferentes quanto
suas estruturas anatômicas. O estudo do comportamento
tecnológico das madeiras é importante pois é base para a
indústria madeireira e contribui para a comercialização
correta.
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INTRODUÇÃO

produtos de sensoriamento remoto e trabalho de campo,
onde foram levantadas com o uso de GPS as coordenadas
geográficas da área estudada. As coordenadas foram
obtidas no período de dezembro de 2014 a maio de 2015.
Na elaboração dos mapas foi utilizado o software
ArcGis®, o sistema de projeção cartográfica utilizado foi
o sistema de coordenadas LAT/LONG, Datum: SGRSIRGAS 2000, com dados vetoriais obtidos através do
LANDSAT 2014 e da plataforma digital do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

De acordo com Santos (2006), a geomorfologia se
aplica ao estudo das formas superficiais e tem relação com
a natureza, a estrutura e aos movimentos do subsolo e é
influenciado por agentes externos e internos. Segundo
Cassetti (2005) a geomorfologia tem por objetivo analisar
as formas do relevo, buscando compreender os processos
passados e atuais. Constitui importante subsídio para a
apropriação racional do relevo, como recurso ou suporte,
considerando a conversão das propriedades geoecológicas
em sócio-reprodutoras.
O Amazonas apresenta uma diversidade de tipos
de solos que corresponde diretamente à intensidade de
interação das diferentes formas e tipos de relevo, clima,
interferência antrópica, vegetação e organismos
associados, os quais, por sua vez, condicionam diferentes
processos formadores dos solos (Manzatto, 2002). Neste
sentido, este trabalho tem como objetivo realizar a
classificação geomorfológica de nove comunidades do Rio
Arari, no município de Itacoatiara-AM.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
As pesquisas geomorfológicas permitiram realizar a
classificação quanto aos tipos de solo, sua utilização, o tipo
de vegetação predominante, o potencial agrícola e a
geomorfologia da área de estudo. Há predominância do
solo do tipo Glaissolo nas comunidades 1 a 6 (Figura 2) e
Latossolo Amarelo nas comunidades 7 a 9.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi realizado em comunidades rurais das
margens do Rio Arari, situado no município de Itacoatiara,
localizado na microrregião do Médio Amazonas. Foram
estudadas as características geomorfológicas de nove
comunidades ribeirinhas do Rio Arari, sendo elas: São João
do Araçá, São Tomé, São Francisco de Assis, Santa Tereza,
Santa rosa de Lima, Monte Cristo, São José, Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro e Nossa Senhora de Fátima (Figura
1).
Figura 2: Mapa de classificação dos tipos de solos.
Segundo EMBRAPA (2006), os solos encontrados no
estado do Amazonas geralmente são muito intemperizados
ou estão em condições hidromórficas. Grande parte das
ocorrências de Glaissolo apresenta encharcamento durante
longos períodos do ano, enquanto os latossolos possuem o
horizonte B latossólico, caracterizado por ser um horizonte
mineral muito intemperizados.
O uso do solo em
todas as comunidades é predominantemente para
agricultura de subsistência, pecuária extensiva,
extrativismo e pesca (Figura 3).
As práticas extrativistas primárias ou modo de
produção agrícola predominante no Amazonas, como em
quase toda Amazônia, foram passadas de geração em
geração e que atualmente são realizadas com algumas

Figura 1: Mapa de localização da área de estudo.
As pesquisas geomorfológicas tiveram como base
o auxílio de pesquisas de acervo bibliográfico, o uso de
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adaptações e/ou orientações técnicas de Instituições afins
(PIMENTEL, 2017).

Figura 5: Mapa de classificação do potencial agrícola.
Conforme Soares et. al. (2012), os solos do
Amazonas estão situados em dois grandes ecossistemas,
“várzea” e “terra firme”. Os solos de várzea têm grande
potencial para produção de alimentos devido à sua
fertilidade natural que podem variar de média a alta,
principalmente por serem áreas inundáveis (HANADA
2014). Segundo Moreira et al. (2005), os solos de terra
firme apresentam boas características físicas, mas são de
baixa fertilidade natural. A predominância de acidez e
toxidade de alumínio elevadas, são as restrições mais
comuns sobre a fertilidade desses solos. A geomorfologia
das comunidades 1 a 4 caracteriza-se como planície fluvial
e nas comunidades 5 a 9 são constituídas de relevo
dissecado de topo tabular (Figura 6).

Figura 3: Mapa de classificação quanto ao uso do solo
Com isso, SALES (2005) afirma, que a base da
atividade econômica está estabelecida na utilização do solo
nos sistemas de produção agropecuária, onde o pequeno
produtor é de suma importância para a sustentabilidade
deste mercado. A vegetação predominante é de floresta
ombrófila densa, de terras baixas com dossel emergente
(Figura 4). O tipo de vegetação predominante encontrado
nessa região, é descrito pelo projeto RADAM BRASIL
(1978), como sendo uma formação que ocupa em geral as
planícies costeiras. Apresenta agrupamentos de árvores
emergentes nas elevações mais pronunciadas dos
interflúvios.

Figura 6: Mapa de classificação geomorfológica.
De acordo com SANTOS (2006), a planície
fluvial divide- se em planície fluvial alagada e planície
fluvial inundável. A planície fluvial alagada abrange
trechos que mesmo em período de menor volume das águas
do rio Amazonas estão submersos, enquanto as áreas
inundáveis são alagadas apenas no período das cheias., isso
caracteriza a geomorfologia presente nessas comunidades.
Os relevos dissecados com topos tabulares como
feições de rampas suavemente inclinadas. Em geral, são
definidas por rede de drenagem de baixa densidade, com
vales rasos, apresentando vertentes de pequena declividade
(Garcia & Trombeta et al., 2013). E constituem formas de
relevos identificadas como colinas amplas e baixas, cujos
índices de dissecação do relevo indicam que o grau de
entalhamento dos vales varia entre fraco e médio. (IBGE,
2009).

Figura 4: Mapa de classificação da vegetação.
Quanto ao potencial agrícola, a fertilidade dos
solos nas comunidades 1 a 6 são de média a alta e nas
comunidades 7 a 9 a fertilidade é baixa (Figura 5).

CONCLUSÕES
Esta região do Amazonas possui particularidades
que as distinguem das demais. Pelo fato de se localizarem
nas margens do Rio Amazonas, que é composta por águas
escuras e barrentas, estão sujeitas aos processos físicos de
alteração do solo que são característicos da região.
Os solos de várzea possuem fertilidade natural
média a alta e os solos de terra-firme possuem fertilidade
natural baixa. Isto se evidencia através das inundações que
ocorrem anualmente e que fornece uma alta fertilidade do
solo nas regiões de várzea.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A fragmentação de ambientes naturais é considerada
um dos principais problemas para a conservação dos
ecossistemas no Brasil. Este processo resulta em
remanescentes de vegetação geralmente imersos em uma
matriz agrícola ou urbana, com solos danificados e
estrutura
vegetal
alterada
(KRAMER,
1997;
MANGUEIRA, 2012; KIONKA, 2013). A fragmentação
aumenta a proporção de área de borda em relação ao
tamanho do remanescente, ocasionando alterações nos
fatores abióticos e bióticos destas áreas. Assim, o efeito de
borda pode ser definido como uma mudança na abundância
relativa e composição de espécies na parte marginal de um
fragmento (FORMAN; GODRON, 1986).
Segundo Nascimento e Laurance (2006) o efeito de
borda vem sendo relativamente bem avaliado em
fragmentos de floresta em regiões tropicais, especialmente
no que diz respeito às comunidades de plantas. Mudanças
na abundância relativa e composição de espécies de plantas
vêm sendo relatadas e relacionadas ao aumento no
recrutamento e densidade de espécies arbóreas pioneiras,
aumento na densidade de cipós adaptados a locais
degradados e diminuição na densidade de plântulas de
espécies tardias (LAURANCE et al., 2001).
Diante do exposto e considerando o crescente
aumento do efeito de borda nas florestas tropicais o
presente trabalho teve como objetivo analisar a influência
do efeito de borda sobre a abundância de cipós em um
fragmento de floresta de várzea na Amazônia Central

Os resultados mostraram uma redução na incidência
de cipós da borda para o interior do remanescente florestal
(Tabela 1). Houve diferença significativa entre as áreas de
0m da borda e 150m da borda.
Tabela 1. Número de indivíduos por área

Áreas Total
0m
75m
150m

25
19
17

Com
cipó
14
5
4

Sem
cipó
11
14
13

% com
cipó
56%
26%
24%

% sem
cipó
68%
74%
76%

A maior incidência de cipós na borda do remanescente
florestal, com 56% dos indivíduos arbóreos com cipós na
parcela a 0m da borda, sugere que o efeito de borda
favorece a incidência de cipós. As plantas que são pioneiras
como no caso dos cipós, competem melhor em ambientes
com grande radiação solar e baixa umidade, tanto do solo
como do ar, sendo assim a borda é um ambiente ideal para
o desenvolvimento dessas plantas (MENDONÇA et al.,
1998). Isso justifica a abundância dos cipós nessa área de
borda. Na área 75m da borda houve uma diminuição na
abundância dos indivíduos que apresentavam cipós,
compreendendo 26% de todos os indivíduos avaliados
nesta área durante o estudo. A área localizada 150m da
borda foi a amostra que apresentou um menor número de
indivíduos com presença de cipós de 24%. Essa queda na
taxa de abundância de cipós quanto ao efeito de borda pode
estar ligada ao fato de que o ambiente no interior do
fragmento é mais sombreado e frio o que não favorece o
desenvolvimento dos cipós (RICKLEFS, 2003).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGIOS
2.1- Área de estudo. Este trabalho foi realizado na
comunidade do Centenário, localizado no município de
Itacoatiara (AM), em um remanescente de floresta de
várzea (Floresta Ombrófila Aberta Aluvial). Este
remanescente florestal está cercado por áreas destinadas a
criação de gado e uma das faces encontra-se a margem do
Rio Amazonas.
2.2- Coleta de dados. Para avaliar o efeito de borda sobre
a abundância de cipós foram demarcadas três parcelas de
30mx10m. Cada parcela foi dividida em três subparcelas
de 10mx10m. As parcelas foram instaladas em três
diferentes distâncias da borda do remanescente: 0m da
borda, 75m da borda e 150m da borda. Em cada parcela
todos os indivíduos arbóreos com CAP acima de 10 cm
foram avaliados quanto a presença de cipós. A
quantificação dos indivíduos arbóreos que apresentavam
cipós foi feita por meio de observações em campo com o
auxílio de binóculos. Os resultados foram dados em
porcentagem

CONCLUSÕES
No fragmento florestal estudado, a presença de cipós foi
diretamente influenciada pelo efeito de borda.
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etnobotânica é o estudo e interpretação do conhecimento
cultural, manejo e usos tradicionais dos elementos da flora.
No Brasil, segundo Amaral, (2008) o quintal é o termo
utilizado para se referir ao terreno situado ao redor da casa,
definido, na maioria das vezes, como a porção de terra
próxima à residência, de acesso fácil e cômodo, na qual se
cultivam ou se mantêm múltiplas espécies que fornecem
parte das necessidades nutricionais da família, bem como
outros produtos, como lenha e plantas medicinais (Brito;
Coelho, 2000).
Os quintais são uma das formas mais antigas de manejo da
terra, fato esse que, por si só, indica sua sustentabilidade
(Amaral, 2008). A importância dos quintais agroflorestais
é relatada por vários autores, principalmente quanto à
segurança alimentar e nutricional (CONSEA 2004). Esses
quintais podem ser compreendidos como parte integrante
de sistemas agroflorestais (Alissandra 2007).
Os sistemas agroflorestais envolvem o cultivo de plantas
lenhosas, associado à prática de monocultura e à criação de
animais domésticos, em uma determinada área (Fernandes;
Nair 1996). Por sua vez, Oakley (2004) enfatiza a função
dos quintais domésticos como reservatórios de
biodiversidade em comunidades mundo afora. É
dispensável o uso de métodos criativos e novos para
estimular o resgate do conhecimento tradicional, devido
isso se faz o levantamento de estudos sobre as plantas
medicinais presentes nos quintais urbanos,
Nesse sentido, a presente pesquisa foi realizada com a
finalidade de ampliar o conhecimento sobre as famílias dos
vegetais presentes nesses quintais e suas formas de
consumo foram listadas. Buscando a analisar a importância
do cultivo de tais plantas para a alimentação de seus
moradores.

INTRODUÇÃO
O uso dos recursos naturais é uma prática milenar, a
utilização da natureza para fins terapêuticos é tão antiga
quanto à civilização humana e, por muito tempo, produtos
minerais, de plantas e animais foram fundamentais para a
área da saúde (Rodrigues; Amaral, 2012). A partir do
conhecimento e uso popular, foram descobertos alguns
medicamentos utilizados na medicina tradicional, entre
eles estão os salicilados e digitálicos (Botsaris et al 1999).
Mesmo com grande avanço da medicina, no Brasil, as
plantas medicinais ainda são alternativas para maior parte
da população. Isso pode ser um dos produtos resultantes do
elevado custo dos remédios industrializados ou pela
facilidade em se obter essas plantas. São muitas pessoas
que usam métodos alternativos para curar doenças usando
plantas, tornando-se remédios que há muito fazem parte da
terapia de comunidades tradicionais e garantem resultados
positivos.
Plantas medicinais são aquela que administrada ao homem
e animais por qualquer via de acesso ou sobe qualquer
forma, exerce uma espécie de ações farmacológicas
(Penildon Silva, 2006). Depois de estudos criteriosos elas
representam uma fonte de medicamentos, também como
uma rica fonte de novas substâncias. As plantas medicinais
podem ser classificadas por categorias (Rudder 2002), de
acordo com sua ação sobre o organismo: estimulantes,
coagulante, diuréticas, sudoríferas, hipotensoras, de função
reguladora intestinal, depurativas, remineralizantes e
reconstituintes (Armous, 2007).
Segundo Rodrigues (2007), a etnobotânica é uma área
científica que estuda a relação que existe entre o homem e
as plantas e o modo que às populações usam os recursos
vegetais. Levantamentos etnobotânicos são fundamentais
para o conhecimento e o estudo de plantas com finalidades
medicinais (MINC, 2005). Calixto et al 2000 que a
produção, os estudos biotecnológicos e o melhoramento
genético de plantas medicinais obtêm-se vantagens, sendo
possível o material de qualidade. Os efeitos colaterais são
poucos na utilização dos fitoterápicos, desde que utilizados
na dosagem correta.
A maioria dos efeitos colaterais conhecidos, registrados
para plantas medicinais, não pertencem à preparação
(Calixto et al 2000). Obter resultados positivos nos estudos
etnobotânicos é buscar medidas e segurança na utilização
de plantas medicinais, se faz necessário saber o
conhecimento popular das plantas.
Alves (2007) relata que a etnobotânica compreende o
estudo das sociedades humanas, passadas e presentes, e
suas interações ecológicas, genéticas, evolutivas,
simbólicas e culturais com as plantas. Resgatando e
preservando o conhecimento. Para Caballero (1979) a

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Realizou-se uma revisão de literatura reconhecida como
metaestudo (PARTENSON, 2001), A busca deu-se nas
bases de dados, entre os anos de 2002 a 2015, utilizandose palavras-chave tais como: quintais agroflorestais,
plantas medicinais e etnobotânica. Os artigos selecionados
foram analisados a partir dos pressupostos teóricos,
abordagem metodológica e resultados dos estudos.
Observou-se que os artigos discutem sobre as atividades
educativas descritas que envolvem tanto a comunidade
quanto profissionais da saúde. Pesquisa voltada à
população, incorporando grupos de estudos, roda de
conversas, oficinas de troca de mudas de plantas,
agricultura familiar, agroecologia, atividades inter setoriais
e extensão universitária, popular, tradicional e científica. É
notória a abundância de trabalhos realizados no sudeste e
nordeste.
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Quanto ao número amostral, nove coletaram menos de 100,
variando de 30 até 722 e apenas quatro trabalhos tiveram
numero amostral maior que 100. Dos 15 trabalhos
estudados nove eram artigos de estudos exclusivos sobre
plantas medicinais e seis foram estudos sobre
levantamentos da vegetação dos quintais com algum
destaque para as plantas medicinais. Oito desses trabalhos
abordavam o conhecimento de estudantes por meio de
entrevistas. É notória a abundância de trabalhos realizados
no sudeste e nordeste.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os trabalhos estão concentrados nas cidades fora da
capital. Quatro deles estão nos estados da região norte, dois
na região sul, um na região centro oeste, cinco na região
nordeste, dois no Sudeste, os trabalhos claramente
englobam todas as regiões brasileiras (Quadro 1).
Quadro 1 - Plantas dos quintais urbanos e periurbanos com
destaque para as plantas medicinais.
Ano e Autor

Metodologia

Uso Mais Comum

2002. Rita de Cássia
Questionários
Teixeira Moreira; Larissa
semiestruturados,
Corrêa do Bomfim Costa;
técnica de feedback, Chá, xarope, banho
Renata Cristina Silva Costa; construção de um
Emerson Antônio Rocha.
checklist.
2005. Amir Hussein Arnous;
Questionário
Antonio Sousa Santos;
semiestruturado,
Chá das plantas
Rosana Passos Cambraia
horta medicinal
Beinner.
comunitária
2006. Erika de Paula Pedro
Pinto; Maria Christina de
Questionário
Consumo e venda
Mello; Amorozo Antonio
semiestruturado
Furlan.
2007. Alissandra Trajano
Alimentar,
Nunes Florentino; Elcida de
turnê-guiada,
forragem,
Lima Araújo e Ulysses
entrevistas
medicinal,
Paulino de Albuquerque.
semiestruturadas
ornamental,
madeireira
2007. Leonilde dos Santos
Rosa; Erycéle de Lima
Silveira; Mônica Mota dos
Entrevistas
Chá, pomadas,
Santos; Rozi da Silva
estruturadas e a
tempero
Modesto; James Richard
observação direta
Silva Perote; Thiago
Almeira Vieira.
2007. Rui Jorge Da
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equação peso inicial x 100/Peso final. Para obtenção do
peso seco as plantas foram colocadas em estufa de
ventilação forçada á 70oC e posteriormente pesadas em
balança analítica.

INTRODUÇÃO
A abundância e distribuição de comunidades de macrófitas
aquáticas são determinadas por fatores abióticos como
temperatura, intensidade luminosa e disponibilidade de
nutrientes (Lacoul; Freedman, 2006), e fatores bióticos
como a competição proveniente das relações
interespecíficas. Tais comunidades são importantes na
dinâmica dos ecossistemas aquáticos com papel
fundamental na ciclagem de nutrientes e na estrutura de
habitats para herbívora e no fornecimento de alimento e
abrigo para a fauna aquática (Junk 1973; Araújo-lima et al.,
1986).
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms e Pistia stratiotes
(Linnaeus) são macrófitas aquáticas flutuantes que
geralmente ocorrem em estandes mistos na Amazônia
(Lopes et al. 2011). Eichhornia crassipes é nativa da
América do Sul tropical pertencente à família
Pontederidaceae, e está distribuída nas regiões tropicais e
subtropicais (Martins et al., 2009) enquanto Pistia
stratiotes é considerada uma espécie dominante (Junk;
Piedade, 1993, 1997), cosmopolita tropical e subtropical
(Pott; Pott 2000; Henry-Silva; Camargo 2005).
Diante da importância das macrófitas aquáticas e visto que
os efeitos da competição influenciam a estrutura, o
funcionamento das comunidades e sua evolução (Odum,
1988) este estudo teve por objetivo avaliar a dinâmica das
inter-relações entre as macrófitas aquáticas flutuantes
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms e Pistia stratiotes L.

Figura 1. Ilha da Marchantaria, local de coleta das plantas

Para medir a intensidade da interação, isto é, a magnitude
do efeito que uma espécie exerceu sobre outra
independente de outros fatores como fatores ambientais
(Brooker et al. 2008) foi calculado a partir da biomassa
total, o Índice de Interação Relativa (RII; Armas et al.
2004) por meio da fórmula RII = BP+V – BP-V / BP+V +
BP-V, em que em que BP+V é o valor da biomassa total da
planta alvo na presença do vizinho e BP-V é o valor da
biomassa total da planta alvo na ausência do vizinho.
Para acessar a importância das interações planta-planta,
isto é, o impacto de uma espécie sobre outra expressada em
função de uma proporção do impacto de todo o ambiente
sobre a espécie (Brooker et al. 2008), foi calculado, a partir
da biomassa total, o Índice de Importância Iimp ( Seifan et
al. 2010) por meio da fórmula Iimp = Nimp / |Nimp| +
|Eimp|, em que Nimp é a contribuição do vizinho sobre a
biomassa total da planta alvo definida pela fórmula Nimp
= BP+V – BP-V e Eimp é a contribuição do ambiente sobre
a biomassa total da planta-alvo, definida pela fórmula Eimp
= BP-V – MBP±N, em que MBP±N é o valor máximo da
biomassa total da planta-alvo, independente de vizinhos.
Tanto RII quanto o Iimp tem valores que variam de -1 a 1,
e são simétricos em torno de zero, sendo negativos para
competição, positivos para facilitação e zero quando o
balanço das interações é neutro ou quando não tem
importância para o desempenho da planta (Armas et al.
2004; Soliveres et al. 2011; Armas et al. 2011). As análises
estatísticas consistiram de ANOVA de medidas repetidas
para avaliar o crescimento ao longo do tempo e de ANOVA
para avaliar a biomassa ao termino do experimento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
As plantas foram coletadas na Ilha da Marchantaria
localizada no Município de Iranduba, Manaus-amazonas
(03º 15’ S e 59º 58’ W, Fig. 1). Foram selecionados
espécimes das macrófitas aquáticas Eichhornia crassipes e
Pistia stratiotes com tamanho e peso aproximado. A
análise de biomassa das plantas foi realizada no
Laboratório de Ecofisiologia I do Instituto Nacional de
Pesquisas da Amazônia (INPA/Max-Planck). No
laboratório, foi retirado o excesso de água retido nas raízes
das plantas deixando estas escorrendo durante 5 minutos
antes da pesagem (Agami & Reddy,1990).
As unidades experimentais consistiram em nove baldes de
12 litros com dimensões de 25,5 x 27 cm, contendo água
do Rio Solimões/Amazonas onde foram colocadas duas
plantas em cada. O projeto foi executado durante quatro
semanas (fevereiro a março de 2017) na Casa de Vegetação
do Projeto INPA/Max-Planck.
Os valores médios de aumento de biomassa foram
calculados a partir da biomassa inicial e final. A
porcentagem (%) de crescimento e perda utilizou-se a

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas unidades experimentais em que as espécies se
encontravam em isolamento, os valores médios de
91

biomassa inicial de E. crassipes foi de 27,7 e biomassa
final de 53,3g, enquanto para P. stratiotes sua biomassa
inicial foi de 27,5 e final de 37,3g (Figura 2). Os valores
médios de peso seco para E. crassipes foi 2,6g e P.
stratiotes 1,5g (Figura 3). Após quatro semanas do início
do experimento E. crassipes apresentou um ganho médio
na biomassa de 51,97 % em relação a sua biomassa fresca
inicial, enquanto P. stratiotes apresentou ganho médio de
74,2% na sua biomassa fresca em relação ao peso inicial

fresca em comparação ao tratamento isolado. A biomassa
seca de E. crassipes foi de 3,3g e para P. stratiotes foi de
2,0 g (Figura 5).

Figura 5. Biomassa seca de ambas espécies em interação.

Essa diferença de ganho de biomassa se deve
possivelmente devido um melhor desenvolvimento de E.
crassipes o que segundo Center e Spencer (1981) ocorre
porque as folhas de E. Crassipes crescem verticalmente em
vez de horizontalmente sobre a superfície da água,
proporcionando uma maior exposição das folhas para
captura de fótons e o aumento da taxa fotossintética, lhe
dando vantagem, dessa forma, na competição por luz.
Os índices de interação indicam que P. stratiotes sofre com
a competição, enquanto E. crassipes varia entre facilitação
e competição (tabela 1). A competição consiste em uma
redução na aptidão devido ao uso compartilhado de um
recurso que é limitante e a facilitação é uma interação
ecológica na qual uma espécie causa um efeito positivo em
outra (Callaway, 2009).

Figura 2. Biomassa inicial e final de E. crassipes e P. stratiotes
nas unidades experimentais isoladas.

Figura 3. Biomassa seca das espécies no experimento isolado.

Tabela 1. Índices de interação entre as espécies
Espécie
E.crassipes
E.crassipes
E.crassipes
P.stratiotes
P.stratiotes
P.stratiotes

Nas unidades experimentais em que as espécies se
encontravam em interação, a massa fresca inicial de E.
crassipes foi de 13,5 g e final de 36,7g e P. stratiotes 12, 5
e final de 23,0g respectivamente (Figura 4).

RII
0,31
-0,18
0,21
0,28
-0,14
-0,40

Resultado
facilitação
competição
facilitação
competição
competição
competição

Iimp
10,73
-0,66
0,00
-0,95
0,00
-3,46

Resultado
facilitação
competição
neutro
competição
neutro
competição

Em um estudo realizado por Maarel (2005) onde analisouse comunidades de vegetais, foi possível descrever que a
facilitação ocorre através de alterações nas condições do
meio em que a espécie se encontra tornando o mesmo mais
favorável para outros indivíduos adjacentes. No presente
estudo, E. crassipes variou entre facilitação e competição.
No entanto, vale ressaltar que em um ambiente competitivo
o que garantirá o sucesso de uma espécie sobre a outra é
sua capacidade de captar e utilizar recursos limitados
(Grime, 1979; Tilman, 1982).
Resultados semelhantes aos do presente estudo, também
foram descritos pelos autores Parija, 1934; Chadwick &
Obeid, 1966; Tag El Seed, 1978; Sutton, 1983; HenrySilva & Camargo 2005 no qual avaliaram as interações
ecológicas entre as espécies aqui estudadas observando
uma vantagem competitiva e domínio de E.crassipes sobre
P.stratiotes.

Figura 4. Biomassa de E.crassipes e P.stratiotes nas unidades
experimentais em interação.

Neste tratamento, ambas apresentaram decréscimos de
biomassa quando comparadas ao tratamento isolado. E.
crassipes apresentou ganho médio de biomassa fresca de
36,7g o que representa aproximadamente 35,42% e P.
stratiotes apresentou 23g, aproximadamente 55,2% no
crescimento. Houve uma redução no crescimento de P.
stratiotes em comparação ao tratamento isolado,
representando um declínio significativo de 19% enquanto
que E.crassipes apresentou perda de 16% de biomassa
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CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo indicam que Pistia
stratiotes sofre com a competição interespecífica
enquanto Eichhornia crassipes varia facilitação e
competição uma vez que Eichhornia crassipes e Pistia
stratiotes em tratamentos isolados apresentaram aumento
de biomassa em todos os tratamentos com o transcorrer do
experimento, porém nas unidades em que Pistia stratiotes
encontrava-se em interação a mesma foi afetada em seu
desenvolvimento por Eichhornia crassipes apresentando
menor desempenho competitivo quando comparada a sua
biomassa seca final. Estudos sobre as inter-relações de
comunidades de macrófitas aquáticas são importantes pois
fornecem informações da dinâmica de zonação destas
espécies em suas áreas de ocorrência.
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peixes na costa do Peru por pescadores e marinheiros.
Marins e Massoquim (2017) observaram mudanças no
período fenológico e colheita da soja no Paraná, enquanto
Ferreira (2005) verificou alterações significativas na
produção de soja e milho com aumento em anos de La Niña
nas regiões Sul e Sudeste do Brasil.
Há poucos estudos sobre a influência deste
fenômeno na produção de espécies florestais, em especial
não madeireiras, como é o caso da castanheira-daAmazônia (Bertholletia excelsa Bonpl.), também
conhecida como castanheira-do-Brasil, objeto deste
estudo, que no ano de 2017 apresentou queda na produção
em nível global, com uma diferença de 70% em relação ao
ano anterior (EMBRAPA, 2017), afetando não só a
produção Brasileira como a de outros países. A espécie que
desempenha papel significativo na geração de renda e
emprego para famílias agroextrativistas na região, possui
um período médio de 15 meses entre a floração e o
amadurecimento dos frutos. As maiores concentrações da
população ocorrem em regiões onde há o predomínio de
clima tropical chuvoso, com a ocorrência de períodos de
estiagem definidos, embora essa espécie ocorra também
em locais de chuvas relativamente abundantes durante todo
ano (MÜLLER et al., 1995; MORI; PRANCE, 1990).
Sabe-se que variações na safra da castanha são
comuns, onde anos de alta produtividade são seguidos de
baixa (ciclo bianual), variando de local para local (TONINI
PEDROZO 2014), porém, fenômenos climáticos como o
ENOS com consequências a níveis globais, podem ser uma
das explicações para variações drásticas observadas, uma
vez que as fases fenológicas da castanheira-da-Amazônia
estão intimamente ligadas às condições climáticas de cada
zona fisiográfica.
O presente trabalho buscou estudar a relação da
produção de castanha-da-Amazônia com o fenômeno
ENOS, considerando os anos de 2013 a 2018, na
comunidade Jutica, município de Tefé – AM.

INTRODUÇÃO
O clima é um elemento que tem forte influência
na dinâmica e distribuição da vegetação, e por ser ao
mesmo tempo um agente condicionante e agravante,
estabelece influência direta na constituição de um bioma
(domínio morfoclimático) e de sua fisionomia (formação
vegetal) (BERLATO; FONTANA, 2003). De acordo com
Janzen (1975) os eventos fenológicos de espécies vegetais
são regulados por características endógenas associadas às
variações do clima, onde a alternância de períodos quentes
e frios determina o padrão fenológico típico anual de cada
espécie. Por outro lado, oscilações aperiódicas podem
ocorrer ao longo do ano, modificando este padrão, de um
ano para outro, o que pode afetar a produção de frutos.
O fenômeno climático El Niño Oscilação Sul
comumente designado pela expressão inglesa ENSO (El
Niño - Southern Oscillation), ou em português ENOS, é um
fenômeno de larga escala constituído de dois componentes:
um de natureza oceânica, no caso o El Niño (EN), e outro
de natureza atmosférica, representado pela Oscilação Sul
(OS). Este fenômeno é caracterizado por alterações dos
padrões normais da temperatura média das águas
superficiais (TSM) do Oceano Pacífico, aproximadamente
23º C, entre a Costa do Peru e a Austrália, e dos ventos
alísios nessa área causando irregularidades climáticas que
duram vários meses. O fenômeno possui duas fases
opostas, uma positiva (quente), denominada de El Niño, e
outra negativa (fria), representada pela La Niña que se
caracterizam, respectivamente, pelo aquecimento e
resfriamento das águas do Oceano Pacífico Tropical. Essas
variações alteram significativamente a precipitação pluvial
e temperatura de forma global (BERLATO & FONTANA,
2003; NOAA, 2018a; BARNSTON et al., 1997).
Em anos de El Niño são observadas secas na
Indonésia, Austrália e no Norte e Nordeste do Brasil,
contrariamente, com chuvas acima da média no Peru,
Equador e Ilhas do Pacífico Central e Leste (HARGE,
1995; LIU; JUAREZ, 2010). No caso específico da La
Niña, os impactos no Brasil envolvem estiagens na Região
Sul e precipitação acima do normal nas regiões Norte e
Nordeste (BERLATO; FONTANA, 2003; TRENBERTH
HOAR, 1997).
A influência do fenômeno na produção pesqueira
e agrícola é conhecida, uma vez que sua descoberta está
associada a observação da diminuição da quantidade de

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Descrição da área de estudo. O estudo foi realizado com
dados oriundos de áreas de floresta nativa, na comunidade
de Jutica, município de Tefé na mesorregião central do
estado do Amazonas, nas coordenadas 03° 34’ 05” de
latitude Sul e 64° 29' 17" de longitude Oeste (Figura 1).
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Os eventos de EN ou LN, de acordo com o ION
podem ser classificados como: muito forte, forte,
moderado e fraco.
Análise dos Dados. Os dados foram organizados levandose em consideração o tempo de amadurecimento do fruto
(15 meses) para cada safra. Dessa forma, adotando-se
como exemplo a safra de 2015 com queda dos frutos no
início de janeiro do respectivo ano, podemos identificar o
ENOS de referência para esta safra em 2013. A lógica é
seguida para as 6 (seis) safras analisadas em uma série de
2013 – 2018.
Para identificar se os dados seguem a distribuição
normal, aplicou-se o teste de Shapiro-Wilk, para definição
de qual método de correlação adotar (paramétrica ou não).
Neste estudo, a correlação de Spearman foi adotada, com
5% de probabilidade. O coeficiente de Spearman varia
entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes extremos,
maior será a associação entre as variáveis. As análises
foram realizadas avaliando-se a correlação entre a variação
ENOS e a produção, usando o Software R (CORE TEAM,
2018).

Figura 1: Localização das áreas de estudo no estado do Amazonas.

O clima da região está classificado, segundo
Köppen – Geiger, como grupo climático "A" (Clima
Tropical chuvoso), abrangendo o tipo e variedade climática
Af (chuvas equatoriais). A precipitação média anual é de
2464 mm, com os menores valores mensais nos meses de
julho, agosto e setembro e maior volume entre os meses de
março a maio. A temperatura média é de 27 °C (INMET,
2018; CLIMATE-DATA, 2018).
De acordo com
VELOSO (1992) a floresta da área de estudo classifica-se
como Floresta Ombrófila Densa ligada aos fatores
climáticos tropicais de altas temperaturas e alta
precipitação bem distribuída durante o ano.
Coleta de dados. Os dados utilizados no trabalho são de
fontes secundárias, informação pessoal de representante,
comprador de castanha da referida comunidade, referentes
a produção de castanha-da-Amazônia para 3 colocações
(local de moradia e atividade extrativista): Ariramba,
Barreirinha e Irapuru na comunidade do Jutica - Tefé nas
safras aos anos de 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018.
As informações de ocorrência do ENOS foram
obtidas na base de dados da National Oceanic and
Atmospheric Administration/Climate Prediction Center NOAA/CPC (NOAA, 2018a). No Quadro 1 encontra-se o
Índice Oceânico Niño (ION) que identifica as anomalias na
temperatura da superfície do mar (TSM) do Pacífico
Equatorial através de uma média móvel de três meses (DJF,
JFM, etc). Quando o ION for maior que + 0,5ºC por no
mínimo cinco trimestres móveis consecutivos o período é
caracterizado como El Niño (EN) e quando o índice for
menor que - 0,5ºC por no mínimo cinco trimestres móveis
consecutivos o período é caracterizado como La Niña (LN)
(MENDONÇA; OLIVEIRA, 2007).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se correlação significativa para todas as
colocações estudadas, sendo a colocação Ariramba (Figura
2) a que apresentou maior significância (p-value = 0.03)
entre as variáveis produção e a variação ENOS.

Figura 2: Medidas de correlação entre Produção x ENOS para a
colocação Ariramba, comunidade Jutica – Tefé/AM.

Ao analisar a variação de ENOS é possível
perceber dois momentos de ocorrência do fenômeno, uma
La Niña em 2011 e um El Niño em 2015, que pelo Quadro
2, de intensidade do NOAA, são classificados como
“Moderado” e “Muito forte”, respectivamente.
Observou-se que o El Niño de 2015 coincidiu com
a baixa produção de castanha na safra de 2017 em todas as
colocações, isto se deve ao fato de que o início de floração
da espécie ocorreu entre Outubro e Dezembro do ano de
ocorrência do fenômeno (CAVALCANTE, 2008). Em
seus estudos Marins; Massoquim (2017) concluíram que a
atuação dos ENOS tem forte influência na variabilidade
pluviométrica; dessa forma as necessidades hídricas da
espécie que precisam ser satisfatórias nos diversos estágios

Quadro 1-: Valores do Índice ION para os anos de 2010 a 2018,
classificados como quente (vermelho), frio (azul) e Neutro (preto) com
base em um limite de 0,5 °C. Fonte: NOAA, 2018.
Year

DJF

JFM

FMA

MAM

AMJ

MJJ

JJA

JAS

ASO

SON

OND

NDJ

2010

1.5

1.3

0.9

0.4

-0.1

-0.6

-1.0

-1.4

-1.6

-1.7

-1.7

-1.6

2011

-1.4

-1.1

-0.8

-0.6

-0.5

-0.4

-0.5

-0.7

-0.9

-1.1

-1.1

-1.0

2012

-0.8

-0.6

-0.5

-0.4

-0.2

0.1

0.3

0.3

0.3

0.2

0.0

-0.2

2013

-0.4

-0.3

-0.2

-0.2

-0.3

-0.3

-0.4

-0.4

-0.3

-0.2

-0.2

-0.3

2014

-0.4

-0.4

-0.2

0.1

0.3

0.2

0.1

0.0

0.2

0.4

0.6

0.7

2015

0.6

0.6

0.6

0.8

1.0

1.2

1.5

1.8

2.1

2.4

2.5

2.6

2016

2.5

2.2

1.7

1.0

0.5

0.0

-0.3

-0.6

-0.7

-0.7

-0.7

-0.6

0.3

0.4

0.4

0.2

-0.1

-0.4

-0.7

-0.9

-1.0

2017

-0.3

-0.1

0.1

2018

-0.9

-0.8

-0.6
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fenológicos, são afetadas pelas variações climáticas
ocasionadas pelo El Niño, que consequentemente afetam a
produção. Zuidema (2003) observou redução na produção
de árvores de castanheira-da-Amazônia no ano de 1998,
ano este caracterizado por um “El Niño” de intensidade
“muito forte” na Bolívia, assim como o de 2015, enquanto
Kainer et al., (2007) observaram redução significativa na
produção de árvores com a redução da precipitação em
anos de seca prolongada.

que condiciona maior ou menor produção de frutos da
castanheira ainda é um desafio (TONINI et al., 2008), uma
vez que em castanhais submetidos às mesmas condições
ambientais, ainda assim, podem ser observadas
castanheiras que produzem mais frutos que outras, ou
mesmo, árvores que não produzem.

Quadro 2- Classificação dos anos com El Niño e La Niña por intensidade
de 1972 a 2018, com destaque para o El Niño 2015-16 e La Niña 201112. Fonte: NOAA, 2018a

Com relação às colocações de Barreirinha (Figura 3) e
Irapuru (Figura 4), estas apresentaram o mesmo índice de
correlação (-0.82) e significância (p-value = 0.05).

Figura 4: Medidas de correlação entre Produção x ENOS para a
colocação Irapuru, comunidade Jutica – Tefé/AM

CONCLUSÕES
Houve correlação estatisticamente significativa
entre a produção e o fenômeno ENOS no presente trabalho.
Apesar da queda na produção evidenciada na
safra de 2017 ser explicada em boa parte pelo forte El Niño
de 2015, estudos com outros fatores como a relação com
solo, polinização, competições intra e interespecíficas,
luminosidade, fatores antrópicos, genéticos, entre outros,
não devem ser em nenhum momento descartados. Se
possível, devem ser estudados em conjunto para que os
resultados possam de fato representar a dinâmica existente
na população da espécie em estudo.
Diante da importância da castanheira-daAmazônia para as comunidades agroextrativistas e o
comércio local, este trabalho vem contribuir como subsídio
ao planejamento e desenvolvimento do setor florestal, por
meio de conhecimento sobre fatores que afetam a
produção.

Figura 3: Medidas de correlação entre Produção x ENOS para a
colocação Barreirinha, comunidade Jutica – Tefé/AM.

Percebeu-se
que
todas
as
colocações
apresentaram correlação negativa, ou seja, as variáveis
movem-se em direções opostas. Logo, quando a oscilação
no ENOS é positiva (aquecimento) há queda na produção.
Enquanto se a oscilação for negativa (resfriamento) há
aumento na produção.
Estas variações na produção em anos de
influência do ENOS podem ser explicadas pelo aumento
da temperatura e menor precipitação observados em anos
de El niño e maior quantidade de precipitação em anos de
La Niña para a região Norte, pelo fato de afetarem fases
fenológicas específicas da espécie, como por exemplo, a
floração e início de frutificação. Porém, apesar de a
produção de Ariramba no ano de 2013 responder bem ao
ano da La Niña referente, as outras colocações não
seguiram esta lógica. Tanto Barreirinha quanto Irapuru não
apresentaram produções elevadas. Por tanto, entender o
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INTRODUÇÃO
O vírus da hepatite Delta (HDV) é um vírus
hepatotrópico defectivo cuja montagem do virion e
infectividade é dependente do vírus da hepatite B (HBV)
para o provimento do envelope viral, constituído pelo
antígeno de superfície do HBV (HBsAg) (Karayiannis,
1998). Se propaga por mecanismos de transmissão
parenteral, conjuntamente com o HBV (coinfecção) ou por
superinfecção de indivíduos portadores do HBsAg, com
elevado risco de desenvolvimento de hepatite fulminante e
progressão rápida para doença hepática crônica terminal
(Smedile et al, 1982, Kay; Zoulim, 2007).
O HDV tem distribuição mundial de caráter heterogêneo
(Rizzetto et al, 1990). Tradicionalmente, as regiões de
elevada ocorrência são áreas da África central, bacia
amazônica, mediterrâneo, leste da Europa, Oriente médio
e Ásia, regiões também caracterizadas como de elevada
prevalência de infecção pelo HBV (Karayiannis, 1998;
Nguyen et al, 2007; Mulyanto et al, 2009) que tem
potencial de contaminação atingindo cerca de um terço da
população mundial, estima-se que exista algo em torno de
300 a 400 milhões de portadores crônicos, onde 15 a 20
milhões podem apresentar coinfecção por HDV (Oliveira
et al, 2015). Na região amazônica são descritos surtos de
hepatite fulminante e transmissão familiar (Bensabath et al,
1987), enquanto, que em países de baixa ocorrência, o
HDV está associado ao uso de drogas injetáveis (Radjef et
al 2004).
São descritos oito genótipos do HDV (1-8) com provável
origem de linhagens africanas (Radjef et al 2004; Le Gal et
al, 2006; Deny, 2006). O genótipo 1 compreende a maioria
dos isolados descritos, e tem distribuição universal (Casey
et al, 1994; Shakil et al, 1997), o genótipo 2 predomina no
Japão (Imazeki et al, 1990), Taiwan (Wu et al, 1995) e
Rússia (Ivaniushina et al, 2001), o genótipo 3 é
característico da América do Sul, particularmente na bacia
Amazônica (Alvarado-Mora et al, 2011; Gomes-Gouvea et
al, 2008), o genótipo 4 é encontrado, também no Japão
(Sakugawa et al, 1999; Watanebe et al, 2003) e Taiwan
(Wu et al, 1998) e os genótipos de 5 a 8 foram encontrados
em pacientes de origem africana (Deny, 2006). A
gravidade da doença pode estar associada ao genótipo do
HDV (Casey et al, 1993; Nakano et al, 2001). O Genótipo
3 está associado a surtos de hepatite fulminante no norte da
América do Sul (Bensabath et al, 1987; Casey et al, 1993;
Nakano et al, 2001), enquanto os genótipos 2 e 4 a formas

menos grave da doença (LEE et al, 1996). É descrito como
sendo mais patogênico e de evolução precoce para doença
hepática crônica terminal (Casey et al, 1993; 1996; Paraná
et al, 2006). Contudo, a dinâmica da infecção pelo Gen 3
não deve ser avaliada sem os aspectos da interação com o
HBV que, também, possui peculiaridades regionais
descritas, e associados à doença hepática grave (AlvaradoMora et al, 2011).
O objetivo deste estudo foi detectar presença do
HDV-RNA em amostras de sangue (plasma) e caracterizar
geneticamente o vírus da hepatite Delta, utilizando
métodos laboratoriais, por meio de técnicas da biologia
molecular, nos pacientes atendidos no serviço do
ambulatório especializado da Fundação de Medicina
Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), bem
como identificar a, por técnicas de biologia molecular, nos
pacientes reativos para os marcadores sorológicos –
HBsAg e Anti-HDV total. O presente estudo contribuiu
para o diagnóstico molecular da infecção pelo HDV, além
das informações sobre a epidemiologia molecular das
cepas circulantes na região, no atendimento dos pacientes
com hepatopatia crônica HBV+HDV, e correlacionar os
com achados laboratoriais como os dados clínicos,
epidemiológicos e demográficos dos pacientes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os pacientes foram recrutados para a pesquisa, após
o consentimento formal de uso, análise e confidencialidade
para o estudo, obtido pela assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), no período de
julho/2017 a janeiro/2018) no ambulatório especializado
no atendimento das hepatites virais da FMT–HVD, nas
amostras que
apresentavam
reatividade para os
marcadores sorológicos HBsAg e Anti-HD Total, para
realização de análises biomoleculares que não são
disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), e que foram
oferecidas pelo estudo, sendo coletada no momento da
solicitação médica para os exames da carga viral da
hepatite B, na FMT-HVD, além dos critérios de inclusão:
quadro clínico de infecção (cirrose hepática compensada
ou portador assintomático); maiores de 18 anos de idade,
independente de gênero e procedência; sem uso de
antivirais para o tratamento para hepatite B+D crônica.
Não foram incluídos pacientes coinfectados com outros
agentes infecciosos que não seja o HDV. A partir do
plasma sanguíneo procedeu-se a extração do RNA viral e
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síntese do cDNA, utilizando kits comerciais, conforme
instruções do fabricante. Uma quantidade de 5 µL de RNA
extraído foi adicionado em um mix para a reação de
Transcrição reversa (RT-PCR), utilizando-se Enzima
SuperScript III Reverse Transcriptase (Invitrogen),
Platinum Taq Polymerase (Invitrogen) e primers
específicos para o HDV, descrito por Kay, et al, 2014.
Para amplificação de parte do genoma viral foi
padronizado um volume final de 25uL, para a detecção do
HDV-RNA foi realizada a reação de polimerase em cadeia
(PCR), a partir de 1µL do DNA Template utilizando-se os
primers específicos (Kay, et al, 2014). O fragmento foi
amplificado em termociclador Veriti (Applied
Biosystems). O produto da PCR foi submetido à
eletroforese em gel de agarose a 1,5% corado com brometo
de etídio, submerso em Tampão TBE (Tris/Borato/EDTA),
visualizado em transiluminador com luz ultravioleta, as
imagens foram capturadas e digitalizadas para
fotodocumentação. O fragmento esperado para o HDV é de
~462pb (pares de bases). As amostras amplificadas foram
destinadas ao sequenciamento genético e preparadas em
placas com 96 poços, a partir de 1-5 μL (~20-30ng) de
produto da PCR purificado, com os primers alvos
específicos. Os produtos amplificados foram purificados
com etanol, seguindo a metodologia descrita por
Sambrook; Russel, 2001. O sequenciamento genético foi
realizado no equipamento ABI 3130XL (GeneticAnalyzer
– Applied Biosystems).
A edição e alinhamento das sequências nucleotídicas foram
realizadas no programa BioEdit v.7.1.3.0. As sequências
do estudo foram alinhadas referentes aos genótipos
conhecidos
do
HDV,
obtidas
no
GenBank
(http.//www.ncbi.nlm.nih.gov). Todos os programas
(softwares) e sequências do banco são de domínio público.
Para caracterização dos genótipos as sequências obtidas
foram submetidas à análise filogenética utilizando o
programa MEGA v.7 (Molecular Evolutionary Genetics
Analysis). A árvore filogenética foi construída usando o
método estatístico de Neighbor-Joining incluindo as
substituições do tipo transições + transversões. Para o teste
de confiabilidade da topologia da árvore filogenética será
adotado o método não paramétrico de replicações
Bootstrap com percentual mínimo de 50% e 1000
replicações. Foi construído um banco de dados em planilha
do programa Microsoft Office Excel 2010, com as
informações
demográficas,
exames
laboratoriais
(bioquímicos, sorológicos e da carga viral da hepatite B),
da PCR e Genotipagem. Os dados foram inseridos em
planilha do programa Microsoft Office Excel 2010, com as
informações demográficas e exames laboratoriais e
conduzido descrição estatística simples utilizando o
EpiInfo 7.2, apresentados a seguir.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
No período de julho de 2016 a março de 2017, 29 pacientes
em seguimento clínico e laboratorial, foram recrutados no
Ambulatório de Hepatites Virais/FMT-HVD; 65,5%
(19/29) pertencem ao sexo masculino e 34,5% (10/29) ao
feminino; com idade média de 38,3 anos (18 a 56 anos),
com evidencias de hepatopatia crônica 75,9% (22/29)

(Tabela 1), nascidos e/ou procedentes de municípios do
interior do Estado do Amazonas (Figura 1).
Tabela 1. Distribuição das características dos participantes
Mediana
Variável
N (%)
Média Parâmetros
Min-Max
Idade (anos)
29
18 a 56
38,3
--Gênero
29
------Masculino
19(65,5)
------Feminino
10 (34,5)
------HBeAg
29
------Positivo
04 (13,8)
------Negativo
25 (86,2)
------PCR-HDV
29
------Positivo
09 (31)
------Negativo
20 (69)
------CV29
0,5-7,92 1,96
HBV(Log10)
ALT (IU/L)
29
11-196
67,4
02-38
AST (IU/L)
29
20-213I 57,6
02-44
GGT (U/L)
29
12-373
95,6
11-61

Figura1. Municípios do
procedência dos pacientes

Estado

do

Amazonas

de

Em 7/9 (77,8%) das amostras positivas para o RNA-HDV
foi possível realizar o sequenciamento genético, seguido da
genotipagem. A árvore filogenética foi montada conforme
o fragmento de 462 pb e as sequências dos oito genótipos
do HDV obtidas no GenBank (Figura 2). O presente estudo
descreve a epidemiologia molecular do HDV, em que o
genótipo 3 persiste a circulação em áreas de ocorrência da
hepatite B+D, na Amazônia Ocidental brasileira. Segundo
Paraná (2008), a Amazônia é a única região onde o
genótipo 3 do HDV foi encontrado. Com a implantação do
protocolo para o diagnóstico molecular, o estudo permitiu
ofertar aos pacientes entendidos do ambulatório de
hepatopatias crônicas, mediante a solicitação médica, a
detecção do HDV no plasma sanguíneo.

CONCLUSÕES
Pode-se observar que a presença do HDV no Estado
do Amazonas ainda é recorrente, com predomínio absoluto
do genótipo 3, circulante na Amazônia ocidental brasileira.
É importante salientar que a vigilância epidemiológica, por
meio de estudos semelhantes deva ser incentivada, em que
sejam capazes de identificar a possível introdução de novos
genótipos do HDV na nossa região, além de incentivar
programas educacionais e de prevenção, como a vacinação
contra hepatite B, e ao acesso as testagens em áreas
remotas, diagnóstico precoce, tratamento e controle da
doença.
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Figura 2. Árvore filogenética inferida pelo método de NeighborJoining. Os números acima dos braços da árvore indicam valores
de bootstrap acima de 50% inferidos a partir de 500 réplicas. As
distâncias evolutivas foram calculadas utilizando o método de
Kimura-2-parâmetros. A análise envolveu 7 sequencias de
nucleotídeos e foi conduzida no Programa MEGA 7.
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INTRODUÇÃO
As arboviroses vêm obtendo grande importância nas
regiões de clima tropical, devido a fatores ambientais como
as variações climáticas, desmatamentos, migração
populacional, ocupação desordenada de áreas urbanas, e
precariedade das condições sanitárias o que favorece a
replicação, amplificação e transmissão viral. Os arbovírus,
são vírus transmitidos por artrópodes no qual são
veiculados pelos mesmos proporcionando que parte do
ciclo viral ocorra nos insetos viabilizando a infecção nos
seres humanos através da picada de vetores hematófagos
(RUST, 2012).
Em 2015, o Brasil foi confrontado com a co-circulação de
três arbovírus de maior importância na saúde pública,
dentre eles Dengue (DENV), Chikungunya (CHIKV) e o
mais atual Zika (ZIKV) que possui um alto potencial de
causar epidemias urbanas e que aponta novos desafios na
clínica dessa patologia (BRASIL et al, 2016). As
manifestações clínicas das arboviroses nos seres humanos
podem variar desde doença febril com casos
indiferenciados, moderado ou grave, manifestando-se com
sintomas semelhantes ao da gripe, com febre, cefaleia, dor
retro-orbital e mialgia. Erupções cutâneas e artralgia
apresentam exantema e rash maculopapular e em casos
mais severos poderá haver a síndrome hemorrágica que é
ocasionada pela supressão da medula óssea reduzindo a
produção de plaquetas (MARTINS et al, 2014).
Sendo assim, o principal objetivo foi diagnosticar
laboratorialmente, utilizando técnicas de biologia
molecular, para a detecção dos arbovirus que causam
doença exantemática febril ou afebril, em pacientes
atendidos em uma unidade terciária de saúde da Amazônia
Ocidental Brasileira a Fundação de Medicina Tropical
Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O estudo foi do tipo analítico e descritivo, sendo incluso
pacientes febris ou afebris exantemáticos, maiores ou igual
a 18 anos de idade, não inclusos as gestantes devido ao
risco de síndrome congênita do Zika, em que são atendidas
e acompanhadas por serviço especializado de referência.
Os pacientes com doença exantemática aguda foram
triados pela equipe de enfermagem e receberam
atendimento médico, que procuram a FMT-HVD, no
período 24/07/2017 a 30/05/2018. Foi apresentado os

objetivos do projeto e a inclusão formal com a assinatura
do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
que permitiu a coleta de amostras biológicas e a
autorização para o acesso a obtenção dos dados. Em
seguida houve a coleta de amostras biológicas sangue para
obtenção do plasma e urina, as quais foram processadas,
aliquotadas e armazenadas a –86°C para posterior análises.
Foi elaborado um banco de dados em tabela do Microsoft
Office Excel 2010, construído com informações sobre a
sinais e sintomas apresentados e as informações
laboratoriais que foram obtidas em prontuário eletrônico
(IDoctor). Nas amostras foi realizado a extração de ácidos
nucleicos (RNA/DNA) do plasma sanguíneo e urina (para
detecção Zika vírus), que partiu de 300 µL, utilizando-se o
Kit comercial (Maxwell®16 Viral Total Nucleic Acid
Purification Kit), conforme as recomendações do
fabricante. Em seguida foi realizada a detecção dos vírus
pela técnica de transcrição revers Reação em cadeia da
Polimerase em Tempo Real (qPCR) utilizando o kit
molecular- ZDC (Bio-Manguinhos) e o protocolo descrito
por Lanciotti (2008) e Bronzoni (2005).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os 370 pacientes que foram recrutados para o estudo,
30,5% (113/370) pertencem ao gênero masculino e 69,5%
(257/370) ao feminino, com idade média de 36 anos (18 a
72 anos) e a maioria procedente da cidade de Manaus
(Tabela 1). Os principais achados clínicos (sinais e
sintomas), além do exantema, são apresentados no gráfico
1. Nas 370 amostras foi realizada a técnica da PCR em
tempo real (qPCR) para o diagnóstico molecular, sendo
177/370 (47,8%) positivas no plasma e/ou urina para o
vírus Zika; 306 amostras de plasma foram testadas para os
vírus Chikungunya e Dengue, onde nenhuma apresentou
positiva para o CHIKV, e apenas uma positiva para DENV.
.
Tabela 1. Características da população estudada
Variável
N (%)
Min-Max
Média
Idade (anos)
370
18 a 72
36
Gênero
370
----Masculino
113 (30,5)
----Feminino
257 (69,5)
----Procedência
Manaus
367 (99,1)
----Itapiranga
1 (0,3)
----Rio Preto da Eva
1 (0,3)
-----
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São Gabriel da
Cachoeira

1 (0,3)

---

---

Figura 1. Sinais e Sintomas

CONCLUSÕES
Até o momento, em Manaus, a maioria dos
pacientes foram diagnosticados com infecção pelo Zika
vírus, e apenas um pelo vírus da Dengue. O diagnóstico das
arboviroses faz-se necessário para o conhecimento e
vigilância epidemiológica da circulação desses vírus, e
medidas de controle e profilaxia sejam adotadas pela
população.

AGRADECIMENTOS
À Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do
Amazonas-FAPEAM, pela concessão da bolsa de estudo
pelo Programa de Apoio à Iniciação Científica PAIC/FMTHVD. À Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor
Vieira Dourado, pela oportunidade em realizar a pesquisa,
e a todos os pacientes que concordaram em participar
voluntariamente do estudo.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL P, CALVET G, SIQUEIRA A, WAKIMOTO M,
SEQUEIRA P. Zika Virus Outbreak in Rio de Janeiro,
Brazil: Clinical Characterization, Epidemiological and
Virological Aspects. PLoS Negl Trop Dis.; 12;10(4).
2016
BRONZONI RV, BALEOTTI FG, RIBEIRO NOQUEIRA
RM, NUNES M, MORAES FIGUEIREDO LT.
Duplex reverse transcription – PCR followed by nested
PCR assays for detection and identification of Brazilian
alphaviruses and flaviviruses. J. Clin. Microbiol.;
43:696-702. 2005
LANCIOTTI RS, KOSOV OL, LAVEN JJ, VELEZ JO,
LAMBERT AJ. et al. Genetic and serologic properties
of Zika virus associated with an epidemic, Yap State,
Micronesia, Emerg Infect Dis. 14(8):1232-9. 2007.
RUST RS. Human arboviral encephalitis. Semin Pediatr
Neurol. Sep;19(3):130-51. 2012

105

Acometimento de transtorno depressivo maior em portadores de HIV/AIDS em instituição de
referência: uma análise de dados parcial
Rômulo C. P. de Oliveira1, Maria das G. G. Saraiva2, Arlene dos S. Pinto3, Eyde C. S. Bonatto4, Evela da S.
Magno5, Eduardo J. S. Honorato6, Kenne S. A. Martins7.
1. Estudante de Medicina na Universidade Federal do Amazonas; *cpo.romulo@gmail.com
2. Pesquisadora da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado - FMTHVD
3. Mestranda em Doenças Tropicais e Infecciosas pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA
4. Pesquisadora da Fundação de Medicina Tropical Dr. Heitor Vieira Dourado – FMTHVD
5. Pós-graduanda em Infectologia pela Universidade do Estado do Amazonas – UEA
6. Pesquisador Coordenador do Curso de especialização em Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas da UEA
7. Pós-graduada em Terapia Intensiva pela Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco, FACESF
Palavras Chave: Depressão, HIV/AIDS, Saúde Mental.

INTRODUÇÃO
O transtorno depressivo é um agravo que afeta o
humor, juntamente com o transtorno bipolar e a mania, e é
um dos principais temas da saúde mental na atualidade. É
comum o acometimento de transtornos psiquiátricos no
cursar da infecção pelo vírus HIV/AIDS. A depressão
surge como uma das manifestações recorrentes da infecção
desde o início da epidemia, na década de 1980.
O presente estudo busca identificar transtornos
depressivos em pacientes portadores de HIV/AIDS na
FMT-HVD, bem como traçar o perfil epidemiológico
desses portadores e classificá-los em níveis de depressão,
de acordo com o Inventário Maior de Depressão (MDI).
Trata-se de um estudo descritivo e prospectivo, a partir de
dados coletados mediante o MDI.
Os transtornos depressivos possuem relação
importante com o quadro da infecção por
HIV/AIDS, sob a luz desse fato, a importância
deste estudo reside em contribuir para um melhor
entendimento do perfil social e emocional dos
portadores de HIV/AIDS, traçando o perfil
epidemiológico desses casos, como forma de
entender as relações biopsicossociais entre essas
duas patologias e, dessa forma, aperfeiçoar, no
futuro, o acompanhamento clínico e as
terapêuticas prestadas a essas pessoas.

de pelo menos 3 em cinco ou mais dos últimos sete itens.
Por fim, para incluir-se no critério de depressão maior, a
pontuação nos três primeiros itens deve ser pelo menos 4
ou 5 e nos demais itens, pelo menos 3.
Os participantes da pesquisa foram aqueles em
consulta ambulatorial de rotina nas unidades da FMTHVD. A amostra contou com 57 participantes da pesquisa,
que foram submetidos ao questionário do Inventário de
Depressão Maior (MDI) nos dias de suas consultas
ambulatoriais de rotina. Os dados foram estratificados
segundo critérios de tempo de diagnóstico (inferior a um
ano, entre um e cinco anos, superior a cinco anos), idade,
sexo, orientação sexual, estado civil e escolaridade e
tabulados em planilha no Microsoft Office Excel, em
seguida foram realizadas análises descritivas, gráficos e
tabelas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
De acordo com a Figura 1, 42% dos indivíduos desta
amostra foram identificados como dentro do perfil
depressivo de acordo com o instrumento utilizado, sendo
que destes – do total de depressivos – 29,2% apresentavam
sintomas sugestivos de transtorno depressivo leve, 41,6%
apresentavam sintomas depressivos sugestivos de
transtorno depressivo moderado, e os outros 29,2% eram
os casos em que os sintomas sugeriram transtorno
depressivo grave.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Trata-se de um estudo descritivo e prospectivo, a
partir de dados foram coletados mediante o Inventário de
Depressão Maior (MDI), que consiste em um questionário
autoaplicável e de autor relato com doze itens de múltipla
escolha. As respostas variam em valores de 0 a 5. O
questionário é composto por diversos itens relacionados
aos sintomas depressivos e, com base nas pontuações
individuais, é possível classificar a população do estudo em
níveis de depressão maior (leve, moderada, grave). O nível
de depressão leve é classificado em caso de pontuação 4 ou
5 em dois dos três primeiros itens, além de uma pontuação
de pelo menos 3 em dois ou três dos últimos sete itens. Para
o nível de depressão moderado, é necessária a pontuação
de 4 ou 5 em dois ou três dos três primeiros itens, além de
uma pontuação de ao menos 3 em quatro dos últimos sete
itens. Para a depressão grave, o indivíduo deve pontuar 4
ou 5 em todos os três primeiros itens, mais uma pontuação

N=57
58¨% NÃO
DEPRESSIVOS

MODERADA
41,6%
DEPRESSIVOS
42%

GRAVE
29,2%
LEVE
29,2%

NÃO DEPRESSIVOS

MODERADA

GRAVE

LEVE

Figura 1: Níveis de depressão em pessoas portadoras de
HIV/AIDS na FMT-HVD

Na Figura 2, observa-se que daqueles que
apresentavam algum nível de depressão, 58% eram do sexo
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masculino, e 42% eram do sexo feminino. Entretanto, na
população masculina, apenas 21% destes eram casos de
deprimidos graves, enquanto na população feminina, os
depressivos graves –que estão mais diretamente
relacionados como risco de suicídio – representavam 40%
deste grupo.
FEMININO
42%

NÃO DEPRESSIVOS

54

50
38

30
20

LEVE

GRAVE

MODERADA

Figura 4: Portadores de HIV/AIDS com diagnóstico entre 1 a 5
anos
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70
Nivel de escolaridade pelo perfil
depressivo (%)

Relação entre tempo
diagnóstico e perfil depressivo
(%)

Quanto à relação entre o tempo de diagnóstico de
HIV/AIDS e a ocorrência de perfil depressivo, os
indivíduos com tempo de diagnóstico de HIV/AIDS
superior a 5 anos representavam a maioria dos depressivos
deste estudo, sendo 54% do total destes (Figura 3).

10

MODERADA

33%

Figura 2: Gênero de portadores de HIV/AIDS com algum nível
de depressão
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Aqueles indivíduos que estudaram até o ensino
fundamental representavam apenas 30% do total de
indivíduos deprimidos, entretanto, 72% destes foram
avaliados como depressivos graves.
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Entretanto, ao analisar a Figura 4, que descreve o
perfil daqueles indivíduos com o diagnóstico de HIV/AIDS
entre 1 e 5 anos, é possível identificar que, ainda que os
E. MÉDIO
LEVE: 1
indivíduos deste grupo não representem a maioria dos
MODERADA: 1
61% (14)
deprimidos do estudo, os casos de perfil depressivo neste
GRAVE: 5 (72%)
grupo representaram os de maior gravidade entre os três
avaliados. 67% dos indivíduos deprimidos eram casos
graves.
Em relação ao nível de escolaridade pelo perfil
depressivo, entre aqueles indivíduos que estudaram até o
E. FUNDAMENTAL
E. MÉDIO
E. SUPERIOR
ensino fundamental e médio, respectivamente, os
depressivos representavam 44% e 45% dos totais de seus Figura 6: Total de depressivos por nível de escolaridade
respectivos grupos, já para aqueles que estudaram até o
Das Figuras 7 e 8, pode-se inferir que os
ensino superior, os depressivos representavam 33% do
heterossexuais representaram 80% do total de indivíduos
total deste grupo (Figura 5).
Do total de indivíduos depressivos por níveis de avaliados no estudo, sendo que entre estes, 44%
escolaridade (Figura 6), aqueles que estudaram até o ensino apresentavam o perfil depressivo. Os declarados
superior representaram, comparativamente, o menor homossexuais representavam apenas 20%, e entre eles,
número entre os indivíduos depressivos avaliados no apenas 28% eram deprimidos. A Figura demonstra que,
estudo: aproximadamente 9% destes. Aqueles que entre os depressivos heterossexuais, as formas moderada e
estudaram até o ensino médio representaram o maior grave se apresentaram, ambas, em 37% dos casos, e a
contingente, sendo 61% dos indivíduos deprimidos. forma leve em apenas 26% dos casos. Quanto aos
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Relação entre orientação sexual e
perfil depressivo (%)

depressivos homossexuais, a forma grave não foi
encontrada, ao passo em que os casos de depressivos leves
representaram maioria neste grupo, com 66%.
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Figura 7: Relação entre orientação sexual e perfil depressivo
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CONCLUSÕES
Acredita-se que a depressão acometa entre 22% a
45% dos indivíduos infectados pela infecção por
HIV/AIDS (PENZAK; REDDY; GRIMSLEY, 2000). Os
dados coletados neste estudo se encontram dentro desta
proporção, sendo que 42% do total de indivíduos
apresentaram características que os enquadravam dentro
do perfil depressivo, segundo os critérios estabelecidos
pelo MDI. Na literatura científica, encontra-se bem
documentada e sustentada mediante inúmeros estudos
epidemiológicos bem conduzidos a prevalência de
depressão maior como sendo igual aproximadamente à
proporção de duas mulheres para um homem, concluindo
que, atualmente, as evidências científicas sugerem que esta
proporção tem se apresentado nos mais diversificados
grupos étnico-culturais (JUSTO et al., 2006).
Entretanto, segundo os dados coletados até o presente
momento, na população específica de indivíduos

portadores de HIV/AIDS com transtorno depressivo,
constata-se neste estudo uma prevalência de depressão
aproximadamente proporcional a 1: 1,4 (mulher: homens),
sugerindo uma proporção relativamente similar entre os
homens e mulheres deste grupo, com leve tendência maior
entre os homens, ainda que, como constatado na Figura 2,
o transtorno depressivo se apresente de forma mais grave
entre as mulheres.
Entende-se que determinadas características sociais,
dentre elas a baixa escolaridade, guardam uma associação
com a depressão, existindo uma tendência de elevação da
ocorrência de quadros depressivos em indivíduos com
baixo nível de escolaridade (CUNHA et al., 2012). Os
resultados alcançados apresentaram-se similares à esta
tendência referida na literatura, pois constatou-se que a
população de indivíduos portadores de HIV/AIDS que
estudaram até o ensino superior apresentava um
contingente menor de deprimidos (33%) quando em
comparação com a população de portadores que estudaram
até o ensino fundamental e médio (44% e 45%,
respectivamente). Na Figura 6, observa-se que aqueles que
estudaram até o ensino superior representaram,
comparativamente, o menor número entre os indivíduos
depressivos avaliados no estudo: aproximadamente 9%
destes. Aqueles que estudaram até o ensino médio
representaram o maior contingente, sendo 61% dos
indivíduos deprimidos.
O risco de depressão não foi constatado como sendo
maior em populações homossexuais soropositivos quando
em comparação com populações heterossexuais também
HIV-positivos (STUMPF et al., 2006). Os resultados
sugerem uma proporção mais acentuada de transtornos
depressivos entre heterossexuais soropositivos quando em
comparação com homossexuais também soropositivos.
Além disso, entre a população heterossexual
soropositiva, foi observada uma ocorrência maior de casos
graves (37% dos deprimidos) quando em comparação com
a população de homossexuais soropositivos (nenhum caso
grave foi constatado), indo de acordo com o que se
referência na literatura moderna. Conclui-se que os
resultados obtidos neste estudo estão de acordo e em
conformidade com aqueles encontrados na literatura atual,
com uma ressalva referente à prevalência de transtorno
depressivo maior em populações portadoras de HIV/AIDS,
pois os dados obtidos sugerem uma proporção levemente
superior de transtorno depressivo entre homens nesta
população (mulheres 1: 1,4 homens), ainda que os casos
entre as mulheres apresentem maior proporção de
gravidade (40% dos casos deprimidos na população
feminina eram graves, para 21% de gravidade entre os
homens deprimidos).
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INTRODUÇÃO
O transtorno depressivo é um agravo que afeta o
humor, juntamente com o transtorno bipolar e a mania, e é
um dos principais temas da saúde mental na atualidade. A
presença de cinco sintomas de episódio depressivo maior
há pelo menos duas semanas é parte importante da
caracterização do quadro. Dentre estes, a perda de interesse
ou prazer e o humor deprimido cursam como marcadores
sintomáticos para identificação do perfil depressivo
(Schimitt. Silva, 2009).
Devido à estreita relação com comportamentos
estigmatizados, à infecção pelo Vírus da Imunodeficiência
Humana (HIV) e a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) se tornaram verdadeiros desafios a
serem enfrentados pelas sociedades contemporâneas. O
impacto no bem-estar do indivíduo infectado pelo vírus é
perceptível, de tal forma que, a literatura em psicologia
afirma que em meados da década de 1970 e 1980, o apoio
social foi introduzido como importante mecanismo no
tratamento desses indivíduos (Galvão, 2016).
É comum o acometimento de transtornos
psiquiátricos no curso da infecção pelo vírus HIV. A
depressão surge como uma das manifestações recorrentes
da infecção desde o início da epidemia, na década de 1980.
Além do importante impacto psicossocial ao qual o
indivíduo acometido pelo HIV é submetido, o tropismo
celular do vírus pelo Sistema Nervoso Central (SNC)
corrobora para o agravamento do quadro psiquiátrico
(Leite et al., 2017).
A menor adesão ao tratamento é uma das
características conhecidas de indivíduos deprimidos
acometidos por HIV/AIDS, isso gera um pior controle da
doença, além da queda da qualidade de vida e prejuízos
funcionais, criando um ciclo de perpetuação do quadro
depressivo. O paciente deprimido tende a não responder
adequadamente às recomendações médicas, e de forma
semelhante, a não tomar as medicações prescritas, tanto os
antidepressivos quanto os antirretrovirais, aumentando os
riscos de suicídio. A baixa aderência ao tratamento
medicamentoso adequado repercute em diversas esferas,
entre elas, na própria equipe de saúde, uma vez que
interfere na avaliação dos resultados, gerando diminuição
do interesse e frustração da equipe (Castanha et al., 2006).
A infecção por HIV é, ao mesmo tempo, similar e
singular, quando comparada a outras infecções orgânicas.
Isso se deve em muito ao fato da AIDS colocar o portador
em situação de fragilidade, devido ao risco importante de
morte. Desde seu início, a epidemia tem causado reações
sociais importantes, de discriminação, preconceito e

isolamento, resultando em graves manifestações
psicológicas ao portador (Mello; Malbergier, 2006).
Inúmeros trabalhos sugerem que sintomas
depressivos foram identificados em mais de 50% dos
pacientes acometidos por HIV/AIDS, de tal monta que, ao
passo em que a doença progride, a ocorrência desses
comportamentos tende a seguir a mesma progressão. Em
muitas ocasiões, torna-se árdua a identificação das causas
do quadro depressivo, que pode estar relacionado tanto
com o cunho psicossocial da infecção, quanto com danos
neurológicos causados pelo vírus, e até mesmo com efeitos
colaterais de alguma medicação (Brasil, 2004).
Atualmente, inexistem formas claras de critérios
biológicos ou do âmbito da fisiologia para se analisar
clinicamente a depressão, e, portanto, utilizam-se diversos
tipos de escalas e inventários como forma de quantificar e
caracterizar os transtornos depressivos. Esses instrumentos
possuem uma função importante na elaboração de
diagnósticos e condutas terapêuticas. Uma das medidas de
autoavaliação de depressão mais utilizada na pesquisa e nas
práticas clínicas atualmente é o Inventário de Depressão
Maior (MDI), que consiste em um instrumento munido de
dez questões relacionadas aos principais sintomas da
depressão maior pelo CID-10. Uma das principais
características do MDI é sua simplicidade de aplicação e
praticidade, uma vez que permite aos clínicos avaliar o a
intensidade dos sintomas e a existência dos transtornos
depressivos segundo o DSM-IV (Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais) (Parcias et al., 2011).
A depressão, atualmente, é reconhecida como uma
patologia que necessita de atendimento médico primário, e
caracteriza um problema de saúde pública, devido a, entre
outros fatores, o seu impacto na vida de familiares
envolvidos e no cotidiano do próprio portador da infecção.
A manifestação típica do quadro depressivo consiste na
ideia de que não há esperança para o futuro ou expectativa
de melhora, assim como a irresolubilidade de problemas
enfrentados pela pessoa, de que o sujeito não tem valor. A
manifestação clínica da depressão tem grande relação com
a queda na qualidade de vida e piora das relações e
funcionamentos sociais do indivíduo, além de estar
associada a maior utilização de recursos em saúde
(Castanha et al., 2006). Dados atuais revelam um
contingente de 34 milhões de pessoas vivendo com
HIV/AIDS no mundo, de forma semelhante, em uma
perspectiva global, observa-se uma redução da incidência
da epidemia. Em 2011, o número de casos novos foi de 2,5
milhões, que comparado com 2001, revela uma redução de
20% dos casos. Seguindo a realidade global, de 1980 para
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2012, foram identificados 656.701 casos de infecções por
HIV/AIDS (Costa et al., 2015).
Em indivíduos em terapia antirretroviral regular,
identificou-se a prevalência de algum grau de depressão em
aproximadamente 34% dos homens e 47% das mulheres.
As situações de trabalho, grau de escolaridade, a presença
ou não de efeitos colaterais e outras comorbidades
associadas à infecção por HIV/AIDS continuam sendo
relatadas como causas importantes da determinação da
qualidade de vida e saúde mental do indivíduo portador da
infecção, quando em autoavaliação (Junior; Borges, 2009).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inúmeros trabalhos sugerem que sintomas
depressivos foram identificados em mais de 50% dos
pacientes acometidos por HIV/AIDS, de tal monta que,
quando a doença progride, a ocorrência desses
comportamentos tende a seguir a mesma progressão. Em
muitas ocasiões, torna-se árdua a identificação das causas
do quadro depressivo, que pode estar relacionado tanto
com o cunho psicossocial da infecção, quanto com danos
neurológicos causados pelo vírus, e até mesmo com efeitos
colaterais de alguma medicação.
A Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor
Vieira Dourado é um centro de referência em HIV/AIDS
no estado do Amazonas e mesmo internacionalmente, de
tal forma que compreender a relação entre o HIV e a
depressão e o quanto esses quadros potencializam um ao
outro quando associados pode se tornar uma forte
ferramenta no acompanhamento clínico e terapêutico dos
portadores. Este relato de experiência do estudo realizado
busca revelar o perfil epidemiológico dos indivíduos
depressivos e portadores de HIV/AIDS e, dessa forma,
trazer à tona uma realidade mundial que necessita ser
debatida no estado do Amazonas: essas pessoas precisam
de ajuda, e a melhor forma de ajudá-las é entendê-las.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os aprendizados e conhecimentos adquiridos durante
o estudo acerca do perfil epidemiológico das pessoas
portadoras de HIV/AIDS e com algum nível de transtorno
depressivo associado, bem como determinar os níveis de
depressão maior em portadores de HIV/AIDS por meio do
Inventário de Depressão Maior (MDI), estratificados em
leve, moderado, grave foi de enorme importância para o
desenvolvimento de um cuidado humanizado e integral na
prática profissional futura. É de grande importância a
realização de estudos que permitem o contato entre
acadêmicos e comunidade, levando a academia a buscar o
entendimento completo acerca de temas complexos como
a infecção HIV/AIDS e a incidência de quadros
depressivos nesses portadores. Este relato acerca do estudo
realizado na FMT-HVD buscou expor essa associação
entre o HIV/AIDS e a depressão, quase nunca debatido em
ambientes acadêmicos no estado do Amazonas.

CONCLUSÕES
O diagnóstico de infecção por HIV/AIDS traz
consigo importantes implicações nas esferas médicas,
psicológicas e sociais de forma acentuada, impondo

grandes esforços que buscam a adaptação dessas pessoas
ditas soropositivas. Mesmo que ainda não haja a
possibilidade da cura, atualmente a infecção possui
possibilidades de tratamento efetivas, que levam a um
controle da doença. As intervenções que visam uma
melhora da qualidade de vida à luz dos avanços nos estudos
da terapia antirretroviral, o suporte social, a vivência da
sexualidade de forma mais plena, a maior adesão ao
tratamento e a melhora da qualidade de vida de uma forma
geral são alguns dos tópicos de interesse diante da
perspectiva de uma vida longa e com qualidade das pessoas
soropositivas (Seidl, 2005). A experiência adquirida ao
realizar este estudo consiste em um entendimento mais
amplo da realidade biopsicossocial das pessoas portadoras
de HIV/AIDS e a importância de fornecimento de um
atendimento e serviço de saúde mental de qualidade para
esses indivíduos, que se encontram em posição de
fragilidade devido às inúmeras representações que a
infecção
ocasiona,
tanto
biológicas
como
comportamentais, de exclusão e preconceito.
A infecção por HIV/AIDS vem se constituindo ao
longo dos anos em uma doença do medo. Após duas
décadas convivendo com esta que é, sem dúvida, uma
patologia importante, alguns pontos foram modificados ou
reforçados no que diz respeito à biossegurança e ao
atendimento a indivíduos infectados por HIV. Outro ponto
importante a ser observado se refere ao respeito ao
indivíduo infectado que, comumente, se encontra em um
momento da vida em que pode se apresentar física e
psicologicamente abalado ou instável, e por tanto, merece
um atendimento digno, claro, profissional, onde se deve
frisar a empatia e a solidariedade. (Discacciati; Vilaça,
2001).
Observar de forma mais aproximada esta realidade é
uma experiência rica que versa não apenas sobre toda a
história, significado e importância da infecção HIV/AIDS,
mas também sobre toda a história de descaso e
descompromisso com a Saúde Mental no Brasil e, mais
especificamente, no estado do Amazonas, onde essas
pessoas se encontram constantemente desamparadas e
desassistidas. A desinformação e a falta de esclarecimento
sobre os riscos dos comportamentos autodestrutivos
presentes no transtorno depressivo maior, por parte dos
familiares e dos próprios profissionais de saúde, acarreta
em graves manifestações sociais e repercussões
emocionais entre aqueles que apresentam a ideação suicida
e, por outro lado, a tomada de atitudes das pessoas de seu
convívio, a busca pelo entendimento, é um fator que
ampliaria as possibilidades de se evitar um desfecho que
resulte no suicídio daquele indivíduo deprimido (Barbosa
et al., 2011).
A realidade da saúde mental e da infecção por
HIV/AIDS se cruzam quando se constata que ambas
surgiram e, atualmente, ainda enfrentam uma dura
sociedade que descansa sobre o preconceito e a
desinformação, dois algozes tão ou mais letais do que a
própria infecção ou o perfil depressivo, capazes de levar
multidões inteiras de pessoas em situação de fragilidade a
uma piora clínica e a um desfecho pouco favorável.
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INTRODUÇÃO
É assegurado aos povos indígenas o direito a
educação tradicional diferenciada, respeitando a cultura, a
língua materna indígena de cada etnia, o modo de viver e
ser. Porém, devido ao descaso do poder público, muitas
comunidades indígenas ainda não têm acesso a uma
educação escolar diferenciada, e lutam para obter o
mínimo necessário para que seus descendentes possuam
melhores condições de vida através da educação.
Considerando as dificuldades do povo indígena para
ter acesso ao seu direito a uma educação tradicional
diferenciada, nos moldes de sua cultura, o objetivo desse
trabalho é expor, de forma sucinta, algumas das diversas
legislações que asseguram esse direito aos povos
originários, bem como a dura realidade e dificuldades
enfrentadas para alcançar esse direito nas regiões
amazônicas, especialmente na Região Metropolitana de
Manaus (RMM), conhecida por suas peculiaridades
logísticas de difícil acesso.
Também se observa a falta de profissionais
capacitados que estejam preparados para fazer valer o
direito indígena à educação tradicional, respeitando os
diferentes modos de viver desses povos, bem como o
preconceito enfrentado por lideranças indígenas quando
buscam ter garantidos seu direito fundamental à educação
diferenciada. Deste modo se questiona: Há, no Brasil,
legislação que assegure o direito indígena a uma educação
diferenciada nos moldes de sua cultura? Existem
legislações municipais que assegurem esse direito aos
indígenas residentes nas regiões metropolitanas de
Manaus? Quais os desafios enfrentados na aplicabilidade
dessas legislações? O que é necessário para superar esses
desafios?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como indicado na introdução deste trabalho, seu
objetivo principal é demonstrar os amparos legais
existentes na legislação brasileira e municipal de Manaus,
que asseguram o direito a uma educação indígena
diferenciada. Para tanto, será utilizada a pesquisa das
legislações pertinentes ao tema, assim como relatos de
experiências na área, vivenciadas por profissionais que
atuam na educação escolar indígena e no povo indígena
que possui o direito à educação tradicional diferenciada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente, cabe tecer comentários à abrangência
da RMM. A Lei Complementar do Amazonas nº 52, de
30/05/2007 (AMAZONAS, 2007), estabeleceu em seu
artigo (art.) 1º que a RMM abrange os Municípios de
Manaus, Iranduba, Novo Airão, Careiro da Várzea,
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Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Itacoatiara e
Manacapuru. Tem-se, desde logo, que esta é uma área de
grande abrangência que engloba aspectos diferenciados,
sendo consideradas mistas por conter em sua totalidade
área urbana e rural.
A legislação educacional indígena no Brasil encontra
amparo na Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988 (BRASIL, 1988), que representou uma verdadeira
mudança de paradigma normativo ao assegurar aos povos
indígenas o direito a uma educação diferenciada, em um
modelo bilíngue, ou seja, na língua portuguesa e na
materna de cada povo (art. 231). A Convenção 169 da
Organização Internacional do Trabalho (OIT/BRASIL,
2004) também ratifica esse padrão de educação
diferenciada e assegura o direito indigenista de criar suas
próprias instituições e sistemas de educação (art. 27.3) e o
dever dos Estados de, progressivamente, transmitir a
execução desses programas educacionais aos povos
indígenas (art. 27.2).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDB – Lei nº 9.394, de 20/12/1996 – BRASIL, 1996)
dispõe que, no ensino fundamental, será “assegurada às
comunidades indígenas a utilização de suas línguas
maternas e processos próprios de aprendizagem” (art. 32,
§ 3º). O Decreto nº 6.861, de 27/05/2009 (BRASIL, 2009),
estabelece normas sobre a educação escolar indígena,
definindo seus objetivos, sua forma de organização, a
estrutura da escola indígena, entre outros pontos.
Há outras legislações que asseguram o direito à
educação escolar indígena, a exemplo da Portaria nº 849,
de 04/08/2009, da Fundação Nacional do Índio (FUNAI,
2009), a Resolução nº 5, de 17/12/2009, do Ministério da
Educação (MEC, BRASIL/MEC, 2009), a Resolução nº
06, de 17/03/2009, do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE, BRASIL/MEC,
2009), a Resolução nº 12, de 17/03/2011 (BRASIL/MEC,
2011), também do FNDE, dentre outras (BRASIL, 2018).
Em 2008, o Estado do Amazonas instituiu o Plano Estadual
de Educação do Amazonas (PEE-AM/ AMAZONAS,
2008) que estabeleceu, entre outros aspectos, objetivos e
metas acerca da educação escolar indígena e formação de
professores indígenas. Contudo, até os dias de hoje, ainda
não existe uma lei municipal que trate de forma específica
da RMM e suas diversas peculiaridades, bem como não há
no município, no âmbito da Secretaria Municipal de
Educação (SEMED), uma lei que regule a profissão de
professor indígena municipal em Manaus, de modo que
esses profissionais exercem suas funções regidos por
contratos de natureza temporária (SEMED, 2017).
As dificuldades enfrentadas na efetivação de escolas
indígenas nos municípios, que englobam a Região
Metropolitana de Manaus, são relatadas nas experiências

vividas pelos profissionais que atuam na educação escolar
conhecedores de pedagogia e falantes da língua tradicional
indígena, assim como pelos próprios indígenas que lutam
indígena.
para ter assegurado seu direito a uma educação
Problemas assim, geralmente costumam existir nas
diferenciada de qualidade, e muitas vezes não alcançam
comunidades que possuem escolas indígenas anexas a uma
nem a educação básica. Houve relatos desses
escola municipal ou estadual e, também, nas escolas
representantes indígenas na reunião ordinária, do exercício
indígenas dos arredores de Manaus. Porém, algumas
de 2014, do Conselho Estadual de Educação Indígena do
aldeias ainda não possuem escolas indígenas, e os que
Estado do Amazonas (CEEI-AM), conforme Inquérito
querem estudar frequentam a “escola do homem branco”,
Civil
Público
nº
1.13.000.000417/2012-19
da
aprendendo os conhecimentos ocidentais, que em muito
Procuradoria da República no Amazonas, 5º Ofício, que
diferem do conhecimento tradicional indígena. Não há,
trata do Direito dos Povos Indígenas e Comunidades
nessas escolas, ensinamento da língua materna indígena,
Tradicionais, fls. 69/96, do Ministério Público Federal.
de conhecimentos tradicionais e, consequentemente,
Conforme a reunião supracitada realizada em um
surgem perdas irreparáveis à cultura e ao modo de viver
Centro Educacional de Manaus, onde estavam presentes,
dos povos indígenas.
dentre outros, representantes de professores e povos
Na 14ª Edição do Acampamento Terra Livre (ATL/
indígenas, há narrativas das dificuldades enfrentadas pela
FUNAI, 2018), realizada nos dias 23 a 27 de abril de 2018,
comunidade indígena na luta por uma educação
em Brasília, no documento final do ATL3 (FUNAI, 2018)
diferenciada de qualidade.
os povos indígenas denunciaram o descaso com a educação
Os representantes destacaram que é necessário ter um
escolar indígena:
[…] denunciamos o descaso com a educação escolar
melhor curso de formação inicial e continuada para os
indígena, manifesta na falta de respeito ao projeto
professores indígenas, bem como para os técnicos que
pedagógico de cada povo, no não reconhecimento da
atuam nas aldeias. Ressaltaram a importância da edição e
categoria de professores indígenas, na falta de apoio à
produção
de
material
didático-pedagógico,
o
formação continuada desses professores, incluindo as
reconhecimento das propostas pedagógicas provenientes
licenciaturas interculturais, e na má qualidade das
das aldeias e uma política indigenista que preserve e
estruturas das escolas, ou na falta destas nas
recupere as línguas indígenas de cada povo.
comunidades, bem como a falta de material didático
Os professores indígenas enfrentam dificuldades
compatível com as especificidades.
inerentes à falta de material escolar, de transporte para os
Em muitos casos, as crianças sofrem preconceitos nas
estudantes indígenas, ausência de merenda escolar, e
escolas devido ao fato de ser indígena, sendo as principais
ainda, a falta de regularização das escolas indígenas, sendo
afetadas. Os professores indígenas também enfrentam
essa realidade recorrente também em outras localidades do
dificuldades porque a educação indígena, no ponto de vista
sul, centro-oeste e nordeste (RCA, 2008). Na cidade de
do homem branco, atrapalha o funcionamento da escola e
Manaus há quatro escolas indígenas que atuam de maneira
a educação das próprias crianças. Consequentemente, as
a propiciar aos estudantes indígenas, condições reais de
crianças indígenas ficam prejudicadas devido ao fato de só
manter vivos a língua materna e modo de viver de seu
estudarem conhecimentos do “homem branco”.
povo. Esta são: i. Escola Indig Mul Kanata T-ykua, ii. Aru
Waimi, iii. Puranga Pisasu e a Escola Indig Mul Kuyata
CONCLUSÕES
Putira, todas municipais e localizadas em Manaus.
Ao se questionar: Há, no Brasil, legislação que
Apesar dos esforços, a educação escolar indígena
assegure o direito indígena a uma educação diferenciada
diferenciada ainda não existe de forma eficaz, na prática,
nos moldes de sua cultura? Existem legislações municipais
nas regiões amazônicas que englobam a Região
que assegurem esse direito aos indígenas residentes nas
Metropolitana de Manaus. Faltam escolas e professores
regiões metropolitanas de Manaus? Quais os desafios
capacitados. A distância, entre as Secretarias de Educação
enfrentados na aplicabilidade dessas legislações? O que é
e as aldeias, torna difícil o contato e o conhecimento da
necessário para superar esses desafios?
realidade vivenciada diariamente por aqueles que buscam
De todo o exposto nesse trabalho, é possível concluir
acesso à educação e, consequente, os professores ficam
que, apesar de haver legislações federais, estaduais e
despreparados para lidar com a dura realidade das aldeias
municipais que asseguram o direito indígena a uma
(CABALZAR, 2012).
educação diferenciada, ainda há muito em que se avançar.
Na mencionada reunião, professores indígenas
Faltam recursos e são escassos os materiais disponíveis
questionaram a ausência de material pedagógico nas
para a educação tradicional indígena alcançar os objetivos
escolas indígenas, além do fato de os cursos de formação
estabelecidos pelas legislações existentes. Contudo, a
para os professores serem ministrados na cidade, longe das
comunidade indigenista busca encontrar soluções e
aldeias, diferente do que ordena a legislação. Também falta
dialogar com os representantes visando viabilizar uma
autonomia nas escolas e nos Conselhos de Educação para
educação indígena diferenciada de qualidade, que propicie
decidirem acerca de situações que surgem nas
a valorização cultura e preserve os valores, costumes,
comunidades indígenas, de forma efetiva e rápida.
crenças e tradições de cada povo.
Faltam recursos para atender as populações indígenas
É necessário haver maior comprometimento das
e tudo acaba se tornando incerto. Às vezes, há avanço, mas
autoridades competentes para implementar a educação
logo surge o retrocesso e os povos indígenas são os que
escolar indígena diferenciada, nos moldes assegurados
mais sofrem com a insegurança. Ainda há poucos cursos
pelas legislações já existentes, bem como faltam
superiores que capacitam profissionais para atuar com as
professores capacitados para atuar de forma eficaz no
comunidades indígenas, principalmente professores, tendo
em vista a dificuldade para obter profissionais
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ensinamento da cultura e da língua indígena dos povos
originários.
O ideal seria haver indígenas capacitados com cursos
superiores para ensinar ao seu próprio povo. Não apenas
professores indígenas, mas também médicos, enfermeiros,
odontólogos, psicólogos, engenheiros florestais. Porém, as
dificuldades da região e das famílias indígenas, na maioria
das vezes, não possibilitam o acesso à educação superior
para que os próprios indígenas se capacitem para
desempenhar funções em prol do seu povo.
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INTRODUÇÃO
Impulsionado pelo Relatório da Comissão da
Verdade (CNV) em 2014, este trabalho aborda alguns
elementos da Política de Transição no Brasil, mas
especificamente em relação ao processo dos povos
indígenas, que são: o direito à memória e à verdade, o
direito à reparação das vítimas, a responsabilização dos
agentes perpetradores das violações aos direitos humanos
e a readequação democrática das instituições que
possibilitaram os abusos de poder (Baggio, 2010)
Para os povos indígenas, vítimas das instituições
violadoras dos Direitos Humanos, este processo inicia-se
com a construção da memória coletiva das violações dos
direitos humanos dos povos indígenas. Portanto, este
trabalha visa, participar sutilmente da construção desse
pensamento trazendo à luz o julgamento internacional
realizado pelo Tribunal Bertrand Russell, que em sua IV
edição, dentre outras denúncias, condenou o Brasil de
extermínio dos povos indígenas e os Salesianos por
Etnocídio no Alto Rio Negro - AM. Desse modo, se
questiona: Qual é a relação dos Salesianos com a
condenação do Brasil no Tribunal Bertand Russel no Alto
Rio Negro?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método científico adotado nesta pesquisa foi
indutivo, que é um processo mental por intermédio do qual,
partindo de dados particulares, suficientemente
constatados, infere-se uma verdade geral ou universal, não
contida nas partes examinadas (Lakatos; Marconi, 2010).
Quanto a seus objetivos, foi explicativa, identifica-se como
aquela que, além de registrar e analisar os fenômenos
estudados, busca identificar suas causas, seja através da
aplicação do método experimental/matemático, seja
através da interpretação possibilitada pelos métodos
qualitativos (Severino, 2014). A técnica de pesquisa foi
através da documentação direta, que é o levantamento de
dados através da pesquisa documental e bibliográfica
(Lakatos; Marconi, 2010).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Considerando a política integracionista que esteve
presente até a Constituição da República Federativa do
Brasil (CRFB/88), que negava o direito de existência de
povos diferentes ao estilo ocidental. Onde, os classificava
como uma categoria transitória, percebe-se o
etnocentrismo no pensamento, que consiste em repudiar
pura e simplesmente as formas culturais: morais,
religiosas, sociais, estéticas, que são as mais afastadas

daquelas com as quais nos identificamos (Clastres, 2004).
O etnocentrismo divide-se em duas fases: Genocídio, que
é o extermínio de uma minoria racial; Etnocídio, que é a
destruição sistemática dos modos de vida e pensamento de
povos diferentes daqueles que empreendem essa
destruição. (Clastres, 2004)
Após o ciclo da borracha, a política de segurança
nacional, não conseguiu enquadrar o indígena como
comunista. À época, a Política de Segurança, fez a pergunta
aos habitantes naturais da região do Alto Rio Negro,
localizado no noroeste do Estado do Amazonas, zona
fronteiriça com Venezuela e Colômbia, região habitada por
mais de 30 grupos etno-linguístico, onde se falam mais de
20 línguas, além do português e espanhol (ISA), se o que
ocorrera fosse ou não etnocídio ou genocídio.
Em 1980, um Tribunal de opinião na sua IV edição
em Roterdã chamado Tribunal Bertrand Russell, composto
por eminentes personalidades do mundo científico e
cultural, dotadas de grande prestígio internacional e
provenientes de vários horizontes ideais (Tosi, 2014)
julgou a denúncia de Etnocídio praticado pelas missões
salesianas no Alto Rio Negro. Os apontamentos foram de:
“Racismo, negligência genocida, apropriação ilícita de
terras tradicionais e legalmente indígenas, atos etnocidas
sistemáticos contra a população de quase 17 mil índios no
Vale do Rio Negro, no Estado do Amazonas” (Luppi, 80).
Apesar do Brasil possuir legislação contra o crime de
genocídio, vez que etnocídio é um termo conceituado
apenas pela antropologia, e possuir denúncias,
levantamentos históricos, relatórios como o Relatório de
Figueiredo, que apurou matanças de comunidades inteiras,
torturas e toda sorte de crueldades praticadas contra
indígenas em todo o país, seja por condenação
internacional de violação de direitos humanos, ainda não
existe a condenação por genocídio no Brasil. O processo
de reparação, um dos pilares da Justiça de Transição, tem
como ponto inicial a construção da memória e resgate dos
personagens dos crimes contra os povos indígenas, com
este intuito esta pesquisa levantou os crimes praticados
contra os povos indígenas a partir da fonte: Tribunal
Bertrand Russell.

CONCLUSÕES

Ao se questionar: Qual é a relação dos Salesianos com
a condenação do Brasil no Tribunal Bertand Russel no Alto
Rio Negro? A política de integração foi um projeto de
eliminação dos povos indígenas. As missões salesianas
apesar de não praticaram mais os atos, após serem
denunciados, mas não iniciaram o processo reparatório.
Apesar do levantamento dos crimes praticados contra os
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povos indígenas, pelo CNV, relatório Figueiredo, Tribunal
Russell, por exemplo, ainda se perpetua a ideologia do
indígena no processo transitório.
O conceito de Justiça de Transição vincula-se aos
processos históricos de transição de ditadura para regimes
pós-ditatoriais (Lima, 2018). Sendo assim, é importante
uma abordagem indutiva, construtivista e contextualizada
(Teitel, 2003). Assim, as peculiaridades históricas de cada
sociedade influenciam no tipo de justiça de transição que
irá emergir, ou seja, no modo como o passado será
enquadrado, nas diversas instâncias do Estado na
sociedade (Santos, 2013).
No Brasil percebe-se que a sucessão de regimes
repressivos e autoritários, ditatoriais e/ou totalitários que
avassalaram a América Latina, entre meados dos anos 60 e
80, ainda não foi tratada de forma sistemática por nenhum
regime democrático. A democracia expandiu-se como
“forma”, em especial o processo legislativo e formal, mas
não como “substância”, ou seja, a efetividade dos Direitos
Humanos. (Lima,2018). A justiça de transição é, portanto,
produto de experiências históricas de cada país.
Neste condão, sem a observação de ordenamentos
jurídicos
nacionais
e
internacionais,
criam-se
circunstâncias que impedem a justiça de transição. Por fim,
sobre a produção de memória do etnocídio no Alto Rio
negro, é iniciativa de colaborar para a dimensão da
reparação, que se dá inicialmente pela verdade dos fatos,
que não deve mais ser silenciado.
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pertencente a um grupo étnico cujas características
culturais o distinguem da sociedade nacional. Dessa forma,
A mediação pode ser um instrumento facilitador
os critérios utilizados consistem: a) na autodeclaração e
para solução de conflitos que envolvem povos indígenas na
consciência de sua identidade indígena e b) no
cidade de Manaus, Amazonas. A cidade Manaus é a capital
reconhecimento dessa identidade por parte do grupo de
do Estado do Amazonas, e conta com uma população de
origem;
2.130.264 habitantes (IBGE, 2010), estimativa
Refere-se a conflitos dos mais variados, trazendo
estabelecida em último censo, realizado em 2010. Na
um enfoque especial a conflitos de moradia envolvendo
análise da distribuição espacial dos autodeclarados
grupos indígenas citadinos reconhecidos pela FUNAI.
indígenas revelada pelos Censos Demográficos, observouEntende-se conflito de moradia no contexto em estudo
se que a Região Norte e o ambiente amazônico mantêm a
como o gerado por povos indígenas citadinos que
supremacia ao longo dos Censos, com 37,4% de um total
migraram para o centro urbano, formando ocupações
de 817 mil dos autodeclarados em todo o país (IBGE,
habitacionais irregulares.
2012). Ao que se pode deduzir que, dos habitantes da
A ocupação para fins de moradia pelos grupos
cidade de Manaus, 305.558 autodeclaram-se indígenas.
sociais populares, em geral, será irregular de duas maneiras
Dentro deste contexto, há conflitos que envolvem
(frequentemente combinadas): a) irregularidade fundiária,
indígenas.
que se refere à forma de uso do solo, prevalecendo a posse
O objetivo deste resumo é descrever a
em detrimento da propriedade, e b) irregularidade
aplicabilidade da mediação para facilitar a solução de
construtiva, que se refere à forma de construção dos
problemáticas que envolvem os povos indígenas
prédios, os quais não são construídos por meio dos
integrados inseridos na área urbana de Manaus, bem como,
processos formais legalmente previstos (CAFRUNE,
entre si ou com população não-indígena que com eles
2010). A migração indígena para as cidades é comumente
convive.
ligada à degradação de seus espaços territoriais originais, o
O Art 4, inciso III Estatuto do Índio: “Integrados
que lhes ocasiona não só uma crise espacial como também
- Quando incorporados à comunhão nacional e
uma crise econômica.
reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, ainda
A essas situações irregulares de ocupação
que conservem usos, costumes e tradições característicos
envolvendo povos indígenas migrados para o centro
da sua cultura”.
urbano é que se direciona a presente pesquisa. Bem como
Desse modo, a presente pesquisa demonstra que o
aos seus desdobramentos, que envolvem dificuldades de
uso de diferentes abordagens para a solução de conflitos
convívio não só entre os povos indígenas como também
constitui oportunidade de aplicar as diversas fontes do
entre estes e a população não-indígena que com eles
Direito de forma a possibilitar o direito a autonomia dos
convive.
povos indígenas. De forma que, ao facilitar a solução de
O estudo pretende demonstrar que a mediação,
conflitos em respeito à cosmovisão indígena e dentro dos
como meio autocompositivo de controvérsias entre
limites da legislação nacional, o mediador tanto respeita a
particulares, pode constituir ferramenta essencial de
autoridade do Estado, enquanto enunciador dos princípios
comunicação entre os mediandos em conflito, ao buscar
fundamentais, como também respeita a cosmovisão e a
entender a linguagem de cada um. Importante ressaltar que
cultura do povo indígena envolvido.
a mediação é voluntária, opcional e pode versar sobre o
Refere-se a povo indígena segundo a definição
todo ou sobre parte do conflito (Lei 13.140/2015, § 1 o, art
pautada pelos critérios adotados pela Fundação Nacional
4o). O mediador, escolhido pelos mediandos ou designado
do Índio (FUNAI), que se baseiam na Convenção 169 da
e aceito pelas partes, conduz o procedimento de
Organização Internacional do Trabalho (OIT, BRASIL,
comunicação entre os mediandos, buscando o
2004) sobre Povos Indígenas e Tribais, promulgada
entendimento e o consenso e facilitando a resolução do
integralmente no Brasil pelo Decreto nº 5.051/2004, e no
conflito. Não cabe ao mediador a palavra final ou a decisão
Estatuto do Índio (Lei 6.001/73).
coercitiva de resolução da lide, mas sim aos mediandos,
o
O Estatuto do Índio, em seu artigo 3 , I, determina
através do diálogo por ele facilitado.
que Índio é todo indivíduo de origem e ascendência préA complexidade da sociedade manauara, que
colombiana que se identifica e é identificado como
conta com uma rica variedade de histórias e culturas em
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INTRODUÇÃO

convívio tão próximo, leva-se a experimentar uma grande
facilidade para discordar. A população manauara é
sociodiversa e isso é riqueza socioambiental. Por contar
com uma riqueza de diferenças acaba-se discordando em
muitas coisas.
Os povos indígenas do Brasil têm suas próprias
cosmovisões de mundo e suas próprias construções
culturais. A colonização brasileira foi caracterizada pela
imposição, por parte do colonizador eurocêntrico, da forma
estadocêntrica de se representar o Judiciário (CHAVES,
2013). A verdade é que a cultura e a visão de mundo do
indivíduo são determinantes para sua visão do Estado e de
sua justiça. As leis e o funcionamento do sistema Judiciário
brasileiro são fruto de um Estado de formação cristã, e de
heranças culturais de nossos progenitores europeus.
A cidade de Manaus possui uma realidade
marcada pelo multiculturalismo, afirmado por Taylor
(1993) como o problema da convivência entre diversidades
culturais de uma forma que pretende conciliar posturas
conflitantes.
Observe-se multiculturalismo em seu caráter
normativo, na qual se apresenta como proposta de solução
para os problemas provenientes da convivência entre as
pessoas e os diferentes grupos culturais que buscam na
coexistência conjunta, manter suas pautas culturais e
sociais num mesmo território (SILVA, 2006).
Taylor (1993) defende o contexto multicultural,
associado à necessidade de uma política legítima de
reconhecimento público das diferenças. Dessa forma, por
parte das instituições públicas, justificando desta forma a
defesa da sobrevivência das comunidades culturais
presentes nas sociedades multiculturais por estarem
vinculadas à formação das identidades humanas, bem
como à concessão de direitos especiais aos grupos culturais
específicos (SILVA,2006).
Considera-se, ainda, a cosmovisão do indígena,
como elemento importante neste processo. É preciso fazer
um uma busca de consenso que considere a disparidade de
visões de mundo presente no conflito, com o Estado
formal.
Assim sendo, se instaura um problema: Como, na
mediação, pode-se ter o consenso entre a cosmovisão de
um povo indígena com a população não-indígena na cidade
de Manaus?

compreensão e interpretação. A pesquisa será também
dedutiva, por se tratar de um estudo generalizado, para
depois se vislumbrar um caso concreto.
Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo
tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas. De forma que
o pesquisador está, necessariamente, envolvido no
fenômeno em estudo em razão de sua própria natureza
humana, que não se permite abster das experiências
vividas. Sob esse prisma, a pesquisa foi realizada segundo
o pressuposto de que não é possível conhecer
“objetivamente” fenômenos sociais nos quais o próprio
observador-pesquisador que descreve o fenômeno está
envolvido (MATURANA, 1995). Considera-se que todo o
conhecer depende da estrutura daquele que conhece, de
maneira que são indissociáveis o fenômeno em estudo e a
experiência do pesquisador, que influencia de forma
determinante na obtenção de resultados da pesquisa.
Trata-se, ainda, de pesquisa de natureza aplicada,
pois objetiva gerar conhecimentos específicos para
aplicação prática. A metodologia é de objetivo
exploratório. Busca-se coletar as informações necessárias
para possibilitar investigação mais precisa a respeito do
tema. De forma que, através do conhecimento da
problemática da moradia urbana aplicada ao contexto do
indígena, bem como a problemática envolvendo conflitos
de cosmovisão entre o índio e o não-índio, obtém-se maior
proximidade às técnicas mais adequadas de pesquisa.
Destaque-se que a pesquisa exploratória tem
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a
construir hipóteses (GERHARDT,2009). Quanto aos
procedimentos, foram utilizadas as modalidades
bibliográfica e documental para a elaboração da presente
pesquisa. No presente trabalho, utiliza-se ambas, através
do levantamento de referências teóricas publicadas por
meios escritos e eletrônicos. Com essa pesquisa, realizada
em artigos científicos, livros e jurisprudência, obtém-se
conhecimento do que já se estudou sobre o assunto.
Enquanto a pesquisa bibliográfica procura referências
teóricas como objetivo de recolher informações ou
conhecimentos prévios a respeito do qual se procura a
resposta, a pesquisa documental recorre a fontes mais
diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico
(MATOS, 2001).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de uma pesquisa aplicada e exploratória
nas modalidades bibliográfica e documental, buscou-se a
sabedoria de doutrinas, lei e jurisprudência para
compreender o multiculturalismo da cidade de Manaus e
definir a aplicação da mediação como ferramenta nele.
Com uma abordagem qualitativa, busca-se um
aprofundamento na compreensão dos grupos sociais
envolvidos, buscando aspectos da realidade que não podem
ser quantificados, centrando-se na compreensão e
explicação da dinâmica das relações sociais
(GERHARDT,2009).
De acordo com Vilela Júnior (2015) a abordagem
qualitativa busca interpretar o fenômeno estudado, de
modo que seus objetivos são observação, descrição,

Manaus é uma sociedade moderna, complexa e
descentralizada (FONSECA, 2011). São qualidades de
uma cidade culturalmente rica, que nos desafia a
estabelecer uma comunicação entre as partes envolvidas de
forma a respeitar a subjetividade de cada uma
(NICÁCIO,2007).
Neste sentido, pelo multiculturalismo, tendo os
avanços tecnológicos rompido com a visão de mundo
centrada e ordenada pela vontade divina, é preferível uma
ordem jurídica cada vez mais negociada com as
cosmovisões indígenas, e a mediação surge como exercício
de convivência e promoção de direitos.
É neste contexto que a mediação ganha espaço
como método adequado de resolução de conflitos. Pode-se
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falar hoje de um movimento em duplo sentido: (i) a
Como em qualquer conflito, é desejo das partes
mediação está arraigada no meio social, (ii) mas tem ver de pronto a solução. Mas sabe-se que dificilmente as
ganhado espaço também nas próprias estruturas judiciárias, partes envolvidas em um conflito judicial conseguem
evidenciando uma dinâmica mais ampla em direção a uma preservar uma boa amizade após a sentença final.
ordem jurídica e social que se quer cada vez mais
Reconhece-se, ainda, a presença do fenômeno da
negociada. Com isso queremos dizer que, como um “judiciarização” presente no contexto em estudo. A
procedimento próprio da pós-modernidade, a mediação despeito do descrédito popular que existe em relação à
oferece oportunidade de negociar novas formas de eficiência do Judiciário em razão da demora e do fato de a
aplicação não só da justiça, mas até da própria lei (LE decisão judicial ser autoritária, o número de dissídios
ROY, 1995).
levados à Justiça é crescente, e igualmente cresce o número
O foco do mediador não é resolver o conflito, mas de leis regulamentando as mais diversas e inusitadas áreas
sim estabelecer um diálogo entre os mediandos. Six (1990) do cotidiano (DIAS, 2012).
descreve quatro tipos de mediação que aliam a resolução
Isso leva a uma discussão recorrente a respeito do
do conflito à preservação dos laços relacionais. Segundo alcance do poder do Estado sobre a gestão social e sobre a
ele, um conceito de mediação tem que considerar reconfiguração de suas funções segundo um paradigma de
preliminarmente que existem pelo menos quatro tipos de Estado menos centralizado (NICÁCIO, 2011). É aqui que
mediação: uma mediação criadora, outra renovadora; uma se destaca a importância de considerar as diferentes
preventiva e outra criativa. As duas primeiras dedicam-se cosmologias para a representação que se faz do Estado e de
a fazer nascer ou renascer laços relacionais, enquanto as justiça envolvidas nos conflitos apontados em nossa
duas outras se destinam a administrar uma situação de pesquisa.
conflito (seja ele eminente ou já deflagrado). As quatro
visam estabelecer ou restabelecer a comunicação entre
CONCLUSÕES
pessoas ou grupos: a natureza da mediação é,
Ao se questionar: Como, na mediação, pode-se ter
inequivocamente, relacional (Six, 1990 apud C. S. Nicácio o consenso entre a cosmovisão de um povo indígena com
2011) O autor se preocupa em destacar a natureza a população não-indígena na cidade de Manaus? Se tem a
relacional da mediação enquanto ferramenta de diálogo, ideia de uma relação entre o Direito formal, e a cosmovisão
porquanto o mediador deve aliar a eventual resolução de indígena. Que significa afirmar que há uma relação de
um conflito à preservação dos laços em questão.
multiculturalismo
Deve-se considerar estes apontamentos com
Dessa forma, afirma-se que a mediação está
especial cuidado ao procurar solucionar conflitos entre arraigada no meio social e tem ganhado espaço também nas
pessoas de convívio próximo. Trazendo a reflexão próprias estruturas judiciárias, evidenciando uma dinâmica
proposta por Six (1990) às pequenas e, por vezes, grandes mais ampla em direção a uma ordem jurídica e social que
brigas que ocorrem constantemente entre o índio e o não- se quer cada vez mais negociada
índio no centro urbano de Manaus, observamos a
Segundo os quatro tipos de mediação descritos
importância de preservar os relacionamentos entre os por François Six (1990), é imprescindível afirmar a
vizinhos e famílias envolvidas, por exemplo.
natureza relacional da mediação. Constata-se, portanto,
Em Manaus, por exemplo, parte das terras que a existência de um mediador preocupado em entender
destinadas à Zona Franca acabaram ocupadas por a cultura do povo indígena através de um convívio e de um
migrantes para habitação. A forma desordenada como se acompanhamento mais próximo pode ser grande
deu a urbanização de Manaus é o principal fator que ferramenta não só na resolução de conflitos, mas até
ocasionou dificuldades de moradia. Nessas ocupações mesmo na maior inserção daquela população à cidade.
irregulares, incluem-se grupos de indígenas. Migrantes em
Demonstra-se que os conflitos entre índios e nãorazão de devastação de seu território original ou em busca índios vão além do objeto em litígio. São, muitas vezes, um
de maiores oportunidades de empregos na capital.
conflito cultural a ser pacificado e a mediação, ao conferir
Nessas ocupações, além de, muitas vezes, autonomia às partes e possuir caráter voluntário,
conviverem com condições degradantes de saneamento oportuniza um debate dialógico. Tal debate pode levar a
básico e enfrentarem dificuldades em razão da falta de uma solução não só eficiente, como também amigável.
estrutura urbana em geral, os povos indígenas deparam-se Evidenciando a utilidade da mediação como instrumento
com ocupantes não-indígenas, levados à ocupação de integração entre alteridades.
irregular por razões similares às suas. Ainda que o fator da
Evidenciado o fato de que os povos indígenas do
degradação ambiental influencie na migração desses povos Brasil possuem suas próprias cosmovisões de mundo e
indígenas, o fator econômico é determinante para a suas construções culturais, apontamos que mediador pode
migração tanto do indígena quanto do não-indígena. De ser ferramenta de solução diferenciada de conflitos, ao
maneira que, ao depararem-se ambos com a problemática tempo em que compreende e integra os diferentes povos
da falta de espaço para moradia digna no espaço urbano, indígenas em Manaus à população local.
surgem mais conflitos.
Observa-se ainda que, considerando a pluralidade
Além do aspecto referente à crise habitacional que de culturas em convívio, a disparidade das visões de mundo
atinge a cidade de Manaus, há nessas ocupações indígenas e justiça presente na maioria dos dissídios envolvendo
o aspecto da cosmovisão diferenciada dos indivíduos índios e não-índios, é interessante aplicar a
envolvidos, questões que devem ser ponderadas em internormatividade, na forma da mediação, como solução
conjunto pelo mediador.
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ao fenômeno da judiciarização no contexto desses
conflitos. De forma a superar eventual limitação
consequente de uma visão de normatividade única,
centrada no Estado e submissa a apenas uma autoridade,
com o conceito de pluralismo jurídico, fundado na
pluralidade das sociedades modernas.
Por fim, cumpre apontar que diferentes
abordagens para tratamento de conflitos não são prejuízos
à autoridade do Judiciário, mas sim oportunidade de
desenvolver uma cultura jurídica diferenciada, não mais
presa a uma visão única e coercitiva do Direito. Cultura
jurídica diferenciada em que a mediação é um instrumento
de socialização jurídica
Cabe agora construir uma Cultura da Pacificação,
em lugar à Cultura da Litigiosidade tradicionalmente
estabelecida pela vivência e aprendizado diário. Com os
olhos da cultura da litigiosidade, acredita-se em um
registro único e coercitivo do direito, estabelecido de cima
para baixo. Já a cultura da pacificação aponta para uma
busca da solução consensual do litígio de forma
incondicional.
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INTRODUÇÃO
O Princípio da Celeridade é um princípio
constitucional em realce pelo Novo Código de Processo
Civil, de 2015. Assim como os princípios do devido
processo legal, publicidade e eficiência, a celeridade
processual, traduzida constitucionalmente como razoável
duração do processo, encontra obstáculos, por exemplo, a
grande massa de processos que ingressa no judiciário todos
os dias. Nestes termos, por mais que o legislador tente
modificar a legislação, o efeito prático da celeridade é um
resultado difícil de se alcançar, até porque, a lentidão
processual é um problema sistêmico e não legislativo.
Neste estudo, pretende-se fazer uma análise
descritiva e argumentativa sobre os Juizados Especiais
Cíveis, de como a sua atuação colabora para uma justiça
mais célere, informal, simples, econômica, além de abordar
a discussão relativa a competência dos Juizados Especiais,
suas limitações e dificuldades.
Tudo isso tomando como ponto de partida o
histórico dos Juizados Especiais, seu desenvolvimento no
território brasileiro, seu marco legal, os perfis das
demandas que ingressam neste juízo. Neste sentido, o
maior intuito desse estudo é também revelar o papel social
dos Juizados Especiais na função de garantir a todos os
brasileiros o acesso à justiça.
O processo civil brasileiro constantemente tenta
equilibrar a celeridade processual e a segurança jurídica, a
celeridade processual tem o escopo de atingir de forma
pacífica e célere a conclusão do litígio, enquanto a
segurança jurídica cobra maior atenção aos elementos
processuais trazidos pelas partes como provas e
testemunhas (RODRIGUES, 2005).
Porém, fatores negativos como o excesso na
demanda, a falta de estrutura e de servidores qualificados
podem atribuir aos processos, mesmo no Juizado Especial
Cível (JEC), a chamada lentidão processual. Ao longo do
trabalho será apresentado como isso pode acontecer, e
quais as possíveis alternativas a serem empregadas para
solucionar esse obstáculo, de modo que o princípio da
celeridade prevaleça.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada foi a abordagem do
método dedutivo, no qual, busca-se a dedução de conceitos
e informações relacionando-as com as diversas áreas do
conhecimento. A abordagem quali-quantitativa, que busca
a concentração de elementos objetivos e discursivos
relativos ao objeto de estudo, foi adotada para melhor
descrevê-lo.

Já as técnicas utilizadas foram, a pesquisa
bibliográfica e documental. Consubstanciada na pesquisa
legislativa, doutrinária e jurisprudência. A pesquisa
legislativa está na descrição de uma parte do ordenamento
jurídico; a pesquisa documental é o levantamento de
documentos governamentais que se relacionam com os
juizados Especiais e por fim, a pesquisa jurisprudêncial,
está no levantamento das decisões dos Tribunais superiores
do Brasil, por exemplo, Supremo Tribunal Federal.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O Poder Judiciário teve sua eficiência ampliada
pelos Juizados Especiais. Esses, exercem um papel bem
mais que apenas resolver conflitos judiciais mais simples,
posto que também fazem parte de política pública para
efetivar Direitos. Estes foram criados a partir da Lei n.
9.099, de 26 de setembro de 1995 (BRASIL).
Concomitante a isto, a sociedade brasileira
apresenta diversos conflitos em sua própria existência, dos
quais, muitos são solucionados no Judiciário. Dessa forma,
se desenvolve uma judicialização das relações sociais que
afetam a sociedade em algum âmbito da vida. Para se ter
uma noção, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
divulgou dados relacionados a Semana Nacional da
Conciliação de 2017, que ocorreu de 27 de novembro até 1
de dezembro em âmbito nacional. Segundo dados do
Conselho, foram atendidas 752 mil pessoas, com a atuação
de 5 mil magistrados, 6,4 mil conciliadores e voluntários
trabalhando juntos para conseguir realizar 318.902
audiências. Destas, 70% encerraram com acordo judicial, a
grande massa de acordos realizados atigiram o montante de
R$ 1.57 bilhão.
Dessa forma, depreende-se que os Juizados
Especiais exercem uma justiça especial, assim, eles
colaboram para que o Judiciário não se torne
sobrecarregado com as lides menos importantes. Claro que
essas lides não poderiam deixar de ser apreciadas, por isso
o JEC permite que a Justiça comum possa se ocupar com
as lides altamente onerosas, garantindo assim maior
eficiência ao jurisdicionado.
Além das causas envolvendo o direito do
consumidor, os Juizados Especiais recebem com
frequência ações entre pessoas físicas, geralmente conflitos
entre vizinhos ou familiares, que possam envolver
ressarcimento por danos em propriedade urbana,
ressarciemento por danos em acidente de trânsito, cobrança
de valores.
As ações de particulares contra particulares
obtiveram um significativo crescimento segundo dados do
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CNJ, em sua grande maioria na primeira instância, todavia
o quadro efetivo de servidores não apresenta o mesmo
crescimento, o que gera uma grande lotação no judiciário,
acompanhada de lentidão processual (CNJ, 2015).
Neste sentido, conforme figura 1 abaixo, o CNJ
descreve que a procura pelo judiciário aumentou, ao
mesmo tempo em que o Estado incentivou momentos para
o momento para a celeridade processual, por exemplo,
semanas de conciliação. O que garante o princípio e o
Direito à celeridade processual, como garantia à justiça.

CONCLUSÕES
Percebe-se que a abrangência do Juizado Especial
Cível é mais ampla em relação ao que geralmente parece,
acolhendo os mais diversos perfis de demanda. O Juizado
Especial Cível recebe as lides relacionadas a acidente de
trânsito, cobrança de valores, lides relativas a Direito do
consumidor, conflito entre vizinhos e ações possessórias de
baixo valor. Dessa forma, o Juizado Especial busca
promover a tutela jurisdicional do Estado aos mais diversos
casos, com o objetivo de garantir a todos o acesso à justiça.
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Uma das ações comumente ajuizadas no Juizado
Especial são as ações proveniente de acidente de trânsito.
Nessas ações o que deve ser analisado a princípio tanto
pelo magistrado, quanto pelo advogado do autor, é se o
caso em questão mostra necessidade de perícia (ULAF,
2011).
Como no JEC um dos requisitos é a complexidade
não elevada das causas, os casos que carecem de perícia
técnica e reconstituição dos fatos podem ser ajuizados no
Juizado Cível Comum do Estado. Visando assim, atender
a onerosidade do caso.
Apesar do entendimento do Supremo Tribunal
Federal (2016) de que as causas que necessitem de perícia
técnica apresentam complexidade além da competência
dos Juizados Especiais, a lei 9.099/95 não impediu os JECs
de julgar esses casos. A lei determina que as ações de valor
superior a 40 salários mínimos sejam ajuizadas na Justiça
comum, mas não há impedimentos legais para o Juizado
Especial julgar causas de valor inferior, e que precisem de
perícia (LOPES, 2010).
Conforme apurado pelo Conselho Nacional de
Justiça (CNJ), o perfil das demandas que mais recorrem ao
Judiciário por meio dos Juizados Especiais é de pessoa
física em face de pessoa jurídica, e física contra física
(CNJ, 2015). Esse perfil parece se repetir em muitos
Juizados Especiais espalhados pelo país, mas os Juizados
Especiais Cíveis buscam na medida do possível, equalizar
as partes, mesmo quando sem advogado (LOPES,
LENIADO, 2010, p.363). E assim, promover uma solução
pacífica ao conflito processual.
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INTRODUÇÃO
O Estado busca suprimir a auto tutela fazendo
com que permanecesse unicamente em casos de exceção.
Segundo Amaral (2011), o Estado chamou para si a
responsabilidade por conduzir a sociedade na busca pela
paz e harmonia. Mas, para que essa responsabilidade
pudesse ser atendida com eficiência e eficácia, seria
necessário promover a solução pacífica dos conflitos
sociais. Para que essas lides se extinguissem de forma
pacífica seria necessária a presença de um terceiro
desinteressado para mediar o diálogo entre os conflitantes
(PORTO, 2008, p.25).
Ferreira (2012) explica que o terceiro
desinteressado teria o trabalho de buscar reestabelecer de
início a comunicação entre os litigantes utilizando técnicas
apropriadas, de modo que as partes possam expor suas
condições e por fim encerrarem com um acordo judicial.
Logo, dessa maneira o Estado desenvolveu o papel de
mediador, conciliador e concluiu com a Conciliação e
Mediação.
Segundo Delgado (2010), a Conciliação pode ser
conceituada como a maneira pela qual os litigantes
despendem esforços para resolver o conflito de modo
pacífico. Ela é o método de solução pacífica das lides que
chegam ao Poder Judiciário, e que por conta dela se
encerram com acordo entre as partes. Além disso, a
Conciliação é o modo mais simples e eficaz para o fim do
litígio. Segundo Celso (2006), a Conciliação apresenta
como característica basilar a possibilidade do conciliador
apresentar uma postura mais ativa propondo uma solução
ao caso quando as partes por si só não conseguirem entrar
em acordo.
O conciliador deve conhecer dos institutos e
mecanismos legais utilizados na justiça estadual, federal ou
nos juizados especiais para exercer a aplicação do Direito
com imperatividade e criatividade (DIDIER, 2010, p.83).
Tudo dependerá do âmbito judicial em que se buscará a
conciliação, promovendo uma solução consensual e justa
para as partes (LINHARES, 2012). Durante a Conciliação,
o Conciliador, que por vezes pode ser o próprio
magistrado, deve apresentar uma postura simpática e
profissional, assim deverá ter como objetivo negociar com
as partes uma solução em conjunto ao conflito motivador
da lide.
Conciliação é uma ótima forma de encerrar uma
lide, especialmente quando a questão levada ao Judiciário
é de fato o problema em si, e não outros motivos pessoais
que por muitas vezes tornam impossível a Conciliação
entre as partes (DPE/MT, 2012). Quando isso não ocorrer,
o conciliador pode propor possíveis soluções ao litígio,
cabendo às partes estabelecerem suas condições. Dessa
forma, a Conciliação colabora de modo imprescidível para

as partes resolverem sua questão sem demandar mais
onerosidades.
Além da Conciliação, a Arbitragem também é
outro mecanismo de solução de controvérsias
extrajudiciais. Conforme explica Marçal (2015), é o meio
privado por meio do qual se busca a solução de conflitos
resultantes de direitos patrimoniais disponíveis. Na
arbitragem, haverá um árbitro,ou seja, alguém entendedor
da matéria da causa, e será ele quem irá prolatar a sentença
e dizer o direito.
Torres (2016) explica que diferente da
Conciliação onde o Poder Judiciário designa o conciliador,
na Arbitragem quem escolhe são as partes. As partes
podem buscar uma câmara de arbitragem e escolher um
árbitro em quem ambas possam confiar para solucionar o
conflito, além da celeridade e privacidade, os litigantes
podem contar com uma eficiência que o Judiciário certas
vezes não consegue desempenhar. Portanto, as câmaras de
arbitragem podem ser uma ótima alternativa antes de levar
o caso ao Judiciário.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa foi eminentemente teórica. Buscouse dados quali-quantitativos, que buscam a concentração
de elementos objetivos e discursivos relativos ao objeto de
estudo.
Utilizaram-se também técnicas de pesquisa
bibliográfica e documental. Esta se dividiu em três técnicas
importantes: i. pesquisa legislativa, onde houve a descrição
de uma parte do ordenamento jurídico; ii. a pesquisa
documental, se fez o levantamento de documentos
governamentais que se relacionam ao tema e iii. Pesquisa
doutrinária, com o levantamento de algumas pesquisas
descritivas em Direito. Estas três são importantes para se
entender a complexidade mínima do Ordenamento Jurídico
brasileiro relacionado ao Tema.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A conciliação e a arbitragem são regulamentadas
no Ordenamento Jurídico brasileiro. Inicialmente, vale
destacar que ambas contêm dispositivos legais no Novo
Código do Processo Civil, de 2015 (BRASIL), como
medidas de políticas públicas para resolução de Conflitos.
Em específico a conciliação, já é determinada na Lei n.
9.099, de 26 de setembro de 1995 (BRASIL),que cria
Juizados Especiais, bem como, na lei de mediação, Lei n.
13.140, de 26 de junho de 2015 (BRASIL); já a arbitragem
é especificamente legalizada na Lei n. 9.307, de 23 de
setembro de 1996 (BRASIL), que dispões sobre arbitragem
e a Lei n. 13.129, de 26 de maio de 2015 (BRASIL), que a
alterou. Ambas são consideradas como mecanismos de
soluções de conflitos.
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A conciliação e a arbitragem envolvem a
simplicidade, informalidade, celeridade, economia e
pacificidade no encerramento do processo. Mas, quando se
fala em desvantagens, as diferenças mais latentes entre elas
ficam evidentes (CUNHA,2011). A principal desvantagem
de procurar a Conciliação pelo Judiciário brasileiro é que
nem sempre haverá celeridade naqueles processos em que
não houver acordo, uma vez que o Judiciário tem sofrido
uma carência tanto qualitativa quanto quantitativa em seu
quadro funcional de servidores, em contra partida é
constantemente atingido por um volume muito elevado de
processos, já na arbitragem são os valores que se pagam
para a prestação desses serviços, , conforme figura 1.
Figura 1. Média de taxas de administração de conflito na Câmara
de Arbitragem de São Paulo. Fonte: CIESP/FIESP. 2017

Grande parte da população não lida com altos valores,
como os que lidam as câmaras de arbitragem. Assim a
melhor alternativa em caso de conflito é buscar a
conciliação por meio do Judiciário. Dantas (2011) destaca
que a conciliação busca a rapidez, economia e satisfação
das partes, e que um processo onde prematuramente se
consegue obter um acordo evita o desgaste de produzir
muitas diligências. Ou seja, um acordo é capaz de evitar a
lentidão processual e garantir uma solução sem tantos
entraves para a causa. Logo, mesmo no Juizado Especial
um processo pode levar anos para ser encerrado. Já nas
câmaras de arbitragem apesar de na maioria das vezes
apresentarem maior eficiência, o valor cobrado pelas
câmaras não é compensatório.
Por fim, é interessante mencionar o elemento da
Conciliação Extrajudicial, que segundo Correia (2009) é
como se denomina a conciliação quando ocorre fora do
Judiciário, mesmo a ação já ajuizada. Como explica
Barcellar (2016), ela pode ocorrer fora do judiciário e antes
da citação do réu. Além disso, nenhuma das partes arcará
com custas processuais. A Conciliação extrajudicial pode
ser uma ótima solução para a lide, é mais comum entre
pessoa física e jurídica, pois o conflito entre pessoas físicas
geralmente envolve sentimentos pessoais que dificultam
um acordo entre as partes.

CONCLUSÕES

deixou para o Estado buscar a solução de seus conflitos e
acabou por esquecer como resolver seus problemas fora do
Poder Judiciário, é por esta razão que o Judiciário brasileiro
concentra uma gama excessiva de processos, o que supera
demasiadamente sua capacidade, e como resultado se
desenvolve a lentidão processual.
O grande excesso de processos que congestiona o
Judiciário fez com que outras necessidades também
nascessem. A título de exemplo, julgar mais processos do
que os interpostos, e fazer o máximo de conciliações. É
então que se chega em um ponto chave para atingir os
objetivos com o qual o Judiciário foi criado.
Uma das únicas maneiras de reduzir o elevado
número de processos seria encerrando o máximo ainda no
início, algo que só poderia ser proporcionado pela técnica
adequada. É então que se percebe a conciliação e
arbitragem como métodos na busca de evasão de processos
e celeridade processual.
Tanto a conciliação como a arbitragem trazem
suas vantagens e desvantagens, porém ambas buscam
propiciar aos litigantes uma solução pacífica, justa e célere,
na medida do possível, para as partes. Pois, não se pode
ignorar que na realidade brasileira, ainda há fatores como
o excesso de processos, falta de profissionais ou de
estrutura capaz de atender a todos os casos com a
excelência desejada.
Mas como estudado anteriormente, esses
obstáculos podem não se tornarem de grande influência
quando os dois lados estão concentrados em resolver a
questão de modo pacífico. Pois, dentro ou fora do Poder
Judiciário, não há melhor solução conflita do que conciliar.
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Percebe-se pelo que foi explanado, que a
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INTRODUÇÃO
A Política comunitária pode ser uma
possibilidade bem-sucedida para que não haja conflitos
socioambientais, em especial, pesqueiros na Amazônia
Brasileira. Assim sendo, entre liberdades e opiniões os
conflitos socioambientais pesqueiros são uma realidade
social da Amazônia Brasileira.
Neste sentido, a liberdade de expressão tem
desencadeia reações tanto positivas, quanto negativas,
onde, algumas situações acabam se tornando catalisadoras
para a proliferação de opiniões intolerantes. Não obstante,
mesmo em tais cenários, verifica-se que grupos menores da
sociedade, finalmente, têm voz ativa na luta pela garantia e
proteção dos seus direitos. Nesse contexto, a mediação
surge como verdadeira expressão da necessidade de
mudança na sociedade e no Judiciário brasileiro, através do
estímulo ao diálogo entre as partes.
A vertente comunitária da mediação está sendo
cada vez mais difundida e tem se mostrado uma forma
eficaz de levar às comunidades estratégias de resoluções de
conflitos baseadas nas vivências e nos costumes
específicos de cada grupo, através da polícia comunitária.
Assim, através da aproximação entre Estado e comunidade,
a mediação age como uma espécie de garantidora do
Estado Democrático de Direito. Isso pode ser observado,
por exemplo, no trato reservado aos povos pesqueiros da
Amazônia que, por meio dos acordos de pesca celebrados
entre si, têm assumido cada vez mais o controle das suas
contendas.
Este trabalho objetiva descrever os bons
resultados que podem ser colhidos a partir da
implementação de uma polícia comunitária na Segurança
Pública. Utilizando-se como exemplo os conflitos
pesqueiros na Amazônia, e, principalmente, por meio do
respeito a essas comunidades e às particularidades que cada
uma delas apresenta.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Inicialmente, a metodologia utilizada foi a
pesquisa bibliográfica, com técnica de pesquisa
documental. Por meio de uma pesquisa pautada em obras
documentais e bibliográficas de autores, nacionais e
internacionais, buscou-se a união entre preceitos legais,
jurisprudenciais e doutrinários para compreender o
contexto sociológico da cidade de Manaus em suas bases
culturais mais peculiares. Isso ocorreu com os costumes
dos povos indígenas e comunidades tradicionais
pesqueiras, e, com sorte, utilizar os mecanismos de
soluções de conflitos internos, como forma eficaz de
solução de conflitos nesse meio.

Através de uma abordagem qualitativa, buscou-se
entender as nuances de uma segurança pública pautada em
um processo histórico de grande incentivo à lide. Através
da compreensão e da explicação da dinâmica das relações
sociais, esse contexto foi entrelaçado às características das
populações tradicionais que estão envolvidos num
determinado conflito, que apesar de sua informalidade,
conseguiram ter os seus costumes respeitados pelas
autoridades a ponto de construir, perante elas, uma forma
eficaz de resolução de conflitos (GERHARDT, 2009). Por
essa razão, a pesquisa é, também, dedutiva e aplicada, uma
vez que se pauta em um estudo geral para, depois dessa
compreensão, aplicá-lo a um caso concreto, de forma
prática.
Igualmente, verifica-se o pesquisador como parte
essencial do processo, uma vez que a sua visão de sujeito
acaba por, muitas vezes, confundir-se com o objeto da
pesquisa. Por essa razão, a pesquisa qualitativa também é
tida como aquela na qual o pesquisador é, ao mesmo
tempo, observador dos fenômenos sociais, envolvendo-se
com o objeto de estudo (MATURANA, 1995). Importante
destacar que, esta pesquisa é eminentemente teórica e
bibliográfica.
Por fim, a metodologia exploratória, na qual há a
coleta de todas as informações necessárias para se
investigar determinado tema. Este serve como parâmetro
para que se consiga entrelaçar esses dois polos (polícia,
mediação comunitária e conflitos pesqueiros), tornado a
explanação mais didática e explícita para quem com ela
tem contato. (GERHARDT, 2009).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com o desenvolvimento dos estudos sobre os
meios adequados ou mecanismos de soluções de conflitos,
a mediação se tornou verdadeira porta-voz de um
movimento que busca a resolução pacífica de
controvérsias, e vem sendo cada vez mais difundida através
do desestímulo à cultura litigiosa que impera no Brasil. Um
exemplo disso, é o fato de a República Federativa do Brasil
adote tais meios, com a Resolução do Conselho Nacional
de Justiça 125/2010 (BRASIL, 2010) e Lei da mediação
(2015).
Nesse sentido, a polícia comunitária tem se
destacado como afirmação de um reconhecimento do jeito
de trabalhar contendas dentro de conflitos que envolvem
populações tradicionais. A polícia comunitária,
analogicamente, às Polícias Civis e Militar, enquanto
instituição constitucionalmente incumbida de garantir a
segurança pública, tem especial e delicado papel no
contexto social de soluções de conflitos.
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Partindo-se do princípio de que a segurança da extremamente burocrática e incapaz de atender às
sociedade e a prevenção de crimes devem estar pautadas, necessidades da sociedade, uma vez que os índices de
em primeiro lugar, no respeito aos Direitos Humanos. criminalidade, tampouco, estão caindo (SOUSA 2013;
Assim sendo, se pode aferir que uma relação sólida e SOARES 2006).
positiva entre a polícia, como elemento da comunidade nas
A verdade é que, enquanto a comunidade não se
populações tradicionais, é um elemento essencial para engajar para gerir a coisa pública de forma participativa e
organização não só de uma atividade policial mais justa, compartilhada, a segurança pública nunca será eficaz. Os
mas também de uma comunidade mais unida (SOARES, policiais comunitários estão em contato direto com a
2006).
comunidade e conhecem os seus problemas e necessidades
Tradicionalmente falando, a eficiência da de forma que é impossível, aos seus superiores, mensurar.
atividade policial está pautada, principalmente, na Portanto, devem ser treinados no sentido de ouvir antes de
presença dos agentes comunitária e na rapidez de resposta atacar e agir somente quando é estritamente necessário,
às ocorrências. Ocorre que, tal modelo está sedimentado mostrando, assim, a existência de uma polícia muito mais
em raízes historicamente ligadas, infelizmente, a Ditadura humanada. O diálogo entre a polícia e os cidadãos teria o
Militar. Como resultado, a atividade policial condão de conduzir a Segurança Pública, no Brasil, a um
tradicionalmente desenvolvida pela Segurança Pública, novo patamar, tornando-a muito mais cidadã e construindo,
além de não ser eficaz, por não conseguir diminuir os como consequência direta desse fenômeno, indivíduos
níveis de criminalidade ou prevenir essas práticas, tem mais maduros e preparados para lidar com as problemáticas
servido de alimento a sensação de tensão e descrença entre sociais. Só assim, poderá ter início uma verdadeira e total
os policiais e os cidadãos, levando-os a crer que repressão, cultura de paz no país.
nesses casos, é mais importante do que a prevenção em si
Nessa senda, os conflitos pesqueiros na Amazônia
(SOUSA; MORAIS, 2011; TROJANOWICZ, 1994; surgem como um exemplo positivo da união entre Estado
SOUSA, 2013).
e as populações tradicionais que ela possui, assentada no
Estimular o diálogo entre as partes ocorrerá, respeito às particularidades de cada um. Quando se discute
primeiramente, através do reconhecimento de que a acerca dos conflitos dentro das comunidades pesqueiras,
Segurança Pública não é papel exclusivo das polícias civil deve-se ter em mente que, apesar de algumas delas estarem
e militar, mas sim da sociedade como um todo. A localizadas próximo ao aglomerado urbano da capital,
República Federativa do Brasil fez questão de ressaltar, no todas possuem tradições e costumes muito particulares,
art. 144 da Constituição Federal, que a Segurança Pública advindos de comunidades que cresceram, comumente, a
é um dever do Estado, mas também direito e partir do mesmo tronco familiar. As contendas que nascem
responsabilidade de todos. Incutir essa consciência na no seio dessas comunidades vão muito além de disputas de
mente da população e pautar a atividade policial a partir terras, envolvendo diversos fatores sociais, políticos,
dos Direitos Humanos, com a consequente parceria entre culturais e ambientais (CHAVES, 2007, p. 54).
os órgãos de segurança pública e a comunidade, é o
Questões como o crescimento de demanda para
objetivo e principal responsabilidade da Polícia compra e comercialização de pescado são terreno fértil
Comunitária (TROJANOWICZ, 1994; SOUSA, 2013).
para o aparecimento de conflitos. O caso do manejo é um
A existência de uma polícia forte e assentada no grande exemplo de como essas comunidades, a partir das
diálogo, evitaria, por exemplo, a necessidade de uso do suas vivências, aprenderam a lidar com eventuais
Judiciário na maior parte dos conflitos. O direito criminal hostilidades. As comunidades de várzea e ribeirinhas
passaria, enfim, a atuar como um elemento subsidiário, desenvolveram e implementaram sistema de manejo
ultima ratio, como deve, de fato, ser (BARATA, 2000; próprios, objetivando reduzir os conflitos e controlar a
SOUSA, 2013).
pressão sob os recursos pesqueiros, que incluem polícia
Está claro que as instituições de Segurança comunitária.
Pública do país precisam passar por uma reestruturação,
Preventivamente, os órgãos e entidades
posto que o modelo atual não está servindo ao seu papel e envolvidas na pesca incentivam a elaboração de
é, por essa razão, ineficaz. A cidadania confere ao mecanismos de participação efetiva da comunidade, dos
indivíduo o uso e o gozo de diversos direitos, frutos de quais são exemplos os fóruns de administração. Aqui, a
movimentos sociais pautados na luta pelas liberdades participação da comunidade no processo de resolução de
individuais, sociais e, também, pela democracia. Todavia, conflitos entre eles, com o apoio dos órgãos
no Brasil, é certo que o exercício de determinados direitos administrativos, foi determinante para a efetivação e
não gera automaticamente o gozo de outros. Como tal, o manutenção da paz.
exercício do direito ao voto não garante que se terá em
A Amazônia, e os povos que nela habitam, são um
troca um governo instantaneamente preocupado em verdadeiro laboratório de políticas e projetos, pois este é
resolver todos os problemas sociais que afetam o povo um local no qual existe uma profunda conexão entre
(CARVALHO, 2007, p.8).
ecologia, política e direito (ESTERCI, 2002, p. 51). A
A verdade é que duas décadas de ditadura militar, partir do reconhecimento dos acordos de pesca, pelo
deixaram cicatrizes profundas na sociedade, tanto para o Estado, como formas legítimas de resolução de conflitos,
bem, quanto para o mal. Infelizmente, essas duas décadas estabeleceu-se uma parceria estado-indivíduo que vai
de história foram responsáveis por moldar uma Segurança muito além da simples resolução: é uma verdadeira forma
Pública que era voltada a repressão de movimentos sociais de reconhecimento daquele modo de vida e de
e políticos, e que, como consequência, tornou-se compreensão dos conhecimentos acumulados, com o
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passar dos anos, por esses grupos. O Estado brasileiro,
enquanto pluricultural, tem o dever de assegurar e proteger
a emancipação desses grupos enquanto comunidade e
verdadeiros tomadores de decisões.
Importante ressaltar que o estado do Amazonas,
em matéria de políticas públicas, tem evoluído de forma
considerável. Existem notícias, datadas desde 2015, de
realização de seminários para a formação do policiamento
comunitário para a polícia militar nas populações
tradicionais.
Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública
do Amazonas abriu inscrições para um curso gratuito de
formação em polícia comunitária. Tais iniciativas são
louváveis, ainda mais tendo em vista o exemplo tão
próximo das comunidades pesqueiras e dos seus acordos
de pesca, como verdadeiros afirmadores de que a união
entre estado e indivíduo pode servir como forma de
prevenir e educar, assegurando a efetividade das políticas
públicas a partir da resolução pacífica de conflitos em
âmbito comunitário.

CONCLUSÕES
Diante do exposto, conclui-se que a introdução da
polícia comunitária nas populações tradicionais é uma
realidade. Portanto, no âmbito da segurança pública e nas
comunidades tradicionais, é uma iniciativa que interessará
não apenas a redução dos índices de criminalidade e da
insegurança, mas também para efetivar a cidadania dos
próprios indivíduos que compõem a sociedade, pois
membros das populações tradicionais possuem mais
participação democrática quando assim o fazem.
Uma polícia mais humana e voltada para o cerne
dos problemas de determinada comunidade, tratando-a
como núcleo pensante e pulsante, com história, tende a ser
muito mais eficaz e a efetivar a confiança entre Estado e
indivíduo.
A questão dos acordos de pesca nas comunidades
pesqueiras da Amazônia serve como exemplo de que essa
parceria entre os órgãos da administração pública e o
cidadão pode ser benéfica para ambos, constituindo
verdadeira legitimadora do cidadão enquanto responsável
pela segurança pública e da proteção do Estado às
diversidades culturais existentes no país.
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INTRODUÇÃO
A mediação comunitária torna-se possível a partir
do momento em que uma comunidade organizada em rede,
por motivos históricos culturais, passa a dispor da sua
garantia constitucional ao acesso à justiça, superando a
tradicional visão do cidadão como um detentor de direitos
com pouca responsabilidade social, como alerta Lopes
(2006) ao afirmar que: “é necessário uma redefinição do
conceito de cidadania, no qual todo o indivíduo seja
considerado como protagonista político de sua própria
história e de sua sociedade”
O presente resumo tem a finalidade de analisar o
papel da mediação comunitária como prática social
transformadora, visando a prática de uma cidadania mais
participativa, cuja base é pautada no empoderamento
individual e coletivo, bem como a solidariedade e
autonomia do cidadão.
Com o intuito de elucidar o exposto, será utilizado a
título de exemplo a Favela do Vidigal, local responsável
por abrigar o Núcleo de Medição Comunitária do Vidigal
(Instituto MEDIARE), diálogos e processos decisórios no
Âmbito da Favela do Vidigal, Rio de Janeiro. Instituição
que atua na condução de diálogos, de processos decisórios
e na prevenção, avaliação, administração e resolução de
conflitos e foi a responsável pela implantação da mediação
comunitária nesta comunidade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A abordagem da pesquisa utilizada foi a pesquisa
bibliográfica. A pesquisa é eminentemente teórica, como
levantamento de pesquisa publicadas sobre o tema tratado.
Desse modo, quanto ao procedimento, desenvolverse-á pela pesquisa aplicada nas modalidades bibliográfica
e documental. Assim o foi visando compreender como a
mediação comunitária pode ser um efetivo meio de
participação democrática, a técnica de pesquisa será a da
documentação indireta, bibliográfica, visto que será de
suma importância a leitura de livros, artigos e demais
fontes relativas ao tema abordado.
Por fim, a pesquisa enquadra-se como qualitativa,
com o objetivo exploratório, visto que objetiva gerar
conhecimentos específicos para aplicação prática,
coletando
informações
necessárias
para
bom
desenvolvimento do tema.

encontra-se em gozo de direitos que lhe permitem
participar da vida política, passando a analisá-la pelo viés
social, em que o ser humano reveste-se de “povo” e este,
em conjunto, é responsável pela efetivação da democracia,
com o devido acesso à justiça, garantido no Art. 5º, XXXV,
da Constituição, a seguir exposto.
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito

A mediação é um meio adequado de resolução de
conflitos em que um terceiro, imparcial, auxilia os
mediados na obtenção da solução dos conflitos, conforme
Art. 1º, parágrafo único da Lei nº 13.140 de 26 de junho de
2015, in verbis.
Art. 1o Esta Lei dispõe sobre a mediação como meio de
solução de controvérsias entre particulares e sobre a
autocomposição de conflitos no âmbito da administração
pública. Parágrafo único. Considera- se mediação a
atividade técnica exercida por terceiro imparcial sem
poder decisório, que, escolhido ou aceito pelas partes, as
auxilia e estimula a identificar ou desenvolver soluções
consensuais para a controvérsia.

Quando operada em uma comunidade, pelos que ali
pertencem e com o intuito de resolverem os seus
problemas, estamos diante de uma mediação comunitária,
conforme sustenta Vezzula (2008), “ a colaboração do
mediador comunitário é para que a comunidade possa
diagnosticar-se e construir sua identidade, segundo os seus
próprios critérios da realidade”.
Nesse caso, a partir do novo conceito dado ao
cidadão que, pensando coletivamente, em sua própria
comunidade, articula-se para trazer respostas aos conflitos
existentes no seu âmbito, provoca mudanças,
transformações que acabam por formar uma comunidade
mais autônoma e participativa, estaremos diante de uma
efetiva democracia.
Destaca-se que a comunidade aqui abordada se
refere aos grupos humanos unidos por identidades, como a
territorial, na qual há uma coesão social, uma identidade
histórico-cultural que une as pessoas, conforme afirma
Foley (2010), in verbis.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A priori, a cidadania requer ser analisada a partir da
visão coletiva, na medida em que as decisões políticas terão
repercussões na vida de toda a sociedade. Faz-se necessário
ultrapassar a ideia formal de cidadão, na qual uma pessoa
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Há um processo simbiótico entre participação política,
exercício da autonomia, cooperação e solidariedade
entre os membros de uma comunidade organizada em
rede. As redes potencializam as oportunidades para a
participação de todos, para o respeito à diferença e para
a mútua assistência, Participação traz mais
oportunidade para o exercício dos direitos políticos e
das responsabilidades. Para se ter acesso aos recursos
comunitários, o nível de atividade e de compromissos

dos grupos sociais aumenta e autoestima cresce após a
conquista de mais direitos e recursos. Há uma
reciprocidade entre os vários componentes desta cadeia
“ecológica”, na medida em que implicaria
retroalimentação.

Assim, a comunidade começa a assumir a
responsabilidade na condução do seu destino, vira sujeito
de sua própria história, emancipa-se e passa a compreender
as suas necessidades. Quanto, de fato, influi nas tomadas
de decisões, a comunidade passa a ter acesso à justiça,
outra importante consequência da democracia.
O acesso à justiça possui dois enfoques: um formal
e outro mais amplo. No primeiro, tradicionalmente, o
litígio é demandado no judiciário, enquanto que o segundo,
ora abordado, diz respeito ao senso de justiça que todos
possuem, passando a viver em uma sociedade (e
comunidade) mais justa, na qual os seus integrantes tem
um sentimento de justiça, dando vida ao acesso à justiça,
que pode ser dada por diversas maneiras, como a mediação
comunitária.
Afinal, esta é um meio célere, pouco oneroso,
consensual de resolução de conflitos que contribui
demasiadamente para o desafogamento do judiciário, em
que o cidadão participa ativamente do processo de decisão,
oferecendo uma justiça cidadã.
Questão bastante ilustrativa relativa ao tema
abordado foi o caso do Instituto MEDIARE presente na
Favela do Vidigal. No caso em tela, foi oferecido um curso
de quarenta horas para capacitar os mediadores que iriam
atuar em mediações oferecidas pela Associação de
Moradores da comunidade.
Diante disso, nos primeiros oito meses do projeto os
atendimentos realizados pautaram-se em 75% de questões
fundiárias, 12% relativas a barulho e 12,5% de casos de
dívida financeira. Com relação aos resultados, o período
foi finalizado com 62% de acordos totais, bem como 12,5%
de acordos parciais, perfazendo um total de 75%. Ademais,
12,5% do público não aderiu à mediação e 12,5%
interromperam o processo de diálogo antes do seu término.

CONCLUSÕES
A mediação comunitária tem sido importante fator
gerador de mudança nos últimos tempos. Desse modo, a
sua principal característica é emancipar a comunidade que
se utiliza dessa alternativa de resolução de conflitos, para
sozinha, ser protagonista do seu futuro, possuindo
capacidade de gestão de seus próprios conflitos.
Grande exemplo disso foi a Favela do Vidigal, em
que, a partir das mediações oferecidas na sua Associação
de Moradores, 75% dos casos obtiveram algum tipo de
acordo, parcial ou total. Destaca-se que destes casos (dos
75%), 100% afirmaram que houve melhoras na interação
entre as pessoas, tornando-se extremamente necessária
para a prevenção de lides futuras.

indiretamente contribuíram para a minha formação, o meu
muito obrigada.
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INTRODUÇÃO
A saúde indígena no Estado do Amazonas é um
tema que causa grande preocupação aos órgãos
governamentais, e principalmente às populações indígenas.
Estas necessitam de atendimento médico e odontológico,
porém, têm dificuldades para ter acesso a esse direito
garantido a todos os brasileiros.
A Região Amazônica é conhecida pela
diversidade de sua fauna, flora, a abundância de suas águas,
populações tradicionais e, também, pela dificuldade
logística, sendo o meio de transporte mais utilizado o
hidroviário. Considerando as características dessa região,
têm-se as dificuldades que os povos indígenas enfrentam
para ter acesso à saúde, especialmente aqueles que vivem
nos seus territórios, distantes dos centros urbanos, por
exemplo, de Manaus.
Tendo em vista essas dificuldades, o objetivo
deste trabalho é realizar um breve histórico da política de
atendimento aos indígenas no Estado do Amazonas, bem
como relatar as dificuldades enfrentadas quando buscam
atendimento à saúde nas cidades.
Neste sentido, procura-se responder aos seguintes
questionamentos: Há atendimento suficiente para os
indígenas aldeados? Como se dá o atendimento das
populações indígenas que vivem no interior do Estado? E
aos que vivem na cidade? Há dificuldades? Se há, quais
são? O que é possível fazer para haver atendimento de
qualidade aos povos indígenas nos moldes como é
assegurado nas legislações?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Como procedimentos metodológicos se utilizou a
pesquisa bibliográfica para descrição de um perfil
elaborado da saúde indígena no Estado do Amazonas. Para
tal, foi realizada pesquisa bibliográfica em documentos
oficiais; notícias, doutrinas e legislações do Brasil sobre a
saúde indígena. Os documentos oficiais pesquisados são os
vinculados ao Governo federal; notícias, que retratam a
realidade social; a doutrina, alguns artigos científicos e a
legislação, em especial, a federal que trata sobre a
convergência da saúde e dos indígenas, aplicados a um
perfil no Estado do Amazonas.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988 (BRASIL, 1988), em seu artigo 196, inseriu o
direito à saúde na órbita dos direitos sociais fundamentais.
Estre preconiza ser este um direito de todos e dever do
Estado, que o deve garantir através de políticas sociais e
econômicas que objetivem reduzir o risco de doenças, além

de assegurar o acesso igualitário e universal a todos que
dele necessitarem e às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. Contudo, verifica-se exemplos
noticiadas na mídia de que a realidade muito difere da
vontade do legislador prescrita na legislação.
Para os povos indígenas essa realidade não é tão
diferente. O Estado do Amazonas é o estado brasileiro com
o maior número de indígenas (IBGE, 2010). Há indígenas
vivendo nos centros urbanos, porém muitos ainda vivem
nas aldeias, localizadas no interior do estado, em lugares
de difícil acesso, o que torna ainda mais difícil
proporcionar o atendimento de saúde adequado a essa parte
da população indígena.
O histórico do atendimento de saúde às
populações indígenas é caracterizado por diversas
mudanças nos órgãos públicos responsáveis pelo
atendimento a esses povos. Inicialmente, o atendimento de
saúde dos povos indígenas foi realizado por missões
religiosas, sendo depois executado pelo Serviço de
Proteção ao Índio (SPI), que não possuía uma estrutura
adequada e organizada e atendia, em geral, surtos
epidêmicos que decorriam do contato do indígena com o
homem branco (CONFALONIERI, 1989). Em seguida, foi
esculpido em um subsistema do Sistema Único de Saúde
(SUS), sendo o governo federal responsável pela
administração, onde aderiu a um sistema local de saúde, na
forma de distritos sanitários, dando prioridade de
atendimento aos indígenas que viviam nas aldeias. O
atendimento à saúde dos povos indígenas se intercalou
entre a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) e a Fundação
Nacional de Saúde (FUNASA) (GARNELO, 2003).
A inserção do distrito, em 1991, deslocou a
atribuição da saúde indígena da FUNAI para o Ministério
da Saúde (MS), dando origem ao primeiro distrito
sanitário. Em 1994 a responsabilidade do atendimento
voltou para a FUNAI, e em 1999 passou novamente à
FUNASA que manteve a distritalização e dividiu a
responsabilidade com a FUNAI, prestando o serviço de
saúde de maneira terceirizada em áreas indígenas (MS,
2002). Por fim, em 2010, foi criada a Secretaria Especial
de Saúde Indígena (SESAI) no âmbito do Ministério da
Saúde, visando atender a reivindicação dos povos
indígenas por melhorias no atendimento à saúde.
Com tantas reviravoltas no que se refere a quem
cabe a responsabilidade pelo atendimento à saúde da
população indígena, não apenas no Amazonas, mas em
todo o Brasil, nos dias atuais ainda são grandes as
dificuldades enfrentadas por esses povos. Criou-se ao
longo do tempo uma espécie de “prioridade” no
atendimento dos nativos que vivem nas regiões de floresta,
interior ou aldeias localizadas fora das cidades.
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O atendimento à saúde se dá através de visitas nas
Os indígenas que vivem na cidade costumam ser
aldeias pelos servidores da SESAI, e também costuma amparados pelas Coordenações Regionais da FUNAI.
haver um agente de saúde dentro da própria aldeia, Contudo, também enfrentam dificuldades, pois as políticas
capacitado pela SESAI ou pela FUNASA, na época de sua públicas de saúde são direcionadas aos que vivem nas
gestão da saúde indígena. Em geral, o agente de saúde é um aldeias. Com isso, sofrem preconceitos dos agentes que
indígena da própria aldeia. Contudo, apesar de existir deveriam prestar atendimento a eles, posto que
algumas melhorias, se comparadas ao passado, ainda resta desconhecem a difícil realidade vivida diariamente nas
muito a se conquistar.
aldeias (PAIVA, 2017).
Referente ao atendimento de saúde aos indígenas
que vivem nas aldeias e no interior do Estado do
CONCLUSÕES
Amazonas, ainda existe alguns povos isolados. Assim,
Ao se questionar: Há atendimento suficiente para
surge a preocupação no que se refere à preservação da os indígenas aldeados? Como se dá o atendimento das
cultura desses povos indígenas, pois ao introduzir nas populações indígenas que vivem no interior do Estado? E
aldeias práticas médicas, que em muito diferem do modo aos que vivem na cidade? Há dificuldades? Se há, quais
de cura e tratamento tradicional desses povos, em alguns são? O que é possível fazer para haver atendimento de
casos se observa que, com o tempo, acabam deixando de qualidade aos povos indígenas nos moldes como é
lado muitos desses conhecimentos tradicionais que assegurado nas legislações?
representam uma perda imensurável na pluralidade de
De todo o exposto, é possível concluir que o
conhecimentos tradicionais dos nativos.
atendimento para aos indígenas aldeados ainda não é o
Também há as dificuldades enfrentadas devido às adequado. Se o fosse, não haveria mortes desnecessárias
peculiaridades geográficas da região do interior do Estado. devido à falta do atendimento pertinente ou atendimento
Algumas aldeias indígenas encontram-se em locais de ineficiente. Aos que vivem na cidade, além das
complicado acesso o que muitas vezes dificulta o dificuldades para obter atendimento médico, também há o
deslocamento das equipes médicas ao local, ou, então, as preconceito vivido por aqueles que necessitam de
comunidades não possuem transporte adequado para atendimento nas redes de saúde.
deslocar o doente com agilidade até à cidade, onde poderia
Apesar de a Constituição da República Federativa
receber o tratamento apropriado.
do Brasil assegurar a saúde como um direito de todos, nem
Devido a isso, alguns indígenas perdem a vida por todos usufruem dela conforme é previsto na Constituição,
complicações, às vezes simples, que poderiam ter sido e essa é uma dificuldade enfrentada não apenas por
evitadas se houvesse o acesso adequado à saúde. As indígenas, mas também por outros povos do Brasil.
mulheres e crianças indígenas são as mais prejudicadas por Para haver melhorias, deveria existir uma Política Pública
esse problema. Em 2014, um levantamento do Instituto eficiente, eficaz e efetiva, de acordo com as leis que o
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), demonstrou Ordenamento Jurídico Brasileiro já possui. Desse modo,
que o Amazonas possui o sexto maior índice do país de neste sistema, também haveria profissionais preparados
crianças que morrem antes de completar um ano e que a para atuar no contexto intercultural dos povos indígenas,
mortalidade infantil ameaça em maior nível as crianças que este fator é determinante para a promoção da saúde
indígenas recém-nascidas, sendo que uma das principais integral indígena.
causas da morte são a desnutrição e diarreia, uma
O mais adequado seria haver profissionais das
enfermidade comum no interior do Estado (AZEVEDO, próprias populações indígenas capacitados. No entanto, as
2016). O Fundo das Nações Unidas para a Infância dificuldades das aldeias e a ausência de educação indígena
(UNICEF) afirma que no Brasil bebês de até um ano de qualidade impedem a capacitação superior de
morrem por motivos que poderiam ser evitados, e a maioria profissionais indígenas, de modo que ainda são poucos os
das vítimas são crianças indígenas (UNICEF, 2017).
que possuem acesso a elas. Faltam médicos, enfermeiros,
Na prestação do serviço de saúde para mulher e a dentistas e muitos outros profissionais nas aldeias. Não são
criança indígena faltam profissionais qualificados, problemas fáceis de resolver, mas que precisam de
estrutura e recursos para o atendimento adequado (ATL, soluções urgentes.
2018). O Ministério da Saúde reconheceu que as maiores
dificuldades para o atendimento à saúde indígena têm
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INTRODUÇÃO
Os avanços tecnológicos, que ocorreram em
meados do século XIX e início do século XX, foram
importantes para evolução do jornalismo, e com o início da
Primeira Guerra Mundial, em 1914, os cidadãos de
diversas partes do mundo demandavam por notícias.
Para atender ao público, o jornalismo desenvolveu
mecanismos inovadores através de novas tecnologias,
como o telégrafo. A informação então passou a ser recebida
com muito mais rapidez. Por trás da imprensa que relatava
a guerra, estavam os chamados correspondentes de guerra,
jornalistas que iam até os campos de batalhas para colher
informações detalhadas e que registravam os conflitos
armados repletos de dificuldades impostas pelos governos
da época e pelas áreas de combate.
Os trabalhos dos correspondentes de guerra,
fizeram da imprensa um instrumento de extrema
importância, pois eles possibilitaram uma certa influência
no meio social, o que despertou o interesse dos governos e
dos militares para a tomada de decisões. Diante dessas
considerações, o objetivo geral deste trabalho foi analisar a
importância e influência da imprensa e mídia nos conflitos
armados a partir da Primeira Guerra Mundial e
consequentemente nas Relações Internacionais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para alcançar o objetivo desta pesquisa foi
realizado, primeiramente, um levantamento bibliográfico
através de livros, artigos acadêmicos e noticiários
relacionados ao tema. Tais materiais foram essenciais para
a formação de uma base para a melhor compreensão do
assunto abordado, já que se buscou não apenas analisar o
contexto dos correspondentes de guerra apenas a partir da
Primeira Guerra Mundial, como também quem foram os
correspondentes pioneiros nessa atividade.
A influência da imprensa durante a Primeira
Guerra Mundial é o objeto de análise e igualmente
importante para o desenvolvimento deste trabalho, foi a
utilização de documentários que trazem imagens
cinematográficas do conflito e que somaram na
compreensão do episódio.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

financeiros e, principalmente, humanos para prosseguirem
nas batalhas, era cada vez maior.
Para atender a carência de tais recursos e
continuarem no conflito armado, era necessário aos líderes
de governo dos países em guerra, o apoio de seus cidadãos,
que demonstravam mais interesse sobre o que se passava
com os seus compatriotas ou até mesmo familiares e
amigos nas frontes. Em vista disto, é durante a Grande
Primeira Guerra que a mídia desempenha papel
considerável no âmbito popular e que os governos e
militares passaram a utilizar dos principais veículos de
comunicação para transmitir o que favorecesse e atendesse
aos seus objetivos, camuflando e censurando o que fosse
oportuno e manipulando assim a massa.
A origem das Relações Internacionais enquanto
campo de estudo está diretamente relacionada com a
Primeira Guerra Mundial. De acordo com Eduardo
Saldanha (2011), o debate intelectual que molda as teorias
dessa disciplina se inicia logo após o embate mundial em
questão, que constitui a razão fundamental para o
surgimento da corrente do internacionalismo liberal. Com
a oficialização dos estudos no meio internacional, deu-se
início à veiculação de notícias específicas sobre o tema.
O ponto de partida que influenciou a forma de
encarar o ambiente internacional, é o texto elaborado pelo
presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, em
1918, voltado para disseminação da nova corrente do
internacionalismo liberal. Intitulado “Quatorze Pontos”, o
texto discursado pelo presidente, constituía num plano para
a paz mundial nas negociações do pós-guerra. Embora não
possua embasamento metodológico de análise do cenário
internacional, foi considerado como base para a corrente
teórica de origem do estudo sistemático das Relações
Internacionais. A análise da viabilidade de suas
proposições desencadeou, portanto, diversos textos que se
propunham contestar o exposto ou ratificá-las para
aproximá-la da situação real do cenário internacional.

CONCLUSÕES
O surgimento dos correspondentes de guerra foi
fundamental, pois possibilitou a não manipulação total da
informação divulgada até então. Através de seus relatos, o
público pôde ter uma percepção mais realística dos
conflitos e, consequentemente, surge uma comoção
popular comandada por intelectuais pacifistas que
questionavam a censura praticada pelos governos europeus
da época.
As Relações Internacionais, portanto, tem seu início
marcado como disciplina devido às expressões populares
do período que clamavam por soluções diplomáticas.
Sendo assim, a mentalidade pacífica destes
grupos sociais foi crucial para que os governos e líderes

Os relatos dos conflitos armados antes da Primeira
Guerra Mundial eram romantizados e manipuladores.
Quando as notícias dos campos de batalhas passaram a ter
uma perspectiva próxima a realidade do que ocorria, o
jornalismo de guerra consolidava-se.
A Primeira Guerra Mundial ganhou proporções
inimagináveis, e como a maioria das guerras, sua duração
também não havia sido prevista. Assim sendo, as
necessidades dos governos em adquirirem recursos
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solucionassem seus embates de forma menos danosa
possível, dando origem a um campo de estudos que
analisaria o meio internacional a fim de pôr em prática suas
propostas, normas e teorias.

Figura 2: Cartaz de Convite para guerra

Figura 3: Propaganda xenofóbica usada pelo Império Britânico
Fonte:
Cartazes
de
propaganda.
Disponível
em:http://www.propositto.com.br/wordpress/2010/11/13cartazes-de-propaganda-da-primeira-guerra-mundial/

Figura 3: Censura aos jornais. Fonte: Anticléricaux et
cléricaux ne désarment pas l apresse locale. Disponível em:
<http://aetdebesancon.blog.lemonde.fr/2015/2018/10/anticlerica
ux-et-clericaux-ne-desarment-pas-dans-la-presse-locale/
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INTRODUÇÃO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Compreender o Sistema Internacional e as suas
características tornaram-se objetivos importantes após a
eclosão da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, assim
como compreender a política mundial durante e
posteriormente a Guerra Fria.
Com o encerramento dos conflitos que marcaram
o século XX, houve a necessidade de um estudo mais
aprofundado nas questões internacionais, pois novas
alianças e importantes organismos institucionais de nível
internacional, como a Organização das Nações Unidas,
foram criados. Consequentemente, surge o campo das
Relações Internacionais que desenvolve métodos de
análises da política mundial e das relações de poder entre
os Estados.
O período pós-Guerra Fria, juntamente com a
globalização, com a interdependência e o aumento da
autodeterminação dos Estados, impuseram a adaptação ao
novo cenário. O mundo, mas especialmente países do
terceiro mundo, como eram denominados, viram-se
obrigados a aderir em sua agenda internacional temáticas
que antes não eram estabelecidas como prioridades,
criando assim uma demanda pela realização de estudos
específicos e especializados de profissionais das Relações
Internacionais.
No Brasil, a primeira instituição a oferecer o curso
para Bacharel em Relações Internacionais foi a
Universidade de Brasília que desde 1974 contribui com a
produção de conteúdo acadêmico, bem como na análise e
tradução de diversas obras desenvolvidas por outras
tradicionais escolas das RI. A Universidade de Brasília ao
longo das décadas, vem formando e especializando
notáveis profissionais, que atuam no campo diplomático,
em organizações internacionais, na iniciativa privada e em
organizações não-governamentais nacionais e estrangeiras.
Desse modo, a UnB colabora com a produção acadêmica
voltada para as RI, sobretudo no incentivo de profissionais
da área que compõem uma comunidade epistêmica nas
Relações Internacionais preconcebida como Escola de
Brasília.
Diante dessas considerações, o objetivo geral
deste trabalho foi analisar a importância da Universidade
de Brasília na contribuição da formação da comunidade
epistêmica brasileira das Relações Internacionais. Quanto
aos objetivos específicos trabalhados foram: a) Abordar a
relevância da UnB na disciplina das RI no Brasil; b)
Delimitar as principais áreas de estudo dos membros da
Escola de Brasília; c) Definir os principais
egressos/estudiosos da Escola de Brasília.

Para a realização deste trabalho realizou-se a
pesquisa bibliográfica para satisfação dos objetivos
propostos, assim como a pesquisa teórica. Tais
levantamentos foram feitos através de livros, artigos
acadêmicos e sites fornecidos pela Universidade de
Brasília, para aquisição de base necessária para o
desenvolvimento da pesquisa em questão.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS.
As transformações globais em curso no período pós-Guerra
Fria determinava uma nova época nas relações
internacionais. A inclusão de novos temas na política
internacional, a globalização como fenômeno de
integração econômica, política e social e a adesão de novos
atores não estatais no cenário internacional despertavam
incertezas por todo o mundo.
As dúvidas que pairavam sobre as relações
internacionais, e a incapacidade da teoria realista de
respondê-las, fez com que pesquisadores e estudiosos
renomados buscassem mecanismos de análises mais
condizentes com os rumos que tomavam a ordem
internacional. Na tentativa de ampliar o horizonte de
análise, foram produzidos novos métodos de investigação
que incluíam novos temas estimulados pelo
desenvolvimento da História das Relações Internacionais.
ESCOLA FRANCESA DE HRI. Rechaçando a história
diplomática, utilizada como sustento para produção de
estudos, o historiador francês, Pierre Renouvin buscava
respostas para compreender as guerras que assolaram a
Europa no século XX. Com o seu pioneirismo ao
desenvolver, em 1953, o livro intitulado Histoires dês
Relations Internacionales, houve uma revolução nos
estudos das relações internacionais.
Através da obra de Renouvin nasceu a chamada
Escola Francesa das Relações Internacionais que
desenvolveu o caráter das rivalidades e dos conflitos entre
Estados, além da difusão das relações internacionais para
fora da Europa, na qual a facilidade do intercâmbio de
ideias, por causa do progresso de material, o historiador
estabelecia as regras do jogo com a construção de uma
literatura na qual a relação entre povos poderia ser descrita
com perspectivas históricas próprias e suas devidas
posições na arena internacional, esses novos métodos
deram início a chamada “forças profundas” (SARAIVA,
2007).
ESCOLA INGLESA DE HRI. O Estudo da escola
Inglesa teve início em 1958 por meio de Donald Watt ao
assumir a Stevenson Chair of International History na
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Universidade London School of Economics and Political desenvolvimento de trabalhos que renovaram o
Science e pelo surgimento do British Committee on the conhecimento no campo das relações internacionais que
Theory of International Politics que reunia historiadores e passava a ter uma perspectiva própria.
teóricos das relações internacionais. Apesar de terem ESCOLA DE BRAÍLIA. Com a criação do programa de
surgido quase simultaneamente com a Escola Francesa, a pós-graduação na UnB, forma-se um grupo de estudos
disciplina foi desenvolvida de forma própria.
empenhados em analisar o panorama da política externa e
Os estudos da escola Inglesa ficaram mais das Relações Internacionais do Brasil. Este grupo de
conhecidos como história internacional do que história das estudiosos compõe a chamada “Escola de Brasília”, termo
relações internacionais, isso, por exemplo, no que diz proposto para designar a tradição epistêmica produzida por
respeito aos trabalhos desenvolvidos por Martin Wiggt, estudiosos da Universidade de Brasília referente a estudos
acabou permanecendo alguns aspectos presos nas origens, sobre História das Relações Internacionais. Os nomes dos
presa a sua preocupação em igualar-se aos historiadores da historiadores abordados foram selecionados do livro de
diplomacia e as bases conceituais que as RI trouxeram Sombra Saraiva História das Relações Internacionais
consigo da história internacional (HALLIDAY, 2007).
Contemporâneas, publicado em 2007.
INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS RI NO BRASIL.
Amado Cervo: Convidado por Corcino Medeiros
Fundado em 1974, o curso superior de Relações dos Santos, para compor o programa de pós-graduação em
Internacionais da Universidade de Brasília foi, a princípio, História das Relações Internacionais da UnB, Cervo
organizado em duas unidades, uma localizada no encontrou na universidade o ambiente favorável com
Departamento de Relações Internacionais e outra no abundante literatura para suas investigações acadêmicas. O
Departamento de História. No ano 2000, o Corpo Docente olhar crítico de Amado Cervo projetou no espaço
do Departamento de Relações Internacionais, em conjunto historiográfico mundial o olhar crítico brasileiro e latinocom a área de História das Relações Internacionais do americano. (MARTINS, 2003).
Departamento de História, decidiu propor a criação de um
Cervo foi responsável por dar origem a tradição
Instituto de Relações Internacionais, possibilitando o brasileira dos estudos da História das Relações
surgimento do iREL em 2003.
Internacionais. De acordo com Martins (2003), apesar de
Entre os anos de 1976 a 1984, a UnB promoveu outros teóricos terem se destacado individualmente e em
importantes eventos nacionais e internacionais que outras instituições, estes não formaram grupos de
reuniram renomados especialistas em Relações pesquisas com base institucional sólida. Dadas as
Internacionais do Brasil e do exterior. As contribuições circunstâncias, Amado Cervo se destaca porque, ao
intelectuais apresentadas pela maioria desses pensadores contrário de outros pesquisadores, encontrou na
foram transformadas em livros publicados pela editora da Universidade de Brasília um ambiente favorável e uma rica
universidade. Ademais, o instituto conta com a Revista de e abundante literatura sobre a história diplomática
Relações Internacionais que propaga conteúdos brasileira que necessitava de uma atualização. Sob o olhar
relacionados as RI. (Irel, 2007)
de Cervo, era necessário criar um novo método de análise,
HISTÓRIA DAS RELAÇÕES INTERNACIONAIS deixando para trás a velha história diplomática do Brasil
DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. Por muito tempo (MARTINS, 2003).
o pensamento acerca do internacional no Brasil era restrito
Clodoaldo Bueno: Assim como Cervo, este
apenas ao campo diplomático do Itamaraty e a alguns historiador de destaca ao analisar a inserção brasileira no
setores das Forças Armadas, centralizados em estudos cenário internacional, ampliando e modernizando a
estratégicos. Segundo Almeida (2004) citado por Vizentini História das Relações Internacionais. O trabalho individual
(2005, p.18) “a interação entre a diplomacia e a produção ou em parceria com Amado Cervo resultou na conclusão
intelectual no campo das relações internacionais no Brasil da fase científico acadêmico na produção bibliográfica.
teve sua origem em fase anterior, particularmente no século (SARAIVA, 2001).
XIX e na primeira metade do século XX.” Nessa etapa
Albene Miriam Menezes: Com experiência nas
brasileira das RI, surge o Instituto Brasileiro de Relações áreas de História Contemporânea, Brasil Republicano e
Internacionais – IBRI e a criação da revista Política História das Relações Internacionais, Albene Miriam atua
Externa Independente, que gerou considerável repercussão principalmente
nos
temas
sobre
cidadania,
entre o meio intelectual.
constitucionalismo, democracia, identidade e etnia no
O consumo de obras literárias e trabalhos Brasil republicano; relações bilaterais Brasil-Alemanha,
acadêmicos como base para compreensão acerca do campo relações interamericanas, processos de integração na
das relações internacionais, era absorvido principalmente América Latina e Globalização.
através de traduções de exemplares clássicos que, segundo
Na UnB, Albene Miriam foi chefe do
Vizentini (2005, p. 25) geraram “preocupação em criar um Departamento de História (1998 -1999), Coordenadora de
espaço próprio de reflexões locais, o que incentiva a Extensão do Instituto de Ciências Humanas (2006-2008),
formação de um pensamento autônomo”. É com a Coleção membro titular da Câmara de Pesquisa e Extensão do
de Relações Internacionais da UnB, coordenada por Decanato de Extensão (2006-2008), Coordenadora do
Amado Cervo, que a produção nacional sofre grande Núcleo de Estudos do MERCOSUL (2004 - 2012),
impulso.
Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em História
Diante destes fatores, muitos estudiosos (março 2008- janeiro 2012), membro dos Programas de
brasileiros, influenciados pela escola inglesa e, Pós-Graduação em História e em Relações Internacionais.
principalmente, pela francesa, deram início ao
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José Flávio Sombra Saraiva: Um dos estudiosos
com o currículo mais vasto, Sombra Saraiva é professor
titular do Instituto de Relações Internacionais da
Universidade de Brasília.
Para José Sombra Saraiva, os pesquisadores que
compõem o grupo de Brasília ou Escola de Brasília,
acrescentam na modernização da história das relações
internacionais e na sua frutífera investigação da evolução
da posição brasileira no cenário internacional. (SARAIVA,
2007)
Paulo Fagundes Vizentini: O historiador
Vizentini, assim como os demais já citados, também
analisa a inserção brasileira na ordem mundial. No que se
refere a produção de estudos no Brasil, para Vizentini
(2005) a produção intelectual e os estudos acadêmicos no
Brasil atingiram um alto grau de desenvolvimento nos
últimos anos.
A análise da conjuntura da área das relações
internacionais no Brasil, e sua inserção internacional,
inspiram certo otimismo para a produção de estudos
acadêmicos, pois a independência de opinião, pluralismo e
o debate teórico estão se afirmando em meio a massa crítica
em expansão. (VIZENTINI, 2005)
Edmundo Heredeia: Apesar dos acordos
assinados entre Brasil e os países vizinhos, que visavam a
aproximação cultural e educacional, estes não vieram a ser
efetivos nas relações entre as partes envolvidas, tornandose alheios do campo de investigação da história das
relações internacionais.
A Universidade de Brasília, diante do
distanciamento existente, com iniciativa de Amado Cervo,
executou a aproximação entre pesquisadores e estudiosos
argentinos do campo das relações internacionais. Dessa
aproximação, verificou-se que os estudos realizados até
então, ainda que não houvesse um contato estreito entre os
pesquisadores brasileiros e argentinos, possuíam alto grau
de maturidade e perspectivas próprias tornando os textos
ricos em informações. (MARTINS, 2003)
Segundo Martins (2003), diante do movimento de
cooperação brasileiro-argentina, a Universidade de
Brasília, através do programa de pós-graduação, acabou
proporcionando aos argentinos um abrigo para seus
estudos. Essa breve passagem abordada, tem como foco
explicar o motivo pela qual Edmundo Heredeia foi citado
por Sombra Saraiva como um dos membros do grupo de
Brasília.
Edmundo Heredeia, professor da Universidad
Nacional de Córdoba e da Universidad Nacional de Río
Cuarto (UNRC), seevidencia no meio acadêmico por causa
do desenvolvimento de estudos sobre a história latinoamericana. Na UNRC, Heredeia deu início ao Centro de
Investigações Históricas, que tinha como objetivo principal
estimular estudos de investigação local, ou seja, com um
olhar próprio das relações internacionais (UNRC, 2010).

de política interna e externa, transformando o grupo em
uma comunidade epistêmica a ser considerada por “Escola
de Brasília”.
A Universidade de Brasília, destacada nesse
estudo, possui grande relevância por ter sido a pioneira ao
institucionalizar o curso de Relações Internacionais no
Brasil. É através dela, principalmente com o seu programa
de pós-graduação em História das Relações Internacionais,
que há o aparato necessário para produção de estudos que
correspondem a uma conjuntura própria.
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CONCLUSÕES
As produções acadêmicas desenvolvidas pelo
grupo de Brasília, representa um caráter próprio de análise
das relações internacionais, tendo como foco eventos pelos
quais o Brasil passou ao longo da sua história nos campos
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INTRODUÇÃO
As relações entre Brasil e Argentina, desde as suas
respectivas Independências, em 1822 e em 1816, de
Portugal e Espanha, são marcadas pela hostilidade, pela
disputa por áreas de influência e pela defesa de posições
distintas na região platina. Essas características são
herdadas dos conflitos entre os dois países colonizadores
devido, na maioria das vezes, às questões lindeiras. Assim,
os conflitos geopolíticos marcam o início da relação
bilateral entre os dois Estados. O presente trabalho analisa
as origens e desdobramentos dos conflitos geopolíticos,
que ocorreram entre 1843-1852, entre o Império do Brasil
e a Confederação Argentina. Tendo como objetivo:
analisar as perspectivas geopolíticas do Brasil e da
Confederação Argentina para a região platina e estudar a
estratégia político-militar adotada pelo Brasil para a
contenção de Buenos Aires.
A Guerra do Prata, ponto fulcral em análise, é uma
demonstração do modus operandi adotado pela política
externa do Império do Brasil e empregada aos países
platinos. Esse modo de operação, uma das poucas
expressões de política externa brasileira, baseado no hard
power e na solução hobbesiana de controvérsias,
representa o pensamento diplomático da época.
Ao examinar as perspectivas brasileiras e argentinas
para a Bacia do Prata, pode-se entrever as motivações
econômicas, políticas e militares dos enfrentamentos entre
os dois Estados. O fluxo comercial, a livre navegação dos
rios e a fragilidade da definição das questões fronteiriças
são aspectos de amplo valor contributivo para o
recrudescimento da tensão entre o Rio de Janeiro e Buenos
Aires. Dessa maneira, examinando o convívio entre os dois
países, no período delimitado, cria-se uma conscientização
do grande valor do processo integrativo e do MERCOSUL
para a estabilização da região platina e para o incremento
das relações comerciais.
A rivalidade argentino-brasileira até hoje perdura na
imaginação popular, transplantada dos campos de batalha
do século XIX para o XXI, hoje simbolicamente refletida
nos campos de futebol.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

sendo assim, não mais se prendiam, como única fonte de
prova histórica, aos documentos oficiais. No mesmo
sentido, Cervo e Bueno (2015) destacam o papel dos
homens de Estado na leitura do interesse nacional e seus
impactos na política conduzida em seus países.
A representação dos atores centrais, dos estadistas na
geopolítica do Prata é visível, no Brasil: Paulino José
Soares de Souza, futuro Visconde do Uruguai e então
ministro dos negócios estrangeiros; e os demais membros
do corpo diplomático, como: Honório Hermeto de
Carneiro Leão, futuro Marquês de Paraná, estes
forneceram a base para a articulação que findou na
derrocada do governador de Buenos Aires. Na
Confederação Argentina: Juan Manuel de Rosas e Justo
José de Urquiza foram os desencadeadores do fato
histórico investigado.
Emprega-se o método dedutivo, uma vez que
partimos de uma premissa geral ou universal para assim
analisar uma premissa particular. Desta forma, parte-se da
análise realista das Relações Internacionais, para
compreender os conflitos entre o Império do Brasil e a
Confederação Argentina no período delimitado, uma vez
que o conflito se baseia na disputa pelo aumento de poder.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os conflitos entre os dois principais atores da região
platina estão diretamente vinculados aos processos de
consolidação de seus respectivos Estados nacionais.
Visando a melhor compreensão do tema torna-se
fundamental uma breve análise da génese do Estado
argentino e do Estado Imperial brasileiro.
No que tange à Argentina, esta integrava, no período
da colonização espanhola, o Vice-Reino do Rio da Prata
(1776-1814), juntamente com Uruguai, Paraguai e Bolívia,
que tinha como capital a cidade de Buenos Aires. Em 1810,
os portenhos declararam independência da Coroa
espanhola, iniciando, assim, a guerra de independência
que, de acordo com Moniz Bandeira (2012), culminou em
1816, com o Congresso de Tucumán declarando a
independência das províncias argentinas. Logo após a
ruptura com a Espanha as províncias argentinas
denominaram-se de Províncias Unidas do Rio da Prata. De
acordo com Doratioto (2014), no período pósIndependência surgiram duas propostas de modelo de
Estado – o unitário e o federal, Os partidários desses dois
modelos estavam em constante conflito impedindo a
formação do Estado argentino. Assim, houve várias
iniciativas infrutíferas de formação de uma organização
constitucional. Em 1831, com a assinatura do Pacto
Federal, sob a liderança do governador de Buenos Aires,
Juan Manoel Rosas, as Províncias Unidas do Rio da Prata
tornaram-se Confederação Argentina, uma Confederação

Em consonância com a temática do projeto, o método
de pesquisa histórico é o seu principal guia. De acordo com
Gonçalves (2014), a História começou a ser aceita como
ciência em meados do século XIX, através dos positivistas,
fortemente marcada e influenciada pelas informações
obtidas através de documentação oficial. No século
posterior, esse modelo de pensamento foi alterado pela
Escola dos Annales, que se tornou uma escola histórica de
grande peso. Para os seus adeptos, os processos históricos
eram ocasionados por meio das motivações dos homens,
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de províncias soberanas. Torna-se indispensável ressaltar do governador de Buenos Aires de incorporar o Uruguai e
que inexistia um sentimento nacional argentino, o que o Paraguai à Confederação Argentina, uma vez que os
ocorria, de fato, era uma diversidade de identificações paraguaios, por sua vez, já haviam declarado sua
regionais ou provinciais, não se encontrando uma independência, no entanto, não era reconhecida por Buenos
consciência nacional.
Aires.
No caso brasileiro, ao contrário dos vizinhos hispanoImpério passou a preparar-se para um possível
americanos, houve continuidade política. Após a conflito com Buenos Aires. O primeiro passo para
Independência, em 1822, o país permanece em regime confrontar Rosas foi a Missão Pimenta Bueno que
monárquico, governado por um príncipe português, objetivou e culminou no reconhecimento da independência
mantendo-se o modelo unitário e subsistindo a escravidão. do Paraguai, em setembro 1844. Doratioto (2002), afirma
As tensões no Rio da Prata sempre preocuparam os que mais que reconhecer a independência, o governo
políticos, militares e diplomatas brasileiros, a perda da Imperial passou a advogar pela independência do Paraguai,
Cisplatina foi um dos fatores responsáveis pela perda de fazendo pressão para que outros Estados a reconhecessem.
popularidade de Pedro I que abdicou do trono em abril de
Para cessar a guerra com os farrapos, forneceram-se
1831. O Período Regencial é marcado por uma série de concessões, e em 1845 pacificou-se o sul do Império. Outro
rebeliões e revoltas, assim, o Brasil voltou-se para as movimento estratégico, segundo Ferreira (2013), foi apoiar
dificuldades internas deixando em segundo plano as financeiramente Rivera, que estava cercado pelas tropas de
questões externas. É somente com coroação de Pedro II, Oribe e da Confederação em Montevidéu, o apoio veio por
em 1841, que o Império retoma as iniciativas diplomáticas meio de empréstimos feitos por Irineu Evangelista de
na Bacia do Prata.
Souza, futuro Barão de Mauá, ao Governo da Defesa da
A instabilidade entre os Estados platinos capital uruguaia. Os empréstimos e o apoio do Brasil ao
intensificou-se com a guerra civil uruguaia, travada entre o Governo da Defesa foram vinculados à disposição
Partido Blanco, cujo líder era Manuel Oribe, aliado ao uruguaia de elaboração de tratados de limites e na aliança
Partido Federal, de Juan Manuel Rosas, e o Partido contra Rosas.
Colorado, cujo líder era Fructuoso Rivera, aliado ao
Torres (2011), afirma que no período de 1845-1848
Partido Unitário argentino. Consoante com Torres (2011), mais de 200 propriedades brasileiras no Uruguai foram
o general Manuel Oribe fora presidente do Uruguai e após invadidas e saqueadas, sendo seus proprietários torturados,
combates entre os Blancos e os Colorados, foi obrigado a aprisionados ou executados pelas tropas do general Manuel
renunciar à presidência, recebendo asilo e apoio político Oribe.
em Buenos Aires. Em 1843, Montevidéu estava cercada
No Brasil, temia-se que uma guerra direta entre o
pelas tropas de Rosas e Oribe, o governador de Buenos Império e a Confederação abriria margem jurídica para
Aires, sustentava militarmente e economicamente o cerco uma intervenção inglesa, baseada na aplicação do artigo 18
a capital uruguaia. O general blanco formou governo da Convenção Preliminar de Paz, de 1828, que pôs fim à
provisório na cidade de Cerrito, vis-à-vis ao Governo da Guerra da Cisplatina. De acordo com Torres (2011), os
Defesa, estabelecido em Montevidéu.
ingleses mediaram à assinatura da Convenção e
Acreditando que a vitória das forças rosistas era estipularam que uma futura guerra, entre Brasil e
provável, segundo Doratioto (2014), o governo imperial Argentina, deveria ser notificada, aos britânicos, em seis
aceitou assinar um tratado de aliança proposto por Buenos meses de antecedência. Para impedir a interferência
Aires, que estava ameaçada de intervenção por forças inglesa, Paulino de Souza e os demais membros do corpo
inglesas e francesas devido à proibição de navegação do rio diplomático, optaram por uma intervenção direta contra
Paraná, o que afetou o comércio das duas potências Oribe, sob a argumentação de expulsá-lo do território
europeias na região platina, e para forçar a retirada das uruguaio e convocar eleições, impedindo, assim, a
tropas argentinas do território uruguaio. Destaca-se que, ingerência britânica, pois a Convenção apenas versava
neste momento histórico, segundo Moniz Bandeira (2012), sobre um possível conflito entre Brasil e Argentina. Na
as relações entre Brasil e Inglaterra estavam desgastadas lógica dos políticos e diplomatas brasileiros, quando Oribe
em consequência da pressão inglesa – desde 1845, por fosse atacado, Rosas viria em socorro ao seu aliado
meio do Bill Aberdeen, a marinha inglesa apreendia declarando guerra ao Brasil, sendo a Argentina a agressora
embarcações brasileiras suspeitas de transportar escravos - e a responsável pelo conflito direto entre o Império e a
para a suspensão do tráfico negreiro. A possível vitória no Confederação.
Uruguai transformaria Rosas em um ator chave para os
No plano externo, iniciaram-se, em 1850, de forma
interesses brasileiros, como: a pacificação do Rio Grande intensa e ativa, as conversações diplomáticas para a
do Sul, na época, chamado de Província de São Pedro do formulação de um acordo entre Estados que visava à queda
Sul e no aval para a navegação dos rios platinos por do governador de Buenos Aires e a pacificação do Uruguai.
embarcações brasileiras.
A articulação diplomática imperial obteve retorno no
Rosas não assina o Tratado de Aliança, proposto por Uruguai, ainda em guerra civil entre as tropas de Oribe e
ele mesmo, pois não há mais necessidade de concerto com Rosas contra as do Governo da Defesa que estava sitiado
o Império brasileiro, já havia negociado com as potências na capital uruguaia. Consoante com Doratioto (2014), o
europeias e a ameaça fora afastada. As consequências da governo de Montevidéu apoiou a iniciativa imperial e a
atitude de Rosas serão desastrosas para o seu governo. província argentina de Entre Rios aquiesceu com a
Assim, conforme Doratioto (2014), o corpo diplomático estratégia elaborada no Rio de Janeiro. Justo José de
imperial interpretou na não ratificação do tratado, o desejo Urquiza era o governador de Entre Ríos, próspera
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província e com o segundo maior exército na Confederação
Argentina. Rosas, com sua política centralizadora, adotou
medidas comerciais que prejudicaram economicamente
Entre Ríos, causando desentendimentos na relação entre os
dois caudilhos argentinos. Por meio de Rodrigo Silva
Pontes, o Império do Brasil estreita laços com a província
rebelde de Entre Ríos.
Em 1 de maio de 1851, Urquiza retoma a condução
da representação diplomática de sua província, retirando a
capacidade concedida à Rosas e rompendo formalmente
com Buenos Aires. A província de Corrientes, governada
por Benjamín Virasoro, aliado político de Urquiza, segue a
atitude de Entre Ríos. Desse modo, em consonância com
Doratioto (2014), no mesmo mês é assinado, em
Montevidéu, o acordo de aliança entre o Império do Brasil,
o governo de resistência do Uruguai e a província de Entre
Ríos, que objetivava o fim da guerra no Uruguai, com a
derrota de Oribe.
Urquiza invade o Uruguai com tropas formadas por
brasileiros, argentinos unitários e uruguaios. Oribe cercou
Montevidéu por nove anos, Moniz Bandeira (2012) afirma
que, com o avançar das tropas lideradas por Urquiza, optou
por não oferecer resistência e rendeu-se em outubro de
1851, cessando assim a guerra civil uruguaia. Segundo
Doratioto (2014), com a pacificação do Uruguai, assina-se
em 21 de novembro de 1851 o tratado de aliança entre o
Império, Entre Ríos, Corrientes e o Uruguai contra o
ditador argentino, este havia declarado guerra ao Brasil em
agosto de 1851. Com a queda de Oribe e a gradual perda
de poder e influência entre as províncias da Confederação
Argentina, as chances de Rosas resistir ao avanço de
Urquiza tornavam-se cada vez mais frágeis.
A Marinha Imperial, apoiou a movimentação de
Urquiza no transporte de soldados e seguiu na direção de
Buenos Aires, enfrentando poucas baixas. Um regimento
do exército brasileiro incorporou-se ao exército de
Urquiza, às tropas chegaram às proximidades de Buenos
Aires com pouca resistência das tropas rosistas. O
verdadeiro embate, entre as tropas da coligação regional e
as de Rosas, deu-se em 3 de fevereiro de 1852, na Batalha
de Monte Caseros, a poucos quilômetros de Buenos Aires,
sendo as tropas rosistas derrotadas. Com a derrota, Rosas
renunciou ao cargo e partiu para o exílio na Inglaterra.
Com a derrocada de Rosas e a pacificação do
Uruguai, o Império do Brasil ratificou uma série de tratados
favoráveis aos seus interesses na região do Prata, obtendo
a livre navegação dos rios, a subordinação do Uruguai aos
seus interesses políticos e econômicos e por fim, um
retraimento da Confederação Argentina que voltou para os
assuntos internos para a consolidação de seu Estado
nacional.

formação do Estado Imperial Brasileiro, facilitado com a
transferência da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro, em
1808, contribuiu para a manutenção da unidade territorial
e a consolidação, anos depois, das instituições brasileiras.
A mudança de paradigma na política exterior
brasileira, possibilitou a conclusão de um confronto
político que estendeu-se, particularmente, desde 1843.
Com a intervenção imperial no Prata, estabilizou-se,
momentaneamente, as relações entre o Brasil e a
Confederação Argentina, que passou a ser governada por
Urquiza, que reconhecendo a independência do Paraguai
fez cessar, temporariamente, os temores de sua anexação
ou subordinação aos interesses argentinos. Com o término
da guerra-civil uruguaia e com a assinatura de diversos
tratados, fazendo o Uruguai tornar-se fortemente
dependente do Brasil, o Império fez ruir as possibilidades
de reconstrução do Vice-Reino do rio da Prata evitando,
assim, a constituição de uma poderosa república no sul do
país.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BANDEIRA, Luiz Alberto de Moniz. A expansão do Brasil e a
formação dos Estados na Bacia do Prata: Argentina,
Uruguai e Paraguai (Da colonização à Guerra da Tríplice
Aliança). Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.
CERVO, Amado Luiz & BUENO, Clodoaldo. História da
Política Exterior do Brasil. Brasília: Instituto Brasileiro de
Relações Internacionais/Editora da Universidade de Brasília,
2015.
DORATIOTO, Francisco. Maldita Guerra. São Paulo:
Companhia das Letras, 2002.
____________. O Brasil no Rio da Prata. Brasília: FUNAG,
2014.
FERREIRA, Gabriela Nunes. Paulino José Soares de Souza
(Visconde do Uruguai): A construção dos instrumentos da
diplomacia brasileira. In: PIMENTEL, José Vicente de Sá
(org.). Pensamento diplomático brasileiro: formuladores e
agentes da política externa (1750-1964). Brasília: FUNAG,
2013.
GONÇALVES, Hortência de Abreu. Manual de Metodologia da
Pesquisa Científica. São Paulo: Avercamp, 2014
TORRES, Miguel Gustavo de Paiva. O Visconde do Uruguai e
sua atuação diplomática para a consolidação da Política
Externa do Império. Brasília: FUNAG, 2011.

CONCLUSÕES
A sagaz estratégia diplomática imperial de derrubada
do governador da província de Buenos Aires demonstra a
avançada capacidade de coordenação entre as instituições
políticas do Império ao envolver os militares, os
diplomatas e políticos brasileiros. O Brasil, nesse aspecto,
destacava-se dos países hispano-americanos fragilizados e
sem a consolidação de seus Estados nacionais. A rápida
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INTRODUÇÃO
A Política Externa Brasileira vem destacando-se
nos últimos anos, utilizando a Diplomacia Cultural muitas
vezes como uma ferramenta útil para realizar conexões
com outros países. Desta forma, o governo brasileiro tem
mostrado interesse ao utilizar a Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa (CPLP) para possibilitar a cooperação
entre os países-membros da Comunidade. Pois, a Língua
Portuguesa é reconhecida como uma ferramenta de
comunicação e viabilização dos trabalhos e de organismos
internacionais, entretanto, permitindo que cada país busque
seus interesses regionais e em comum.
A CPLP tem sido determinante para a integração
internacional de seus membros, em especial países do
continente africano, intitulados como Países Africanos de
Língua Oficial Portuguesa (PALOP). Contudo, é
indispensável verificar quais são as pretensões brasileiras
tanto na área regional, quanto na área internacional. Para
que se tenha com clareza o que é necessário colocar em
prática para alcançar os objetivos, sejam internos ou
externos.
Os objetivos deste trabalho são: analisar a atuação
brasileira na CPLP ressaltando a instrumentalização da
Comunidade feita pela Política Externa Brasileira;
Examinar o processo de cooperação na Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa salientando a contribuição
brasileira através da Embrapa e Fiocruz.
Os aspectos culturais e interesses políticosdiplomáticos em comum é o que une os países-membros da
CPLP em uma busca por melhorias na área da educação,
saúde, ciência e tecnologia, segurança alimentar,
administração pública, oceanos e assuntos do mar,
economia, cultura, e para contribuir com a diminuição da
desigualdade entre os membros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa se solidifica em livros de leitura de
referência, para Gil (2007), são livros que visam uma
viabilização imediata das informações pesquisadas ou tais
livros recomendam e indicam outras obras que possuem
tais informações. Tais livros são de referência informativa,
uma vez que neles se encontram as informações que o
pesquisador procura. Além da revisão da literatura
existente a busca pelas informações dar-se-á por
ferramentas online do Ministério das Relações Exteriores
do Brasil, da Fundação Alexandre de Gusmão, que
disponibiliza gratuitamente o acesso e download de livros,
assim como dados disponíveis no website da Fundação
Oswaldo Cruz e do próprio acervo da Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa que disponibiliza documentos
e atas oficiais.

No que tange a caracterização da pesquisa quanto aos seus
objetivos, utiliza-se a forma descritiva. De acordo com Gil
(2007), a finalidade desse modelo se encontra na
caracterização, descrição e conceituação de determinado
fator, fenômeno ou população, fazendo uma relação entre
as variáveis. Dessa maneira, a pesquisa examina as
características e particularidades da CPLP e o
protagonismo brasileiro na organização.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A inclusão da Cultura nas Relações Internacionais
é feita através da Diplomacia Cultural, que atua como um
instrumento significativo dentro da Política Externa para
viabilizar esse contato entre as nações. Como a demanda
está cada vez mais crescente no cenário internacional,
acaba fazendo-se imprescindível que haja esse intercâmbio
econômico e cultural (RIBEIRO, 2011). A diplomacia é a
parte funcional da Política Externa, que tem a função de
analisar as decisões tomadas pelo Governo. E para poder
alcançar os objetivos propostos pelo mesmo, a diplomacia
ainda cuida da agenda dos compromissos no exterior
(CERVO, 2008).
É fundamental ressaltar a diferença entre Relação
Cultural e Diplomacia Cultural. A Relação Cultural
Internacional seria a aproximação entre povos distintos
visando ganhos mútuos. Enquanto que a Diplomacia
Cultural é a viabilização, exclusivamente, das Relações
Culturais para conseguir alcançar objetivos não somente
culturais, mas políticos, econômicos e comerciais. Através
das Relações Culturais é possível estabelecer uma relação
de confiança. A Diplomacia Cultural possui algumas
características como a preferência pelo diálogo e valores
morais culturais.
Para Joseph Nye (1990), existem diferentes tipos
de estratégias para que os Estados consigam alcançar seus
objetivos. O autor diferencia o “cooptive ou soft power”
do “command or hard power”. O primeiro seria o poder de
convencer, ou ainda, de ganhar legitimidade dos outros
para alcançar os seus objetivos previamente estabelecidos.
O segundo relaciona-se com a influência de um Estado em
outro para obter algum ganho de seu interesse. Essa
capacidade de influenciar, é o próprio soft power, que ainda
segundo Nye (1990), está ligada diretamente a elementos
imutáveis, como a cultura, a ideologia e instituições.
Seguindo este pensamento, a proliferação destes
princípios, atrairá parceiros ou outros Estados, e esses
instigados pelos valores e simbologia estarão mais
inclinados a seguir os Estados que se utilizam dessas táticas
(NYE, apud FRANCO).
A ampliação de certos benefícios, como a
cooperação na área tecnológica entre Brasil e alguns outros
países membros da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa (CPLP), produz certas mudanças que são
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difíceis de ter conhecimento sobre seu real impacto Telecomunicações, com a participação da Agência
cultural, muitas das vezes causando impactos culturais Nacional
de
Telecomunicações
(ANATEL);
irreversíveis. Segundo Ribeiro (2011), a novidade dos dias Disponibilidade de Cultivares e Capacitação para a
atuais é a velocidade com que informações podem ser implementação de sistemas sustentáveis de produção de
circuladas.
hortaliças, tendo a Empresa Brasileira de Pesquisa
A Diplomacia Cultural nos países contribui para Agropecuária (EMBRAPA) como um dos parceiros na
que haja a preservação de identidade dos mesmos. O que implementação do projeto; o programa de treinamento em
faz com que haja uma forte consolidação no seu processo cooperação técnica internacional e o programa governo
de desenvolvimento. Pois, as relações culturais eletrônico.
estabelecidas
são
benéficas,
como
explanadas
O Brasil analisa a CPLP como uma oportunidade
anteriormente. É necessário, porém, uma reflexão de cada de inserção nos países africanos, criando possibilidades
Estado sobre questões internas, no sentido de consolidar para o ingresso de empresas e organizações brasileiras e
sua política interna, dessa forma, influenciando e expandindo sua capacidade de influência em África. Podemelhorando as políticas externas e culturais (RIBEIRO, se assegurar que o valor outorgado pelo Itamaraty à CPLP
2011).
corresponde ao que a mesma dispõe no âmbito
A política externa no governo de Fernando internacional, no entanto, é errôneo interpretar que a
Henrique Cardoso, apesar de sua autonomia pela Comunidade carece de valor para o Brasil uma vez que a
integração que visou a consolidação do Mercosul, organização e os Estados que a compõem fornecem apoio
intensificou as relações brasileiras com a Comunidade dos para os anseios internacionais brasileiros, ao passo que o
Países de Língua Portuguesa (CPLP) e com diversos outros Brasil mantém sua projeção no continente africano. Para
Estados que passaram a ser considerados como estratégicos Myamoto (2009), a presença brasileira na Comunidade tem
para a projeção internacional do Brasil, com base no por objetivo potencializar seus interesses diplomáticos,
princípio do universalismo.
aumentando sua presença nos Estados-membros, além de
O governo Lula (2003-2010) é marcado pela contar com seu apoio para atingir objetivos que não seriam
expansão da política externa brasileira, com a diplomacia atingidos de forma isolada.
altiva e ativa do chanceler Celso Amorim, guiada pela
No que tange a cooperação brasileira na área de
ênfase nas relações Sul-Sul. De acordo com Coelin (2003), saúde, estudamos dois casos, em Angola e Moçambique.
o modelo de relação Sul-Sul, acredita que a cooperação Este modelo de cooperação tem por base o Plano
internacional deve ser formalizada buscando benefícios Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP
políticos não se prendendo a aspectos econômicos. Com (PECS/CPLP), que visa o aprimoramento e
Lula a Comunidade passou a possuir maior prestígio e desenvolvimento dos serviços de saúde, garantindo maior
atenção da diplomacia brasileira. Segundo Dorigon (2013), eficácia no atendimento e maior acessibilidade aos serviços
em 2004 na V Conferência de Chefes de Estado e de prestados. No caso específico de Moçambique, segundo
Governo, realizada em São Tomé e Príncipe, o Brasil doou, Esteves, Gomes e Fonseca (2016) apesar da queda das
para a organização da solenidade, aproximadamente 500 taxas de mortalidade infantil e materna nos últimos anos, o
mil dólares. Alguns anos depois a chancelaria brasileira país ainda luta contra uma taxa crescente de pessoas
propôs um acordo de cunho comercial que envolvia o contaminadas pelo vírus do HIV.
Mercosul e a Comunidade lusófona, Portugal estaria de
Um dos principais organismos brasileiros que
fora do acordo na proposta brasileira.
atua em Moçambique é a Fundação Oswaldo Cruz
Desta maneira o Brasil tentou projetar-se na (FIOCRUZ) que em 2012 firmou com o Instituto Nacional
África, em especial nos PALOP, África do Sul e Nigéria, de Saúde de Moçambique (INS) uma estratégia de atuação
no Oriente Médio e no Sudeste Asiático. A aproximação conjunta por cinco anos, voltado para a difusão de
brasileira com essas regiões acaba por gerar um ambiente pesquisas, suporte acadêmico, troca de dados e práticas
mais acolhedor a presença do Brasil e de brasileiros, além para o aperfeiçoamento do sistema e saúde moçambicano.
do maior diálogo ter garantido votos para o país nos cargos A FIOCRUZ atua em conjunto com o INS nas mais
que se candidatou na ONU.
diversas áreas, como na preservação de documentos, em
O processo de aproximação do Brasil com os uma cooperação institucional para que este material não
países lusófonos, em consonância com Coelin (2003), está seja perdido, conservando a história da saúde pública do
assentado em elementos políticos, históricos, culturais e país. Outro fator de apoio é o desenvolvimento de um
uma retórica desenvolvimentista em comum. Dessa forma, banco de leite em hospitais. A assistência brasileira, por
a CPLP é uma oportunidade encontrada pelo Brasil de meio da Fundação Oswaldo Cruz, também está presente no
expansão política, aumentando sua presença e influencia meio acadêmico. Foi definido um programa de mestrado
em regiões da África.
em ciências da saúde, os acadêmicos passam três meses
A cooperação brasileira no âmbito da estudando no Brasil, com um orientador do seu país de
Comunidade é coordenada pelo Ministério das Relações origem e um outro professor brasileiro. Há outro mestrado,
Exteriores (MRE) e a Agência Brasileira de Cooperação na mesma área, que foi resultado da cooperação de
(ABC). Diversos programas e projetos foram instituições brasileiras, moçambicanas e canadenses.
implementados com o apoio de instituições brasileiras,
No que tange a cooperação em Angola, conforme
como o Apoio à Capacitação de Recursos Humanos em Esteves, Gomes e Fonseca (2016), Brasília auxilia Luanda
saúde pública nos PALOP e em Timor-Leste, com contou em dois projetos, um denominado Projeto Piloto em
com a participação da FIOCRUZ; Cooperação Técnica em Doença Falciforme, seu objetivo é a diminuição das taxas
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de mortalidade decorrentes desta doença que, apesar de não
possuir cura, seus efeitos podem ser prevenidos e
submetidos a tratamento, concedendo ao paciente maior
longevidade. Tal programa tem por norte a afirmação de
medidas públicas de enfrentamento da doença e a
transferência de mecanismos de facilitação de diagnóstico.
Tabela 1. Plano Estratégico de Cooperação em Saúde da CPLP
(PECS/CPLP). FONTE: CPLP in ESTEVES, GOMES e
FONSECA (2016)

Após reuniões, concluiu-se que havia algumas
prioridades para que houvesse o fortalecimento da Língua
Portuguesa. Então, decidiu-se que a promoção do idioma
seria através do ensino da língua e com execução do acordo
ortográfico, favorecendo a comunidade científica ao
harmonizar terminologias, facilitando assim, a
compreensão, logo, alcançando um público maior.
O acordo ortográfico é a junção da grafia da
Língua Portuguesa no mundo. É um acordo internacional
aprovado em Lisboa no ano de 1990 pela Academia de
Ciências de Lisboa, a Academia Brasileira de Letras e por
representantes de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau,
Moçambique e São Tomé e Príncipe. No Brasil, a
implantação começou no ano de 2008 e o prazo final para
a adesão ao novo acordo foi em 31 de dezembro de 2015,
de acordo com o Decreto 7875/2012.
Este prazo também foi utilizado em Portugal,
porém, a unificação não ocorreu em todos os países. Em
Cabo Verde, por exemplo, só estará totalmente adaptado
ao novo acordo em dois anos. Desde o prazo final de
adesão, provas escolares, concursos públicos e publicações
oficiais do governo estão, impreterivelmente, adequados às
regras. A implantação em livros didáticos brasileiros
começou em 2009. Graças à este acordo, houve uma
circulação maior de livros lusófonos entre os próprios
países, já que o entendimento foi facilitado, ocasionando o
fortalecimento do idioma. Unificando a ortografia oficial,
há também a redução do peso cultural e político ocasionado
pelas diferentes formas de escrita oficial do mesmo idioma.
Segundo Godofredo de Oliveira Neto (2008),
escritor e presidente da Comissão de Língua Portuguesa do
Ministério da Educação do Brasil (MEC), os
regionalismos, sotaques e características lexicais foram
mantidos. Assim, menos de 1% das palavras utilizadas no

Brasil sofreram mudanças em sua grafia. Enquanto em
Portugal foram 1,5%.

CONCLUSÕES
Desde sua fundação em 1996, a Comunidade dos
Países de Língua Portuguesa, obteve um avanço
considerável na elaboração de estratégias para a difusão do
idioma, projetos para contornar e amenizar problemas
sociais e de cooperação e integração. As conquistas foram
significativas, o combate as doenças sexualmente
transmissíveis, a língua portuguesa como idioma oficial de
diversas organizações internacionais, o plano de
erradicação da fome e intensa cooperação acadêmica.
A CPLP agora almeja que a língua portuguesa
seja um dos idiomas oficiais da ONU e maior integração
entre seus países, para tal, é necessário aplicar mudanças.
Apesar dos esforços durante suas duas décadas faz-se
necessário um verdadeiro empenho para que a CPLP possa
ampliar sua relevância e papel no cenário internacional. O
dilema da CPLP está na baixa prioridade que possui na
agenda internacional das nações que a integram.
A CPLP dispõe de uma variedade de entraves para
o seu funcionamento, a organização muitas vezes é deixada
em segundo plano e os acordos entre os Estados-membros
ocorrem na maioria das vezes de forma bilateral e não por
meio da CPLP, isso levanta questionamentos importantes
sobre o real papel da Comunidade no cenário internacional.
Uma transformação precisa ocorrer na instituição para que
sirva de ponte para interligar os continentes e blocos
regionais dos Estados. Seria um processo de adaptação ou
uma renovação dos seus objetivos para ampliar sua
influência, para que realmente possa ser um espaço de
debate, uma ponte de conexão entre tais blocos regionais,
o que ampliará grandemente sua influência na comunidade
internacional.
A atuação brasileira na Comunidade dos Países de
Língua Portuguesa é uma instrumentalização feita pela sua
política externa para manter a sua influência em certas
regiões do globo e desenvolver oportunidades comerciais
para o país, o apoio do Brasil é uma maneira de afirmar-se
como um Estado que transfere tecnologia, provedor de
tecnologia para os países da África de língua portuguesa,
ao passo que abre caminho para a expansão comercial
brasileira em tais países. Além de interesses de ordem
econômica e comercial brasileiros a atuação pode ser
justificada como um meio de alcançar objetivos
internacionais que os países não alcançariam
individualmente, como a articulação para tornar a língua
portuguesa um idioma oficial das Nações Unidas e a
cooperação para a difusão da língua de Camões em
organizações de cunho regional.
O Brasil, em parcerias com os mais variados
organismos públicos e privados, fornece significativo
auxílio aos Estados da Comunidade dos Países de Língua
Portuguesa, o que proporciona aos Estados que recebem o
apoio de Brasília uma oportunidade de melhorar o
desenvolvimento e crescimento nas diversas áreas onde
ocorre a cooperação, do intercâmbio acadêmico, passando
pelo agronegócio e sistemas de saúde, causando benefícios
mútuos, concedendo ao único países lusófono do Novo

148

Mundo uma janela de inserção e manutenção da sua
presença em regiões do globo, sendo a língua uma ponte
para a maior relação em esses países.
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INTRODUÇÃO
A mediação pode ser utilizada de forma efetiva nos
conflitos que envolvem povos indígenas no caso da
Hidrelétrica de São Luiz, no Rio Tapajós.
Primordialmente, é interessante a conceituação de um
mediador e qual seu papel no processo jurisdicional e como
ele pode atuar perante as partes. Partindo deste ponto, o
mediador é qualquer pessoa capaz, formada há pelo menos
2 anos em qualquer curso superior que seja reconhecido
pelo Ministério da Educação e que, tenha sido capacitada
para o exercício desta função, nos termos do 9 ª artigo da
lei de mediação, Lei n. 13.140/2015 (BRASIL, 2015), pela
Resolução n. 125/2015-CNJ (BRASIL-CNJ,2010).
O papel do mediador no conflito é de auxiliar as partes
litigantes, sendo neste caso, um terceiro facilitador de uma
disputa, por esta razão, é seu dever ser imparcial a todo
tempo e, não favorecerá nenhuma das partes, visto que o
objetivo não é julgar, mas sim, auxilia-las para que possam
entender melhor seus interesses e necessidades dentro do
respectivo litígio (BRASIL-CNJ, 2015; BRASIL – CNJ,
2018).
Depois de mencionado o papel do mediador, faz-se
necessário a introdução da terminologia “mediação”. Neste
tocante, a mediação possui como objetivo a prestação de
assistência na obtenção de acordos, desta forma, na
mediação se tem uma oportunidade única de falar com
profissionais qualificados, como já mencionado. Dentro
deste processo, o mediador conduz um diálogo direcionado
para questões em debate, com as partes em conjunto ou
separadamente, solicitando que estas expressem os
assuntos que queiram discutir (TJRJ, 2018).
A definição de povo indígena é bastante complexa. Tudo
começa com a ideia de que, a terminologia “índio” era
utilizada para se referir aos povos do extremo oriente e,
quando Cristóvão Colombo chegou as Américas,
acreditando ter encontrado um novo caminho para índias,
acabou denominando os povos que aqui habitavam de
índios.
Essa conceituação é, portanto, de origem europeia, os
próprios nativos, antes dessa intervenção dos brancos, não
possuíam uma identidade una, ou seja, não se
consideravam pertencentes a um mesmo grupo, tanto que,
as diferentes etnias guerreavam entre si e se denominavam
de forma depreciativa. Quando se fala dos povos indígenas
no Brasil após a Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988 (BRASIL, 1988), trata-se de uma
população relativamente pequena se comparada a
população nacional, dados informados pela Fundação

Nacional do Índio (FUNAI, 2006), informa que existem no
Brasil 215 povos indígenas, com uma população de
aproximadamente 345 mil índios, o que representa cerca de
0,2 % da população nacional.
Ao se tratar de um estudo de caso da Hidrelétrica de São
Luiz no Rio Tapajós. E, um dos impactos desta hidrelétrica
é o deslocamento dos indígenas Mundurucus, que habitam
as margens do respectivo rio. Este impacto, em específico,
é a motivação deste trabalho, tendo em vista o conflito,
ainda existente, entre os povos indígenas e os órgãos
representantes do governo. Logo, partindo desta lide, é que
se propõe a mediação como forma de conciliação das
partes envolvidas neste conflito. (ARAÚJO, 2006).
“As 43 hidrelétricas inundariam 1 milhão de hectares, e
22 dessas tocariam em terra indígena” (BARA, 2014). No
entanto, este procedimento é inconstitucional, na medida
em que a construção da usina obrigaria a remoção das
aldeias que ali habitam, como é estabelecido no art. 231,
que resguarda a proteção ao índio.
O objetivo deste trabalho é descrever a influência da
mediação em casos de lide envolvendo os povos indígenas
e os órgãos públicos, em especial se tratando do caso
analisado, que é exatamente o da construção da hidrelétrica
do Rio Tapajós. Assim sendo, se analisa os motivos que
geram esses conflitos, tendo em vista o papel da mediação
nesta lide, torna-se necessário a compreensão da raiz do
problema.
Neste sentido, ao se comparar o sistema judicial com a
mediação, no caso, possui benefícios e malefícios de cada
forma de solução. Onde, compreender como um terceiro
imparcial pode achar soluções benéficas para as partes,
neste caso, trata-se do papel do mediador. Este objetiva
facilitar o diálogo, de forma pacífica, evitando desgaste
financeiro e emocional no judiciário e, principalmente,
evitando conflitos armados. Portanto, questiona-se: Como
compreender o método da mediação como meio mais
eficaz para solucionar os conflitos envolvendo os povos
indígenas e com o elemento barragem?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A realização da pesquisa se deu, inicialmente, pela busca
de conflitos indígenas e o papel da mediação como forma
de solução de conflitos de interesses, numa dimensão
comunitária. Partiu-se para a pesquisa bibliográfica,
doutrinária, documental e legislativa. Por fim, se centrou
num estudo de caso, hidrelétrica do Rio Tapajós, visto que,
este caso em específico, é um exemplo real de uma situação
na qual a mediação pode atuar para encontrar a melhor
solução para as partes.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao se questionar: Como compreender o método da
mediação como meio mais eficaz para solucionar os
conflitos envolvendo os povos indígenas e com o elemento
barragem? Considerando a complexidade do caso há vários
elementos a serem tratados.
Após as análises realizadas a fim de se chegar a
resultados mais concretos, pode-se extrair sobre esses
conflitos em geral e, em especial do Rio Tapajós que, a raiz
do problema está, em muitas vezes, na imposição dos
órgãos públicos em se utilizar de terras indígenas
protegidas. O argumento legal neste argumento é a
utilização da Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988 para construção de hidrelétricas, o que
caracteriza um ato extremamente inconstitucional, uma vez
que, necessita a remoção permanente dos indígenas e
causaria impactos ambientais irreversíveis.
O segundo passo foi estudar as diferenças entre o
sistema judicial com a mediação. Neste segundo, vale-se
de diversos argumentos, visto que, há repeat players, ou
seja, litigantes frequentes. Geralmente, representados por
pessoas jurídicas já experientes no processo,
voluntariamente acionam o judiciário com base em
análises eminentemente econômicas, sendo um dos
motivos do famoso “inchaço” no processo jurisdicional
brasileiro (ANJOS, 2012).
Assim sendo, considera-se que a morosidade se torna
mais um agravante da crise desse sistema judicial. Logo,
surge a mediação como meio de facilitar esse processo,
sem a morosidade, sem o estresse de um processo nas mãos
do judiciário, já que a mediação proporciona uma forma
mais pacífica de solução de conflitos. A mediação pública,
é essencial para aqueles que procuram fugir do estresse
jurisdicional (MOL, 2017).
O terceiro objetivo era compreender como um terceiro
imparcial pode facilitar as partes a encontrarem soluções
de ganha-ganha no caso concreto. Neste caso, as partes
(tanto as comunidades quanto os órgãos do governo),
precisam ser escutadas para que, dessa forma, se chegue a
um consenso de maneira pacífica e, sendo por este motivo,
a necessidade de um terceiro imparcial (mediador),
buscando conciliar os interesses dos mediandos.
O quarto e último era resolver de forma mais pacífica,
evitando desgaste emocional e financeiro no judiciário e,
principalmente, evitando conflitos armados. Como já foi
mencionado, o caso do Rio Tapajós é a melhor forma de
explicar como a mediação pode evitar conflitos armados.
“Somos caçadores de cabeça”, disse Josias Manhuary, de
37 anos, o líder dos guerreiros. (RIBEIRO, 2014).
Ele ainda afirma: “Se eles insistirem na construção de
hidrelétricas em nossas terras vamos atacar”. Com esta
frase, percebe-se o tom provocativo que alguns grupos
podem manifestar, por este motivo, a mediação seria a
forma mais viável de solucionar conflitos desta natureza.
O caso em específico, apresenta exatamente aquilo que
a mediação procura, uma lide contenciosa, em que se
necessita de um terceiro facilitador, uma vez que, se está
lidando com duas estruturas divergentes, não só povos,
como culturas divergentes, fazendo com que o processo
seja muito mais delicado do que realmente parece. Desta

forma, a escolha dos sujeitos apresentou-se essencial na
construção de uma lide a ser trabalhada pelo fator
mediação.
E, por que mediação como ponto central do estudo?
Sabe-se que este método de solução de conflito ainda é
pouco comum no que concerne aos litígios brasileiros.
Dessa forma, a mediação no caso, é uma oportunidade de
abrir portas para esse método viável de ser utilizado e, que
pode contribuir de forma positiva em lides contenciosas,
como uma forma de se expandir cada vez mais o
conhecimento sobre o tema e o mercado da mediação
(MOL, 2017).

CONCLUSÕES
Ao se questionar: Como compreender o método da
mediação como meio mais eficaz para solucionar os
conflitos envolvendo os povos indígenas e com o elemento
barragem?
Diante de todos os resultados apresentados ao longo desta
análise, fica claro a necessidade do uso da mediação
envolvendo conflitos indígenas, seja qual for sua origem.
Desta forma, a presença do mediador será imprescindível
para a pacificação da lide, deixando a situação mais
pacífica, a fim de beneficiar os dois lados litigantes.
Portanto, o sistema judicial possui falhas em não entender
as partes, o que pode ser resolvido com a mediação,
considerando que estas são devidamente ouvidas, pelas
técnicas da mediação.
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INTRODUÇÃO
A Guerra Irregular tem como objetivo fazer com
que o adversário entre em colapso dentro do seu próprio
ambiente, atacando principalmente o psicológico e
aproveitando as vulnerabilidades do inimigo utilizando
métodos de combate não-convencional em busca de
determinado objetivo. Nesse sentido, o movimento
guerrilheiro peruano Sendero Luminoso aplicou esse
método em sua luta armada contra o Estado peruano que
reivindicava soluções para os problemas sociais, mais
precisamente no Departamento de Ayacucho, onde nasceu
a guerrilha. Devido a várias cisões políticas durante as
décadas de 1960 e 1970, no auge da Revolução Cubana, os
partidos ainda eram divididos entre pró-soviéticos e próchineses, foi durante a IV Conferência Nacional do Partido
Comunista Peruano que aconteceu essa divisão. Os
partidos pró-soviéticos defendiam a transição pacífica para
o socialismo, enquanto os pró-chineses defendiam uma
revolução através da guerra popular prolongada para poder
construir um modelo socialista peruano. É nessa divisão
que ascende o PCP Sendero Luminoso chamando a
população para a luta armada que perdurou durante os anos
1970 a começo de 1990.
Neste contexto, as ações revolucionárias que se
adequam ao conceito de guerra irregular que foram
praticadas pelo Sendero Luminoso numa tentativa de
revolução através das armas, é que estão os objetivos deste
trabalho, que é fazer um estudo do conceito de guerra
irregular e suas variáveis; entender o processo de ascensão
do Sendero Luminoso, bem como suas bases sociais, e por
fim, fazer uma análise dos métodos irregulares de combate
executados pelo Sendero Luminoso no contexto dos
conflitos sociais no Peru.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O trabalho operacionaliza por meio do método
bibliográfico. Além da definição teórica do conceito de
guerra irregular, sobre como o Sendero Luminoso se
adequa ao conceito de guerra irregular. O trabalho busca
estudar como se fundamentou o conceito de guerra
irregular, observando os diversos tipos de abordagens
sobre o assunto para analisar de forma sucinta a utilização
dos métodos de combate insurgentes promovidos do
Sendero Luminoso, bem como pesquisas sobre as bases
sociais do movimento.
Nesse sentido, se analisa o contexto histórico do
Sendero Luminoso e suas ações revolucionárias praticadas
entre as décadas de 1970 e 1990.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Desse modo, é parcialmente esperado que, sobre a ótica da
guerra irregular, os métodos desses grupos são insurgentes,
ou seja, no âmbito puramente militar são consideradas não
convencionais, projetando objetivos para aproveitar as
vulnerabilidades do Estado. Observa-se que os senderistas
optaram por seguir a linha do marxismo, e principalmente,
do maoísmo, que porventura sugeria que a revolução só
poderia ser alcançada através da guerra popular armada.
Perante as diferentes matizes étnicas, sobretudo, o
camponês e o indígena, que por sinal é o combustível do
conflito senderista, veem a guerrilha como a única solução
entre a morte e a luta por seus ideais.
Os métodos de combate do Sendero Luminoso
são irregulares, ou seja, no âmbito puramente militar, são
consideradas não convencionais pela lei internacional.
Além disso, os senderistas executaram táticas de combate
insurgentes como, carros bomba, atentados a prédios do
governo, escudo humano antiaéreo, sequestros,
bombardeios, assaltos fuzilamentos em massa, etc.

CONCLUSÕES
Esse modelo de guerra irregular é o mal do século
XXI, não se tem hora e quando para se atacar, neste caso,
a entidades nacionais e internacionais devem ver isso como
uma ameaça em potencial para a segurança internacional,
visto que o terrorismo também é um método de guerra
irregular. Portanto os Estados e os organismos
internacionais devem criar meios de análise afim de
compreender como esses insurretos se comportam para que
se possa bloquear suas ações antes que mais civis sejam
vítimas de terror.
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INTRODUÇÃO
A política indigenista é uma expressão utilizada
para conceituar o conjunto de medidas criadas por um
Estado, para garantir direitos para os povos indígenas.
Há décadas, o reconhecimento dos direitos dos
povos indígenas vem avançando tanto por parte dos estados
nacionais, quanto pela comunidade internacional. É
necessário que conheçamos os agentes integrantes
responsáveis pelo cumprimento da aplicabilidade das
políticas indigenistas em países da Tríplice fronteira:
Brasil, Peru e Colômbia, trazendo a definição mais precisa
e menos ambígua do que seja a política indigenista.
Como agentes principais, temos os próprios povos
indígenas, com seus representantes e organizações. Porém,
a “política” indígena, aquela protagonizada pelos próprios
índios dentro de suas aldeias, não se confunde com a
política indigenista e nem a ela está submetida.
Atualmente, no Brasil, temos uma instituição
marcante neste contexto, a FUNAI (Fundação Nacional do
Índio), órgão público federal coordenador da política
indigenista em âmbito nacional.
As organizações não-governamentais e as
organizações religiosas são outros agentes que interagem
com os povos indígenas e que também, como eles, têm
aumentado sua participação na formulação e execução de
políticas indigenistas, antes atribuídas exclusivamente ao
Estado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa possui um caráter qualitativo,
apresentando abordagem de forma hipotético dedutiva,
baseada em documentos, artigos e livros sobre a temática
proposta, como, por exemplo, a Constituição Federal,
Convenção nº169 da Organização Internacional do
Trabalho e o Estatuto do Índio. Além de entrevistas
semiestruturadas à Fundação Nacional do Índio (FUNAI)
e visita à Coordenação das Organizações Indígenas da
Amazônia Brasileira (COIAB).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A formação da Tríplice fronteira (Brasil, Peru e
Colômbia), ocorre como uma dinâmica social complexa,
ligada a processos de escala regional, nacional e mundial.
Mas, ainda que determinada por esse macroprocesso de
longa duração (a formação do capitalismo, ocidentalização
do mundo e a formação de um sistema mundial), foram os
processos e atores sociais locais que moldaram as formas

de ocupação do espaço, de definição de fronteiras, de
lógicas políticas e de identidade. Esses atores,
impulsionados pela lógica econômica dos macros
processos referidos, ocuparam esse espaço, disputando-o
com as populações indígenas locais e incorporando-as aos
processos de escravidão, exploração, os tornando
extrativistas da borracha ou ajudando os militares como
“guardas de fronteiras”, nos diferentes contextos históricos
(PIMENTA, 2009, p. 02).
Na Amazônia, os povos indígenas foram
repartidos arbitrariamente entre os Estados-nação que se
partilharam a região após os tratados sucessivos de
delimitação territorial e os processos de independência.
Quando se pensa em políticas indigenistas na
Colômbia, é comum a associação ao Brasil e ao Peru,
afinal, são regiões fronteiriças em constante cooperação.
Foram anos de luta até os indígenas colombianos terem
seus direitos conquistados, isso se deu em 1991, com a
promulgação da atual Constituição Política da Colômbia,
que visa o reconhecimento e a proteção por parte do Estado
da diversidade étnica e cultural da população colombiana
(Art. 7) é um dos princípios fundamentais da Constituição,
fato significativo considerando-se que a antiga
Constituição determinava disposições especiais para os
“selvagens” que foram se reduzindo à “vida civilizada”.
O Peru, assim como outros países da América
Latina, tem um passado muito preconceituoso para com a
população indígena. Por um longo tempo, o tipo ideal de
pessoa seria o mestiço. A fronteira que divide Peru e
Brasil é a maior quando se trata de biodiversidade do
planeta, localizada por quase todo o território acreano, ela
estabelece uma cooperação entre os países, em relação às
políticas públicas fronteiriças.
Na fronteira entre Brasil e Peru, foi encontrada
recentemente a maior tribo isolada de todo o mundo. Desde
2014, ambos os países necessitam realizar ações em
conjunto para a preservação dos mesmos. Em julho do
mesmo ano, uma parte desses indígenas teve contato com
servidores da Frente de Proteção Etnoambiental Envira,
órgão dentro da Fundação Nacional do Índio (FUNAI).
As cidades gêmeas de Tabatinga (Brasil) e Leticia
(Colômbia) formam um subespaço urbano conturbado com
cerca de 90 mil habitantes situado à margem esquerda do
rio Solimões/Amazonas, na tríplice fronteira BrasilColômbia-Peru, interior da floresta amazônica. Sem acesso
rodoviário, localizam-se cerca de 1.000 km distantes de
seus respectivos centros regionais mais próximos: Manaus
e Bogotá, respectivamente (figura 1a e 1b).
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Sendo assim, temos notado que a política
indigenista avança em diferentes ritmos, dependendo dos
Estados. É necessária uma ação categórica e efetiva na
questão da fiscalização quanto ao cumprimento de leis, de
direitos e deveres dos atores envolvidos, como também a
possibilidade de desenvolvimento da cooperação entre os
Estados.

<http://www.cna.gov.co/cont/legislacion/index.htm>.
CONVENÇÃO n°169 sobre povos indígenas e tribais e
Resolução referente à ação da OIT. Organização
Internacional do Trabalho. - Brasília: OIT, 2011.
www.portal.iphan.gov.br/uploads/ckfinder/arquivos/Conv
ercao_169_OIT.pdf. Acesso em: 10. Abr.2017
FUNAI - Fundação Nacional do Índio. Política indigenista.
http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/politicaindigenista?start=3. Acesso em: 19. Abr. 2017.
SARFATI, Gilberto. Teoria das Relações Internacionais. São
Paulo: Saraiva, 2005.

CONCLUSÕES
De acordo com os resultados encontrados através
da realização de entrevistas na FUNAI e COIAB,
observamos que existem diferenças no significado de
políticas indígenas e indigenistas, as quais procuramos
abordar no presente artigo. Partimos da premissa que as
organizações indígenas, através de diversos fóruns, têm
obtido considerável êxito nas suas articulações estreitando
e aproximando o diálogo entre as diversas organizações
indígenas em toda a região amazônica e nos territórios
nacionais, a fim de definir demandas comuns e específicas.
Conforme entrevista aos membros da FUNAI,
órgão indigenista brasileiro e consignatário da Convenção
nº169 da OIT, a Colômbia é o Estado mais avançado
quando se trata da aplicabilidade das políticas indigenistas,
no entanto, é o Brasil quem possui a melhor legislação
Verificamos também, a cronologia da formação
de instituições governamentais e não governamentais
voltadas para a criação e aplicabilidade das políticas
indigenistas. Observamos a importância da cooperação
entre os Estados da Tríplice Fronteira (Brasil, Peru e
Colômbia) baseando-se no Construtivismo, teoria que nas
Relações Internacionais afirma que a cooperação entre os
Estados depende de como eles se definem em relação aos
outros, ou seja, é uma função da identidade social. Sendo
assim, os Estados que se identificam positivamente com
uma mesma questão, como a questão indígena aqui
abordada, tendem a cooperar. (SARFATI, 2005)
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INTRODUÇÃO
A partir da década de 1980, pareado com
globalização econômica, assiste-se a problematização dos
índices de fome e desnutrição por todo o mundo. Em países
da América Latina, a mais de um século, há uma
preocupação por parte dos governantes com as políticas de
segurança alimentar da população, preocupação que, a
partir do século XX, tem resultado na efetivação das mais
diferentes políticas públicas. Porém estas caracterizavam
intervenções pontuais, representando diversos itens dentro
da política agrícola, dos sistemas de abastecimento,
controle de preços, distribuição de alimentos etc. Na
década de 1990, estas intervenções pontuais sob a ótica da
produção e consumo assumem outra dimensão e outros
objetivos.
Na Cúpula Mundial da Alimentação, em Roma,
em 1996, governantes e organismos da sociedade civil
passam a olhar este conjunto de políticas dentro de um
esforço geral para a redução da situação de fome no mundo
e, firmaram um compromisso de reduzir pela metade o
número de pessoas famintas até 2015.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O projeto tem por natureza a pesquisa aplicada, com uma
abordagem quanti-qualitativa, objetivo exploratório,
procedimentos técnicos bibliográficos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O conceito de Segurança Alimentar e Nutricional
foi definido, segundo o artigo 2º da Proposta de Lei que
cria o Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional
visando garantir a todos, condições de acesso a alimentos
básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo
permanente e sem comprometer o acesso a outras
necessidades essenciais, com base em práticas alimentares
saudáveis, contribuindo, assim, para uma existência digna,
em um contexto de desenvolvimento integral da pessoa
humana. (VALENTE. 2002. p.272)
Já o conceito de Soberania Alimentar surgiu como
um contraponto. Basicamente, esta nova forma de pensar
considera que, para ser livre, um povo precisa ser soberano
– e essa soberania passa, necessariamente, pela
alimentação. Ser soberano é produzir e comercializar
comida localmente, vinculada à cultura e ao modo de vida
do povo, afastando a dependência que existe dos grandes
mercados internacionais para alimentar a população de um
país.
Segundo Barry Buzan (1991), os estudos de
segurança devem englobar tanto as ameaças militares
quanto aquelas decorrentes das áreas política, econômica,
ambiental e social. Neste cenário, a segurança alimentar
fundamenta-se em assegurar o direito de todos ao acesso

regular e constante de uma alimentação de qualidade, que
seja em quantidade suficiente a todos e, também o acesso a
terra, água e ao fortalecimento da agricultura familiar.
Segundo dados da FAO a percentagem de pessoas
que passam fome na América Latina e Caribe reduziu de
14,7% para 5,5% desde 1990, enquanto a percentagem de
crianças desnutridas (abaixo dos 5 anos) também sofreu
uma notável redução, de 7,0% para 2,7%. Este forte
compromisso para com a redução da fome traduz-se em
importantes programas de proteção social que, em
conjunto com um sólido crescimento econômico,
impulsionaram o progresso em todo o continente.
Segundo o relatório da ONU, entre os principais
motivos que levaram o Brasil a conquistar as metas
estabelecidas pela ONU estão: prioridade política da
agenda de erradicação da fome e da desnutrição;
compromisso com a proteção social consolidado por meio
de programas de transferência de renda; crescimento
econômico; e fomento à produção agrícola via compras
governamentais. O Programa Bolsa Família e as ações de
segurança alimentar desenvolvidas pelo governo brasileiro
foram citadas, pelo relatório, como cruciais para o
crescimento inclusivo que o Brasil alcançou.

CONCLUSÕES
Foram alcançadas grandes reduções da fome na
Ásia Oriental e observou-se um progresso muito rápido na
América Latina e Caribe, Sudeste Asiático e Ásia Central,
assim como algumas partes da África, mostrando que o
crescimento econômico inclusivo, investimentos agrícolas
e proteção social, juntamente com a estabilidade política,
tornam possível a eliminação da fome. Acima de tudo, a
vontade política de fazer da erradicação da fome um
objetivo de desenvolvimento primordial fomentou o
progresso.
Assim, a maioria dos países monitorizados pela
FAO – de 72 para 129 países – atingiu a meta dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio de reduzir para metade a
incidência de desnutrição até 2015, sendo que as regiões
em desenvolvimento não alcançaram o objetivo apenas por
uma pequena margem.
Apesar de todos os esforços para cumprir com o
Objetivo do Milênio, a FAO ainda encontra dificuldades e
estima que, nos dias que correm, há um total de 800
milhões de pessoas passa fome, continuamente, em todo o
mundo, no entanto, a segurança alimentar depende não
apenas da existência de um sistema que garanta,
presentemente, a produção, distribuição e consumo de
alimentos em quantidade e qualidade adequadas, mas que
também não venha a comprometer a mesma capacidade
futura de produção, distribuição e consumo.
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Fonte: Elaboração Própria segundo dados da FAO.
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INTRODUÇÃO
A pesquisa em pauta objetiva analisar o conflito da
norma constitucional quanto ao Direito de
Desapropriação e o Direito a Moradia Digna insculpidos
no artigo 5°, incisos XXII e XXIV da CF/88, bem como
discutir a situação enfrentada pelo grupo vulnerável
expropriado de seus bens, sem a justa indenização
estatuída na Carta Mãe.
A relevância do tema, dá-se pela discussão
constante sobre o limite do poder estatal no estado
democrático de direito, por ser neste, cotejado o princípio
da igualdade e da dignidade da pessoa humana, tanto de
forma individual quanto no âmbito da coletividade.
Verificou-se, portanto, no presente estudo, ser defeso ao
Estado agir ao revés do direito e, quando o bem maior
para coletividade assim o exigir, necessariamente deverá
haver a contrapartida pecuniária a título de indenização,
nos exatos termos estatuídos pela Constituição.
Fato inexistente no caso vertente, visto que, no
decorrer da pesquisa, não lograram êxito os
pesquisadores, em identificar a totalidade da obrigação
intrínseca ao Estado, abstendo-se este do dever legal,
deixando centenas de famílias largadas à própria sorte,
sequelados pela usurpação e latente esbulho do meio
social em que viviam.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A barragem de Manso começou a ser idealizada
com o projeto do Aproveitamento Múltiplo de Manso –
APM, em 1974, logo após uma enchente que deixou 24
mil moradores desabrigados na Baixada Cuiabana.

Figura 1. Enchente antes da construção. Fonte: g1.globo.com

Na época, intuía-se com a barragem, a regulação
do nível da água e vazão do Rio Cuiabá, fato possível por
ser idealizada a implantação no Rio Manso, principal
afluente do Rio Cuiabá, sendo a implementação
viabilizada por meio da parceria do Estado do Mato
Grosso e Furnas Centrais Elétricas, atingindo o
reservatório da Usina, uma área de 427 quilômetros
quadrados, incidindo sobre os municípios de Chapada dos
Guimarães e Nova Brasilândia, a 65km e 223 km de
Cuiabá, respectivamente. (FURNAS, 2002)
A referida Usina Hidrelétrica de Manso, trouxe
consigo diversos problemas para a população que habita
no entorno da área alagada, aos desapropriados e os
ribeirinhos às margens do Rio Cuiabá. Em que pese o
Termo de Acordo Global firmado em 2005 para a
execução das obras, a totalidade das famílias atingidas
não foram indenizadas, conforme preceitua nossa Carta
Magna em seu artigo 5°, inciso XXIV. Importa salientar
que, a vastidão do lago represado para servir a Usina
Hidrelétrica, abrange: o Rio Manso, Rio da Casca e Rio
dos Peixes, todos afluentes diretos do Rio Cuiabá e
localizados na Bacia do Rio Paraguai, fazendo parte,
portanto, da Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas.
Intuía-se a princípio, com a construção da
barragem, controlar as cheias da bacia do Rio Cuiabá,
bem como auxiliar no fornecimento de energia elétrica
como fonte secundária, abrangendo os municípios de
Chapada dos Guimarães/MT, Nova Brasilândia/MT e
Rosário Oeste/MT, localidade devidamente sitiadas e
ocupadas
por
pessoal
local,
indistintamente
desapropriados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No presente estudo, foi utilizado uma pesquisa
com escopo qualitativo, consistindo na identificação e
interpretação das informações necessárias sobre a
expropriação das famílias ribeirinhas da área
desapropriada. Foi possibilitado por este, uma análise
objetiva da violação ao Direito Humanitário e da Carta
Magna brasileira, bem como de diversas disposições
infraconstitucionais que regulam o procedimento, face
aos direitos à moradia digna e a dignidade dos
expropriados.
Desta forma, foi estabelecido de forma descritiva
os fenômenos, visando a promoção analítica do seu
objetivo, consubstanciado pela bibliografia atinente ao
assunto em questão, e pelas referências doutrinárias
lastreado nos textos legais. Importa-se ressaltar que o
compêndio
bibliográfico
explorado,
adveio
principalmente de material monográfico apresentado
como requisito para a obtenção do grau de Bacharel em
Direito do autor*, sendo compilado, atualizado e
melhorado para compor a presente obra, intuindo divulgar
no meio acadêmico e científico as mazelas impostas pelo
Estado em nome do interesse social e a completa
desassistência deste para com os sequelados, motivando e
fomentando, por conseguinte, a miséria regional e o
(in)consequente esbulho moral e social.
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É cediço no Direito que o patrimônio integra o
direito fundamental, e deve ser garantido em sua
plenitude, nos termos esposados no caput do artigo 5°,
XXII da CF/88, em consonância legal com o artigo 1.228
do Código Civil. A exegese da hermenêutica jurídica
acerca do tema contempla ainda os direitos basilares sobre
os quais se fundam o Estado Brasileiro, lastreado em
princípios fundamentais que permeiam os Direitos
Sociais estampados na Capítulo II da Carta Magna.
Na parte supramencionada da Constituição,
destacam-se os Direitos Sociais dos quais todo ser
humano em solo brasileiro tem direito, seja ele nacional
ou estrangeiro e independente de sua classe ou filosofia
de vida, restando determinado, portanto, no artigo 6° da
CF/88 ser direito de todos a moradia e a assistência aos
desamparados. O que se vê no presente caso é totalmente
contrário aos ditames constitucionais vergastados, onde
além de serem expropriados de seus bens, tais grupos
vulneráveis ficaram expostos à mercê da própria sorte,
abandonados por aquele que tem o dever de acolher e
prover o mínimo necessário para evitar tais mazelas, o
Estado.
Percebe-se, portanto, que os dispositivos supra
elencados nada falam acerca do domínio, predizendo
apenas acerca da propriedade e, considerando que a
propriedade poderá se dar com o tempo através do
Instituto da Posse, resta claro que na época, houve
completo desrespeito com os ribeirinhos e demais
assolados pela represa, visto que a propriedade advinda
da posse não fora suficiente para garantir a justa
indenização, agindo o Estado ao revés dos textos
normativos supra explicitados.
Do Direito a Igualdade e Dignidade. Apesar de
ser há décadas amplamente divulgado em nossa sociedade
os Direitos de Igualdade, sendo inclusive contemplado
pela hodierna Carta Magna e elevado à norma de caráter
basilar e fundamental, flertando jurídico-socialmente com
o princípio da dignidade da pessoa humana e
preceituando que todos devem coabitar em paridade de
condições, na prática esses atributos são utópicos, eivados
de máculas quando exercitados, seja pela iniciativa
privada, quando do abuso do poderio econômico, ou
mesmo pela iniciativa pública, por meio da conivência
legislativa e judiciária.
Têm-se que o Poder Judiciário possui o dever de
equalizar essa equação, perpetrando o senso de justiça nas
mazelas criadas pela sociedade, a fim de tornar a
coabitação suportável, mantendo suprimido a auto tutela
e as decisões em poder do Estado-juiz. Ocorre que, em
situações como as esplanadas e fatalmente vivenciada por
centenas de famílias abandonadas pelo Estado, o justo
provimento esperado pelo Poder Judiciário vem eivado de
vício, seja pelo poderio exacerbado das corporações
envolvidas no processo, seja pelo conflito de interesses do
próprio Estado no litígio. Fato é que, aquele ribeirinho,
que diuturnamente busca o sustento familiar com o suor
de seu rosto nunca alcançará a igualdade apregoada pela
Constituição, não pela inaplicabilidade da norma, mas
pelo doentio meio social em que vivemos, onde se prima
pelo poder e não pelo ser.

Figura 2. Área alagada. Fonte: Assessoria/Furnas

Do Direito a Propriedade. O Direito de
Propriedade remonta eras, sendo estatuído e reconhecido
no mais vetusto diploma legal, denominado Código de
Hamurabi, sendo utilizado há mais de cinco séculos antes
de Moisés, onde a espécie ager privadus – propriedade
privada – advinha do gênero Direito de Propriedade,
comumente praticada nos dias hodiernos.
Em nosso ordenamento jurídico, toda e qualquer
legis infraconstitucional sobre o tema nutre-se dos
preceitos constitucionais estatuídos no inciso XXII do
artigo 5°, in verbis: é garantido o direito de propriedade.
A garantia constitucional encimada ramifica-se
nas disposições infraconstitucionais estampada nos
artigos 1.210 e 1.228 da Código Civil, no entanto ambos
dispositivos normativos não determinam a necessidade de
scriptum probandis para o reconhecimento da
propriedade, bastando, segundo estes, a posse para
legitima-la, conforme demonstrado a seguir:
CC. Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido
na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho,
e segurado de violência iminente, se tiver justo receio
de ser molestado.
CC. Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar,
gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder
de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
§1°. O direito de propriedade deve ser exercido em
consonância com as suas finalidades econômicas e
sociais e de modo que sejam preservados, de
conformidade com o estabelecido em lei especial, a
flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como
evitada a poluição do ar e das águas.
§2°. São defesos os atos que não trazem ao proprietário
qualquer comodidade, ou utilidade, e sejam animados
pela intenção de prejudicar outrem.

No caso em liça, o grupo vulnerável atingido pela
desapropriação, em sua grande maioria, apenas detinha a
posse, adquirida ao longo de anos de forma mansa e
pacífica. No entanto, não foram para a Furnas Centrais
Elétricas tais pressupostos suficientes para suprir as
exigências necessárias para a justa indenização, visto que
apenas eram contemplados, aqueles que comprovavam o
justo título sobre a terra.
Desta forma, centenas de famílias que há gerações
trabalhavam a terra, deixaram de possuir o direito
constitucional à justa indenização, sendo retido os valores
indenizatórios de aproximadamente 900 famílias, que
foram assoladas pelas águas da vazão de manso, e jogadas
a mercê da mais pura miséria juntamente com seus
familiares, as margens da rodovia MT 351, Km 97,
próximo a barragem da Usina de Manso
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Da Desapropriação. Para toda e qualquer
desapropriação dessa natureza, necessário se faz o
tramitar de competente processo, a fim de garantir a
isonomia e os direitos dos interessados, seja do Ente
Público expropriante – direta ou indiretamente – ou dos
flagelados, quase sempre vitimados pela desproporção
descomunal existente entre as partes.
Têm-se, portanto, que o modus procedendi é o rito
especial, onde juridicamente deveriam ser atendidos os
anseios do expropriador, face a justa e prévia indenização,
nos exatos termos estatuídos na Carta constitucional, ex
vi:

O Legislativo tem sua participação com a omissão
em criação de lei garantidoras de direitos aos cidadãos,
mantendo em poder deste os direitos constitucionalmente
estatuídos e fatalmente tolhidos na prática. Pelo teor do
acordo pactuado, haveria um avanço se igual na qualidade
de vida dessas famílias, onde poderiam se refazerem do
impacto social sofrido em nova comunidade,
devidamente estruturada e com um mínimo de dignidade.
O que se viu, no entanto, fora simplesmente
promessas vazias seguida de descaso estatal, extorsão
velada, estelionato governamental, esbulho moral seguido
de genocídio social, uma catástrofe apoiada e mantida
pelo Estado. Na região, viviam em torno de 1600 famílias,
sendo todas elas notificadas acerca da possibilidade de
alagamento devido ao enchimento da represa da Usina do
Manso. Destas, apenas 900 famílias foram efetivamente
desapropriadas e apenas 602 famílias receberam a
indenização pelas áreas tomadas pelas águas.
(VALENTINI: 2008, p. 11)
Há relatos de discriminação contra famílias
chefiadas por mulheres, sob o pretexto de que as
indenizações eram direcionadas às famílias chefiadas por
homens, não tendo o direito ao recebimento das verbas
indenizatórias as viúvas ou mães solteiras, sendo,
portanto, eliminadas da lista. Algumas dessas mulheres
apenas receberam as respectivas indenizações 12 anos
depois de desapropriadas.
Em suma, às demais famílias, desapropriadas e
abandonadas pelo poder público, restou apenas a
desolação e o sofrimento da espera por dias melhores,
vendo seus processos se arrastarem por anos no Poder
Judiciário, sem o provimento jurisdicional satisfatório.
Vivendo ainda, a maior parte dessas famílias flageladas
pela desocupação desastrosa de suas terras, na miséria em
região próxima a Usina do Manso, alegando não terem
condições para mudar-se ou buscar outras perspectivas de
vida, morando, por conseguinte, em barracos
improvisados ou moradia irregular no município de
Chapada dos Guimarães/MT, em condições subhumanas, com esperança ainda que tardia de serem um dia
indenizadas.
Do Impacto Socioambiental. Na época, toda a
situação envolvendo os atingidos pela barragem da Usina
Hidrelétrica de Manso foi investigado pela Organização
das Nações Unidas (ONU), sendo em 2004, toda a região
percorrida pelos pesquisadores, tendo por resultado, a
produção de um relatório sobre a violação de direitos
humanos, econômicos, sociais e culturais.
No referido documento, a ONU acusou a Furnas
Centrais Elétricas de empobrecer as famílias da região,
afirmando que a retirada dos moradores da região do Rio
Manso causou um genocídio cultural, pois vitimou grupos
tradicionais e populações rurais. As consequências
apontadas no relatório nacional indicam dificuldades de
adaptação ao novo ambiente, empobrecimento das
famílias em função da baixa produtividade do solo,
problemas de abastecimento de água, doenças, aumento
da violência, do uso de bebidas alcoólicas, gravidez em
adolescentes, perda de autoridade dos pais e baixa estima
entre os moradores.

CF/88. Art. 5°, inc. XXIV. - A lei estabelecerá o
procedimento para desapropriação por necessidade ou
utilidade pública, ou por interesse social, mediante
justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os
casos previstos nesta Constituição;

Em suma, é designado pelo Poder Público uma
Comissão Técnica de Avaliação, onde será levantado as
informações da área, seus componentes, derivados, tipo
de habitantes e habitações, a fim de ser determinado o
valor denominado justo, conforme preceituado pelo
dispositivo supra. De mesma sorte que todos os
desapropriados podem, no decorrer da instrução
procedimental, exercer seus direitos à prática da ampla
defesa, levando ao conhecimento do Judiciário seu
entendimento sobre a negativa de deixar a área ou as
razões da controvérsia sobre os valores ofertados,
indicando os valores que considera justo.
Em que pese o procedimento teórico ser aprazível
à justiça, na prática são desrespeitados, sendo
consequentemente tolhidos os direitos dos expropriados,
seja por sua mísera jurídico-financeira, impossibilitado de
enfrentar paritariamente um conflito desse porte e
natureza, seja por receio ou completa falta de
informações, visto que em sua maioria, trata-se de
ribeirinhos, semi ou completamente analfabetos, tanto no
sentido literal quanto juridicamente falando.
Do Grupo Vulnerável. Por ser a referida
expropriação um plano de elevada magnitude, seria
necessário sua execução de forma adequada a real
necessidade local, açambarcando toda a comunidade e o
meio social em que viviam, visando não somente a justa
recompensa, como a implementação de políticas voltadas
ao desenvolvimento da comunidade destroçada, da volta
às suas raízes ou no mínimo, na rememoração coletiva da
vida que outrora tiveram, a fim de que estes não
perdessem suas culturas.
Na verdade, na teoria foram prometidas tais
inclusões, inclusive com melhorias, onde, pelo acordo
pactuado entre as partes, cada beneficiário iria receber
uma casa com energia elétrica e água encanada, tendo esta
propriedade no mínimo quatro hectares de terras
mecanizadas, com direito a maquinário e consultoria
agrícola durante cinco anos, além de escola, posto de
saúde, templo religioso e quadra de esportes. Percebe-se
que a falácia envolvida em transações dessa natureza é
premente, ocasião em que se instalam definitivamente a
conivência do judiciário, que necessariamente deveriam
fiscalizar tais acordos, a fim de não os torna utópicos,
letras mortas engavetadas.
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O descompasso tido com a implantação da usina
do Manso, superou às mazelas impostas aos habitantes da
região, transbordando suas incongruências ao meio social
e ambiental, havendo, por conseguinte, grande impacto
nas comunidades próximas, inclusive as comunidades
ribeirinhas situadas ao longo do Rio Cuiabá, onde tiveram
suas atividades comprometidas. (BRAGA, 2008)
A Federação das Colônias de Pescadores do
Estado de Mato Grosso pede na Justiça que a
administração da Usina Hidrelétrica de Manso seja
condenada a pagar danos materiais e morais sofridos por
cerca de 2,2 mil pescadores da região, sob o pretexto de
que o funcionamento da usina é diretamente responsável
pela diminuição da quantidade de peixes nos rios da bacia.

A legis ora estudada, não determina a necessidade
de documentabilidade para a prova da propriedade, logo,
torna-se a dever do Estado a indenização justa e prévia de
quem ocupa a área comprovadamente na condição de
posseiro, considerando que o instituto da posse recebe a
devida guarida normativa, quando da ausência de
expresso domínio.
Restou verificado, no presente estudo, a completa
ausência de planejamento para a implementação da Usina
Hidrelétrica do Manso, provado pelo incomensurável
prejuízo causado à população diretamente atingida, de
ordem material e moral, bem como aos irreversíveis
impactos ambientais sofridos nos entornos, com claros
reflexos nas comunidades ribeirinhas ao longo da calha
do Rio Cuiabá, evidenciando os desmandos da estatal
Furnas Centrais Elétricas S.A., com a clara conivência
governamental e judiciária.
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A possibilidade de apresentar tema de suma
relevância no cenário mato-grossense em evento especial
no Estado Amazonas voltado à discussão acerca dos
recursos hídricos da bacia hidrográfica amazonense,
denominado RIOS DA AMAZÔNIA: Caminhos de
Saber e de Cultura é oportunidade ímpar, apenas possível
pela criteriosa análise coordenativa da MSc Maria de
Fátima B. Durães, que com sua orientação única
viabilizou a submissão e apresentação do presente estudo.
Portanto, justo se faz evidenciar os créditos à
Faculdade La Salle, que sabiamente instiga a pesquisa,
fomentando o estudo e o desenvolvimento cultural
regional, tendo relevância técnica a pesquisa em pauta
para o aclamado evento, por discorrer sobre a implantação
de empreendimento de enorme magnitude e inigualável
impacto à Bacia Hidrográfica do Rio Amazonas e
consequentemente às comunidades diretamente ligada a
ela.

Fonte:

O controle da vazão da Usina de Manso que tem
como objetivo controlar as enchentes, diminuiu no
período chuvoso a água nos lagos no entorno do Rio,
impactando na qualidade e volume da água,
consequentemente na quantidade de peixes ofertados
naturalmente na região, passando as comunidades
pesqueiras a depender de criadouros de peixes em açudes
e tanques flutuantes, enquanto outrora serviam-se do rio.
Importante se faz ressaltar que o impacto ambiental não
necessariamente aduz as questões relativas ao meio
ambiente, indo muito além da fauna e da flora, atingindo
sobremaneira o sistema econômico-social.
As mudanças ocasionadas pela mudança na vazão
d’agua do Rio Cuiabá, refletiu completamente no estilo
de vida das comunidades dependentes deste meio,
ocasionando o êxodo rural, o inchaço populacional da
Capital, bem como no desequilíbrio financeiro das
famílias que insistiram em manter seus estilos de vida às
margens do Rio Cuiabá. Além do mais, com a mudança
brusca das atividades, contexto social e estilo de vida,
inevitavelmente impactou-se na mudança de hábitos dos
moradores locais, refletindo em seus usos e costumes,
restando ausente nas querências o espírito vivo e
acolhedor de um povo guerreiro que outrora vivia ali.
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CONCLUSÕES
No decorrer da pesquisa, tornou-se latente a
discrepância entre o Direito Adquirido e o Direito
Aplicado, uma vez que a Constituição Federal estabelece
a garantia do Direito de Propriedade, silenciando acerca
do domínio, sendo delineado tal tema nos normas
infraconstitucionais, onde resta facultado a posse como
legitimação da propriedade, conforme se extrai dos
artigos 1.210 e 1.228 do Códex Cível brasileiro.
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dos direitos do cidadão, motivo pelo qual todo tipo de
deficiência era interpretada como castigo, logo, aquele
que não se enquadrasse aos padrões societários eram
excluídos, tendo inclusive os pais à época, a permissão
para sacrificar seus filhos.
Garcia (2013), enfatiza que em Esparta, os bebês
e as pessoas que adquiriam alguma deficiência eram
lançados ao mar ou em precipícios. No mesmo artigo,
acrescenta que em Atenas, influenciados pelos
ensinamentos aristotélicos, havia aos deficientes o
amparo e a proteção da sociedade. Ao longo da história,
sempre fora a deficiência vista como algo negativo,
resultados de feitiçarias, castigos e de culpa exclusiva do
sequelado, sendo na era Romana, penalizada a família que
não abandonasse a criança nascida com algum tipo de
deficiência.
No âmbito político, os reis aproveitavam alguns
destes como fonte de diversão pessoal ou pública, tais
como os bobos da corte, servindo de material de
exposição. (BRASIL: 2005, p. 9). Enquanto, no sob a
égide cristã, estes eram acolhidos nas instituições
religiosas, vivendo pela caridade, sendo claramente
exemplificado no filme O nome da Rosa, de JeanJacques Annaud, lançado em 1986. Essa fora a fase de
assistência aos deficientes, de garantia à vida por
intermédios da religião, considerando o homem imagem
e semelhança de Deus, no entanto, dependentes da
solidariedade, sendo nesta época fomentada a criação de
hospitais e centros de atendimentos específicos,
impulsionados pelos trabalhos dos bispos e das freiras nos
mosteiros.
O início da Educação Especial no Brasil. No
Brasil a primeira instituição para deficiente visual foi o
Imperial Instituto dos Meninos Cegos, criado pelo
Imperador D. Pedro II através do Decreto Imperial nº
1.428/ 1854, atualmente parte da estrutura do Ministério
da Educação e Cultura – MEC com o nome Instituto
Benjamin Constant.
Em que pese os primeiros passos dados com a
criação do referido Instituto, apenas entre os anos de 1930
e 1940, surgiram diversas instituições comprometidas ao
atendimento das pessoas com necessidade educacional
especial. Jannuzzi (2004, p. 68) afirma que a partir de
1930, a sociedade civil começa a organizar-se em
associações de pessoas preocupadas com o problema da
deficiência. Segundo a autora:

INTRODUÇÃO
O presente estudo objetiva a discussão das mazelas
sofridas pelo deficiente, evidenciando seus entraves para
a plena integração, visto o resquício de ceticismo sobre
suas faculdades e capacidades. Neste, intui-se demonstrar
que a deficiência física é sinônimo de sucessivas
superações das limitações, entre elas, a participação do
deficiente em ambiente de Ensino Superior.
Esta pesquisa abrange de maneira peculiar, os
desafios enfrentados pelo portador de deficiência e sua
inclusão na universidade, partindo do contexto histórico
até a inclusiva legislação hodierna. Assim, resta
inquestionável a relevância do tema proposto e ora
discutido, pela oportunidade de demonstrar através da
pesquisa a necessidade da inclusão do PCD no ensino
superior, em estrita obediência aos direitos de igualdade e
isonomia.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Em seu desenvolvimento, na pesquisa em tela
utilizou-se uma análise qualitativa, identificando os
fenômenos associados ao estudo em questão,
distinguindo-os, interpretando e apresentando de forma
objetiva as informações.
Pela importância do tema e devido ao longo
compêndio normativo acerca do mesmo, necessário se fez
analisar sinteticamente os direitos e conjunto normativo
envolvido, seja interno por meio dos preceitos
constitucionais e aplicação da norma infralegal, seja pelo
crescente preocupação inclusiva mundial, por meio dos
mecanismos internacionais, através dos Tratados e
Convenções pactuadas pelos países-irmãos.
Desta forma, além da vasta bibliografia
pesquisada, enriquece seu conteúdo o fato da vivência
prática do autor*, que na condição de deficiente visual
total, oferece o exemplo de superação dos obstáculos
impostos pela deficiência, demonstrando que a
capacidade é inerente a pessoa, bastando acreditar para
conquistar, enumerando ao longo da vida, graduações e
títulos diversos, tais como Bacharelado em
Administração de Empresas e Direito; Especialista em
Direito do Trabalho, Processo do Trabalho e
Previdenciário; Presidente da Associação Amazonense
dos Deficientes Visuais, entre outros tão significativos
quanto.

a esfera governamental prossegue em desencadear
algumas ações visando à peculiaridade desse alunado,
criando escolas junto a hospitais e ao ensino regular;
outras entidades filantrópicas especializadas continuam
sendo fundadas; há surgimento de formas diferenciadas
em clínicas, institutos psicopedagógicos e centros de

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A evolução dos direitos da pessoa com
deficiência visual. Na história antiga e medieval o
modelo religioso não era separado dos valores morais e
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reabilitação, geralmente particulares, a partir de 1950,
principalmente.

ONU 2006, nos Decretos n°. 186/08, 6.949/09, 5.296/04,
5.626/05 e 7.611/11, bem como na Constituição Federal
de 1988 e a Lei 13.146/2015.
Diante do exposto, fácil se faz asseverar que nosso
país caminha constantemente no sentido de possibilitar a
completa inclusão da pessoa com deficiência, apesar de
ser este um processo lento e gradual. Importa ressaltar que
a lentidão encimada, muita das vezes se dá pelo bloqueio
psicológico do próprio deficiente, que ainda reflete em
suas ações os estigmas sociais outrora impostos, tendo o
direito positivado, a chave para o destravamento social,
intuindo a promoção da inserção e permanência destes no
ensino superior ou demais espaços sociais ansiados e
nunca explorados.
Assim, o Estado brasileiro busca a real eficácia
normativa das leis destinadas ao deficiente, garantindo a
sua inclusão na vida acadêmica, eliminando barreiras, e
incentivando o aculturamento das classes e a isonomia
entre as diversas cotas sociais. De outro lado, em relação
à educação inclusiva temos os princípios constitucionais
garantidores do equilíbrio social, neste caso podemos
destacar os princípios da igualdade e da dignidade da
pessoa humana.
A igualdade não assegura nenhuma situação
jurídica específica, mas garante o indivíduo contra toda
má utilização que possa ser feita da ordem jurídica, sendo,
portanto, inegável a vastidão do princípio constitucional
da igualdade, não havendo recanto onde ele não seja
impositivo. (BOTELHO, 2002)
Pode-se, portanto, dizer que a igualdade surge
como regra para o equilíbrio de direitos e, no caso em tela,
dos direitos da pessoa com deficiência, eliminando todas
as formas de discriminação contra estes, sendo
especialmente cobrados tais preceitos empós aprovação
do Decreto 3.956/01, que promulgou a Convenção
Interamericana para a eliminação de todas as formas de
discriminação contra as pessoas com deficiência.
A norma supra, estatui prefacialmente que as
pessoas portadoras de deficiência têm os mesmos direitos
humanos e liberdade fundamental que as outras pessoas e
que estes direitos, inclusive o direito de não serem
submetidas à discriminação com base na deficiência,
emanam da igualdade e dignidade que são inerentes a todo
ser humano. Resta, portanto, estampado a importância do
princípio da dignidade da pessoa humana, consagrado
tanto na Constituição Federal de 1988, quanto em normas
supralegais, sendo para Nunes (2009), um supraprincípio
constitucional, pois está acima dos demais princípios. A
conquista da dignidade humana das pessoas com
deficiência só é possível num Estado em que se garanta
também a igualdade, conhecido como princípio da
isonomia, assegurado no artigo 5º da Constituição
Federal,
Inclusão de pessoa com deficiência na educação
superior. O Ministério da Educação e Cultura, no que
tange a educação inclusiva vem implementando desde
2014 nas universidades públicas ações para eliminar
barreiras físicas, pedagógicas e de comunicação, a fim de
assegurar o acesso e a permanência de pessoas com
deficiência nas instituições públicas de ensino superior
através do Programa Incluir.

Com esse start nas décadas de 30, 40 e 50, o Brasil
não mais olvidou os direitos especiais, açambarcando
cada vez mais todos os tipos de deficiência, intuindo
contemplar gradualmente todos em seu bojo normativo.
Exemplo disso se vê na edição do Decreto Federal nº
44.236/58, que criou a Campanha Nacional de Educação
e Reabilitação de Deficientes da Visão, posteriormente
denominada de Campanha Nacional de Educação de
Cegos, bem como a promulgação do Decreto 72.425/73
onde fora criado o Centro Nacional de Educação Especial
com o objetivo de planejar e executar políticas para o
desenvolvimento da educação especial, buscando avaliar
a execução dos programas, visando aperfeiçoar o
atendimento dos alunos com necessidades especiais.
Na mesma linha evolutiva, pode-se observar a
criação da Secretaria Nacional de Educação Básica, em
1990, que assumiu total responsabilidade na educação
especial, dando início à normatização da educação
especial nos demais estados da federação. Segundo Glat e
Fernandes (2005), esta concepção de Educação Especial
partia da premissa básica de que:
pessoas com deficiências têm o direito de usufruir as
condições de vida, o mais comuns ou normais possíveis
na sua comunidade, participando das mesmas
atividades sociais, educacionais e de lazer que os
demais.

Todos os instrumentos normativos supra abriram
caminho para a magnânima Constituição Federal de 1988,
onde notoriamente tais preocupações ganham elevado
destaque, conforme se vê nas redações dos artigos 6°, 23,
24, 208, 227 e 244, estatuindo que são deveres da
sociedade e do Estado, promover a inclusão e
desenvolvimento das pessoas portadoras de deficiência.
A norma supra promulgada em 1988 reinou
absoluta por longo período, pulverizando a igualdade
entre as pessoas no território brasileiro, dando o tema,
novo salto quando da realização da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência das Organizações
das Nações Unidas, assinada pelo Brasil em 2007 e
alterando o teor constitucional do artigo 5°, §3° da CF/88.
Assim, aprovado pelo Decreto Legislativo nº
186/08 e promulgado pelo Decreto nº 6.949/09, norteou a
proteção jurídica inerente aos deficientes, ratificado pelo
recentemente Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei
13.146/2015.
A legis supra, prescreve em seu artigo 2° que:
Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem
impedimento de longo prazo de natureza física, mental,
intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma
ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena
e efetiva na sociedade em igualdade de condições com
as demais pessoas.

Aplicabilidade das leis e princípios que
garantem acessibilidade no ensino superior. No Brasil,
no que toca a análise das legislações e sua relação com a
sociedade inclusiva, pode-se observar vasto compêndio
normativo que asseguram o direito da pessoa com
deficiência ao acesso a educação superior, devidamente
fundamentado em princípios e diretrizes contidas na
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Tais ações fazem parte do eixo educação do Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência – Viver
sem Limite, que envolve diversos ministérios para
promover a inclusão, autonomia e direitos das pessoas
com deficiência, se destacando em comparação as
universidades privadas. De acordo com dados coletados
da Cartilha 2012 referente ao censo 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, o Brasil
tinha à época uma população de 190.732.694 habitantes,
revelando que 23,9% da população brasileira possuá
algum tipo de deficiência, quase 46 milhões de pessoas,
sendo destaque a deficiência a visual, representado por
18,6% da população, ou seja, mais de 35 milhões de
deficientes visuais contado no ano de 2010, conforme
infere o gráfico abaixo:

Para que tais cursos sejam credenciados e
recredenciados pelo MEC, as Universidades privadas
precisam ainda seguir a Portaria 3.284/03, que indica os
requisitos para acessibilidade dos deficientes em geral.
Neste diapasão, têm-se que os estudantes com deficiência
passaram de 2.173 no começo do período para 20.287 em
2010, sendo 6.884 na rede pública e 13.403 na rede de
ensino superior particular.
O número de instituições de educação superior que
atendem alunos com deficiência mais que duplicou no
período, passando de 1.180 no fim do século XX para
2.378 em 2010, contando entre estas, 1.948 unidades com
estrutura de acessibilidade para os estudantes. Assim,
considerando as informações supra, observa-se que no
ano do senso – 2010, menos de 0,01% das pessoas com
deficiência no Brasil entraram nas universidades públicas
ou privadas.

Tabela 1 – Tipos de deficiência

CONCLUSÕES
As pesquisas sobre o tema vergastado demonstram
que ao longo da história, as pessoas com deficiência eram
maltratadas pela sociedade, variando as formas de castigo
dependendo do período da história, sendo o execramento
do deficiente uma constante na história.
Por mais maquiavélico que possa parecer, aqueles
que eram mortos pela sequela adquirida ao nascer ou a
posteriori sofriam bem menos que aqueles obrigados a
passar por castigos severos, participações em rituais com
assunção de culpa por fato ou erro jamais cometido, sendo
suas condenações unicamente a deficiência suportada.
Apesar de um longo período negro na história, importante
avanços foram conquistados em prol das pessoas com
deficiência, tendo seu apogeu com o limiar do século XX,
expandindo sobremaneira as garantias dadas à estas
pessoas.
Embora tenham sido identificados alguns
progressos na área de inclusão do deficiente visual no
Ensino Superior ainda há muito a avançar, destacando-se
que a capacitação de todos os profissionais nas
instituições de ensino superior não apenas imbui o
respeito ao indivíduo, como também, exercita a aceitação
da sociedade, tornando-a inclusiva e preparada para as
mais diferentes deficiências.
Assim, pode-se concluir que a inclusão e
acessibilidade no ensino superior para a pessoa com
deficiência é direito fundamental, sendo a prática desses
atributos o exercício pleno dos direitos à igualdade e a
dignidade, fundamentadamente prevista e lastreada nas
legislações de amparo ao deficiente.

Fonte: Cartilha do Censo 2010

As políticas de incentivo das universidades
públicas quanto a inclusão das pessoas com deficiência
envolve providências que vão desde as garantias para
realização de processo seletivo até o aporte contínuo e
sistemático de recursos orçamentários da União para a
execução de ações de acessibilidade, através do
Ministério da Educação.
Muito embora os incentivos para a pessoa com
deficiência nas universidades públicas sejam maiores, os
dados demonstram que o ingresso do deficiente é
reduzido em virtude de os vestibulares serem rígidos e não
haver lei de cotas para garantir esse ingresso, sendo a
concorrência ampla entre os candidatos, independendo se
estes possuem ou não deficiências.
Segundo o MEC, A quantidade de matrículas de
pessoas com deficiência na educação superior aumentou
933,6% entre 2000 e 2010, no entanto os programas do
Governo Federal não disponibilizam recursos para
inclusão de deficientes nas Universidades privadas,
devendo estas seguir os termos da Lei 13.146/2015. A
referida norma assegura às pessoas com deficiência o
acesso à educação profissional e tecnológica em
igualdade de oportunidades e condições com as demais
pessoas, sendo vedada a cobrança de taxas adicionais.
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daquela esposada nas bibliografias. Possibilita a
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penosa, não sendo, até o momento, alvo de legislação
específica.
A evolução histórica da proteção ao trabalhador.
No mundo, têm-se que Direito do Trabalho surgiu da
necessidade da retirada da baixa classe da condição de
extrema penúria vivida no continente europeu em meados
do século XVIII, chegando a anteceder o advento da
Revolução Industrial, tendo clara indicação de
regulamentação nos séculos XV e XVI.
Naquela época, os trabalhadores comuns da maior
parte da Europa pré-industrial iniciaram a exigência por
direitos, ocasião em que poderiam ou não ser aceitos ou
reconhecidos
pelas
cortes
das
autoridades
governamentais ou classes dominantes. No Brasil, tais
preocupações remontam a Carta Magna brasileira, sendo
debatida e legislada tal matéria desde a década de 60,
conforme análise da legislação previdenciária, de onde se
verifica o surgimento do adicional de penosidade,
precisamente com o advento da Lei Orgânica 3.807 de
1960.
No entanto, tais leis foram revogadas sem,
contudo, haver suplantação da norma subtraída, restando
lacunosa no hodierno ordenamento jurídico brasileiro a
regulamentação do tema, desaparecendo as referências
normativas sobre as atividades penosas. Apenas em 1991
e 1999 surgiram normas específicas de âmbito
previdenciário fazendo alusão ao referido direito, sem,
contudo, regulamentá-lo expressamente.
Possibilidade de remuneração pelo sofrimento
decorrente de trabalho. Por mais absurdo que possa
parecer, os adicionais hodiernamente existentes e aqueles
em que se busca regulamentar, intui unicamente
remunerar o trabalhador pelo sofrimento extra suportado
em decorrência do exercício de determinada atividade.
Embora a ideia soe paradoxal, é estritamente necessária
tal remuneração, surgindo como compensação pelo
prejuízo físico e moral advindos da relação de trabalho.
Dessa forma, segundo as lições de DELGADO (2008, p.
737):

INTRODUÇÃO
O presente artigo trata sobre a necessidade de
regulamentação do adicional de penosidade, com vistas a
proteger os direitos dos trabalhadores, considerando ser
esta uma garantia prevista pela hodierna Carta Mãe.
Embora constitucionalmente previsto, o adicional de
penosidade ainda é pouco conhecido entre os
trabalhadores brasileiros. O relapso legislativo agrava a
situação daqueles que laboram de forma sub-humana, não
beneficiando os trabalhadores devido à ausência de uma
norma regulamentadora.
Busca-se, portanto, a reunião de discussões
doutrinárias, jurisprudenciais e projetos de leis sobre o
tema, aclarando a possibilidade e necessidade de
regulamentação a fim amparar ordinariamente tais
direitos, garantindo-os efetivamente, dissecando-se em
definitivo o conceito de penosidade e as perspectivas de
regulamentação do referido adicional, como forma de se
suprir tal lacuna.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na pesquisa em pauta, foram utilizados métodos
qualitativos, consistindo estes na identificação e
interpretação das informações necessárias evidenciar o
descaso legislativo face a latente necessidade de
regulamentação do tema. Ao longo do presente estudo,
foram possibilitadas análises objetivas sobre a lacuna
legal, ocasionado pela determinação constitucional e
desmando legislativo, embate que fragmenta e tolhe os
direitos de quem labora em condições sub-humanas.
Para tanto, foram buscados as escassas disposições
infraconstitucionais que tentam a regulação do tema, tais
como projetos de leis, doutrinas e jurisprudências, sendo,
por conseguinte, estabelecido descritivamente os
fenômenos abordados, com a promoção analítica do
objetivo proposto, consubstanciado pela bibliografia
disponível sobre o assunto em questão.

“os adicionais legais, podem ser então, conceituados
como
sendo
as
parcelas
contraprestativas
suplementares devidas ao empregado em virtude do
exercício do trabalho em circunstâncias tipificadas
mais gravosas, sendo estes, parcelas salariais,
integrantes da remuneração do empregado para todos
os fins, estando previstas de forma esparsa na
legislação autônoma e heterônoma trabalhista.”

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Constituição Federal, encampou em seu bojo
normas trabalhistas diversas, intuindo amparar aqueles
que possibilitam o progresso nacional, ajudando com o
suor de seus rostos e o trabalho diuturno a alavancar a
economia. Entre os importantes direitos estatuídos na
Carta Magna brasileira, encontra-se o amparo àqueles que
labutam arduamente em jornada diária, sendo, portanto,
incorporado às normas trabalhistas a previsão do
pagamento de adicional sobre a atividade considerada

Diferença entre os adicionais previstos em lei.
Hodiernamente, têm-se no ordenamento jurídico
brasileiro em matéria trabalhista três adicionais, sendo
dois adicionais devidamente regulamentados pelas
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normas infraconstitucionais e um terceiro ainda pendente
de regulamentação. Os adicionais regulamentados são os
de periculosidade e insalubridade, sendo ambos
reconhecidos,
definidos
e
conceituados
pela
Consolidação das Leis da Trabalho, especificamente nos
artigos 189 e 193 respectivamente, além de centenas de
entendimentos sumulares, doutrinários e jurisprudenciais.
Segundo Romar (2014: p. 614 a 617), as atividades
insalubres são todas aquelas que podem abalar a saúde do
trabalhador de forma grave, ocasionando doenças,
dizendo respeito ao risco à saúde do trabalhador, sendo o
referido adicional, correspondente a uma parcela
remuneratória destinada a compensar o trabalho prestado
em condições que possibilitem a atuação de agentes
nocivos à saúde.
Enquanto acerca dos trabalhos periculosos, Romar
(2014, p. 609) disciplina que seu conceito é muito mais
restrito do que se possa imaginar, sendo inclusive somado
ao conceito expresso no artigo 193 da CLT, o
reconhecimento pelo Tribunal Superior do Trabalho
como devido tais adicionais aos empregados expostos a
radiação ionizante ou a substância radioativa. Ambos os
institutos podem ser perfeitamente diferenciados,
podendo, de forma sintética, definir tais diferenças nos
ensinamentos de Regina Célia Buck, onde disciplina que:

especificidade, porém doutrinariamente vem sendo
definido como aquele em que o agente agressivo é o
próprio trabalho, em razão de sua natureza, e não um
agente externo, estando juridicamente regulamentado
apenas para os servidores públicos civis da União, das
autarquias e das fundações públicas federais, e para fins
previdenciários.
Importa ressaltar que tal direito é constitucional,
contemplado no artigo 7°, inciso XXIII, in verbis:
CF/88. Art. 7°. São direitos dos trabalhadores urbanos
e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua
condição social: (…)
XXIII – adicional de remuneração para as atividades
penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei;

Em que pese ter sido determinado há 30 anos a
regulação do tema, o legislativo brasileiro pouco tem se
importado com as mazelas diuturnas vividas pelos
trabalhadores, tudo pelo fato de que o referido direito
decorre de norma constitucional de eficácia limitada,
necessitando de uma lei integrativa infraconstitucional e
consequente regulamentação legal, para que possa ser
pleiteado. (ROMAR, 2014: p. 618)
Fato é que milhares de trabalhadores morrem
todos os anos vítimas dessa omissão legislativa e da
conivência do judiciário e da população, que nada fazem
para solucionar o feito, em clara desobediência aos
ditames constitucionais. O assunto possui crescente
debate doutrinário, onde se preceitua que, em termo
atuais, saudável seria colocar a penosidade como
suplementadora da lacuna existente entre os conceitos já
instituídos pelos entendimentos doutrinários de
periculosidade e insalubridade.
Acerca do adicional de penosidade, Romar (2014,
p. 619) preceitua que:

“A periculosidade se distingue da insalubridade,
porque esta, enquanto não houver sido eliminada ou
neutralizada, afeta continuadamente a saúde do
trabalhador; já a periculosidade corresponde apenas a
um risco, que não age contra a integridade biológica do
trabalhador, mas que, eventualmente (sinistro), pode
atingi-lo de forma violenta.”

Em material bibliográfico específico sobre o tema,
a MM. Juíza do Trabalho Janaína Saraiva da Silva – TRT
4° Região, indica que a primeira e grande diferenciação
entre trabalho insalubre e trabalho periculoso é a forma de
agressão sofrida pelo trabalhador, conforme propiciada
por agente insalubre ou perigoso. Segundo a magistrada,
o trabalho insalubre é aquele que afeta ou causa danos à
saúde, provocando doenças, em face da agressão de
agentes físicos, químicos ou biológicos, inferindo-se o
seguinte:

“Poderiam ser consideradas como penosas as
atividades nas quais o empregado é submetido a
condições de trabalho mais gravosas, mais difíceis,
mais desgastante do que o normal e que podem, até,
levar a um prejuízo à saúde ou à integridade física dele,
mas que não são classificadas como atividades
perigosas ou insalubres.”

Na mesma esteira de raciocínio, Melo (2016), traz
as preocupações no âmbito médico, dizendo que a
doutrina médica define o trabalho penoso como sendo
aquele desgastante para a pessoa humana, sendo:

(...) as agressões geradas pela insalubridade,
normalmente, são percebidas em longo prazo, na
medida em que o agente insalubre vai minando as
resistências do organismo humano paulatinamente. Já
o trabalho periculoso pode levar à incapacidade ou
morte súbita. (AMATRA IV – Caderno 08).

(...) o tipo de trabalho que, por si ou pelas condições em
que exercido, expõe o trabalhador a um esforço além do
normal para as demais atividades e provoca desgaste
acentuado no organismo humano. É o trabalho que,
pela natureza das funções ou em razão de fatores
ambientais, provoca uma sobrecarga física e/ou
psíquica para o trabalhador. É próprio de algumas das
atividades do trabalhador rural e também na área
urbana. Exemplo: cortador de cana.

No entanto, o presente estudo versa único e
exclusivamente acerca do instituto do adicional de
penosidade, motivo pelo qual, debruçaremos sobre o tema
a partir do próximo tópico.
Do Adicional de Penosidade. Etimologicamente,
tem-se que o vocábulo penoso é aquele que é causa de dor,
sofrimento ou incômodo, que requer grande esforço ou
grande
sacrifício,
inferindo-se,
portanto,
ser
extremamente subjetivo tal conceito, visto que, aquilo que
é penoso para alguns, pode ser relativamente aceitável
para outros, sendo reconhecido a tarefa árdua de
identificar com precisão a incidência do trabalho penoso.
Em matéria trabalhista, o trabalho em condições
penosas ainda não restou normatizado em sua

Resta verificado, portanto, ser uníssono na
doutrina a necessidade de remuneração daqueles que
literalmente penam para subsistir, que laboram em
condições extremas ou degradantes, sendo dever do
Estado garantir tal proteção, omitindo-se há três décadas
de regulamentar norma já determinada pela Constituição.
Das Preocupações do Legislador. Desde o
comando constitucional em 1988, diversos foram os
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penosidade, razão não há para excluí-lo da
condenação, uma vez comprovado que o Reclamante
trabalhava em altura de quatro a cinco metros, com
frequência, em andaimes móveis e externos,
ressaltando-se que os acordos e convenções coletivas de
trabalho são reconhecidos pelo art. 7º, inciso XXVI, da
Constituição Federal. (TRT da 3.ª Região; Processo:
0000026-44.2010.5.03.0129/RO; Data de Publicação:
17/02/2011).

projetos de lei intuindo a regulamentação do tema,
visando a garantia dos direitos dos trabalhadores e o
consequente amparo normativo nas relações trabalhistas,
destacando-se entre esses, o PL nº 1015/1988 apresentado
pelo então Deputado Paulo Paim ainda em 1988 e
figurando na condição de mais antigo projeto legislativo
sobre o tema, bem como o mais recente, o PL nº
4243/2008 de autoria do Deputado Federal Maurício
Rands.
Ocorre que entre os projetos de leis supra
indicados, vários outros os seguiram, podendo-se
inclusive citar o PL nº 7663/2006, apresentado pelo
Deputado Daniel Almeida, todos conceituando o instituto
debatido da seguinte forma:

Percebe-se que, enquanto o legislador dormita
sobre o tema, o judiciário, a fim de garantir o não
perecimento do direito, legisla paralelamente por meio de
suas decisões terminativas, dando vazão às
determinações constitucionais. Em que pese a ausência de
norma reguladora, resta provado ser perfeitamente
aplicável e consequentemente legítima a regulamentação
do adicional de penosidade por instrumento normativo,
devidamente aplicado em consonância com o comando
constitucional, em claro uso das as fontes autônomas do
Direito do Trabalho.
Decisões como a supracitada somente são
possíveis, pelo fato do Direito Coletivo do Trabalho ser
construído por meio dos entes coletivos, consubstanciada
no princípio da criatividade jurídica, sendo os
instrumentos coletivos, portanto, fontes de normas
cogentes, que adentram o núcleo de direitos do
trabalhador.
Tais preceitos são determinados pela própria
Constituição da República, em seu art. 7º, XXIV, onde
determina o reconhecimento das convenções e acordos
coletivos de trabalho. Observa-se, portanto, que os
instrumentos coletivos e as decisões normativas da Justiça
do Trabalho são devidamente reconhecidos pela CF/88,
tornando-se importantes armas contra o descaso
legislativo.
Em continuidade ao entendimento da legalidade
do reconhecimento do adicional debatido pela Justiça
Trabalhista, importante se faz observar inclusive a
possibilidade deste ser pago de forma simultânea ao
adicional de insalubridade. O que novamente pode soar
como como absurdo, fora reconhecido pela Quarta Turma
do Tribunal Superior do Trabalho ao não conhecer
Recurso de Revista, interposto pela Rede Ferroviária
Federal – RFFSA, firmando por esta decisão, precedente
sobre a penosidade, visto que ainda não foram objeto de
lei específica.
A RFFSA tinha por objetivo evitar a
concomitância dos adicionais, imposta em condenação
pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais, favorável a um
grupo de ferroviários, alegando na ocasião, violação ao
artigo 193 da CLT, que proíbe a acumulação dos
adicionais de periculosidade e de insalubridade, ocasião
em que necessariamente deveria o trabalhador optar por
um dos adicionais. Apesar do esforço da RFFSA em
imbuir ao TST a analogia apresentada, fora-lhe negado tal
pleito sob o argumento de que o referido artigo 193 da
CLT, é específico em possibilitar a relação de opção
apenas sobre o adicional de periculosidade e
insalubridade, não se relacionando sobremaneira com o
adicional de penosidade.
Ainda sobre a decisão, explicitou o relator que o
inciso XXII do artigo 7º da Constituição Federal apenas

PL nº 1015/1988
Art. 1°. Serão consideradas atividades penosas aquelas
que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exijam dos empregados esforço e
condicionamento físicos, concentração excessiva,
atenção permanente, isolamento e imutabilidade da
tarefa desempenhada em níveis acima dos limites de
tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do trabalho a que estão submetidos.
PL nº 7663/2006
Considera-se penoso o trabalho exercido em condições
que exijam do trabalhador esforço físico, mental ou
emocional superior ao despendido normalmente, nas
mesmas circunstâncias, ou que, pela postura ou atitude
exigida para seu desempenho, sejam prejudiciais à
saúde física, mental e emocional do trabalhador, desde
que não estejam previstas como insalubres ou
perigosas.
PL nº 4243/2008
Art. 196-A. Considera-se penoso o trabalho exercido em
condições que exijam do trabalhador esforço físico,
mental ou emocional superior ao despendido
normalmente, nas mesmas circunstâncias, ou que, pela
postura ou atitude exigida para seu desempenho, sejam
prejudiciais à saúde física, mental e emocional do
trabalhador.

Verifica-se, portanto, que, mesmo de forma
tímida, o legislativo vem se preocupando com o tema,
sendo pauta de alguns congressistas as mazelas sofridas
no âmbito do trabalho, especialmente àqueles análogos
aos trabalhos escravos, onde muito se trabalha, pouco se
ganha, tendo por resultado a morte prematura pela
ausência de fiscalização ou legislação específica.
Dos Entendimentos Jurisprudenciais sobre o
tema. Enquanto o legislador arrasta-se preguiçosamente
no sentido de regulamentação do tema, o judiciário
trabalhista já o tem reconhecido em diversas ocasiões,
lastreando seus entendimentos em instrumentos coletivos
e decisões normativas, trazendo réstias de luz a negritude
da omissão do Poder Legislativo. Como exemplo,
podemos citar a decisão proferida pelo TRT da 3ª Região
que garante ao empregado o pagamento do adicional de
penosidade, por constar tal instituto de convenção
coletiva da categoria:
ADICIONAL CONVENCIONAL DE PENOSIDADE.
CABIMENTO. Restando claro que, nos exatos termos
das cláusulas 6ªs das Convenções Coletivas trazidas aos
autos, o trabalho externo realizado a uma altura acima
de três metros já é, de per se, suficiente para ensejar o
direito obreiro ao recebimento do adicional de
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estabelece como um dos direitos dos trabalhadores o
adicional para a remuneração das atividades penosas,
insalubres ou perigosas, não se vislumbrando a pretensa
violação aos dispositivos legal e constitucional, na
medida em que um e outro não tratam da cumulatividade
de pagamento de adicionais.
O relator, na pessoa do Juiz Convocado Dr. Luiz
Antônio Lazarim destacou que o adicional de penosidade
depende de lei regulamentadora, a qual caberá definir sua
cumulatividade ou não com os adicionais de
insalubridade e periculosidade. Tais ressalvas de atuação
jurisdicional não se trata apenas dos órgãos do Judiciário
Trabalhista, podendo ser verificado atuação sobre o tema
inclusive pelo Pretório Excelso, utilizando-se na ocasião,
de analogia previdenciária extraída das normas seguintes,
in verbis:

normal, logo, infere-se que o adicional de penosidade ora
estudado tende a ser um acréscimo fornecido aos
trabalhadores por exercerem atividades que lhes causem
um desgaste físico e psicológico além do comum.
Restou configurado inexistir lei conceituando e
regulamentando o trabalho penoso e seus respectivo
adicional, no entanto, pode ser observado que, em que
pese a clara existência de lacuna normativa, tal
regulamentação poderá ser feita de forma genérica pela
analogia de outras leis pontualmente, para determinada
categoria profissional, grupo ou classe de trabalhadores,
por meio de negociação coletiva, ou outro tipo de norma
cogente, sendo plenamente possível com a integração do
direito assegurado pelo artigo 8° da CLT.
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LEI 8.213/91. ART. 57.
A aposentadoria especial será devida, uma vez
cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que
tiver trabalhado sujeito a condições especiais que
prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15
(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme
dispuser a lei.
LEI 8.212/90. ART. 71.
O adicional de atividade penosa será devido aos
servidores em exercício em zonas de fronteira ou em
localidades cujas condições de vida o justifiquem, nos
termos, condições e limites fixados em regulamento.

Desta forma, analisando os ditames legais
preceituados no dispositivo supra, restou verificado a
possibilidade legal de concessão de aposentadoria
especial para as atividades penosas, visto que tais
atividades são prejudiciais à saúde do trabalhador, sendo
exatamente esse o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, ex vi:
PREVIDENCIÁRIO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. MAGISTÉRIO. REGIME CELETISTA.
CONVERSÃO. TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL.
POSSIBILIDADE.
ATIVIDADE
PENOSA.
RESTRIÇÃO. OPÇÃO. APOSENTADORIA. SISTEMA
COMUM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA PARTE DESPROVIDO. 1. as Turmas que
integram a Egrégia Terceira Seção têm entendimento
consolidado no sentido de que o servidor público, que
sob regime celetista, exerceu atividade considerada
penosa, insalubre ou perigosa, tem direito à contagem
especial desse período, a despeito de ter,
posteriormente, passado à condição de estatutário.
(Resp 494618/PB, Ministra Laurita Vaz, T5, julgamento
15/04/2003)

Importante se faz observar que a inércia do
legislador não tem obstado a atuação do Judiciário que, na
medida do possível, dentro dos critérios de razoabilidade
e fundamentando suas decisões por analogia ou norma
cogentes, vêm garantindo a devida prestação jurisdicional
àqueles que merecidamente necessitam do amparo.

CONCLUSÕES
Pelo presente estudo, restou latente a inexistência de
lacuna conceitual sobre a atividade penosa, podendo ser
concluído que, segundo a atual jurisprudência, estas são
tipos diversos de trabalhos desenvolvidos sob desconforto
físico e psicológico superior ao decorrente do trabalho
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As redes sociais contribuíram para que um gênero de
comunicação ganhasse força na sociedade: o meme. A
modalidade se baseia na associação de uma imagem e texto
com o intuito de transmitir uma mensagem rápida,
geralmente, com um toque de humor. Para os professores,
essas expressões de internet podem ser exploradas em sala
de aula tanto como ferramenta didática quanto para se
aproximar dos alunos (PAVANELLI-ZUBLER, 2017).
Os objetivos deste trabalho foram os de analisar os
aspetos que fazem com que um meme capte a atenção do
aluno ao ponto de curtir e compartilhá-lo; conhecer os
motivos que levam o indivíduo a publicar/compartilhar um
meme; e verificar o uso de memes como estratégias de
ensino-aprendizagem em sala de aula. Para tanto, foi
disponibilizado um questionário online onde 159 pessoas o
responderam, das variadas idades, cursos e instituições de
ensino superior do país.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para o desenvolvimento da pesquisa optou-se pela
elaboração de um questionário no Google forms, que foi
disponibilizado durante um mês para professores e alunos
de grupos e redes sociais acadêmicas, buscando assim ter a
maior participação possível. O questionário tinha um
conjunto de perguntas para caracterizar a amostra (gênero,
idade, curso, IES); duas (02) perguntas de múltipla escolha
que indagavam os aspetos que fazem com que um meme
capte a atenção do aluno, ao ponto de curtir e compartilhálo, e sobre os objetivos buscados ao publicar/compartilhar
um meme.
Adicionalmente foram apresentados dois conjuntos
de perguntas que deveriam ser respondidas em escala de
Likert, de cinco componentes, uma para avaliar frequência
e outra concordância. No primeiro conjunto buscou-se
quantificar a frequência com que certos tipos de memes são
curtidos e compartilhados, e no segundo conjunto se
objetivou verificar o nível de concordância com o uso de
memes como estratégias de ensino. O relatório do Google
forms foi trabalhado em folha de cálculo para calcular
média e frequências absolutas e relativas das diferentes
variáveis, sempre considerando para ambos os gêneros.

particulares): 44,1% da Faculdade La Salle Manaus (n=
67), 13,8% da Universidade Federal do Amazonas (n= 21),
11,2% da Universidade do Estado do Amazonas (n=17) e
7,2% da Universidade Federal do Ceará (n=11). Os alunos
eram de 34 cursos, sendo os três mais representativos: 25%
de Licenciatura em Educação Física (n= 38), 13,2% de
Administração (n= 20) e 10,5% de Jornalismo (n= 16). A
área do conhecimento mais participativa foi de cursos das
Ciências Sociais Aplicadas (n= 13) (Figura 1)
Tabela 1. Composição da amostra em função da idade
(anos) por gênero
Gênero
Feminino
Masculino
Total

Áreas do Conhecimento

INTRODUÇÃO

Mín
17
18
17

Máx
54
48
54

̅
𝑿
26,4
25,8
26,2

Mo
22
21
21

% da Mo
12
19
13

Biológicas
Agrárias
Letras-Arte
Saúde
Humanas
Exatas
Sociais Apli.
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Cursos de Graduação
Figura 1. Número de cursos de graduação por área do
conhecimento que compunham a amostra
Objetivo dos Memes. Para os acadêmicos, os memes são
formas engraçadas de apresentar situações do cotidiano e a
maioria (n= 114; 72,1%) concorda em que ajudam a
chamar a atenção sobre uma problemática, 22,8%
consideram que os memes têm como objetivo ensinar e
servem para aprender, e 5,1% pensa que são usados para
insultar as pessoas.
Estas opiniões foram semelhantes entre ambos os
gêneros, existindo somente uma leve diferença na opinião
sobre os memes serem usados como forma de insultar
pessoas; os homens (7,8%) parecem identificar mais essa
prática que as mulheres (3,2%).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Tabela 2. Frequência de resposta por gênero para o
Características da Amostra. O questionário foi objetivo que os memes cumprem. F: feminino; M:
preenchido por 159 pessoas (59,5% mulheres e 40,5% masculino
homens), com idades entre 17 e 54 anos (𝑋̅ = 26,2 anos e
Objetivo dos memes
F
M
Mo = 21 anos, Tabela 1).
Chamar
a
atenção
para
uma
problemática
69
45
Como tratava-se de um questionário on-line
Ensinar e aprender
22
14
houve participação de acadêmicos de diversos cursos e IES
Insultar
as
pessoas
3
5
do país, porem 83,6% da amostra foi de alunos de Manaus
(n=133). Participaram alunos de 21 IES (7 públicas e 14
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De fato, os acadêmicos demonstraram não ser do
tipo “curto todo”, já que somente 7% declararam curtir
qualquer tipo de meme, pois todos captam sua atenção.
Observa-se certo critério para decidir curtir e compartilhar
um meme, já que o simples uso de imagens engraçadas e
de textos interessantes não são suficientes (12% e 8,9%
respetivamente). O que capta a atenção do acadêmico ao
ponto de querer curtir e compartilhar o meme é a
combinação desses dois fatores: imagem e texto (49,4%).
Ainda assim, 20,9% curte e compartilha o meme porque se
trata de uma pessoa ou situação que reconhece (Tabela 3).
Tabela 3. Frequência de resposta para a pergunta: Em que
situação um meme capta sua atenção a ponto de curti-lo e
compartilhá-lo? F: feminino; M: masculino
Situação
Quando imagem e texto são de meu interesse
Quando está relacionado com uma pessoa ou
situação que conheço
Quando a imagem usada é engraçada
Curto tudo
Quando o texto é de meu interesse
Não curto, nem presto atenção aos memes

F M
50 28
20 13
9 10
7 4
6 8
2 1

Memes que se curtem e Compartilham. As respostas a
esta questão indicam que não existe uma necessidade
prática ou rotina, entre os acadêmicos, em curtir e
compartilhar os memes, o que continua demonstrando
certo grau de seletividade no processo. De fato, observa-se
(Tabela 4) uma preocupação maior com temas como
política e economia para ambos os gêneros (40,5%) que
curtem e compartilham às vezes, mas só 18,3% curtem
sempre. Memes que falam das fofocas dos famosos, de
times esportivos e sobre a vida de pessoas conhecidas
foram, em sua maioria, nunca curtidos nem compartilhados
(64,3%; 53,5% e 27,8% respetivamente) por ambos os
gêneros. Ainda que, no caso dos memes relacionados com
fatos dos times esportivos, 20,6% dos homens sempre
curtem e compartilham, deixando em evidência que esta
temática de discussão segue sendo de maior interesse entre
o público masculino.
Tabela 4. Frequência com que os tipos de memes são
curtidos e compartilhados. F: Feminino; M: Masculino; N:
Nunca; P: Pouco; AV: Às Vezes; FQ: Frequente; S:
Sempre
Tipo de Meme
Política-economia
Fofocas famosos
Fatos do esporte
Meio ambiente
Vida de pessoas
Manif.. culturais

N

P
F

ÀV
M

S

M

M

F

M

F

15

13 18 12 29 15

16

11

16 13

56
59

45 16 7 12
25 18 14 9

7
8

4
4

3
3

6
4

1
13

19

22 24 14 31 19

13

5

7

4

24

20 23 17 21 10

16

7

10 10

16

16 27

13

11

14

8

F

FQ

F

24 20

M

enquanto homens, em sua maioria (13,9%), nunca curtem
nem compartilham; o mesmo ocorre com memes que
tratam de manifestações culturais regionais. Neste último
caso foram os homens os mais interessados, onde 12,7%
declararam curtir e compartilhar às vezes; enquanto 17,2%
declarou curtir e compartilhar pouco.
Memes como Estratégias de Ensino. Ambos os gêneros
concordaram totalmente em sua maioria (52,5%) em que
os memes são uma estratégia criativa que incentivam os
alunos a estudar, que deveria ser muito mais usada pelos
professores (48,7%) e que são uma boa forma para que os
professores enviem avisos e comunicações (50,6%).
Também há unanimidade em não saber se se trata de uma
ferramenta muito limitada para ser usada no ensino
(32,3%).
Quanto a falta de criatividade dos professores para
usarem os memes, 45,7% das mulheres e 48,4% dos
homens discordaram total ou parcialmente dessa falta de
criatividade; o que indica que os acadêmicos não têm
completa certeza de que os professores tenham habilidades
e competências suficientes para criar memes que possam
ser do interesse deles.
Tabela 5. Frequência de concordância sobre o uso dos
memes como estratégias de ensino. 1 (Discordo
Totalmente), 2 (Discordo), 3 (Pode Ser/Não Sei), 4
(Concordo) e 5 (Concordo Totalmente). F: Feminino; M:
Masculino
Memes como
estratégias de Ensino
Incentiva o aluno a
estudar
Deveria ser mais
usada pelos
professores
Limitada p/ o ensino
Professores não são
tão criativos
Boa forma de enviar
avisos

1

2

3

4
M

5

F

M

F

M

F

F

M

F

3

3

3

5

13 16 25

7

50 33

2

4

7

8

12 12 25 11 48 29

14 11 23

9

31 20 17 10

28 13 15 18 21 17 18
2

3

2

14

9

7

M

9

14

12

9

30 18 48 32

Como estratégia de ensino-aprendizagem, os
memes nos convidam a ampliar nossas percepções e
concepções sobre a construção do conhecimento, uma vez
que extrapolando os limites da sala de aula ou a
escola/faculdade, nos permitem aprender em outros
espaços de aprendizagem, ao se deslocarem e se
reconfigurarem sempre, “articulando a escrita, a leitura e a
reflexão, fugindo das técnicas de ler puramente um texto,
suscitando compreensão de múltiplas funções sociais da
leitura no indivíduo” (ROJO, 2013, p. 12).

CONCLUSÕES

8

Comportamentos divergentes foram observados no
interesse de curtir e compartilhar memes relacionados ao
meio ambiente, onde as mulheres declararam ser mais
atentas (19,6%) curtindo e compartilhando às vezes;

Os resultados permitem concluir que os acadêmicos
veem nos memes uma forma humorada de colocar em
evidência problemáticas atuais, em especial temas da
política e da economia, que são preferencialmente curtidas
e compartilhadas quando a imagem e o texto despertam seu
interesse.
Reconhecem também as potencialidades dos
memes como ferramenta pedagógica, e ainda que
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consideram que os professores deveriam usar mais, têm
suas dúvidas sobre a eficiência da ferramenta e a
criatividade dos professores.
Além disso, pode-se afirmar que o uso de memes
em sala de aula pode ser uma prática extremamente
positiva e benéfica, pois traz para todos os envolvidos no
processo de ensino aprendizagem (alunos e professores
principalmente) de uma forma muito didática e eficiente, o
trabalho com o imagético, com o verbal e com o
conhecimento prévio de cada aluno.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho de conclusão de curso é uma
pesquisa de campo, ressaltando a importância das
narrativas infantis para o desenvolvimento e desempenho
da criança no processo ensino e aprendizagem e tem como
objetivos analisar as principais dificuldades das crianças da
educação infantil e Ensino fundamental no processo da
leitura. Identificando as principais metodologias utilizadas
na escola no processo de aquisição da leitura. Verificar as
dificuldades dos pais em relação à falta de hábito de leitura
das crianças e identificar os fatores que podem despertar o
prazer das crianças pela leitura.
Tal estudo é de fundamental importância, pois se
vive momentos de crise. O universo está em constante
conflito e é preciso, urgentemente, resgatarmos a
sensibilidade, a imaginação e a criatividade tão necessária
para um bom desenvolvimento da criança, abrindo, assim,
um espaço maior para a Literatura Infantil, com mais
emoção e interesse.
É preciso que as crianças tenham acesso aos
livros, pois, independentemente de serem poucos os que
leem, a leitura não deixou de ser o meio ideal para a
transmissão das ideias e, para a expressão dos sentimentos,
possibilitando a extensão e profundidade por parte de quem
escreve despertando o gosto pela leitura e pela produção de
textos, pois, é tarefa de todos os que se preocupam com a
aprendizagem, com a cultura em geral.
A leitura e tida como um processo muito
importante no desenvolvimento da criança, tanto
emocional como na capacidade de expressar melhor suas
ideias em geral. Observou-se que a leitura não tem a ênfase
que deveria ter nas escolas. Levando em conta que
literatura não está sendo explorada como se deve nas
escolas e isto ocorre em grande parte, pela pouca
informação dos professores. O que poderíamos fazer para
incentivar o hábito da leitura na infância?

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

interesse pela leitura. Foram desenvolvidas atividades que
de maneira simples pudessem levar a curiosidade pelos
livros literários.
Para observação em sala de aula, foram levados em
conta os seguintes critérios:
• Observar como a professora trabalhava o incentivo à
leitura em sala de aula;
• Observar se ela lia livros literários na sala;
• Observar se as crianças pegavam por conta próprio
livros para ler no cantinho da leitura;
• Se a professora pedia para as crianças lerem em grupo;
• Se era trabalhado diariamente os textos literários;
• E se as crianças gostavam de ouvir histórias.
A população da pesquisa eram alunos de escolas
públicas municipais da zona norte de Manaus e sua amostra
foram crianças do CMEI e Ensino Fundamental anos
iniciais.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a pesquisa notou-se que um dos grandes
desafios dos professores é trazer métodos para sala de aula
que possa fazer com que seus alunos criem interesse pela
leitura sem forçá-los. Os dados analisados neste estudo
permitem visualizar que a prática da leitura não e utilizada
diariamente, mais também não são desprezados.
Observou-se que a biblioteca e utilizada duas
vezes por semana. Um número pequeno para que as
crianças possam se acostumar com os livros. Todas as salas
da escola têm um cantinho da leitura, mais nem sempre tem
livros nos mesmos. São divididas entre as classes para a
visita na biblioteca com o professor, normalmente as
crianças leem gibis e livros de literatura como, conto de
fadas, parlendas e poesia. Um número pequeno para que as
crianças possam se acostumar com os livros. Todas as salas
da escola têm um cantinho da leitura, mais nem sempre tem
livros nos mesmos.
Mesmo não sendo diariamente, a escola em si
trabalha esse processo de aquisição da leitura de algumas
maneiras. Por exemplo, os fantoches, mesmo que seja
poucas vezes, a escola busca de vez enquanto métodos
diferentes para trabalhar a leitura com as crianças.
Sabe-se que o incentivo não deve vir só da escola,
também de casa, os pais deveriam incentivar o hábito da
leitura desde cedo colocando como ponto de partida para
um bom desenvolvimento da criança, assim “o
desenvolvimento de interesses e hábitos permanentes de
leituras é um processo constante, que começa do lar,
aperfeiçoa-se sistematicamente na escola e continua pela
vida afora, através das influências da atmosfera cultural
geral e dos esforços conscientes da educação e das escolas
públicas (BAMBERGER, 1987, p.92).”

O estudo foi baseado nas observações em sala de
aula em duas escolas, que foram de suma importância para
compreensão dos problemas e dificuldades encontradas
nas escolas com relação ao incentivo à leitura. Levando em
conta os métodos utilizados pelos professores, foram
desenvolvidas atividades que pudessem apresentam os
livros para as crianças de uma maneira simples e prazerosa.
Utilizou-se o método-dedutivo para realização da pesquisa,
embasados em fontes bibliográficas e observações. Possui
caráter exploratório, de forma a localizar respostas para os
questionamentos.
A pesquisa foi realizada através da observação
participativa direta, observando quais formas podem ser
trabalhadas as dificuldades dos alunos e como despertar o
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Foram desenvolvidos visitas e um mini evento na
biblioteca, onde foi trabalhado com os livros da biblioteca,
o evento teve o nome “Alice e a Biblioteca Mágica”, foi
realizado com o intuito de incentivar os alunos a
emprestarem o livro da biblioteca. Foram apresentadas
peças teatrais que iam até a metade, para deixarem as
crianças curiosas para lerem os livros.
Sabe-se que esse processo e lento e trabalhoso,
porque a criança não aprende a gostar de livros de uma ora
para outra, e ainda existe algumas dificuldades como a fata
de incentivo, a escola as vezes não tem livros suficiente e
valor dos livros que alto e outros mais fica evidente que a
escola tem o papel de proporcionar a leitura de maneira
adequada, mais isso não quer dizer que seja possível para
todas as escolas.
Nem todas as escolas dão a importância
necessária para que haja esse contato com livros e algumas
escolas acabam falhando por não conseguir mostrar as
crianças à beleza, a magia e o prazer que uma boa leitura
proporciona ao seu leitor. Frantz (2005) afirma que o aluno
não consegue perceber a leitura como algo significativo,
por isso não se interessa por ela. A este respeito Kaercher
(2001) destaca que “Somente iremos formar crianças que
gostem de ler e tenham uma relação prazerosa com a
literatura, se proporcionar desde cedo, um contato
frequente e agradável com o objeto livro e com o ato de
ouvir e contar histórias (KAERCHER, 2001, p.82).”
Mesmo com dificuldades apresentadas pela
escola, os professores apresentam alguns recursos que
ajudam o trabalho com leitura na sala de aula. Uma
professora fala numa conversar informal, que por falta de
recurso na escola ela tira do próprio bolso para poder
facilitar sua aula. Isso acontece tanto nas salas de aulas
quanto nas bibliotecas, observa-se a falta de livros para
serem trabalhados.

não tendo livros para todos e em algumas não há nem
mesmo bibliotecas.
A leitura é uma fonte de conhecimentos que
servem de grande animação e motivação para que a criança
goste da escola e de estudar. Além da satisfação pessoal ela
contribui para a construção de modelos associados às
formas de escrita, e tem como finalidade de formação de
leitores competentes, com função de escritores. O espação
de construção da leitura é um método no qual o leitor efetua
um trabalho ativo, a partir dos seus conhecimentos.
Algumas crianças têm contato com textos que lhe
são lidas, leem livros, revistas e jornais no seu dia-a-dia.
Porém, outras não têm livros, nem jornais em casa e
começam a se familiarizar com livros somente quando
entram na escola, por isso é tão importante trabalhar com a
literatura desde a educação infantil.
A partir dos resultados da pesquisa ficou claro que
não basta dispor de livros literários e introduzi-los na sala
de aula de qualquer jeito, é fundamental compreender quais
os benefícios que este material pode promover aos alunos,
bem como ter noção de como trabalhá-lo, o que se fazer
antes, durante e depois da leitura, e principalmente a
professora deve ser um exemplo para despertar em seus
alunos o gosto pela leitura. Outro ponto observado e que
pode vir a ser objeto de futuras pesquisas é o tipo de
literatura utilizada pelas professoras da educação infantil,
muitas vezes se pensa que pelo fato de serem crianças
pode-se ler qualquer coisa, mas percebemos que a
qualidade dos livros é significativa para o desenvolvimento
de uma prática de leitura adequada.
Sendo assim, faz-se necessário que o educador
vivencie a experiência de entrar em contato com a literatura
infantil, para que consiga abstrair o sentido da literatura
para depois explorar o livro de forma prazerosa,
proporcionando o desenvolvimento integral das crianças.

CONCLUSÕES
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Tendo em vista que, acabou-se encontrando um
desinteresse de alguns professores com relação ao
incentivo à leitura com as crianças menores, acabou
levando a elas um desconhecimento sobre os livros,
levando a pesquisa nos primeiros momentos há
dificuldades para trabalhar no conteúdo proposto, deixando
em segundo plano o incentivo, logo coloca-se em primeiro
plano essa brincadeira das crianças com os livros, para
poder incentiva-los.
A leitura de literatura infantil na infância
possibilita às crianças uma nova visão de mundo
permitindo que elas enfrentem e resolvam seus problemas
através da reflexão de si mesmo e da sociedade. Além de
desenvolver a imaginação, a argumentação e a criatividade.
Para isso é necessário trabalhar a literatura infantil a partir
de uma concepção pautada no prazer e no gosto pela
leitura. Assim o texto literário não pode ser trabalhado na
escola sob o pretexto de se ensinar valores morais e
conteúdos curriculares, indo de encontro com o seu
verdadeiro sentido.
Mais umas das dificuldades encontras nessa
necessidade de apresentar os livros às crianças, encontrase primeiro na falta dos mesmos, as escolas acabam que
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INTRODUÇÃO
Este artigo visa fazer um estudo bibliográfico a partir
da compreensão do conceito de obstáculo epistemológico
de Gaston Bachelard, tendo como referência as suas obras
A formação do espírito científico e Ensaio sobre
conhecimento aproximado, cujo propósito visa
compreender os fundamentos epistêmicos da formação do
pensamento científico relacionados à pesquisa e ao ensino
de ciências. Além de apontar a noção de erro, como um
processo fundamental para o aprofundamento dos estudos,
pois atuam de forma positiva e crucial na construção e na
reformulação dos conhecimentos e possibilitam o
dinamismo do espírito e o progresso da ciência. Afinal
“todo conhecimento é endireitamento” (BACHELARD,
1938, p. 33).
Bachelard intitulava-se mais professor do que filosofo
pois entendia a prática docente como fundamental no
processo da formação de um sujeito participativo, que
buscaria resolver suas inquietações de maneira criativa e
inovadora, o professor na perspectiva bachelardiana irá
atuar como mediador, aquele que conduzirá o aluno ao
saber, mas que não dará respostas prontas, pois não é
interessante mostrar apenas o resultado, mas sim, fazer
com que ele entenda o conjunto. O autor declara que “para
ensinar o aluno a inventar, é bom mostrar-lhe o que ele
pode descobrir” (BACHELARD, 1938, p. 393).
A partir do momento que a ciência se modifica, o
conhecimento se torna mais estruturado e prático,
absorvendo o empirismo como mecanismo para se
consolidar as constatações, neste período Bachelard foi
importante e se destacou a partir de seus estudos, pois
buscou acompanhar essas novidades, nos levando a refletir
e questionar o modo como a ciência está sendo produzida
pela sociedade moderna, além de apontar caminhos para
que possamos chegar a abstração científica.

ao entendimento da ideia de obstáculos epistemológicos,
pesquisa e o ensino de ciência.
Ao longo do estudo foram realizados seminários de
socialização das ideias com o grupo de pesquisa
Fundamentos da Educação e Ensino de Ciência a fim de
apresentar os avanços e limitações e, ao mesmo tempo,
reorientar os procedimentos adotados. Também
elaboramos textos sobre a compreensão de obstáculo
epistêmico, pesquisa e ensino apontados por Bachelard, de
maneira a sistematizar os conhecimentos aprendidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Destacamos a importância da discussão filosófica
para a educação, considerando que o conhecimento
corresponde a uma produção cognitiva, resultado de um
esforço intelectual, que necessita reconhecer os
conhecimentos científicos primeiros para submetê-los aos
questionamentos, de maneira a proceder as retificações dos
obstáculos. No ambiente de sala de aula, muitas vezes falta
espaço para as aprendizagens cientificas. Infelizmente o
ensino ainda é concebido de maneira fragmentada, nem
sempre o professor está aberto aos sucessivos processos de
retificação, as vezes sentem-se inseguros e com
dificuldades em estabelecer pontes entre as áreas do
conhecimento, até mesmo dentro das próprias disciplinas e
por este motivo acabam repassando assuntos desconexos
aos alunos, que não fazem sentido.
O professor, na prática pedagógico-científica,
deve ser alguém que ensina, desperta, estimula, provoca,
questiona e se deixa questionar, atitudes como estas
permitem estabelecer relações colaborativas, isso
estimulará o aluno a criar, criticar, produzir, inovar e
pesquisar, desenvolvendo a autonomia intelectual, é
através de um esforço autônomo que se obtém uma
modificação.

CONCLUSÃO

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa será desenvolvida a partir de estudos das
obras de Gaston Bachelard, o que caracteriza em uma
pesquisa de natureza bibliográfica, com a realização de
fichamentos e análises das obras A formação do espírito
científico e Ensaio sobre conhecimento aproximado,
principalmente, de modo a entender o modo como se
constitui a articulação entre os obstáculos à formação do
pensamento científico à pesquisa e ao ensino de ciência.
Todavia, esta etapa foi antecedida por uma pesquisa
exploratória de obras e artigos indexados, incluindo vídeos
frutos de simpósios, seminários e conferências sobre
Gaston Bachelard, que subsidiaram no conhecimento das
categorias e conceitos utilizados pelo autor no que se refere

Em suma este artigo, objetivou o apontamento dos
principais conceitos abordados por Gaston Bachelard,
diante dos fatos apresentados pode-se afirmar que são
inegáveis as suas contribuições para o estudo dos
significados epistemológicos, assim como para o ensino de
ciências. Um dos filósofos de maior influência no mundo
contemporâneo, o autor buscou dar sentido a ciência
nascente que emergiu a partir do século XVI e prolongouse até o século XVIII. A partir deste marco Bachelard
repensou concepções que pareciam ser estáticas, além de
formular conceitos novos, assim como a noção de
substancialismo, animismo e também do imagismo. Foi um
homem complexo para sua época, que possibilitou grandes
mudanças e visões.
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Bachelard propõe o rompimento com a ciência
clássica positivista, partindo do princípio de que um novo
objeto de estudo pode ser construído com base no avanço
descontínuo e pelo rompimento daquilo que antes era visto
como absoluto, opõe-se a qualquer tipo de concepção
dogmática, pois torna o pensamento sensível e estéril, seu
inconformismo suscitou o estudo de conceitos
importantíssimos, assim como o de retificação,
objetivando a formação do espírito científico e das etapas
envolvidas neste processo.
O espírito se constitui por meio das rupturas entre
o senso comum, as experiências primeiras e os juízos préestabelecidos ou mal formulados, neste sentido o êxito da
pesquisa está diretamente relacionado a superação dos
obstáculos epistemológicos, mas para que isso ocorra
segundo a perspectiva do autor é necessário que o espírito
esteja aberto, sempre considerando as verdades como
passageiras, pois na ciência nada é total ou definitivo. É
através da produção e da retificação que o espírito se
aproxima da verdade, sua teoria está voltada para o
constante processo de reformulação do conhecimento.
Bachelard também nos oferece o desafio de
repensar nossos conhecimentos e o modo como estes estão
sendo produzidos, assim como enfatiza o papel do
professor que atua de maneira participativa na construção
dos saberes do aluno, por isso é necessário repensar os
erros, para que não sejam vistos como algo negativo, o
autor sugere uma nova concepção de ensino considerando
o sujeito como participante ativo e inacabado.
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INTRODUÇÃO
Aulas apenas expositivas tornam-se monótonas
tanto para estudantes sem deficiência como para os
deficientes auditivos, principalmente quando se trata de
genética, que segundo Coimbra (2010) é um dos
conteúdos onde os alunos do ensino médio, apresentam
dificuldades de aprender os conceitos de formas
significativas o que resulta em baixo rendimento escolar.
A Genética é um ramo da biologia que está
inserido em um mundo microscópico e que na maioria das
vezes são ensinados de uma forma distante da realidade
do aluno, ou seja, o professor não relaciona o conteúdo
com o dia a dia do discente, dificultado assim o
aprendizado dele. Segundo Cid (2005) na genética existe
inúmeros conceitos que não são comuns no cotidiano dos
alunos, portanto cabe ao professor utilizar outros métodos
além dos livros didáticos para transmitir esses conceitos
de maneira interativa para o estudante, fazendo com que
o mesmo compreenda melhor o assunto. Da mesma
forma, Coelho et al. (2008) destaca a dificuldade dos
alunos em aprender genética, pois os docentes enfatizam
que o tema é bastante abstrato e difícil de aprender, sendo
inúmeras as problemáticas enfrentadas pelo professor no
processo de ensino-aprendizagem.
Os resultados desses estudos destacam a
importância das estratégias de ensino no processo de
aprendizagem, ou seja, a necessidade de uma abordagem
integrada do assunto abordado no livro com a atualidade
dos alunos através de metodologia que facilite o
aprendizado do aluno. De acordo com Arcanjo et al.
(2017) o processo de ensino-aprendizagem em sala de
aula exige cada vez mais dedicação do professor, para que
o conteúdo ministrado seja repassado de uma forma
dinâmica, eficiente e prazerosa. Com isso, desenvolver
uma boa didática torna-se fundamental na vida do
professor, para que ele obtenha resultados positivos em
suas aulas.
A partir deste contexto, este trabalho procurou
desenvolver uma metodologia simples para ensinar
conceitos básicos de genética, utilizando como recurso
didático a videoaula, com o intuito de facilitar o
aprendizado com e sem deficiência auditiva, usando
termos simples e diversas imagens para que aluno
consiga compreender melhor tal tema.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Tipo de Pesquisa. Esse trabalho abrange a pesquisa
qualitativa que segundo Gerhardt e Silveira (2010) não se

preocupa com a representatividade numérica, mas, sim,
com o aprofundamento da compreensão de um grupo
social, de uma organização, etc. Os pesquisadores que
utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito. A
pesquisa qualitativa é analítica e interpretativa, busca
refletir e explorar os dados, que podem apresentar
regularidades para criar um profundo e rico entendimento
do contexto pesquisado (OLIVEIRA, 2010).
Local de Estudo. Esta pesquisa foi desenvolvida no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas (IFAM), campus Manaus Centro, localizado na
Av. Sete de Setembro – Centro, o qual promove o ensino
nos níveis básico, técnico e tecnológico, incluindo
programas de formação e qualificação de trabalhadores,
licenciaturas e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu.
Sujeitos da Pesquisa. O alvo da pesquisa foram
principalmente os alunos com deficiência auditiva no
Ensino Médio do Instituto Federal do Amazonas (IFAM),
mas também o material serve para todos aqueles que
sentem dificuldade em aprender genética, o conteúdo
temido pela maioria dos estudantes do Ensino Médio.
Catalogação das Palavras de Genética. A catalogação
das palavras referente à genética é um passo essencial para
descobrir exatamente quais palavras são essenciais para
sua compreensão. Assim, foram selecionados três livros de
Biologia do Ensino Médio, que foram: Amabis e Martho
(2013), Lopes e Rosso (2010) e Cesar e Sezar (2005), os
quais foram lidos os capítulos do módulo de genética e
anotados em uma planilha tais palavras. Em seguida foram
utilizados o site de compartilhamento de vídeos, o youtube
e os dicionários online de libras para verificar a existe ou
não de sinais em libras das palavras.
Elaboração do Material Didático. Depois de
selecionados os conteúdos que fariam parte do material
didático a partir da catalogação das palavras, foram
produzidos slides no programa Microsoft Power Point,
com a utilização de diversas imagens e animação. Com a
finalização dos slides da aula as mesmas foram gravadas
utilizando o Open Broadcaster Software (OBS), da
seguinte forma: (1) O slide foi colocado em modo de
apresentação e foi dado start para o OBS começar a gravar
a tela do computador; (2) Com a utilização de um
microfone USB, a explicação do tema de cada slide foi
gravada juntamente com a gravação da apresentação. Ao
final da gravação foi obtido a videoaula. Esses passos
foram seguidos para cada aula gravada e não foi utilizada
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a edição do vídeo, pois o OBS não fornece essa opção,
facilitando assim no manuseio do software.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Primeiramente foi realizado um levantamento
bibliográfico das palavras chaves para a compreensão dos
conceitos de genética em três livros didáticos de Biologia
do ensino médio, ao todo foram listadas setenta (70)
palavras que são imprescindíveis no estudo e ensino de
genética, sendo que ainda existem mais palavras que
também fazem parte da genética, mas são especificas de
uma determinada área da genética ou não ocorre seu uso
recorrente no processo de ensino, por isso, não foram
incluídas.
Barni (2010) enfatiza que a realidade nos mostra
que muitas vezes o ensino da Biologia, especificamente
quando se trata do ensino da genética, torna-se
desinteressante e se baseia na lógica da transmissão de
informações pelo professor mediador, que muitas vezes
não consegue contextualizar o conteúdo com a realidade
em que estão inseridos.
Além disso, Justina (2001) aponta que o ensino de
Ciências, onde a biologia/genética está inserida, deve ser
desenvolvido considerando o processo de criação e o
contexto social no qual o conhecimento científico foi e está
sendo produzido. Isso poderá possibilitar aos estudantes a
compreensão de que os conhecimentos científicos são
produtos do trabalho humano e que todos têm o direito ao
entendimento destes avanços, bem como acesso aos
resultados de suas aplicações.
Nesse sentido, o ensino de genética tem sido
apontado como uma necessidade na formação de jovens
conscientes e capazes de tomar decisões em relação à sua
própria vida, contribuindo também para a compreensão de
diferenças individuais. Porém, muitas vezes, esse ensino é
excessivamente livresco, sem evidenciar que a genética é
uma Ciência presente no dia-a-dia, que envolve questões
éticas sobre o emprego da tecnologia originária deste
conhecimento (BARNI, 2010). Logo, torna-se necessário
que os professores abram suas mentes, e utilizem recursos
mais didáticos para facilitar aprendizagem do aluno, e
consequentemente deixe de relacionar a genética como
uma disciplina de “bicho de sete cabeças”, que necessita de
recursos e equipamento de custo oneroso para seu real
conhecimento e aprendizado.
Para tanto, após a catalogação das palavras chaves
de genética dos livros didáticos, foram executadas diversas
pesquisas bibliográficas para obtenção do conhecimento
sobre quais sinais existem em Língua Brasileira de Sinais
(libras) destas palavras, os locais pesquisados foi o site de
compartilhamento de vídeos, o youtube e os dicionários
online de libras. Após esta pesquisa, das setenta (70)
palavras de genética catalogadas inicialmente, apenas vinte
e quatro (24) delas existem sinais criados em libras,
restando quarenta e seis palavras que necessitam da criação
dos seus respectivos sinais.
Silva (2010) destaca que atualmente o método
mais usado nas escolas é o bilinguismo sendo a língua
materna a Língua Brasileira de Sinais e como segunda
língua, a Língua Portuguesa Escrita, mas é necessária

sempre a reafirmação que o surdo é capaz de participar
ativamente da sociedade. Logo se torna necessário à
criação de termos específicos de todas as disciplinas,
incluindo a genética que se trata especificamente dos
estudos da hereditariedade dos indivíduos, tornando-o
fundamental para os mesmos entenderem o processo
evolutivo de todas as espécies.
Depois dessa catalogação, foram produzidas aulas
no Microsoft Power Point sobre quatro temas fundamentais
para começar a entender a genética, sendo elas: conceitos
básicos de citologia, divisão celular (mitose e meiose),
primeira e segunda lei de Mendel.

Figura 1. Capa das vídeo-aulas de genética. (A) Aula de noções
básicas de genética; (B) Divisão Celular; (C) Primeira Lei de
Mendel; (D) Segunda Lei de Mendel. Fonte: Silva; Batista.

Após a produção das videoaulas, usou-se o
programa Open Broadcaster Software, para explicar as
aulas. O Open Broadcaster Software é um programa
gratuito e livre de uso para quem deseja transmitir vídeo ao
vivo na internet sem ter muito trabalho, neste programa é
possível transmitir com múltiplas câmeras, efeitos visuais,
além de trilha sonora dedicada e de acordo com a escolha
do usuário, é simples e traz boas opções de configurações,
porém a única dificuldade que este programa apresenta é
que o mesmo é um pouco pesado e demora para abrir em
máquinas mais modernas (VINHA, 2017). Contudo, o
Open Broadcaster Software funcionou bem e atende as
expectativas do presente projeto.
Infelizmente a terceira etapa do projeto não foi
efetivada, pelo fato de não conseguirmos autorização para
criação de sinais, de acordo com o professor de libras do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Amazonas (IFAM-CMC), estes sinais só podem ser
elaborados por pessoas surdas professores de Libras
pesquisadores da área. E como o foco da pesquisa era os
estudantes do ensino médio, isto se tornou inviável.
Contudo, é imprescindível que exista a criação dos sinais
em Libras de palavras que não existem, para facilitar tanto
o aluno surdo como o intérprete, pois, é complicado e
dificultoso explicar o conceito das palavras se elas não
existem oficialmente.
Assim, torna-se necessário o incentivo para a
continuação do projeto para interpretar os sinais de libras
das aulas elaboradas, pois foram encontradas divergências
de horários entre os intérpretes e as autoras deste trabalho,
resultando desta forma apenas na gravação do DVD,
contudo é fundamental para os alunos surdos que tenha na
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gravação uma janela com a interpretação em sinais de
libras para facilitar o entendimento, apesar de as aulas
elaboradas apresentarem muitas imagens. Além de,
estimular graduandos, graduados, professores e intérpretes
de diferentes conhecimentos a elaborarem material
didático de educação inclusiva.

CONCLUSÕES
Este trabalho foi fundamental para verificar a
importância das estratégias didáticas para o aprendizado
dos alunos surdos e não surdos. Espera-se que as aulas
elaboradas contribuam de forma significava tanto na vida
dos alunos, como dos professores que estiverem
trabalhando e tenha dificuldades na disciplina de genética.
O referido trabalho ainda demonstrou as
deficiências de materiais que os alunos surdos possuem.
Após as pesquisas efetuadas, verificou-se que ainda são
poucos os trabalhos e recursos elaborados em prol dos
alunos com deficiência auditiva. Com isso, torna-se
imprescindível a continuação deste trabalho, assim como
elaboração de novos recursos didáticos para facilitar o
aprendizado desses alunos.
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INTRODUÇÃO
Este trabalho tem como objetivo analisar o uso de
Tecnologias Assistivas como recursos pedagógicos à
formação de alunos com deficiência visual no Instituto
Federal do Amazonas – IFAM, Campus Manaus Centro
CMC. A pesquisa foi aplicada a alunos do curso de
Informática Funcional executado no laboratório do Núcleo
de Tecnologia Assistiva (APOEMA). Este curso faz parte
da construção do alicerce dos discentes com deficiência
visual (DV) ao uso do software de voz NVDA.
Na atualidade, existe uma grande variedade de
recursos tecnológicos, como os ambientes computacionais,
que são elementos indispensáveis para o desenvolvimento
de atividades do dia a dia. Além disso, é possível utilizálos como elementos facilitadores em certas áreas do
conhecimento, preferencialmente em trabalhos educativos.
Segundo Math (2008) o NVDA foi iniciado em meados de
2006, pelo jovem australiano Michael Curran, que cursava
o segundo ano de Bacharelado em Ciência da Computação.
Michael Curran percebera as distorções e mazelas que
impediam o acesso das pessoas cegas, mais
especificamente no campo tecnológico. Sendo ele cego, foi
obrigado a comprar um leitor de tela comercial para uso
pessoal, profissional e estudantil.
NVDA (Non Visual Desktop Access) é
um software open-source gratuito, que possibilita à pessoa
cega ou amblíope1, o acesso ao computador. É atualizado
com base nas contribuições de desenvolvedores. Por ser
gratuito, torna-se uma alternativa menos dispendiosa para
pessoas com deficiência visual funcionado como
ferramenta de leitura de tela, auxiliando na inclusão digital
dessas pessoas.
Na sociedade contemporânea configura-se um
alento o surgimento das tecnologias digitais no suporte a
pessoa com deficiência visual. Todo esse aparato
possibilita condições de acesso desses sujeitos, aos
elementos tanto do mundo real quanto do virtual,
pactuando para sua autonomia.
Portanto, é possível utilizar os recursos de
informática como elementos alternativos no processo de
ensino e aprendizagem, ao contribuir para a formação e
inclusão social. Logo, o NVDA, vem permitir que a pessoa
com deficiência visual tenha independência em suas

atividades, e em termos subjetivos, contribui para uma
satisfação plena e elevada autoestima destes estudantes.
Durante toda sua execução, o professor reforçou
o significado e a importância das tecnologias assistivas
como ferramentas para o desenvolvimento sócio
intelectual dos discentes com DV. Para um entendimento
mais amplo, a Tecnologia Assistiva deve ser compreendida
como resolução de problemas funcionais, em uma
perspectiva de desenvolvimento das potencialidades
humanas, valorização de desejos, habilidades, expectativas
positivas e da qualidade de vida. (DIAS DE SÁ, 2003, p.
2). No referencial teórico realizou-se abordagem
bibliográfica, documental e qualitativa. Os instrumentos
utilizados para coleta de dados foram questionários
aplicados aos discentes visando a entender o nível de
interação desses com os softwares inclusivos, bem como as
contribuições dessas ferramentas na ação do seu
desenvolvimento intelectual. O trabalho buscou incentivar
o respeito à diversidade por meio do uso de tecnologias
assistivas, focando no empoderamento dos sujeitos
escolares para o exercício da cidadania, por meio de uma
ação de capacitação para sua autonomia, em especial no
âmbito acadêmico.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi realizada no período do mês de
setembro a novembro de 2016, no laboratório de
Tecnologia Assistiva do Núcleo APOEMA2, sediado no
Campus Manaus Centro, do Instituto Federal no
Amazonas.
Como fonte primária, utilizamos documentos
produzidos pela base de dados do projeto Tecnologia
Social e Assitiva com informações estratificadas referentes
aos alunos para dar suporte à pesquisa. Já como fonte
secundária, pesquisamos bibliografias de autores com
renome e conhecimento no assunto pesquisado com
propósito de subsidiar o resultado.
A partir das leituras, podemos classificá-la em
pesquisa como qualitativa, cujo objetivo é identificar
coleta dados do público-alvo, a partir da vivência e
aproximação do pesquisador com os participantes da
pesquisa (CRESWELL, 2007). Neste sentido, buscamos
identificar o grau de absorção do conteúdo por parte dos
alunos com deficiência visual, suas dificuldades e

1

Ambliopia é a baixa de visão em um olho que não se desenvolveu
adequadamente na infância. Às vezes é chamado "olho preguiçoso". Isto
ocorre apesar deste olho ser anatomicamente normal. O olho com pouca
visão é denominado amblíope. A condição é frequente, acometendo 2 a
3% da população. https://www.ortoptica.com.br/ortoptica05.htm> .

2

Em Tupi-guarani significa “aquele que enxerga longe”. Afinal para viver
o presente é importante, mas enxergar além do que se vê é fundamental.
https://apoemapaa.wordpress.com/quem-somos/a-origem-do-nome.
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interesses. Aplicação de questionário para os alunos, com
o intuito de conhecermos o nível de domínio, que eles têm
sobre a informática e nos programas e Software NVDA
acessíveis de voz.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Conforme o relatório das ações, a pesquisa foi
constituída por quatro (4) trabalhos apresentados em trio,
no total de doze (12) alunos, os mesmos tiveram como
parâmetro o seminário para a demonstração dos materiais
didáticos produzidos por eles. Os trabalhos trouxeram os
seguintes temas:
Tabela 1 – Conteúdo
Temas
Windows e Internet com o NVDA.
Word com o NVDA.
Excel com o NVDA
PowerPoint com o NVDA
Fonte: Base de dados APOEMA, 2017.
Na capacitação dos alunos, os softwares de voz
são suportes que otimizam o aprendizado, possibilitandolhes utilizar o computador para digitação de textos,
desenvolver trabalhos de estudos, ouvir o conteúdo de um
livro, ler artigo de uma revista, formatar planilhas,
aprender sobre os aplicativos do Microsoft Office, ouvir
noticiário de jornal, permitindo acessar a internet por meio
do sintetizador de voz, entre outras ações.
De acordo com Bruno (2001), “o grande avanço
tecnológico verificado nos últimos anos vem
proporcionando recursos valiosos ao processo de ensinoaprendizagem na educação de deficientes visuais,
sobretudo com a utilização de equipamentos de
informática”.
As ações utilizadas no âmbito do curso de
Informática Funcional atingiram o objetivo proposto,
contribuindo para que o DV pudesse desempenhar de
forma eficiente suas atividades acadêmicas. A panorâmica
das respostas aponta que 50% estudantes responderam que
os recursos tecnológicos proporcionaram um ensino de
qualidade na sala de aula, a tecnologia assistiva, nesse
sentido, diminuindo a distância nesse espaço de
aprendizagem.

CONCLUSÕES
Na contemporaneidade, a Tecnologia Assistiva, o
uso do software de voz NVDA são práticas pedagógicas
que possibilitam aos alunos com deficiência visual
atendimento educacional inclusivo, ressigficando o
processo de ensino e aprendizagem, pois isso possibilita de
forma efetiva a participação dos discentes em atividades
acadêmicas, profissionais, culturais, de lazer, obtendo uma
melhor resposta na interação, além de realizarem as
atividades de forma independente.
Para o cumprimento dos direitos de acesso ao
conhecimento no âmbito educacional, são necessárias
medidas de acessibilidade digital, atitudinal, arquitetônica,
acessibilidade pedagógica nos diversos espaços da
sociedade. Neste contexto, é importante que as pessoas
com DV tenham acesso ao mundo virtual para que se

comuniquem com outras pessoas e adquiram autonomia na
busca de conhecimento.
Reconhecemos que o Núcleo APOEMA valoriza
a relação teoria e prática, agregando aos discentes um
momento oportuno de construção de conhecimento,
habilitando-os para o exercício da integração plena a todos
os ciclos sociais. A experiência das aulas de NVDA nos fez
elevar o comprometimento com a educação inclusiva,
apesar dos entraves enfrentados pela planta educacional em
nosso país, na atualidade, oriundo pelo desmonte do
Estado.
Desta forma, compreendemos que o uso de
tecnologias digitais gera oportunidades de qualificação,
capacitação e aprendizado para todos os perfis de alunos,
em especial, os com deficiência visual. Acreditamos que
esta pesquisa contribuiu para abrir caminhos para a
reflexão, além de ajudar a encorpar a base epistemológica
do campo da educação inclusiva.
O projeto cumpriu sua finalidade, pois
proporcionou um período de interlocução entre teoria e
prática do futuro professor, agregando aos envolvidos um
momento oportuno de construção do conhecimento,
habilitando-o para o exercício da formação pedagógica.
Desta forma, a experiência das aulas de NVDA nos fez
apreciar ainda mais o processo educativo, mesmo diante da
triste realidade em que ela se encontra e,
consequentemente, abrir caminhos para futuras pesquisas
que venham a ser realizadas na área da acessibilidade.
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INTRODUÇÃO
Os projetos sociais espalhados pelo Brasil que
utilizam a Educação Física como pilar, não deixam claro
qual a especificidade dos projetos, apenas entende-se que
didaticamente o projeto é voltado para o ramo da ciência
da pedagogia na qual visa métodos e técnicas que
possibilitem a aprendizagem do aluno por parte do
professor utilizando o esporte como ferramenta. Mas, mal
sabe-se se as demandas do programa estão sendo
cumpridas, se os objetivos estão sendo alcançados e se todo
processo se obtém retorno, ou seja, existe uma iniciativa
para adotar políticas públicas de esporte e lazer, porém, não
existe parâmetros para avaliações destas propostas
(SOUSA et al., 2010).
Entendendo as etapas educacionais e suas
amplitudes de significados, observa-se que para um
programa social tenha êxito não basta firmar apenas em
princípios filosóficos, é essencial que exista uma prática
pedagógica capaz de transformar e concretizar o que as
concepções filosóficas fundamentam, pois, as realidades
encontradas nos diferentes horizontes são distintas.
Comentar sobre a atuação profissional dos docentes do
Programa Segundo Tempo desencadeou a seguinte
problemática, como atuam os acadêmicos de Educação
Física no Programa Segundo Tempo?
O Segundo Tempo é um dos tantos programas que
surgiu com o intuito de inclusão social, mas como todo
projeto necessita de um corpo docente e o PST não é
diferente, assim sendo, este trabalho teve como objetivo
geral analisar a atuação dos acadêmicos de Educação Física
no Programa Segundo Tempo.
As ações didáticas no Programa devem superar as
expectativas de vida dos beneficiados do programa. De tal
forma, para realizar este diagnóstico o estudo abordou as
seguintes especificidades, descrever as atividades
desenvolvidas pelos acadêmicos, avaliar a relação
coordenador-acadêmico
no
desenvolvimento
das
atividades e descrever, na percepção dos acadêmicos, os
acertos e dificuldades no desenvolvimento das atividades.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

acadêmicos dos turnos matutinos e vespertinos, sendo 21
do gênero masculino e 19 do gênero feminino totalizando
40 acadêmicos atuando como monitores de esporte no
Programa Segundo Tempo da Cidade de Manaus. Portanto,
a amostra coletada trata-se de 40 acadêmicos de Educação
Física (monitores do programa), integrados em distintas
zonas da cidade de Manaus que condiz a 11 da Zona Sul, 9
da Zona Oeste, 10 da Zona Leste e 10 da Zona Norte.
As análises foram realizas por meio de
frequências de repostas, ou seja, foi retirada a porcentagem
de cada reposta para encontrar a maior incidência. Assim,
foi realizada uma seleção das cinco mais citadas para que
as mesmas pudessem ser analisadas e discutidas, além
disso foram citados comentários descritos pelos
acadêmicos no decorrer da pesquisa. Os pesquisados serão
identificados como Acadêmico A, B, C, D, E, F, G e H.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A partir das análises das respostas dos
participantes da pesquisa, foram identificas algumas
semelhanças entre as respostas, as mesmas foram
analisadas por referencias de maior incidência.
Descrever as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos
Em conformidade com as diretrizes do programa, as
atividades desenvolvidas junto aos beneficiários deverão
considerar o contexto como um todo, a disponibilidade de
recursos físicos e humanos para desenvolve-las, forma de
organização e vigência do projeto, além de ter como
obrigação a ofertada de no mínimo 2 modalidades
esportivas e 1 individual (MINISTÉRIO DO ESPORTE,
2016)
De acordo com os formulários preenchidos foram
citadas 18 atividades desenvolvidas pelos acadêmicos;
futsal, voleibol, jogos de tabuleiro, handebol, basquetebol,
tênis de mesa, queimada, atletismo, futebol de campo,
circuito, ginástica rítmica, badminton, jogos tradicionais,
estafetas, malabarismo, natação e capoeira. Contudo, as
cinco atividades que mais se destacaram em relação a sua
aplicabilidade foi, o futsal com 80%, o voleibol com 45%,
os jogos de tabuleiro com 40%, handebol com 27% e
Basquetebol com 22%.
Ao que tudo indica, os objetivos do programa em
relação com às atividades propostas estão atingindo seus
propósitos, pois oferta atividades coletivas e individuais.
Certamente, as modalidades citadas com frequência foram
as mais trabalhadas e provavelmente está relacionado com
a disponibilidade de infraestrutura disponível para o
trabalho, por exemplo, apenas um acadêmico diz trabalhar
com a natação devido o núcleo possuir essa estrutura, ou
seja, isso está extremante relacionado com a estrutura que
o projeto contava.

Para a idealização dessa pesquisa, antes de tudo
buscou-se compreender a atuação dos acadêmicos de
Educação Física no Programa Segundo Tempo. Contudo
realizou-se pesquisas bibliográficas por meio de livros,
artigos e documentos legislativos.
O instrumento utilizado para coleta de dados foi
um formulário misto contendo 9 perguntas sendo, 7 abertas
e 2 fechadas criadas sob alicerce da policitação pedagógica
do Programa Segundo Tempo nas perspectivas funções que
deveriam ser realizadas pelos acadêmicos durante sua
atuação no projeto.
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“Só fui para a capacitação porque disseram que quem
faltasse seria desligado do programa!” (ACADÊMICO
C). “O coordenador não nos dá liberdade para aplicar
aula, não deixa ter acesso ao planejamento e nem
documentos dos alunos. Ele toma toda a iniciativa”.
(ACADÊMICO D). “A parte dos planejamentos é
somente trabalho do professor, só estou para ajudar a
aplicar as atividades (ACADÊMICO E).”

Outro fator que provavelmente interfere é a falta
de material. Pode-se observar no comentário de outros
participantes:
“A maior dificuldade está relacionada na questão do
material, pois em uma aula onde deveria ser
desenvolvida várias atividades, não temos tempo,
fazemos pouquíssimas pois são muitas crianças e demora
muito até que todas desenvolvam as mesmas com apenas
uma bola ou qualquer outra ferramenta (ACADÊMICO
A)”. “Nunca chegou material adequado, o que temos é
sobra dos projetos passados que a escola conservou. E
quando chega material, são todos usados e se acabam
com facilidade (ACADÊMICO B).”

Segundo o Planejamento Pedagógico para convênio
do PST, O Ministério do esporte disponibilizará Kit básico
aos núcleos do programa (cada convênio terá um
quantitativo de kits compatível com a quantidade de
núcleos propostos e aprovados), basta solicitar aos
responsáveis pelos kits e os mesmos serão entregues.
Todavia, não se sabe o destino desses materiais e
nem se um dia chegaram a ser encaminhados. Além disso,
no decorrer das pesquisas também foram identificados que
em alguns dos núcleos o programa possui uma
infraestrutura desapropriada para a realização das
atividades que provavelmente implica diretamente no
progresso das atividades.
Avaliar a relação coordenador-acadêmico no
desenvolvimento das atividades. As diretrizes do
programa estabelece que o acadêmico de Educação Física
ou monitor de esporte deve desenvolver juntamente com o
professor/coordenador os planejamentos mensais e
semanais, assessorar e apoia-lo, realizar e atualizar
frequências e registros das atividades desenvolvidas
diariamente, coletar depoimentos inscritos para avaliar o
nível de satisfação dos pais e alunos durante a execução do
projeto, participar do processo de capacitação e
acompanhar e manter atualizadas as informações dos
beneficiados nos sistemas do Ministério.
De acordo com o formulário, ao realizar as
práticas esportivas apenas 77% dos acadêmicos indicaram
sempre
estar
acompanhados
dos
professores/
coordenadores, e 23% indicam o contrário. Durante o
desenvolvimento dos planejamentos, apenas 57% disseram
que faziam o planejamento em conjunto com o
professor/coordenador enquanto 35% disseram que não
faziam planejamento algum, e ainda 8% afirmaram
desenvolver sozinho (a). Em relação ao controle de
frequência dos alunos participantes do programa e os
registros de atividades desenvolvidas 62% dos acadêmicos
realizam e 38% dos acadêmicos afirmam não realizar.
Enquanto a coleta de depoimentos inscritos, apenas 15%
dos acadêmicos disseram que realizam, enquanto 85%
disseram o contrário. Nas participações dos acadêmicos no
processo de capacitação, 95% afirmam ter participado e
apenas 5% dizem não ter participado. Sobre a
acompanhamento e manutenção às informações no
sistema, 27% dos acadêmicos disseram sim e 73%
disseram que não.
Neste contexto podemos analisar a seguir os
comentários de alguns dos acadêmicos a respeito desta
questão:

De todas as funções que deveriam ser exercidas
pelos acadêmicos, a participação nas capacitações dos
acadêmicos teve maior incidência percentual de
frequência, com 95% enquanto 5% afirma não ter
comparecido.
Observou-se que 22% dos 40 participantes não
fazem planejamento algum, o programa não atinge seus
objetivos nos quais visa o desenvolvimento integral do
aluno pois, de acordo com Lopes (2004), o planejamento
participativo implica em decisões, nas ações e avaliações
de atividades propostas coletivamente, contudo, esse
processo educativo atinge significativamente seus
objetivos e seu papel transformador.
Outro questionamento feito aos acadêmicos foi:
Você conhece a proposta pedagógica do Programa
Segundo Tempo? 80% diz não conhecer e 20% afirma
conhecer, um dos pesquisados chegou até a dizer que: “A
primeira vez que ouvi falar da proposta do PST foi no
curso de capacitação. Não tenho nada a ver com essa parte
do programa, isso só cabe ao coordenador (ACADÊMICO
F).”
É alarmante a quantidade de acadêmicos sem a
compreensão dos princípios e objetivos do programa que
consequentemente não compreende sua função e
responsabilidade como monitor (a) do programa. Portanto,
os mesmos não participam ativamente do programa e muito
menos buscam identificar como está a evolução dos alunos
e o nível de satisfação dos pais ou responsáveis, pois de
acordo com Libâneo (1994) a participação da família é de
extrema importância no processo educacional.
Descrever, na percepção dos acadêmicos os acertos e
dificuldades no desenvolvimento das atividades. De
acordo com as respostas obtidas através dos formulários
preenchidos em relação aos acertos e dificuldades no
desenvolvimento das atividades desenvolvidas no
programa foram citadas 6 características relacionadas aos
acertos, sendo eles; relação professor-aluno, investimento
próprio e motivação dos professores, desenvolvimentos
dos planejamentos, interação social dos alunos, estrutura,
logística. Ao serem questionados sobre as dificuldades
também foram citadas 7 características sendo elas;
desenvolvimento dos planejamentos, falta de material,
incentivo alimentar (água e fardamento), estrutura, relação
professor aluno, sem dificuldades e poucos alunos.
Em conformidade com as Diretrizes do Programa
Segundo Tempo, os espaços devem ser adequados às
atividades a serem ofertadas e à quantidade de beneficiados
atendidos, deve haver condições mínimas de atendimento,
incluindo banheiros ou acesso disponível em locais
próximos, bebedouros ou acesso à água, espaços para a
realização das atividades complementares, caso
contempladas.
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Libaneo (1994) destaca que para que o professor
possa atingir os objetivos é necessário planejar, pois o
planejamento é a direção do ensino, da aprendizagem e da
avaliação. Ainda para Libâneo, a relação professor-aluno é
essencial na organização didática, direcionando o alcance
de objetivos na etapa de ensino, tais como: transmissão e
assimilação de conhecimentos, além de hábitos e
habilidades.
Entre os 5 acertos mais citados foram
encontrados: relação professor-aluno com 77%,
investimento próprio e motivação dos professores com
77%, desenvolvimento dos planejamentos com 45%,
interação social dos alunos com 30% e estrutura com 7%.
Assim, 45% dos acadêmicos participantes da pesquisa
aparentemente alcançam os objetivos descritos nas
diretrizes que corresponde aos planejamentos das
atividades que segundo ao manual o aluno deve usufruir de
múltiplas vivências.
Nas 5 dificuldades mais citadas elencam-se o
desenvolvimento dos planejamentos com 77%, falta de
material com 70%, incentivo alimentar/água/fardamento
com 47%, estrutura com 25% e relação professor-aluno
com 7%. Ainda sobre as dificuldades os acadêmicos
comentaram que:

Fica evidente que em alguns aspectos, o Programa
Segundo Tempo funciona em condições precárias, em
condições que não são apropriadas como indica as
Diretrizes do Programa. Portanto, o que se tem como uma
boa política pública no papel, termina sendo implantada de
maneira incorreta, inadequada e como não tem um
acompanhamento ou um processo de avaliação essas
iniciativas de políticas públicas acabam se perdendo e
ficam apenas em lembranças e comparativos. Porém, a
relação professor-aluno é positiva pois aparentemente o
professor tem uma boa relação com o aluno é preocupa-se
com sua participação ativa no programa, tendo a iniciativa
de um investimento próprio para auxiliar suas aulas e
estimular os discentes.

coordenadores e monitores tentam manter uma boa relação
em prol do desenvolvimento do Segundo Tempo.
É preocupante o quantitativo de acadêmicos que
não compreendem os princípios e objetivos do Segundo
Tempo, e que consequentemente não percebe suas funções
e responsabilidades como monitor (a) do esporte
educacional. Portanto, é visível que os mesmos não
participam ativamente do programa e não são capazes de
identificar a evolução dos alunos e o progresso do
programa, sendo que a participação dos professores e da
família é de extrema importância no processo educacional,
pois durante a formação do indivíduo ambos se auxiliam
No entanto, há outros fatores que se considera
importante ressaltar, como a falta de materiais, e a
inadequada infraestrutura que os núcleos suportam,
implicando diretamente no progresso das atividades.
Porém, a relação professor-aluno é positiva. os professores
têm um bom relacionamento com os alunos e preocupamse com sua participação diária no programa, capaz de
disponibilizar investimento próprio para auxilio de suas
aulas estimulando os educandos no processo de ensino
aprendizagem.
No entanto, é notório que em alguns pontos o
Programa Segundo Tempo funciona em condições
desapropriadas, tais condições totalmente diferentes do que
está proposto nas Diretrizes do programa. Assim, o que se
pode considerar como uma boa política pública no papel,
termina sendo implantada de maneira inadequada e como
não tem um acompanhamento fixo ou processos de
avaliações, essas iniciativas de políticas públicas acabam
se perdendo e ficam apenas em lembranças e comparativos.
Contudo, esta pesquisa pretende contribuir para a
clareza e compreensão da realidade do Programa Segundo
Tempo da cidade de Manaus, fundamentando a
importância do profissional de Educação Física frente à
programas sociais, refletindo que o auxílio da Educação
Física implantado com intencionalidade permite um
desenvolvimento satisfatório no desenvolvimento de ações
educacionais, ainda destacar que a etapa acadêmica é
essencial para a formação profissional e para a qualificação
como docente, e deve ser vivenciada da melhor maneira
possível agregando múltiplas vivências.
Propõe-se que as iniciativas de políticas públicas
de esporte, lazer e inclusão social revise e avalie os
progressos de suas práticas pedagógicas, adotando ações
avaliativas e alternativas para que o esporte como
ferramenta de inserção não se torne apenas tentativas
fracassadas de investimentos inconsequentes, mas sim uma
ferramenta de auxílio para progresso global dos indivíduos.

CONCLUSÕES
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“O aluno não tem lanche nem água, já pedimos que os
mesmos trouxessem de casa, mas as vezes não levam e
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acadêmicos, nas quais aparentemente estão sendo atingidos
os objetivos do programa, apesar das dificuldades os
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INTRODUÇÃO

vivências, vários modelos comportamentais, como
manipulação de objetos, a fala, regras, horários e dinâmicas
voltadas a essa população, assim essa convivência pode
favorecer amplamente o aprendizado e a sua inserção na
sociedade.
Desta forma a Educação Física, com base em
atividades motoras e pedagógicas, e com interesse básico
no movimento humano, promove aprendizagem e favorece
o desenvolvimento cognitivo. Relacionando tal
desenvolvimento a outras áreas como o desenvolvimento
físico com o mental, social e o emocional.
Portanto não se constitui uma sociedade bemsucedida, se não houver o favorecimento da convivência
humana e prevalecia do respeito à diversidade. A proposta
de educação inclusiva é compreendida como educação de
boa qualidade para todos e com todos buscando meios e
modos de ultrapassar as barreiras de aprendizagem, para
que possa ter a participação de todos indistintamente.
Partindo destas concepções sobre o autismo,
professor, escola e educação inclusiva, dirigindo-se para o
âmbito escolar, criou-se certas indagações sobre o
Transtorno do Espectro do Autista. Sobre afim de extrair
concepções, estratégias para inclusão de alunos nas aulas
de Educação Física.
Partindo da definição do tema As Estratégias
Utilizadas pelos Professores de Educação Física para
Alunos com Transtorno do Espectro Autista, buscou-se
informações junto aos professores, sujeitos dessa pesquisa,
onde o critério de escolha foi a relação com alunos com
autismo, ressaltando a importância de que o professor
acompanhou, ou acompanha algum aluno autista, sendo
esses alunos inseridos nas suas aulas de educação física.
E assim partindo do seguinte questionamento:
Quais são as estratégias utilizadas pelos professores para
inclusão dos alunos com transtorno do espectro autista nas
aulas de educação física no ensino fundamental da rede
municipal de Manaus?
Nesse contexto, foram realizadas diretrizes para
alcançar o objetivo do presente trabalho, portanto o
objetivo geral dessa pesquisa é analisar as estratégias do
professor de educação física para inclusão de alunos com
transtorno do espectro autista. E para alcançar tal objetivo,
buscou-se verificar se os professores possuem
conhecimentos específicos sobre o transtorno do espectro
autista, identificar as estratégias utilizadas pelos
professores nas aulas de educação física e verificar se as
estratégias ditas são aplicadas na percepção do professor

O autismo foi descrito pela primeira vez em 1943
por Leo Kanner, em seu artigo intitulado “Autistic
Disturbances of Affective Contact”, onde relacionou as
características de onze crianças com esquizofrenia,
características essas como linguagem peculiar, insistência
em rotinas e comportamentos repetitivos, que não fosse de
ordem emocional e sim social, uma resposta para a
realidade social que estava inserido, dessa forma se retraia.
Kanner designava a dificuldade de tratamento aos pais,
apontando o autismo como um problema psicológico
salientando os componentes afetivos. (ASSUMPÇÃO;
KUCZYNSKI, 2015).
Sabe-se atualmente que o Transtorno do Espectro
Autista é considerado um espectro a partir do DSM-5,
caracterizado por ter diferentes níveis de gravidade. É um
transtorno de neurodesenvolvimento, que apresenta seus
primeiros sinais desde o nascimento, sendo considerada de
ordem neuropsiquiátrica ou neurobiológica, tendo como
base prejuízos nas áreas de interação social, comunicação,
comportamentos de padrões repetitivos igualmente aos
seus interesses. Tais interesses variam conforme a
severidade do espectro autístico, pode-se definir o autismo
então como tríade de comprometimento que se caracteriza
por isolamento social, dificuldades de comunicação e
insistência na repetição. (ASSUMPÇÃO; KUCZYNSKI,
2015).
Endente-se que o autismo hoje é uma condição
complexa e heterogênea, visto que podem ser constatadas
em crianças, várias manifestações diferentes, podendo ter
um isolamento muito intenso até aproximação inadequada
com bastante dificuldade. A linguagem, desde crianças que
não falam nada até linguagens com alterações que não
condizem com a idade. Quanto ao comportamento, se
expressam desde estereotipias, desde aspectos motores
como balanceio de braços até maneirismo, gestos
estranhos, tendências a repetição, rituais e interesses
muitos específicos.
Portanto aprendizagem de uma criança com
transtorno do espectro autista, requer uma compreensão
maior, por parte do professor, para que haja uma
abordagem adequada e significativa, deve ser uma
reponsabilidade tanto profissional quanto pessoal, uma
realização a cada novo estímulo assimilado e acomodado
pela criança autista. Cabe a ele avaliar e fazer a adequação
das suas metodologias para que favoreça a inclusão do
aluno autista efetivamente em suas aulas.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A escola nesse contexto tem um papel
Para elaboração desta pesquisa primeiramente
fundamental para o desenvolvimento da criança, pois
insere-a em um ambiente social. Essa demanda social, buscou-se compreender A inclusão de alunos com
implica na possibilidade de internalização a partir de Transtorno do Espectro Autista nas aulas de Educação
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Física, posteriormente foi delimitado o tema, sendo ele As
estratégias Utilizadas pelos Professores de Educação Física
para Alunos com Transtorno do Espectro Autista.
O material para coleta constitui-se de uma
pesquisa de campo, usando como instrumento de coleta
uma entrevista semiestruturada, no qual por meio dela
estabelece, uma interação entre o entrevistador e o
entrevistado, para haver uma prática de diálogo
descontraído extraindo informações com máxima riqueza
de detalhes.
Participaram da pesquisa, 11 (onze) professores
do ensino fundamental anos iniciais de 1º (primeiro) ao
4º(quarto) ano da rede municipal de Manaus zona oeste.
Tem como critério de inclusão para amostra o
acompanhamento mínimo de 2 (dois) de observação, a fim
de obter informações quanto ao desenvolvimento através
da avaliação do professor. Quanto ao instrumento de coleta
de dados, referiu-se a uma entrevista semiestruturada
contendo 6 perguntas abertas, a fim de alcançar objetivo
geral da pesquisa que era analisar as estratégias do
professor de Educação Física para inclusão de alunos com
transtorno do espectro autista.
As interrogações exploravam, identificar se os
professores possuem conhecimentos específicos sobre o
transtorno do espectro autista, identificar as estratégias
utilizadas pelos professores nas aulas de educação física e
verificar se as estratégias ditas são aplicadas.
Referente a análise de dados, foram transcritas
todas as informações extraídas por áudio das entrevistas.
Logo após a transcrição foram realizadas comparações dos
discursos para cada pergunta, comparando-as e retirando
partes coincidentes para descrição dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

os sinais ficam aparente, sendo possível o diagnóstico
antes, mas necessitando de um acompanhamento
interdisciplinar para observação do comportamento.
Quanto as características, Cunha (2015) afirma que além
de comprometimento na linguagem não-verbal, que
abrange o contato visual, expressões faciais, posturas e
linguagem corporal, que se refere a comunicação e
influencia diretamente na interação social, ocorre atrasos
ou até ausência total do desenvolvimento da linguagem
verbal. Naqueles que já possuem a linguagem verbal bem
desenvolvida, há dificuldade em iniciar e manter uma
conversa, havendo muitas vezes nesses indivíduos a
ecolalia, que podemos definir como repetição de palavras
ou frases.
Contudo foi perguntado aos professores quais as
dificuldades de trabalhar com os alunos autistas, as
respostas mostraram diversidades referente a suas
percepções, 7 (sete) responderam que há mais de uma
dificuldade para se trabalhar com esse público. Dessa
forma 6 (seis) responderam que a falta de conhecimento é
uma das grandes dificuldades, uma professora destaca “a
falta de conhecimento, faz ficar sem ação” (Entrevista 01,
2016) e 2 (dois) afirmam que os professores deveriam
procurar uma especialização, conformidade com
Entrevista 10 (2016) “pouco conhecimento que nós
professores temos na nossa vida acadêmica, a gente
precisa procurar uma especialização” contudo 3 (três)
professores citaram como dificuldades, aspectos
relacionados ao aluno em si como a interação social, o
déficit de atenção, a falta de concentração e um diz variar
de aluno para aluno essa dificuldade.
Entretanto 1 (um) afirma ter dificuldade quanto a
falta de material e espaço adequado, no mais 3 (três) afirma
que a grande dificuldade é a quantidade de alunos e que
para haver uma inclusão significativa, deve ser levada em
consideração a quantidade de alunos nas salas de aula.
Como destaca a Entrevista 03 “é difícil manter uma linha
de pensamento com uma turma de 35 alunos onde você tem
que mudar de vez em quando por conta daquele aluno na
sala”.
No mais 2 (dois) afirmam não ter dificuldades,
mas admitem que varia do grau, segundo eles o grau leve é
fácil de lhe dar, como destaca a Entrevista 08 (2016) “eu
não sinto dificuldades, depende do grau, eu nunca tive um
grau elevado, no mais o leve você consegue lhe dar
tranquilamente, eles se misturam com a turma”.
A falta de conhecimento por parte do professor é a
dificuldade mais citada, logo se faz a obrigação da
compreensão para melhor observa-a suas necessidades,
diante delas, definir abordagens metodológicas que possam
vir a suprir suas necessidades.
Quanto as estratégias utilizadas pelos professores
nas aulas de Educação Física. Foi perguntado se a escola
oferece algum auxílio, 4 (quatro) afirmaram que não,
dentre os quais 2 (dois) disseram não ter material para
atividades. 2 (Dois) afirmam que a escola não é a questão,
já que a mesma já oferece a estrutura. 3 (Três) afirmam que

De acordo com as respostas dos professores,
100% que corresponde a onze, afirma não ter
especialização em educação inclusiva, destes 45%, ou seja,
cinco professores, indica ter outras especializações, como
Gerontologia, Treinamento Desportivo, Fisiologia do
Exercício, Teoria e Metodologia de Jogos e Gestão de
Pessoas, ainda cabe ressaltar que sete professores, ou 64%
admitem ter cursos livres de quatro horas em educação
física inclusiva devido a vida acadêmica.
Sobre a compreensão do que é transtorno do
espectro autista. Cunha (2015, p20) “compreende a
observação de um conjunto de comportamentos agrupados
em uma tríade principal: comprometimentos na
comunicação, dificuldades na interação social e atividades
restrito-repetitivas”. Ao serem questionados sobre a
definição do transtorno do espectro autista, as respostas
revelam variações quanto ao conhecimento. Apenas 1 (um)
professor preferiu abster-se da pergunta, segundo ele seria
preciso uma informação mais técnica. Outros 4 (quatro)
professores se aproximaram da definição contrapondo
outros 5 (cinco) que se limitaram a responder que existem
vários graus, citaram características como: viver isolados,
mundo paralelo, revoltado, paciência curta e que a criança
não nasce autista e sim, é uma condição que a criança
desenvolve. Segundo Cunha (2015) e Assumpção (2015) a
criança já nasce autista, mas somente por volta dos 3 anos,
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oferece sim, sendo citado como auxílio da escola a sala de
recursos.
Para a questão se o ensino da educação física
escolar possui estratégias diferenciadas para alunos
autistas, 2 (dois) não responderam, no mais houve uma
diversidade de respostas, das quais 2 (dois) responderam
que utilizam a mesma metodologia para manter a inclusão
entre eles, para que eles possam fazer gradativamente as
mesmas atividades dos outros alunos não autistas. No mais
4 (quatro) professores afirmam que é preciso adaptar o
conteúdo, as características dessas adaptações foram
citadas pelos professores da seguinte forma: fazer acordo
com os outros alunos para realizar atividades, como por
exemplo liberar o dia da recreação; outra forma é
colocando o aluno autista sempre em primeiro, nas
realizações das práticas; dar mais atenção; sempre ficar ao
lado; atividades que prevaleçam uma ordem de mais
simples para o complexo, mais lento para o mais rápido;
deixar ele ao lado de uma pessoa que ele tenha mais
intimidade.
Outros 3 (três) professores não souberam afirma
quais eram suas estratégias para o ensino da Educação
Física, se limitaram apenas em dizer que o ensino dos
conteúdos da Educação Física deve ser diferenciado,
destacando na Entrevista 07 (2016) “tem que ser
diferenciado, não tem como, tem que ir conforme o grau”,
mas quando questionados, afirmavam procurar atividades
que os alunos deles pudessem fazer, sem mais descrições.
Ao verificar se as estratégias ditas são aplicadas na
percepção do professor. Verificamos que 4 (quatro)
professores resumiram o processo de interação dos alunos
autistas com os não autistas de forma boa, mas sem dar
detalhes de como ocorre a interação entre os alunos, mas
quando questionados na pergunta anterior sobre suas
estratégias não souberam identificá-las. Contudo mostra
uma contradição quanto as estratégias utilizadas por esses
professores. 1(uma) professora descreveu a interação dos
alunos autistas com os não autistas afirmando que o próprio
aluno autista já se exclui, e as crianças pelo fato dele está
de lado, acabam deixando-a de lado. Ainda destaca quanto
a sua avaliação diante das suas estratégias que nunca é cem
por cento excelente, mas na medida do possível podemos
inovar trazendo atividades que envolvam música,
atividades com materiais recicláveis e educação física
adaptada para mostrar a realidade de outras crianças as
demais. E afirma que se acharmos o que aquele aluno
autista gosta, podemos trabalhar em cima disso para que
ele possa se desenvolver de uma forma mais satisfatória.
Outros 4 (Quatro) professores afirmam que pelo
grau do autista que eles acompanhavam era excelente a
interação desses alunos. Diante das suas avaliações,
responderam que percebem que tem que melhorar, que há
mais coisas ainda para fazer, mas o tempo é curto, mas que
devem sim, ter mais informações e busca-las através de
pesquisas. 1 (Um) professor citou além da sua melhora
através de pesquisas, a questão de a família trabalhar com
empirismo criando uma dificuldade, no entendimento do
aluno quanto a escola.

1 (Um) professor afirma que na percepção dele, a interação
do aluno autista com os demais, depende muito das
atividades, podendo até não ter problemas de interação,
segundo ele em atividades que os grupos formados eram
menores, a interação era extremamente satisfatória do
contrário em atividades onde os grupos são maiores essa
interação acaba sendo inibida. E ainda avalia que a
Educação Física é excelente para manutenção do
comportamento, na medida que a Educação Física escolar
cria possiblidades ricas de socialização sendo até mais
efetiva que a sala na aula.
1 (Um professor afirma quanto a interação do
aluno autista com os demais, que o professor deve antes de
mais nada “trabalhar a cabeça dos outros alunos para
aceita-lo, pois se você conseguir trabalhar as outras
crianças ele vai se sentir aceito” dessa forma não
excluindo, já que para ele se ele for mais especifico, não
haverá exclusão (ENTREVISTA 11, 2016). Ainda quanto
a sua avaliação admite, que ainda falta conhecimento, mas
que procura aperfeiçoa-los através dos cursos que a
prefeitura oferece.

CONCLUSÕES
Na minha pesquisa tive grandes dificuldades de
encontrar professores que tenham acompanhado alunos
com autismo, por mais de dois anos, assim como tive
dificuldades em identificar as metodologias utilizadas
pelos professores durante suas aulas. É importante ressaltar
que os professores não conseguiram descrever suas
metodologias, e muito menos de que forma trabalhavam a
educação inclusiva.
Os professores entrevistados não tinham
especialização na área inclusiva, e alegavam que por isso
não conseguiam trabalhar com alunos autistas, ou fazer a
inclusão efetiva, tendo em vista que a maior dificuldade
descrita por eles é a falta de conhecimento.
Portanto é preciso compreender melhor o que é o
autismo, entender as peculiaridades de cada aluno para que
possa melhor ser incluso. E para que isso ocorra deve-se
considerar suas necessidades e suas habilidades, para
planejar as aulas e intervir de forma significativa para o
desenvolvimento deste aluno.
Propõem-se que os professores sejam capacitados
por meio de formação contínua, e seria interessante se fosse
uma iniciativa de entidades superiores do âmbito
educacional. E que seja ofertado auxílios a comunidade
escolar, para que os professores possam incluir
efetivamente, ou seja, para inclusão acontecer.
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INTRODUÇÃO
Educar na atualidade implica a utilização de
diferentes estratégias pedagógicas e o diálogo com
inúmeros aspectos sociais, culturais, históricos, incluindo
especialmente as metodologias ativas, a pesquisa e a
inclusão de diferentes leis no planejamento das ementas
curriculares, como as relações étnicos-raciais, a
diversidade cultural e às questões ambientais, preparando
os acadêmicos para tais imersões no campo da educação.
Logo, nesta específica atividade abordou-se a Lei
da Diversidade Cultural (nº 11.645/08) associada ao
desenvolvimento de jogos e brincadeiras indígenas. Tal
proposta pedagógica já é realizada anualmente no curso de
Licenciatura em Educação Física nesta Instituição de
Ensino como proponente pedagógico do curso, de forma
interdisciplinar envolvendo as disciplinas Psicologia do
Desenvolvimento, Expressão Corporal e Elementos
Rítmicos e Teoria e Prática do Jogo, com o objetivo de
promover aos acadêmicos a oportunidade de
desenvolverem suas habilidades cognitivas, sociais e
culturais essencialmente importantes à educação atual.
Abordar a Lei somente em uma aula dialogada
não tem a mesma riqueza conceitual, procedimental e
atitudinal quando estudada e vivenciada a partir da
elaboração de estratégias metodológicas que exijam
habilidades mentais mais complexados alunos, na
construção do conhecimento, desenvolvendo sua
criatividade, as relações interpessoais em grupo,
autonomia intelectual, leitura, raciocínio lógico, a pesquisa
etc. que a atividade “Oficina de Jogos e Brincadeiras
Indígenas” promove em sua essência. Assim,
denominando-se também como uma educação científica.
Como argumenta Galiazzi (2005), em favor da
pesquisa desenvolvida em sala de aula como compromisso
formal e político do professor para com seus alunos e como
compromisso de construção de sua competência
profissional.
Por outro lado, a cultura dos indígenas é
explanada de forma prática, lúdica e social a diferentes
faixas-etárias, especialmente as crianças. Além de
oportunizar aos acadêmicos conhecimentos sobre a cultura
indígena, incluindo seus jogos, brincadeiras e o desafio de
adaptá-los a nossa realidade educacional.
Delizoicov, Angotti e Pernambuco (2011)
enfatizam que tornar a aprendizagem dos conhecimentos
científicos em sala de aula num desafio prazeroso é
transformá-la em um projeto coletivo em uma aventura da
busca do novo, do desconhecido, de sua potencialidade, de
seus riscos e limites, para a oportunizar o exercício e o
aprendizado das relações sociais e dos valores. É centrada
nesta perspectiva que esta atividade é planejada e
executada com a finalidade de inserir o acadêmico na

plataforma da pesquisa, tornando seu aprendizado uma
conquista pessoal e coletiva a partir da experiência, da
vivência, da elaboração, refletindo sobre a a aplicação
destas atividades em sala de aula quando os mesmos forem
formados e, sobretudo, integrando e correlacionando como
os diferentes saberes se compõem no processo formativo
de forma interdisciplinar e transversal.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Considerando os pressupostos de Libâneo (2013),
enfatizando que o aluno deve ser um participante ativo no
processo de construção do seu próprio conhecimento, onde
a atividade de estudo deve levar o aluno ao
desenvolvimento intelectual, a pensar de forma
independente e criativa sobre o conteúdo de aprendizagem,
organizamos um roteiro de trabalho dividido em 5 etapas,
possibilitando o trabalho autônomo e colaborativo:
1ª Etapa. Apresentação do tema para introdução do
assunto através de aula expositiva e cine fórum; Após,
foram divididos os grupos de trabalho;
2ª Etapa. Pesquisa no Laboratório de informática sobre os
jogos e brincadeiras indígenas;
3ª Etapa. Planejamento da atividade, confecção de
materiais, reconhecimento do local onde seria
desenvolvida a oficina e explicitação dos critérios de
avaliação da atividade (produto);
4ª Etapa. realização da oficina;
5ª Etapa. avaliação.
Durante as etapas, estivemos à disposição dos grupos para
orientação.
Desta forma, a atividade foi realizada no dia 23 de
maio de 2018, no Lassallinho com a participação dos
acadêmicos do 2º e 3º período. Cada período ficou
responsável pelo desenvolvimento de diferentes atividades
(jogos ou brincadeiras), divididos em grupos. A avaliação
foi realizada pelos professores por meio de uma ficha
contendo os objetivos, os procedimentos e os critérios de
avaliação, incluindo diferentes habilidades a avaliar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Nas etapas 1, 2 e 3 atenuou-se o ‘processo’ e não
o ‘produto’, em que os alunos, em grupos formados pela
professora, tiveram de trabalhar com outros colegas, uma
vez que em momentos anteriores a montagem dos grupos
ficou à disposição da própria turma; essa iniciativa,
propiciou um ambiente de conhecimento entre os períodos
envolvidos (segundo e terceiro período), na partilha de
ideias, na postura investigativa para transpor as etapas com
criatividade e autonomia.
Amparados em Castro (2006) que chama de
‘atividade criadora’ a toda realização humana criadora de
algo novo. Em sua pesquisa, a atividade criadora para
Vygotsky engloba toda criação do novo em três
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hemisférios criativos: o artístico, científico e/ou técnico. de conteúdos para favorecer a interação; uso de
Ela firma que a base da criação se refere à capacidade de tecnologia para potencializar o aprendizado; promoção
combinar elementos já conhecidos com novos elementos, de competições ou desafios para instigar o pensamento, o
compondo um novo conjunto, um todo com eles.
trabalho em equipe e a liderança; união de teoria e
Para Castro (2006), tal capacidade criadora prática; estudo de casos; resolução de problemas;
(artística, científica e técnica) não se encontram utilização de jogos; estímulo ao empreendedorismo.
desassociadas da realidade cotidiana, ou seja, não estão
Silva (2017) explica conceitos importantíssimos
restritas a um universo apenas fantasioso, elas são para a atividade desenvolvida, o primeiro: Nível de
resultado de interações contínuas de sujeitos partilhando Desenvolvimento Real (NDR), em que o autor apresenta
histórias, desejos etc.
como: habilidades inerentes a um indivíduo ao realizar com
Aproveitar uma data sazonal surgiu como opção sucesso determinadas tarefas/atividades sem precisar de
para abordagem da temática jogos e brincadeiras ajuda.
indígenas, no entanto, percebeu-se nesta primeira etapa,
Nível de Desenvolvimento Potencial (NDP),
que mais que encontrar suporte em uma data sazonal como caracterizada pela atitude do indivíduo frente à situaçõesdia do índio por exemplo, os temas transversais vão além, problema, na qual a solução acontece sob a orientação de
trazendo à baila a obrigatoriedade de abordagem da outra pessoa com mais habilidade/experiência em
temática em todos os níveis de ensino, e com isso a determinado acontecimento.
problemática: Como abordar o tema Diversidade Cultural
Para Silva (2017) ao utilizar o conceito
em aulas de Educação Física Escolar?
Vigotskyano, descreve que a zona de desenvolvimento
Além disso, Os Parâmetros Curriculares proximal diz respeito à distância entre o nível de
Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento
respeitar diversidades regionais, culturais, políticas potencial. Salienta-se que a identificação do que se sabe
existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de (ZDP) estabeleceu novos diálogos por meio de avaliação
construir referências nacionais comuns ao processo diagnóstica, à participação de alunos indígenas enriqueceu
educativo em todas as regiões brasileiras. No documento, a ambos, uma vez que cada região partilha de jogos e
percebe-se a necessidade de criar condições, nas escolas, brincadeiras que em outras regiões podem ser
que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de desconhecidos!
conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos
Ficou evidente que muitas atividades que
como necessários ao exercício da cidadania (BRASIL, conhecemos hoje, fazem parte, também, de um contexto
1998).
indígena, o que sensibiliza ainda mais o olhar diferentes
Tal
reflexão
gerou
curiosidade
no como iguais.
desenvolvimento na pesquisa de estratégias específicas
Atividades como peteca indígena que em muitas
envolvendo jogos e brincadeiras indígenas. Espaço em que, regiões era atividade escolar também, cabo de guerra,
por meio do aparato tecnológico institucional, laboratório arremesso de lança que, com algumas modificações faz
de informática, biblioteca, impulsionou as descobertas e parte da disciplina atletismo e rônkrâ, mangá tobdaé,
atividades que foram propostas pelos distintos grupos.
brincadeira da onça, dentre outros. Assim, alunos e
Percebeu-se a necessidade de além de planejar professores puderam partilhar de um espaço revelador, em
juntos, fazer um reconhecimento do espaço destinado a que as nossas semelhanças foram mais evidenciadas que
atividade e, acordar entre os grupos onde seria feita cada nossas diferenças.
uma das atividades. Os planejamentos foram feitos sob
Os alunos, ao abordarem a temática, o fizeram de
acompanhamento dos docentes que estiveram à disposição acordo com postura profissional adequada, fugindo da
para orientações e sugestões.
mera participação em um evento promovido pelo curso ou
O pensamento que permeia a ação profissional por outros períodos, com isso, vimos o cuidado com
tem evidenciado não somente a ação docente, mas equiparar as habilidades ao nível de desenvolvimento
principalmente o envolvimento de todos os atores do proposto para atividade, a linguagem técnico-científica,
processo ensino aprendizagem. Com essa tendência, demonstrando conhecimento tácito do assunto abordado. A
buscou-se não dar respostas prontas, mas, trabalhar o segurança e adaptação dos materiais dispostos para as
espírito investigativo na solução dos problemas. Para isso, atividades mostraram aos participantes que foram feitas
a metodologia ativa, pesquisa e planejamento orientado adaptações, ou seja, a pedagogização das atividades, um
surgem como parceiros na transposição dos desafios e refinamento para adequar, materiais e métodos ao
problemáticas encontrados.
ambiente e participantes.
A metodologia ativa segundo Terra (2016) é uma
concepção educacional em que os alunos incorporam a
função de principais agentes de seu aprendizado. Nela, o
estímulo à crítica e reflexão é incentivado pelo professor
que conduz a aula, mas o centro desse processo é, de fato,
o próprio aluno.
A autora supramencionada, ainda apresenta
algumas atividades, dentre elas, salientamos as enegritadas Fonte: Própria (2018)
para descrever as que compuseram nossas estratégias: sala
de aula invertida (o aluno é agente do saber);leitura prévia
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Fonte: Própria (2018)

CONCLUSÕES
Após a conclusão das atividades, percebemos que
tornar o ensino um processo prazeroso gera aprendizagens
significativas tanto para os alunos quanto para os
professores. Quando falamos em aprendizagem
significativa, nos reportamos ao universo dos alunos.
Contudo, voltar o nosso olhar para as aprendizagens que os
professores adquirem é um fator primordial para
oportunizar ambientes de aprendizagens diversificados e
significativos para os alunos. A partir desta perspectiva,
consideramos como pontos que merecem ser enfatizados:
1. O trabalho colaborativo e investigativo em que nos
envolvemos enquanto profissionais, refletiu nas
atitudes dos alunos durante a execução das atividades.
2. A busca de um eixo que perpasse transversalmente as
diferentes disciplinas do curso, potencializou as
aprendizagens adquiridas ao longo do processo
formativo, possibilitando ao aluno perceber a
interdisciplinaridade de forma viva e ativa dentro do
currículo acadêmico.
3. Ao buscarmos estratégias de ensino diferenciadas para
tratar um assunto tão importante como a diversidade
cultural, considerando o que é proposto pela Lei nº
11.645/08, criamos espaço para que os alunos, a partir
de um princípio investigativo, buscassem compreender
a sua própria formação cultural bem como, a
possibilidade de rever alguns conceitos em relação à
outros temas que vão além das culturas afro-brasileira
e indígena, que são abordadas apenas em épocas
especificas como cumprimento de determinações no
calendário escolar.
4. Por fim, mas não esgotando as possibilidades que o
tema em questão propõe, ao tomarmos os estudos de
Masini (2008), onde apresenta as condições para
ocorrência da aprendizagem significativa, podemos
perceber a importância da estruturação didáticopedagógica na elaboração de estratégias de ensino e
aprendizagem baseadas na resolução de problemas
como potencializadoras para avanços das zonas de
desenvolvimento proximal de todos os envolvidos nas
atividades.
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INTRODUÇÃO
As linguagens artísticas possuem amplo campo de
atuação no aspecto prático e trabalham diversas
habilidades interdisciplinares. Dentro deste contexto
aparece a Teoria das Inteligências Múltiplas de Howard
Gardner (1997; 1999; 2001) são elas: linguística, lógicomatemática, espacial, musical, corporal-cinestésica,
naturalista, intrapessoal e a interpessoal. Desse modo, uma
forma de inteligência complementa a outra, pois estas se
relacionam de forma interdisciplinar, podendo ser mais ou
menos desenvolvidas de acordo com a prática e os
estímulos que são oferecidos.
Dito isso, este trabalho propõe utilizar à práxis
artística (entendido aqui no sentido de ação, de
transformação, uma necessidade geral humana de
expressão e comunicação) de modo interdisciplinar para
contribuir, estimular e desenvolver as Inteligências
Múltiplas. Tendo em vista que a ética e a cidadania são
temas que devem ser colocados em todas as disciplinas,
corroborando para a qualidade da construção de saberes e
valores, afetivos, sociais e desenvolver o senso crítico, de
modo a contribuir para aprendizagem e formação integral
dos alunos todas as atividades permearão pela ética e
cidadania.
Todas as pessoas nascem com o potencial das
inteligências
múltiplas,
porém
em
condições
socioambientais (família, amigos, grupos, escola,
localidade),
elas
recebem
estímulos
para
o
desenvolvimento de apenas um ou duas inteligências. Na
maioria das escolas, por exemplo, as crianças são
estimuladas a desenvolver, quase que exclusivamente, as
inteligências; linguística e lógico-matemática, o que traz
para o debate e reflexão a necessidade de mudança,
adaptação, desconstrução, renovação no paradigma
educacional. O espaço escolar é palco para a realização de
várias atividades socioeducativas, culturais, científicas,
lúdicas, desportivas, entre outras que propiciam momentos
importantes na formação acadêmica, pessoal e cidadã dos
alunos.
Dessa forma, podemos verificar a importância do
ensino das artes para a aprendizagem e o desenvolvimento
dos estudantes. Os referenciais teóricos da pesquisa são os
autores Gardner (1997; 1999; 2001) e Piaget (1967)
trazendo como pressupostos teóricos o desenvolvimento
cognitivo e integral que irão refletir na formação cidadã
dos alunos, visando um enaltecimento holístico dos
participantes.
A pesquisa apresenta como objetivo geral:
Aperfeiçoar o ensino das artes e suas linguagens artísticas
para o enaltecimento das inteligências múltiplas nos
alunos. E como objetivos específicos: Aprimorar a
percepção dos alunos de maneira a contribuir para uma

maior compreensão de mundo e das outras disciplinas;
Utilizar as artes e suas linguagens artísticas para
conscientização da comunidade escolar com conceitos de
educação e cidadania influenciando e contribuindo na
formação acadêmica e cidadã dos alunos; Desenvolver
competências e habilidades que valorizam o senso crítico e
a formação holística (formação integral do aluno); Realizar
amostras culturais com as produções artísticas dos alunos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A proposta metodológica deste trabalho
apresenta-se como pesquisa-ação (THIOLLENT, 1992),
pois busca entender e identificar as lacunas dos alunos
envolvidos para poder propor estímulos e assim enaltecer
as inteligências múltiplas de cada um, trazendo soluções a
partir deste trabalho. O embasamento/referencial teórico
desta pesquisa está nas obras de Gardner (1997; 1999;
2001), Piaget (1967), BNCC (2017) e entre outras. Como
material de apoio serão utilizados livros didáticos de artes,
livros especializados, artigos, revistas e sites. A pesquisa
tem caráter bibliográfico, qualitativo (observação, análise
e interpretação) e quantitativo, pois será registrado o
número de trabalhos produzidos pelos alunos.
O loco da pesquisa será a Escola Estadual de
Tempo Integral Bilíngue Professor Djalma da Cunha
Batista e os participantes foram os alunos de 9º e 8º ano
Ens. Fund. II. Essa proposta é uma expansão do que foi
desenvolvido no projeto do PCE/2017 “O ensino
sincronizado das artes e das linguagens artísticas
contribuindo para a aprendizagem e formação cidadã dos
alunos”.
As etapas dessa proposta são: 1ª etapa – Leitura
bibliográfica, discussão e contextualização; 2ª etapa –
Oficinas e palestras para o aperfeiçoamento artístico
teórico-prático dos alunos; 3ª etapa – Preparação artística
direcionada para o estímulo cognitivo; 4ª etapa –
Preparação para elaboração do relatório final; 5ª etapa –
Atividades
artísticas/culturais
voltadas
para
conscientização e formação cidadã; 6ª etapa –
Apresentação final dos resultados da pesquisa a
comunidade escolar.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados apresentados são do projeto
anterior, visto que esse é uma extensão de outra pesquisa
estes se tornam resultados parciais, os quais também
instigaram essa proposta e espera-se que os resultados
desta consigam alcançar o objetivo proposto. As
exposições de desenhos e origamis e as atividades artísticas
(música, teatro e dança) dos alunos buscaram incentivar e
motivar a comunidade escolar de forma intelectual, social
e cultural, estimulando o uso e a prática artística que por
envolverem aspectos educacionais, cognitivos e
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epistemológicos no processo criativo trouxeram aos alunos
um ganho na concentração e na criatividade dos mesmos
melhorando consequentemente seu desempenho nas outras
disciplinas, além de agregar novos conhecimentos na
maneira de educar e na prática de ensinar no ambiente
escolar.
As artes como manifestações artísticas do ser
humano trabalham diversas habilidades e capacidades, as
vantagens que essas inúmeras atividades exercem sobre os
que a praticam são: cooperação em grupo e interação
social, coordenação motora, concentração, autonomia,
autocontrole,
autoconhecimento,
consciência
socioambiental e patrimonial entre outras coisas. Abaixo
podemos verificar a importância da prática dessas
atividades artísticas no contexto escolar e o quanto elas
contribuem para o desenvolvimento social, cultural,
acadêmico, emocional e de habilidades e competências dos
alunos.

Linguagens
Artísticas
Artes visuais
Música
Dança
Teatro

Apresentações
Exposições
9
6
7
8

Alunos
envolvidos
30
21
18
25

Figura 4. Desenhos em cartolina. Fonte: Arquivo do Pesquisador,
ano 2017.

Figura 1. Atividade origami. Fonte: Arquivo do Pesquisador, ano
2017.

Figura 5. Apresentação coreográfica. Fonte: Arquivo do
Pesquisador, ano 2017.

Figura 2. Exposição de origami. Fonte: Arquivo do Pesquisador,
ano 2017.

Figura 6. Apresentação musical. Fonte: Arquivo do
Pesquisador, ano 2017.

Figura 3. Atividade teatral. Fonte: Arquivo do Pesquisador, ano
2017.

Tabela 1. Quantidade de trabalhos artísticos.

A educação integral possibilita o acesso às várias
instâncias sociais e culturais da sociedade vendo o ser
humano como sujeito composto por diversas camadas
inter-relacionadas, buscando o desenvolvimento nos
aspectos cognitivos juntamente com afetivo, social, físico
entre outros. Desta forma, reconhecendo o ser humano
como um todo e não como um ser fragmentado, a pesquisa
do PCE/2017 teve o intuito de desenvolver o aluno de
forma completa, tendo em vista muito mais do que o tempo
em sala de aula, mas reorganizando os espaços e conteúdos
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para atividades que corroboraram na formação integral. E
esta expansão da pesquisa foca em atividades específicas
para os alunos que já participaram da pesquisa anterior,
buscando enaltecer as inteligências pouco estimuladas no
cotidiano escolar. No projeto anterior as atividades
realizadas nas subáreas artísticas foram:
Teatro: Pequenas peças que foram construídas pelos
alunos ou ainda outras peças adaptadas para cunho social,
motivacional educativo e didático.
Música: Atividades envolvendo música (percepção
receptiva) que desenvolvem uma maior consciência sonora
identificando tons, timbres, ritmos e foram utilizadas
canções regionais, nacionais e internacionais, o
aperfeiçoamento se dá pela escuta de músicas cantadas e
instrumentais, pela escuta direcionada, reprodução e
produção criando motivos musicais.
Artes visuais: Desenhos e origamis a produção de
desenhos trabalha a inteligência espacial proporcionando
(percepção pictórica, proporção, noção de espaço,
identificação de formas, composições) o tema desses
desenhos foi regional enaltecendo a cultura do Amazonas
com estilo que vai do realismo, impressionismo, cubismo,
surrealismo, graffiti, pop-art, op-art, entre outros. A
prática de origami proporciona concentração, coordenação
motora nos dedos.
Dança: Coreografias que enfatizaram as danças regionais
e nacionais, além de danças e coreografias internacionais.
Com os resultados obtidos foi possível ver a preferência
dos alunos por subáreas artísticas, por sexo e série.

Diagrama 1. Preferências dos alunos na escolha das artes.

saberes: acadêmico, desportivo, cultural, social, científico,
mas principalmente cidadã dos alunos para que eles se
tornem no futuro um agente multiplicador e possa
efetivamente crescer através de suas ações.
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CONCLUSÕES
Este trabalho complementa e corrobora no
processo ensino-aprendizagem dos alunos da E.E.T.I.
Bilíngue Prof. Djalma da Cunha Batista que vão muito
além das paredes da sala de aula. A absorção da práxis
artística com a produção e vivência nas suas subáreas
(dança, música, teatro e artes visuais) por parte dos alunos
trouxe um ganho para comunidade escolar enaltecendo
tanto o aspecto pessoal e acadêmico com a construção de
conhecimentos e buscando valores sociais, culturais,
éticos. Desse modo, os alunos tomam conhecimento das
suas possibilidades e passam a ser participantes e
responsáveis desse processo, refletindo sobre suas posturas
e atitudes, colaborando ativamente para um convívio
harmonioso com a comunidade escolar. O aluno só terá
uma formação integral no educandário quando a escola se
preocupar e proporcionar o contato com várias áreas dos
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crianças com baixo rendimento escolar e que não
.

INTRODUÇÃO
A educação física tem um papel primordial no
desenvolvimento das crianças nos anos iniciais, pois nesta
faixa etária elas estão vivenciando uma importante fase de
desenvolvimento físico e intelectual, onde terão a
oportunidade de se desenvolverem nos aspectos social,
cognitivo e afetivo por meio de atividades lúdicas e
descontraídas, através da intencionalidade posta pelo
professor de educação física em cada aula. Nessa
perspectiva, a pesquisa buscou identificar e analisar os
parâmetros motores em crianças do 1º ano do Ensino
Fundamental, com baixo rendimento escolar. Apesar de
existir diversas escalas e teste de avaliação motora, a que
atendeu aos requisitos da pesquisa foi a Escala de
Desenvolvimento Motor – “EDM” (ROSA NETO, 2002),
pois ela apresenta informações mais completa e permitem
uma análise mais aprofundada. Em busca dessas
informações primeiramente foi necessário conhecer as
crianças com baixo rendimento escolar identificadas por
professoras, pedagogas e diretora da escola Santa Maria
Mazzarello, para fornecer mais informações em relação às
características dessas crianças tanto no âmbito escolar
como no meio social.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Quanto à natureza, a pesquisa tem característica
mista, ou seja, quantitativa e qualitativa. Quantitativa, por
ir a buscar de medir estatisticamente, visando facilitar
apuração dos dados coletados. Rodrigues (2006) afirma
que essa abordagem se utiliza de técnicas estatísticas das
quais está voltada para análise e a interpretação de dados,
permitindo que os resultados sejam visualizados a partir de
gráficos. Ao mesmo tempo, qualitativa por se preocupar
com a compreensão e a interpretação do fenômeno
estudado, buscando as possibilidades e se possível à raiz do
problema através da descrição e análise dos dados,
considerando o significado que as pessoas dão as coisas e
as suas práticas em geral.
Rodrigues (2006) afirma que a pesquisa
qualitativa é indicada devido à complexidade do fenômeno
pesquisado, do qual não pode ser alcançado a somente
partir de procedimentos estatísticos. Nesse sentido, para
uma melhor análise, a pesquisa de campo foi realizada por
existir a necessidade de estar em um ambiente no qual as
crianças com baixo rendimento escolar se façam presente.
Com relação à população e amostra, o estudo realizou-se
em uma escola particular de Manaus na zona centro – oeste
no turno matutino e vespertino, a amostra selecionada foi
de 8 crianças entre 6 a 7 anos de ambos os gêneros (6
meninos e 2 meninas), sendo 100% das crianças com baixo
rendimento escolar na faixa etária estudada. A seleção das

apresentam nenhuma deficiência mental ou física foi feita
pela diretora, pedagoga da escola e professoras, pois elas
possuem os históricos dos alunos. Os critérios solicitados
para essas escolhas dizem respeito ao acompanhamento
das crianças nas aulas, avaliações diagnósticas e
sondagens, notas nas avaliações realizadas pelas
professoras entre outros aspectos levantados no Conselho
de Classe.
Durante o estágio supervisionado 2 no Ensino
Fundamental, foram observadas crianças com dificuldades
motoras e na aprendizagem, consequentemente com o
rendimento escolar baixo, questionou-se então, se o
desenvolvimento motor interferiria na aprendizagem ou
rendimento escolar deles. Para poder identificar os
parâmetros motores das crianças primeiramente foi
realizado um trabalho de afetividade onde participou-se
das aulas de educação física para que os mesmos possam
ter um vínculo maior para não interferir nos resultados dos
testes, para posteriormente aplicar o teste de avaliação
motora, para ter informações concretas para realizar o
estudo.
O instrumento utilizado foi o teste Escala de
Desenvolvimento Motor – EDM (ROSA NETO, 2002),
sugerido pelo orientador da pesquisa por apresentar
aspectos pertinente, fácil aplicação e análise de dados para
avaliar parâmetro motores de crianças com baixo
rendimento escolar. O teste permite a análise da
motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema
corporal, organização temporal e lateralidade permitindo a
percepção da idade motora dos sujeitos da pesquisa. A
análise dos dados adquiridos pelo protocolo de avaliação
permite a produção gráficos identificando cada aluno e
juntamente os seus resultados confrontando com as
referências de cada teste e construindo os parâmetros
motores de cada aluno.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A pesquisa apresenta os resultados da avaliação
motora realizada com a amostra de 8 crianças com baixo
rendimento escolar, portanto estes resultados podem ser
utilizados para se ter uma base de uma possível intervenção
pedagógica e ser utilizado por uma equipe multidisciplinar
para compor um diagnóstico mais completo para uma
possível intervenção. As crianças selecionadas para
participar na pesquisa apresentam baixo rendimento
escolar.
De acordo com a coordenação da escola, no início
do ano letivo são realizados testes de sondagem e
diagnósticos em busca de verificar as aprendizagens e
dificuldades dos alunos para então produzir um
planejamento estratégico em busca de interferir nas
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dificuldades das crianças. Em relação ao rendimento as
professoras relatam que as crianças participantes são
aquelas que apresentam dificuldades mais acentuadas nos
testes diagnósticos e ao quais apresentam maiores
problemas em acompanhar as atividades propostas em sala
de aula, notas nas avaliações abaixo da média da escola.
Crianças que apresentam alguma dificuldade no
desenvolvimento da aprendizagem são muito mais
dependentes do ambiente, pois no mesmo é que as
dificuldades se manifestam e os aspectos do meio podem
ter fatores agravantes da dificuldade da criança. Contudo,
o desenvolvimento motor estar relacionado com os
microssistemas de cada indivíduo, onde os ambientes irão
oportunizar estimulação tanto cognitiva quando a prática
de atividades motoras. Um grande fator que interferir no
perfil motor é o fato do tempo excessivo gastos com jogos
eletrônicos.
As habilidades motoras têm certo momento para
que o indivíduo possa adquirir para o seu repertorio motor
e a falta de estimulação correta para cada faixa etária, irá
contribuir para que os mesmos tenham dificuldades no seu
desenvolvimento tanto no ambiente escolar com os demais.
Os alunos da professora 1 obtiveram as seguintes
classificações com base nos (QMG), onde (20%) dos
escolares obtiveram a classificação inferior, sendo (10%)
obteve a classificação normal baixo e (20%) obtiveram a
classificação normal médio, conforme exposto na figura 1.

Figura 1. Classificação geral dos alunos da professora 1.

No entanto os alunos da professora 2 obtiveram a
seguinte classificação com base no (QMG), onde (100%)
dos escolares teve classificação em normal média
conforme a figura 2.

médio, sendo que (13%) em normal baixo e (25%) na
classificação Inferior conforme a figura 3.

Figura 3. Classificação geral dos alunos da professora 1 e 2.

O estudo identificou que em relação à lateralidade
(50%) dos escolares tem a lateralidade cruzada, sendo que
(37%) apresentaram ser destros completos e (13%) sendo
sinistros completos. Outro fator identificado foi à relação
dos quocientes motores que mais convergiram dentro da
amostra, onde (14%) se incluíram no (QM1), (QM2) e
(QM3), já (22%) apresentou déficit no (QM4), por fim
(36%) dos escolares apresentaram um déficit no (QM5).

CONCLUSÕES
No 1º ano do Ensino Fundamental as crianças
deparam-se com uma nova realidade escolar e exigências
no campo da aprendizagem. Podemos considerar que o
aprendizado da leitura e escrita são o maior desafio aos
quais as crianças enfrentam e por isso precisam de uma
série de pré-requisitos fundamentais para que se
desenvolvam de forma positiva. Alguns aspectos motores
fazem parte desse processo, a coordenação visomotora
envolve o ato motor, a estimulação visual percebida, o
movimento de agarre e fixação do objeto da escrita na mão.
A motricidade global terá um papel em desenvolver os
comandos nervosos e no afinamento das sensações e das
percepções. Em relação ao equilíbrio quanto mais apurado
ele estiver menor será seu gasto energético, podendo
transferir essa energia para outros trabalhos
neuromusculares.
O esquema corporal contribuirá para organização
das sensações relativas ao seu próprio corpo envolvendo,
as emoções sentidas em determinado ambiente e o corpo
será o instrumento de ação em relação às emoções. Em
relação à organização temporal irá contribuir para que os
mesmos possam organizar-se na rotina de aulas, nos
horários, percepção do tempo, dias da semana entre outros
aspectos. Diante da pesquisa realizada pode se concluir que
as crianças selecionadas pela equipe pedagógica com baixo
rendimento escolar da Escola Santa Maria Mazzarello, seis
crianças apresentam sim um comprometimento motor
podendo ser devido à falta de estimulação no ambiente
familiar, no período pré-escolar, os tipos de atividades
propostas, metodologia dos professores, entre outros.
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O movimento é vida, qualquer tarefa que
realizamos exige que se façam movimentos em sua
execução. Ele sempre esteve presente no cotidiano do ser
humano, pois era fator indispensável à sobrevivência do
homem primitivo. Gonçalves (2006) entende que a
atividade física na pré-história, período que antecede a
história assumia assim quatro formas: caráter naturalista,
caráter guerreiro, caráter utilitário e caráter religioso.
Desde o início o homem sempre sentiu a necessidade
mesmo que inconscientemente de desenvolver o seu físico.
Este trabalho teve como objetivo geral pesquisar
o desempenho motor e social de alunos do 6º ano da Escola
Municipal Violeta Cardoso Alves de Mattos Areosa no
município de Novo Airão. E os seguintes objetivos
específicos: Investigar o desempenho motor e social de
alunos do 6º ano da Escola Municipal Violeta Cardoso
Alves de Mattos Areosa; Aplicar a bateria de testes
motores Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) de
Francisco Rosa Neto, aos alunos do 6º ano da Escola
Municipal Violeta Cardoso Alves de Mattos Areosa;
Analisar o desenvolvimento motor e social de alunos do 6º
ano da Escola Municipal Violeta Cardoso Alves de Mattos
Areosa.
A hipótese que norteia a causa do problema da
pesquisa se refere à ausência de profissionais de Educação
Física no 6º ano da Escola Municipal Violeta Cardoso
Alves de Mattos Areosa no Município de Novo Airão o que
pode causar comprometimento no desenvolvimento motor
e social dos escolares.
A Educação Física é ministrada por profissionais
sem formação na área, que é vista apenas como momentos
de diversão para os alunos, sem levar em consideração a
grande importância que esta desempenha nos diversos
aspectos: motor, cognitivo, afetivo e social do ser humano.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Pesquisa de caráter descritivo com uma abordagem
qualitativa e quantitativa. Também fez-se a utilização da
pesquisa bibliográfica para a construção do refrencial
teórico, em livros, artigos e monografias.
A população amostra foi composta por 30 escolares de uma
escola da rede municipal de ensino da educação básica do
municipio de Novo Airão, sendo 12 do sexo feminino e 18
do sexo masculino, cursando o 6º ano do ensino
fundamental II, na faixa etária de 11 anos.
Utilizou-se como instrumento da pesquisa um protocolo de
testes validado, a Escala de Desenvolvimento Motor
(EDM) de Francisco Rosa Neto (2002), que avalia as
seguintes áreas do desenvolvimento: motricidade fina,

motricidade global, equilíbrio, esquema corporal/rapidez,
organização espacial, ling/organização temporal e
lateralidade (mãos, olhos e pés).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao analisar o gráfico 1 percebe-se os resultados
da pesquisa realizada com uma amostra composta por 30
escolares, todos com Idade Cronológica igual a 11 anos
(132 meses). De 30 escolares avaliados nas provas de
motricidade fina, 64% alcançaram uma Idade Motora (IM)
equivalente a Idade Cronológica (IC) de 11 anos. 20%
atingiram a idade motora de 10 anos (120 meses) e 16%
uma idade motora de 9 anos.
64%

Percentual Geral
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11 Anos
10 Anos
9 Anos
20%

16%

Idade Motora
Figura 1. Gráfico geral da análise do teste de Motricidade Fina.

As três provas realizadas referentes às idades de
11, 10 e 9 anos exigiram habilidade com as mãos, e que o
avaliado estivesse concentrado. Rosa Neto (2002) autor da
EDM diz que esse exame permite entre outras coisas
mostrar possíveis transtornos na coordenação motora, além
de mostrar as dificuldades na aprendizagem escolar que a
criança tenha.
A figura 2 mostra que 77% dos avaliados
conseguiram realizar o teste de 11 anos (132 meses), os
escolares mostraram bastante êxito na execução da prova.
Apesar da situação e local onde o exame foi realizado, o
espaço não era adequado, pois a instituição não possui local
apropriado para as aulas de Educação Física, nem possui
espaços externos às salas de aula, apenas um pequeno
corredor na entrada da mesma.
Os alunos que alcançaram a idade motora igual a
10 anos, realizaram um teste que consistiu em levar em
linha reta uma caixa de fósforo apenas com um dos pés, a
uma distância a cerca de 5 metros. No entanto, o espaço
não era adequado para essa prova, o que dificultou a análise
dos resultados. Mesmo assim, conseguimos adequar o local
e concluir a prova.
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Motora de 11 anos, 16% com Idade Motora de 10 anos, 7%
com 9 anos e 7% com 8 anos.

11
Anos
10
Anos
13%

70%
11 Anos

Percentual Geral

Percentual Geral

77%

10%

Idade Motora

10 Anos
9 Anos
8 Anos

16%

7%

7%

Figura 2: Análise do teste de Motricidade Global.

Idade Motora
Cerca de 10% das crianças conseguiram realizar
apenas o teste para a idade de 9 anos (108 meses). Vale
ressaltar que 2 delas eram do sexo feminino e 1 do sexo
masculino. Uma das crianças apresentou dificuldade, pois,
estava com a perna machucada no momento da aplicação
do teste motor.
47%

11 Anos

Percentual Geral

10 Anos
9 Anos
8 Anos

A prova exigia que o avaliado prestasse bastante
atenção, fazendo o maior número possível de traços em
uma folha de papel quadriculado dentro de 1 minuto,
marcado no cronômetro. No entanto a escola não oferecia
subsídios para que os mesmos conseguissem manter a
concentração, pois a todo momento havia pessoas
passando no local, e era possível escutar o barulho do
trânsito que passava na rua em frente.
Mesmo assim, a maioria dos avaliados
conseguiram realizar a quantidade de traços e alcançaram
uma pontuação entre 115 ou mais traços, caracterizando-os
com uma Idade Motora de 11 anos (132 meses).

7%

80%

3%

Idade Motora
Figura 3: Análise do teste de Equilíbrio.

Os resultados da pesquisa mostram que de 30
alunos, 43% apresentaram Idade Motora de 11 anos (132
meses), o que se iguala a Idade Cronológica, mostrando
que eles não têm atraso motor quanto a essa habilidade.
Penso que estas crianças não apresentaram déficit
no desenvolvimento do equilíbrio, pois elas têm um
histórico de várias experiências corporais, na prática de
jogos e brincadeiras, mostrando-se aptas a manter o
equilíbrio na posição que lhes foi proposta. Para Rosa Neto
(2002) a postura que o indivíduo assume é uma atividade
reflexa do corpo em relação ao espaço.
47% alcançou a Idade Motora de 10 anos, 3%
atingiu Idade Motora de 9 anos e 1% com 8 anos. Com base
nos resultados obtidos, a qual não foram satisfatórios Rosa
Neto (2002) explica que para a aplicação dos testes, o local
deve ser silencioso e livre de interrupções. O que não
ocorreu na escola em que a pesquisa foi realizada, o que
consequentemente não possibilitou que os avaliados
conseguissem manter a atenção e concentração. Neste
exame em questão foi exigido que o avaliado estivesse com
os olhos fechados, mantendo a concentração e o equilíbrio
durante o tempo estimado para cada prova.
Analisando o gráfico acima temos os seguintes
resultados: 70% dos avaliados apresentaram uma Idade

Percentual Geral

43%

Figura 4: Gráfico geral da análise do teste de Rapidez.

11 Anos
10 Anos
20%

Idade Motora
Figura 5: Análise do teste de Organização Espacial

Com base na análise de dados, observamos os
seguintes resultados obtidos no exame de Organização
Espacial: de uma amostra composta por 30 escolares, 80%
dos avaliados apresentaram Idade Motora de 11 anos, 20%
apresentaram Idade Motora de 10 anos.
A habilidade de organização espacial refere-se ao
espaço que o corpo da criança ocupa. Desenvolve-se a
partir do corpo da própria criança. Toda a percepção de
mundo é uma percepção espacial, e o corpo é a referência.
O exame dessa habilidade exigiu que os examinandos
fizessem o reconhecimento da posição relativa de três
objetos, tendo como ponto de referência o examinador,
sentados frente a frente. Os objetos utilizados foram três
cubos nas cores azul, amarelo e vermelho.
A figura 6 apresenta os seguintes resultados: 57%
dos avaliados alcançaram uma Idade Motora de 11 anos,
27% com 10 anos e 16% com 9 anos. A prova que avaliou
a organização temporal estava destinada as faixas etárias
de 6 a 11 anos, a aplicação consistiu em reproduzir
estruturas temporais e ritmos. Foi aplicada em 4 etapas, a
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qual os avaliados tiveram que reproduzir com atenção
várias estruturas temporais executadas pelo examinador.
57%

11 Anos

Percentual Geral

10 Anos
9 Anos
27%
16%

CONCLUSÕES

Idade Motora
Figura 6: Análise do teste de Organização Temporal.

Devido ao ambiente de aplicação da EDM, as
crianças mostraram dificuldades em ouvir as estruturas
temporais executadas pelo examinador, a qual eram feitas
com um lápis em cima de uma mesa.
No quesito lateralidade (Figura 7), 47%
apresentaram lateralidade cruzada, 7% apresentaram
lateralidade indefinida, 30% são caracterizados como
destro completo e 16% são caracterizados como sinistro
completo.

Percentual Geral

47%

Lateralidade Cruzada
Lateralidade Indefinida
Destro Completo
Sinistro Completo
30%
16%
7%

Figura7: Análise do teste de Lateralidade.
Para avaliar o repertorio de habilidades sociais
(Figura 8) dos escolares que participaram da pesquisa, foi
aplicado um questionário com 23 questões onde de acordo
com as perguntas, eles deveriam marcar sim, não ou as
vezes como resposta.

Percentual Geral

Os resultados desse questionário mostraram que
de acordo com a amostra de 30 pesquisados, 60% não
apresentaram dificuldade de relacionamento social, e 20%
mostrou um déficit no desempenho social. Alguns alunos
responderam que em certas situações não se sentiam a
vontade nem para responder ou fazer perguntas para os
professores em sala de aula. Outros simplesmente não
tinham o hábito de emprestar coisas dos colegas, ou fazer
elogios e receber elogios.

60%

Bom Desenvolvimento
Deficit no Desenvolvimento

40%

Figura 8: Questionário de habilidades sociais.

A atividade física sempre esteve presente na vida
do ser humano, e seus objetivos variam de acordo com o
contexto histórico e cultural em que está inserida. O
movimento é essencial à sobrevivência do homem, através
das diversas experiências corporais o indivíduo
experimenta tudo aquilo que pode ser realizado com seu
próprio corpo e por meio deste.
O desenvolvimento humano é um processo
universal e sequencial, mas, não ocorre de maneira igual a
todas as pessoas. Está diretamente associado às
experiências vividas durante a vida, desde o primeiro
contato que o bebê tem com a mãe, até atingir a fase da
maturidade.
Para se obter uma intervenção de qualidade, que
oportunize o desenvolvimento motor, é necessário atentar
para a experimentação de conteúdos diferenciados, que
respeitem as peculiaridades de cada indivíduo. Pois os
estudos mostram que tanto no que diz respeito ao aspecto
motor, quanto ao social, são processos que ocorrem
sequencialmente de acordo com cada fase da vida do ser
humano, estas fases não podem ser puladas, cada pessoa
progride de forma individual e sequencial.
As atividades propostas devem ter como objetivo
a ampliação do repertório de habilidades motoras,
oportunizando
as
vivências
corporais,
com
intencionalidade de potencializar o desenvolvimento.
Trabalhando de maneira diversificada os aspectos motores,
simultaneamente aos aspectos social e cognitivo. De
acordo com os resultados da pesquisa realizada neste
estudo, 40% dos pesquisados apresentaram dificuldades
em se relacionar com os colegas. Alguns não se sentem a
vontade nem para fazer perguntas durante as aulas para os
próprios professores, quando surgem dúvidas relacionadas
ao assunto da aula.
Quando não há a presença de um profissional
preparado que tenha conhecimentos variados de todos os
aspectos que o ser humano precisa desenvolver, alguns
alunos podem apresentar atrasos no desempenho de
habilidades motoras e sociais. Pois, este profissional é
preparado para desempenhar um papel importantíssimo
nas escolas. Ele é capacitado para trabalhar os blocos de
conteúdos diversificados da Cultura Corporal de
Movimento, domina conhecimentos não somente no
campo do desporto enquanto jogos e brincadeiras
aleatórias, muito além da prática esportiva, o professor de
Educação Física sabe identificar o porquê deve-se trabalhar
cada atividade, com qual intencionalidade, e de que forma
isso pode contribuir nos aspectos de desenvolvimento das
pessoas, tanto o motor, quanto cognitivo, social e afetivo.
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Após analisar os resultados obtidos na aplicação
da Escala de Desenvolvimento Motor (EDM) de Francisco
Rosa Neto, que foi realizada com uma amostra composta
por 30 escolares, sendo 12 do sexo feminino e 18 do sexo
masculino, observou-se que: a causa do déficit no
desenvolvimento motor dos escolares da Escola Municipal
Violeta Cardoso Alves de Mattos Areosa, instituição onde
foi realizada a pesquisa, se deve não somente a ausência do
profissional de Educação Física, pois na escola em questão
há dois professores que lecionam a disciplina, ambos não
são formados na área de conhecimento. Os professores
abordam os assuntos em sala de aula de forma tão somente
teórica.
No entanto a escola não possui estrutura adequada
para que haja a realização de aulas práticas da Educação
Física Escolar, os professores relataram que nos anos
anteriores as aulas da disciplina eram realizadas na praça
municipal, mas havia vários riscos em utilizar o local. Por
haver apenas um professor para supervisionar uma grande
quantidade de alunos em um local sem segurança aparente
e aberto. Pois qualquer eventualidade que ocorresse seria
atribuída a culpa à escola. Devido a isso, as aulas práticas
deixaram de existir nas aulas de Educação Física.
Há também o fator ambiente, que não propicia um
bom desenvolvimento aos escolares, a instituição tem
pouco espaço disponível para os alunos quando estão fora
das salas de aula, no intervalo eles não têm espaço para
brincar ou realizar outros tipos de atividade.
Com base nessas informações considerou-se que
o déficit no desempenho motor e social dos escolares que
participaram da pesquisa se deve a ausência do profissional
de Educação Física com formação na área de
conhecimento, e ao fator ambiente que não fornece
subsídios para a realização de aulas práticas, o que
possibilitaria a vivencia de variadas experiências corporais
e sociais para os escolares se houvesse ambientes
adequados na instituição. Tais fatores trazem como
consequência o déficit no desempenho motor e social dos
escolares.
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INTRODUÇÃO

Por meio da pesquisa pude investigar o
desempenho motor e sócio afetivo, aplicar a bateria de
testes motores EDM (escala de desenvolvimento motor) de
Francisco Rosa Neto, analisar o desenvolvimento motor e
social dos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II da
Escola Estadual Balbina Mestrinho no do Município de
Novo Airão.

O desenvolvimento motor e social são duas das
três habilidades inerentes do ser humano. Estes se
completam com a habilidade cognitiva, eles precisam ser
trabalhados igualmente para que a criança venha a crescer
de maneira saudável fisicamente e psicologicamente.
A parte motora trabalhando o andar, saltar, pegar,
arremessar, correr, pintar, cortar, escrever, dançar, entre
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
outros movimentos básicos e fundamentais para o ser
Para a realização desta pesquisa foi feito um
humano. Na parte social encontra-se como funciona as levantamento bibliográfico de artigos, livros e revistas, e
relações interpessoais, como o meio afeta a ação da dos escolares em questão, transparecendo na melhor forma
criança, a facilidade ou dificuldade dela de solucionar possível a realidade da educação básica no município,
problemas em grupo, como ela está inserida no meio tendo em vista os fatores externos que contribuem para a
(familiar, social, escolar, religioso).
qualidade de ensino.
Por tanto se tenho um bom desenvolvimento
Soares (2005 p.43):“Ao partilhamos da ideia de
destas habilidades o fator cognitivo da criança tem grandes que a educação é um processo cultural no qual nos
chances de alcançar seu êxito seja qual for o objetivo da inserimos cotidianamente, temos a certeza de que somos
criança. Nas aulas de Educação Física é possível vivenciar educados por tudo o que nos rodeia, da palavra à
e trabalhar cada habilidade, podendo identificar as arquitetura das casas, das escolas, dos prédios onde
dificuldades dos alunos.
trabalhamos, educados pelas ruas e espaços destinados às
O desenvolvimento motor, social e cognitivo são práticas corporais, elas mesmas formas específicas de
as bases para que a criança cresça e tenha uma vida educação.”
ativamente saudável. Tanto dentro do contexto escolar
A pesquisa foi submetida ao Comitê de ética e
quanto fora, trabalhar tais aspectos da vida da criança é aprovada sob o Número de Parecer: 2.475.003. Trata-se do
crucial. E mais importante ainda é levantar questões a cerca protocolo da pesquisa envolvendo seres humanos, na área
deste tema, para que os pais e professores possam ver que da saúde, fora das áreas temáticas especiais. O protocolo
neste momento o seu filho, seu aluno precisa de atenção em está contemplado e atende a Resolução 466/12 do CNS.
relação ao desenvolvimento de maneira uniforme. Elo trabalho da Universidade Estadual do Amazonas“Desenvolvimento é um termo amplo que se refere a todos UEA, Escola Superior de Ciências da Saúde- ESA.
os processos de mudança pelos quais as potencialidades de
Esta é uma pesquisa de caráter descritivo e
um indivíduo se desdobram e aparecem como novas qualitativo e quantitativo com aspectos longitudinais e
qualidades, habilidades, traços e características correlatas” transversais, da qual a amostra foi escolhida por orientação
(PIKUNAS, 1979, P. 24).
do professor, constituída por 28 alunos de ambos os
A prática da Educação Física na escola é gêneros que se enquadravam nos seguintes critérios de
indispensável já que ela trabalha parte do desenvolvimento inclusão: ter 11 anos de idade, estar matriculado no 6º do
da criança, tendo como pressuposto a dupla intenção de ensino fundamental II e frequentar regularmente a Escola
servir o processo de evolução enquanto criança, a Estadual Balbina Mestrinho, situada na zona urbana no
construção do conhecimento, e a relação da criança com a município de Novo Airão.
sociedade, tendo em vista que estes fatores estão sempre
Por tanto, os escolares que se encaixaram nos
interligados.
respectivos critérios foram pré-selecionados e os pais ou
Os alunos do 6º ano da Escola Estadual Balbina responsáveis receberam das mãos de seus filhos o Termo
Mestrinho encontram-se com a faixa etária de 11 anos em de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Somente
média. Idade em que eles passam pela maturação, mudança após o consentimento da diretoria e dos pais ou
no corpo, nas atitudes, no contexto escolar e na vida social. responsáveis foi dado início a aplicação dos testes de
Por isso vejo a importância de apresentar os dados habilidade sociais através do questionário e da Escala de
referentes ao desenvolvimento motor e social.
Desenvolvimento Motor de Francisco Rosa Neto (2002)
A falta do profissional de educação física dentro para obter a coleta de dados, na qual as crianças foram
contexto escolar é problema nítido, até o devido momento submetidas aos testes e avaliadas na sala do laboratório de
vi que a maioria das escolas do nosso município são ciências da escola, que é um ambiente, fechado, bem
carentes a esse acesso. Sabendo então a importância desse iluminado, tem um bom espaço, climatizado, distantes das
profissional, o quão crucial ele é para as nossas crianças demais salas que permitia certa privacidade sendo livre de
tornou-se indispensável está pesquisa.
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interrupções, durante o horário de aula e respeitando-se o
calendário escolar, com duração de 40 a 50 min sendo
executado individualmente.
Para avaliação das habilidades sociais foram
elaboradas questões simples, e que representam a realidade
do aluno no município. Tratando das suas ações enquanto
aluno, e de seu comportamento fora do contexto escolar. A
fim de obter informações sobre o quanto o meio influencia
na ação da criança, e se a mesma consegue tem dificuldade
em socializar-se independente do ambiente em que está
inserida.
Para a avaliação do desenvolvimento motor foi
utilizada a Escala de Desenvolvimento Motor – EDM
desenvolvida e validada por Rosa Neto (2002). A escala
envolve um conjunto de testes que vão desde a motricidade
fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal,
organização espacial/ rapidez, organização temporal e
lateralidade.
Os testes aumentam a dificuldade acordo com a
idade que vão dos 2 anos aos 11 anos de idade, e só finaliza
quando a criança não atinge o objetivo da prova. Com o
intuito de determinar a sua idade motora (IM) naquele
componente, que será positiva se for superior à idade
cronológica e negativa se for inferior.
A Idade Motora Geral (IMG) é encontrada por
meio da soma dos resultados nos testes motores
equivalentes ao IM1+ IM2+ IM3+ IM4+ IM5+ IM6
dividido por 6 para obter a média representada pela IMG
resultado demonstrado em meses. O Quociente Motor
Geral (QMG) é obtido por meio da divisão entre a IMG e
IC (Idade cronológica) multiplicada por 100.
O resultado da fórmula deve ser comparado a
tabela
CLASSIFICAÇÃO
DOS
RESULTADOS
encontrada no manual pg.39, classificando a criança em
níveis:
• Muito Inferior: 69 pontos ou menos.
• Inferior: 70-79.
• Normal Baixo: 80-89.
• Normal Médio: 90-109.
• Normal Alto: 110-119.
• Superior: 120-129.
• Muito Superior: 130 ou mais.
Seguindo a ordem do Manual de Avaliação
Motora (ROSA NETO, 2002), preenchendo devidamente a
ficha de testes do aluno, como nome, sobrenome, data de
nascimento, sexo e data do exame. Como a faixa etária
pesquisa era idade máxima do aluno em alguns casos
alunos obtiveram sucesso no teste em idades inferiores a
cronológica. Montando a partir disto uma escala de testes
que varia entre os 6 aos 11 anos segundo os testes.
O teste permite medir a idade motora de acordo
com a especificidade da prova, determinando a
característica motora do aluno e fazendo a comparação dos
resultados obtidos de acordo com a escala. Permitindo
afirmar se a atraso ou avanço em relação a idade motora
com a cronológica do pesquisado.
A idade negativa é obtida quando o aluno tem em
seu resultado a idade motora menor que a idade
cronológica, segundo a escala determina que o aluno
possua atraso motor. A Escala de Desenvolvimento Motor

permite analisar o perfil motor do indivíduo a fim de
avaliar seu desempenho, considerando acertos e erros,
seguindo as regras das avalições do manual. Todas as
avaliações motoras foram selecionadas segundo o aspecto
diferencial de outros testes por autores como Zazzo, Piaget,
Vayer, Guilman, Ozerestsky, Granjon e Stambak e ainda
considerando outras avalições motoras e psicológicas
existentes.
Por fim a observação detalhada em cada teste, os
dados obtidos foram submetidos a análise através da Idade
Motora (IM) de cada item, tendo tido testes com resultado
positivo, e negativo em alguns aspectos em comum dos
testes referente a todos os testes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O número de alunos participantes da pesquisa foi
de 18 do sexo feminino (64,28%) e 10 do sexo masculino
(37,71%), foram devidamente entregues os respectivos
TCLE pelos pais ou responsáveis, e pelos pesquisados o
Termo de Assentimento para a realização da pesquisa.
O padrão motor ficou distribuído da seguinte
forma segundo a tabela de Classificação dos Resultados da
Escala de Desenvolvimento Motor de Francisco Rosa Neto
(2002): normal alto (7,14%), normal médio (75%) e normal
baixo (17,85%). Apresentando através do gráfico (06) os
níveis “normal alto”, “normal médio” e “normal baixo”.
Os testes determinantes para este resultado foram
Motricidade Fina, Motricidade Global e Equilíbrio
mantendo nos dados “normal alto” e “normal médio”
concomitantemente.
Para Caetano, Silveira e Gobbi (2005): “A
exploração do ambiente e das próprias potencialidades da
criança geram experiências que podem afetar o índice de
aparecimento de certos padrões de comportamento,
privilegiando mais um componente da motricidade do que
outro. Além disso, o contexto ou ambiente em que as
crianças estão inseridas e as exigências das tarefas
propostas influenciam grandemente o aparecimento de
novas habilidades”.
A partir disto, observam-se pontos crucias para os
resultados de atraso motor obtido, a escola não dispõe de
espaço apropriado, ou até mesmo adaptado para a atividade
de forma que a qualidade do ensino não seja prejudicada.
Apesar de haver uma área verde e com playground nas
proximidades a falta do profissional capacitado para fazer
uso destas ferramentas faz com o espaço se torne inútil
como um meio de proporcionar uma aula recreativa, uma
interação entre o meio e os demais alunos. Cabe a escola
ter um corpo docente preparado para estar a frente da
realidade do ambiente e material que a escola disponibiliza.
A lateralidade foi classificada preferencialmente
pelos pesquisados apontando prevalência para destro
completo e depois para lateralidade cruzada, atestando
dados de outras pesquisas como de Rosa Neto (1996) e
Santos (2006) que mostram uma predominância da
lateralidade destra completa e cruzada.
Não havendo outro tipo de lateralidade encontrada
no estudo, restituindo o fato de que “a preferência por uma
das mãos, embora já possa ser verificada aos 3 anos de
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idade, geralmente torna-se evidente dos 4 aos 5 anos”
(PEREIRA, 2001).
O resultado desta pesquisa apresenta que os
alunos com atraso escolar também têm dificuldade e com a
interação social, e ambos por falta de um intermédio que
os deixe confortáveis, confiantes e reparados para ação
proposta. E neste momento o nível de concentração dos
pesquisados é muito baixo, o que leva a dificuldade de
aprendizagem de muitos dos discentes.
Destacando a importância do profissional de
educação física a frente para auxiliar no desenvolvimento
do aluno afim de que ele alcance sua maturidade de forma
saudável sendo um norte para o processo de ensino
aprendizagem da criança, preparando-o para as demais
etapas da vida.

Perfil Motor Geral

CONCLUSÕES
O desenvolvimento motor e social são fatores
fundamentais a serem trabalhados no processo de
crescimento e amadurecimento da criança. Mediante isto,
corroborando vários autores e tornando indiscutível a
importância de identificar, prevenir e reduzir o déficit
motor do na educação básica do município de Novo Airão,
aqui apresentados dados referentes a amostra de 28 alunos
do 6º ano do ensino fundamental I devidamente
matriculados na Escola Estadual Balbina Mestrinho,
apresentando níveis variados de atraso motor, e dificuldade
de interação social.
A partir da premissa em que o aluno tem direito a
educação de qualidade, a escola por sua vez deve diante da
realidade de espaço e material disponível e carência do
profissional na área trabalhar as adaptações possíveis para
dispor ao aluno um ensino de qualidade, sem negligenciar
o processo de ensino aprendizagem que é tão importante
para o discente enquanto aluno, e ao mesmo tempo em que
a escola o prepara pra agir como cidadão capaz de ser
responsável por suas ações.
Dentre vários fatores que influenciam para tal
atraso, um deles é a falta de profissional capacitado na área.
Sabendo que a formação do docente é crucial para que ele
possa lecionar, e ainda mais importante é ter a essa
formação na área em que ele atua. Da mesma forma que
um médico não pode atuar como um engenheiro civil, o
professor de história não pode substituir o educador físico,
a partir disto o profissional da área se torna fator
determinante para o desenvolvimento do aluno.

Os dados da pesquisa mostram a realidade do
aluno da educação básica no município através do perfil
motor de cada um, e reafirmando através do questionário
de habilidades sociais que o ambiente seja ele escolar,
familiar, religioso ou social influencia diretamente na ação
da criança sendo elemento decisivo para o
desenvolvimento global. Podendo prejudicar, ou ser uma
ferramenta facilitadora para este processo em que a criança
se encontra.
O resultado obtido é significativo mediante o
problema desta pesquisa, pois apresenta uma variação
muito grande durante a avaliação motora, tendo atraso
motor de 2 meses à 18 meses. Os alunos demonstram
potenciais,
mas
precisam
com
urgência
do
acompanhamento do educador físico afim de que ele possa
reparar os danos já presentes.
Tendo em vista a relevância desta pesquisa e
confirmando outras já existentes, venho contribuir para
este tema que precisa ser discutido e tomado como algo
necessário tanto para a pesquisa acadêmica como dado
fundamental para melhorar a qualidade de ensino nas
escolas da educação básica.
O perfil motor encontrado nesta pesquisa varia do
“normal alto”, com predominância no “normal médio” e
ainda encontrando alunos com o perfil “normal baixo”,
certificando que a avaliação motora nas escolas é uma
ferramenta de informação de como o aluno encontra-se em
relação ao seu desenvolvimento.
Por tanto uma base para os profissionais
competentes planejarem a metodologia mais eficaz para
repara os danos no processo de ensino aprendizagem do
aluno. Como docente tomar essas informações para lidar
com os problemas que o mesmo encontra dentro da sala de
aula, e desenvolver os aspectos cruciais para a aquisição de
uma vida saudável fisicamente e psicologicamente,
atuando diretamente na capacidade de aprendizagem do
aluno.
A partir desta pesquisa espera-se que venha a
influenciar novas abordagens de estudo na área do
desenvolvimento motor e social, que é uma linha de
pesquisa que necessita de mais dados para que seja cada
vez mais vista como fator fundamental para a formação do
discente enquanto ser humano.
Assim corroborando os fatos desta pesquisa que
trabalha diretamente com a faixa etária dos 11 anos de
idade, que é um momento de grande mudança física e
social dentro e fora do contexto escolar, fatores
fundamentais para ter o bom desempenho e
desenvolvimento, com o profissional de educação física
influenciando a ser um adolescente ativo e um adulto
saudável.
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INTRODUÇÃO
O estado nutricional demonstra se as necessidades
fisiológicas do organismo estão sendo atingidas, como
resultado do equilíbrio entre a ingestão e necessidade de
nutrientes. No caso de crianças e adolescentes representa a
condição de vida de uma população e indica sua
perspectiva de vida e saúde na vida adulta. Atualmente,
percebe-se um antagonismo de tendências na prevalência
de desnutrição e obesidade no Brasil, com o declínio da
ocorrência da desnutrição em crianças e adultos e aumento
do sobrepeso e obesidade em todos os segmentos da
população (IBGE, 2010), característica marcante do
processo de transição nutricional (Batista: Rissin, 2003),
fenômeno observado praticamente em todas as populações
do mundo (Popkin, 2011).
Diante da complexidade e variedade do perfil
nutricional brasileiro, pode-se considerar que a avaliação
nutricional de populações, em especial a realizada no
espaço escolar, é uma ferramenta de extrema importância
para compreensão da apresentação nutricional de escolares
e consequentemente, formulação de políticas e ações mais
efetivas, uma vez que se pode evitar morbidades no futuro
(Modotti, Rodrigues, Ludgwig, 2017).
O ambiente escolar tem sido considerado um
espaço privilegiado para a realização do levantamento de
dados para a avaliação nutricional (IBGE, 2009), bem
como para as intervenções necessárias. A promoção da
saúde do escolar tem evoluído nas últimas décadas, uma
vez que esse grupo populacional é considerado propício
para o desenvolvimento das doenças nutricionais. As
escolas vêm sendo acompanhadas também pelos
profissionais de saúde, por ser um ambiente favorável e
apropriado para oferecer ações voltadas à prevenção,
monitoramento e combate ao enfrentamento ao sobrepeso
e obesidade (Modotti, Rodrigues, Ludgwig, 2017).
As crianças e adolescentes são mais suscetíveis a
apresentar desequilíbrios nutricionais não só pelo aumento
das necessidades energéticas e nutrientes em função do
desenvolvimento físico, mas também pela maior
suscetibilidade perante as mensagens publicitárias das
indústrias de alimentos e modismo alimentares.
O IMC é um bom indicador, mas não totalmente
correlacionado com a gordura corporal. É simples, prático,
sem custo. Pode haver diferenças na composição corporal
em função do sexo, idade, etnia, no cálculo de indivíduos
sedentários quando comparados a atletas, etc. Indivíduos
com o mesmo IMC podem ter diferentes níveis de massa
gordurosa visceral. A distribuição de gordura abdominal é
claramente influenciada pelo sexo: para algum acúmulo de
gordura corporal. Além disso, o IMC não é indicador do
mesmo grau de gordura em populações diversas,

corporais (ABESCO, 2016).
Objetivou-se descrever o perfil nutricional dos
alunos do ensino básico do IBIN segundo sexo, idade,
como primeiro passo para a implantação de um sistema de
vigilância nutricional

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa transversal, de caráter descritivo e de
censo foi realizada com 450 escolares do ensino básico do
IBIN (Manaus-AM), regularmente matriculados em 2018
(311 no ensino fundamental e 139 no Ensino médio). A
coleta das medidas antropométricas de massa corporal e
estatura foi realizada em fevereiro de 2018, logo no início
do ano escolar, pelos professores de Educação Física. Os
dados foram digitados e armazenados em planilhas
eletrônicas. O índice de massa corporal (IMC) foi
calculado pela divisão da massa corporal (kg) pelo
quadrado da estatura (m). O diagnóstico nutricional foi
feito baseando-se nos valores de IMC usando-se os padrões
de referência sugeridos por Fagundes et al. (2004) com
base nos da OMS para idade e sexo. A classificação do
estado nutricional infantil é feita com o percentil, os pontos
de corte estabelecidos pela Vigilância Alimentar e
Nutricional - SISVAN.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Composição da amostra. Os escolares avaliados, de
ambos os gêneros, tinham entre 7 e 18 anos (Tabela 1)
Tabela 1. Composição da amostra por gênero e idade

Idade Mulheres Homens
7
20
19
8
21
20
9
18
14
10
18
20
11
14
12
12
22
33
13
23
28
14
17
24
15
19
17
16
22
24
17
16
22
18
2
5
Total
212
238
Avaliação do IMC. Os valores de IMC foram analisados
por gênero e idade. A tabela 2, apresenta os valores médios
do índice demonstrando uma tendência a valores de
sobrepeso em todas as idades e para ambos os gêneros. No
caso das mulheres somente as alunas de 9, 13, 14, 16 e 17
anos apresentaram média de IMC Eutrófico; e no caso dos
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homens, somente os alunos de 16 e 17 anos tiveram média
de IMC Eutrófico, enquanto os de 7 e 11 anos apresentaram
média de IMC de Obesos. Estes resultados indicam uma
realidade preocupante de uma condição epidêmica de
sobrepeso e obsesidade.
Tabela 2. Média e Desvio Padrão (DP) do IMC para ambos os
gêneros por idade.

Idade
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Mulheres
Média DP
18,30
3,59
18,29
2,86
17,69
2,81
19,18
5,05
21,06
3,90
20,89
3,39
21,38
4,52
21,20
3,78
24,90
4,68
23,79
4,53
24,05
4,38
28,45
5,55

Homens
Média DP
19,51 3,89
18,23 4,14
19,76 3,97
20,34 5,16
23,92 4,28
20,21 3,64
20,94 4,74
22,41 4,93
22,46 6,20
21,41 4,90
23,67 5,93
26,74 5,82

CONCLUSÕES

Analisando os resultados por classificação de
IMC observou-se (Tabela 3) que a frequência de alunos
Eutróficos foi de 52,2% (n= 235), sendo 54,2% das
mulheres e 50,4% dos homens. Essas percentagens são
baixas considerando que o normal seria uma população
eutrófica e somente a metade dela apresenta essa condição.
Situação que acompanha as pesquisas que indicam um
incremento do sobrepeso e da obesidade na população
escolar.
Considerando somente os resultados de obesidade
observou-se uma prevalência de 22,6% (n=102), sendo esta
prevalência maior nos homens (26,9%) que nas mulheres
(18,1%). Ambos os resultados são bem maiores que os 8%
relatados em escolares de uma cidade serrana do Estado de
Rio Grande do Sul por Rech et al. (2010), e os valores de
sobrepeso e obesidade de 15,4% e 7,8% em meninos e
meninas, respectivamente, descritos por Pelegrini et al.
(2010) em escolares brasileiros; e, ainda maior que os
encontrados em Divinópolis-MG por Souza et al. (2014) de
24,4%.
Tabela 3. Número de alunos na classificação de IMC (BP: Baixo
Peso, EU: Eutrófico, SP: Sobrepeso, OB: Obesidade)

Idade BP
7
8
9
10
11
1
12
13
14
15
16
17
18
Total 1

Mulheres
Homens
EU SP OB BP EU SP OB
11 5
4
8
3
8
9
6
6
12 3
5
11 6
1
5
2
7
10 5
3
1
9
2
8
4
5
4
2
3
7
12 7
3
2 17 7
7
14 6
3
15 7
6
11 5
1
11 8
5
9
4
6
1
9
4
3
12 7
3
2 16 2
4
11 2
3
1 14 5
2
1
1
2
1
2
115 58 38 7 120 47 64

Outras pesquisas como as de Pannazolo et al.
(2014) calcularam 15,9% de prevalência de obesidade e
15,4% de sobrepeso nas crianças de Feliz-RS; e a de Paula
et al. (2014) com escolares de Fortaleza-CE encontraram
que a prevalência de sobrepeso e obesidade foi maior na
escola particular, sendo 50% nos meninos e 45,5% nas
meninas.
Em todas pesquisas supracitadas, o poder
aquisitivo, os baixos índices de atividade física fora da
escola, associados a altos índices de sedentarismo e dietas
ricas em carboidratos e gordura trans; em conjunto com
uma baixa escolaridade das mães, indicam tendência a
hábitos alimentares inapropriados, e aumento da
probabilidade de desenvolvimento de doenças
cardiovasculares, hipertensão, diabetes, síndrome
metabólica e doenças articulares pelo excesso de peso nas
articulações.

A pesquisa permite concluir que:
1. Os escolares apresentaram alto índice de prevalência de
sobrepeso e obesidade
2. A prevalência de obesidade é maior nos meninos que
nas meninas e, nos meninos de 7 e 10 anos e nas
meninas de 8 e 15 anos.
3. Torna-se urgente implantar um programa de vigilância
nutricional e de estímulo para a atividade física, que
incorpore a família.
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INTRODUÇÃO

a criança adquire de diferenciar significantes e
significados. Por meio de suas manifestações, a criança
torna-se capaz de representar um significado (objeto,
acontecimento) através de um significante diferenciado e
apropriado para essa representação. Dessa forma, a criança
de dois a sete anos, aproximadamente, passa a contar com
a possibilidade de representar as ações, as situações e os
fatos da vida dela, ao manifestá-las por meio da construção
da imagem mental, imitação diferida, jogo simbólico,
linguagem e desenho (condutas de representação).
E é aí no jogo simbólico, no imaginar e imitar, que
a criança cria um mundo em que não existem sanções,
coações, normas e regras, provenientes do mundo dos
adultos, o que possibilita a ela transformar a realidade com
o objetivo de atender as suas necessidades e desejos.
Evidencia-se, assim, a importância da função simbólica
como um meio que permite à criança expressar seus
desejos, conflitos, etc. e adaptar-se gradativamente ao meio
em que vive.
Partindo da complexidade da realidade e dos
diversos elementos sociais (violência, mídia, fome, medo)
a que a criança pode estar exposta o professor de Educação
Física em formação deve conhecer bem as potencialidades
do jogo simbólico como estratégia metodológica.
Naturalmente a formação inicial em Licenciatura em
Educação Física necessita de complemento, uma educação
especializada e continuada, garantindo que o profissional
amplie sua visão e forme suas potencialidades para assim
cumprir com seu papel. Porém, objetivou-se pesquisar as
percepções dos acadêmicos quanto às implicações do jogo
simbólico aplicado como forma de estratégia pedagógica
na educação infantil.

A evolução dos sistemas educacionais foi
marcada por inúmeras avaliações e mudanças. E em
tempos atuais a educação e seus níveis nos contextos
educacionais e sociais vêm sendo observada e questionada
com relação a uma possível mudança em suas diretrizes,
objetivando o caminho lado a lado dos blocos educacionais
e a sociedade.
Para uma sociedade mais complexa, o trabalho
docente exige novas técnicas, novas aprendizagens capazes
de satisfazer aos desafios colocados entorno de uma
educação diferenciada que critica e transforma os sujeitos
que estão envolvidos no processo educativo (Silva;
Bertoni, 2010). Apesar deste panorama mais amplo e
macro, no caso da educação física, a disciplina ainda não
foi desmistificada, e segue numa visão depreciada, baseada
apenas na promoção de saúde e na ênfase dos processos da
construção do alto rendimento esportivo.
No entanto, como verdade acadêmica, os
objetivos como professores são construídos intimamente
ao ponto que são levados a conhecer todas as vertentes
relacionadas à Educação Física, seus princípios básicos,
históricos culturais e principalmente a parte da psicologia
que cabe na construção humana em todos os seus aspectos:
motores, cognitivos, sociais e afetivos. Neste sentido Silva;
Bertoni (2010) dizem que o professor precisa desenvolver
as competências de criar, estruturar, dinamizar, situações
de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a
autoconfiança nas capacidades individuais. O educador
precisa agir na mesma lógica das capacidades e atitudes
que pretende ajudar a desenvolver nos alunos, têm-se que
considerar um constante processo de auto formação e
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
identificação profissional.
A pesquisa foi realizada com acadêmicos de
O trabalho do professor de Educação Física, em
especial na educação infantil e no ensino fundamental I, Licenciatura em Educação Física das seguintes IES:
exige dele uma sensibilidade maior para ofertar situações Faculdade La Salle Manaus, Centro Universitário do
que levem à formação e desenvolvimento da criança. Um Norte, Universidade Nilton Lins e FAMETRO, que já
ser que está em construção e que necessita de estímulos, tivessem cursado a disciplina de Educação Física na
reforços e incentivos que lhe permitam no seu Educação Infantil e que estivessem regularmente
desenvolvimento biopsicossocial construir um eu bem matriculados no ano letivo de 2017/2 entre o 4° e 6º
estruturado social e pessoalmente. As atividades não período. Esses acadêmicos foram informados sobre os
podem estar limitadas a simples movimentos que ajudem objetivos da pesquisa e enviado o questionário (via
ao desenvolvimento motor, mas também no whatsapp) exclusivamente para aqueles que concordaram
em participar da pesquisa, logo de serem plenamente
desenvolvimento de habilidades sociais e cognitivas.
O respeito, a teoria de Piaget explica que o esclarecidos sobre seus direitos como sujeitos da pesquisa.
O questionário com seis questões objetivas, sendo
desenvolvimento cognitivo da criança ocorre por meio dos
estágios sensório-motor, pré-operatório, operatório uma com as opções sim ou não e as restantes a serem
concreto e operatório formal. O estágio pré-operatório é respondidas na escala de Likert, que descrevem a visão
denominado pelo autor como a fase em que surgem as teórica quanto ao jogo simbólico como conteúdo curricular
condutas de representação ou manifestações da função na educação infantil e sua aplicação enquanto estratégia
simbólica. A função simbólica consiste na capacidade que pedagógica, foi enviado a 230 pessoas em um período de 3
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meses (de 22 de junho ao 24 de agosto de 2017), porém
somente 89 pessoas (53 homens e 36 mulheres)
responderam (38,69% da população). A composição da
amostra indica 66,29% dos acadêmicos cursando 6°
período, 23,59% o 5° período e o percentual restante o 4°
período. A maior participação foi de acadêmicos da
Faculdade La Salle Manaus (66,29%), seguida pela
FAMETRO, Nilton Lins e Uninorte respectivamente
(Tabela 1).
Tabela 1. Quantidade (idade média) da amostra por gênero e IES
pesquisada.
IES
Feminino Masculino Total
FAMETRO
4 (30,5)
8 (23,2) 12 (25,7)
LA SALLE
27 (27,2) 32 (26,5) 59 (26,9)
NILTON LINS 3 (27,7)
7 (29,7) 10 (29,1)
UNINORTE
2 (21,5)
6 (24,5)
8 (23,7)

Os dados foram analisados à luz do referencial
teórico mediante o cálculo da frequência nas diferentes
situações apresentadas no questionário, permitindo assim
medir as diferentes atitudes e comportamentos dos
entrevistados em relação ao nível de concordância de uma
afirmação, a frequência com que determinada atividade é
realizada, e, ainda, o nível de importância atribuída a uma
atividade específica. Por sua vez os resultados foram
analisados por gênero e instituição de ensino

De fato, em geral, a maioria dos acadêmicos
homens declarou que trabalhou muitas vezes com o jogo
simbólico na faculdade em diversas disciplinas (n=14), e
das mulheres somente às vezes (n=19) (Tabela2). Quando
analisado esse trabalho por disciplina, observou-se uma
ação concentrada na educação infantil, como por exemplo
no Estágio supervisionado para a Educação Infantil e nas
disciplinas de Desenvolvimento motor, Educação Física
Escolar para Educação Infantil, e Expressão corporal e
atividades rítmicas. Um dado interessante é que somente as
mulheres identificaram u uso do jogo simbólico como
conteúdo na disciplina de Didática da Educação, mas usado
às vezes (n= 12), para os acadêmicos não foi presente o
trabalho com jogo simbólico na disciplina de Psicologia do
Desenvolvimento.
Tabela 2. Frequência com que jogo simbólico foi trabalhado nas
diferentes disciplinas. N: nunca; PV: Poucas vezes; AV: Às
Vezes; MV: Muitas Vezes; SP: Sempre
Disciplina
Geral
Est. Educ.
Infantil
Est. Ens. Funda.
Est. Ens. Médio
Desen. Motor
Psic.
Desenvolvi.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Jogo simbólico como conteúdo na formação do
professor de Educação Física. Enquanto ao
conhecimento teórico sobre o Jogo Simbólico que os
acadêmicos consideram ter somente um aluno declarou não
ter tido acesso ao conteúdo do jogo simbólico ainda nas
etapas finais do curso de licenciatura da Educação Física.
Uma situação estranha e que compromete a ação
pedagógica desse futuro profissional se vai atuar na
educação infantil, já que como dito por Souza; Lobato
(2012, p.2) [...]” A atividade teórica é que possibilita, de
modo indissociável, o conhecimento da realidade e o
estabelecimento de finalidades para sua transformação.
Mas, para produzir tal transformação, não é suficiente a
atividade teórica [...]”. Fortalecendo ainda mais a prática
pedagógica, principalmente quando se constrói o
conhecimento com bases teóricas e práticas.
E como em qualquer outra área, o conhecimento
produzido pela Educação Física deveria repercutir na
melhoria da prática dos seus profissionais em todas as
possibilidades de atuação, ou seja, nas academias, nos
clubes, nos grupos de atividade física e, principalmente,
nas escolas (Coutinho et al., 2012). O jogo é importante
para que os alunos possam relaxar e tornar-se mais
eficiente na realização dos exercícios proposto pelo
professor, auxiliando e orientando a construção da
personalidade (Pacagnam, 2013). Assim, os entrevistados
que tiveram acesso ao conteúdo jogo simbólico poderão ter
a oportunidade de relacionar a teoria com vivência prática,
ou seja, da universidade para a prática escolar através de
atividades extraclasses ou pelo estágio supervisionado na
Educação Física Escolar Infantil.

Didática Educa.
E.F. Esc. Infantil
Exp.Corp.Ati.Rít
.
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Em relação a importância do jogo simbólico na
formação do acadêmico de licenciatura em educação física,
95% dos entrevistados considerou muito importante (62%)
ou importante (33%) o estudo e aprendizagem deste
conteúdo no currículo do acadêmico. De acordo com
Bueno (2013), O jogo tem um papel muito importante nas
áreas de estimulação da Educação Infantil e é uma das
formas mais naturais da criança entrar em contato com a
realidade, tendo o Jogo Simbólico um papel especial nesse
processo. Esse processo é um momento único para as
crianças, é onde elas se divertem e vivem através da sua
própria criatividade e vontade situações ímpares, pois,
ainda que inconsciente, ocorre um processo do
desenvolvimento cognitivo de forma lúdica. Sendo assim,
o acadêmico em formação pode observar essa relação
direta do jogo com processo de ensino, e ao assimilar esta
importância, poder listá-lo como uma possibilidade na
prática das aulas de Educação Física Escolar.
Jogo Simbólico no desenvolvimento e na construção de
valores da criança. Quando indagados os acadêmicos
sobre a importância do uso do jogo simbólico para a
construção dos valores (Tabela 3) propostos pelo próprio
jogo simbólico, a maioria em ambos os gêneros
concordaram totalmente que o jogo simbólico é importante
e deve ser usado para a construção da personalidade e das
relações lógicas de negociação e acordo entre as próprias

214

crianças, e para o desenvolvimento de valores morais;
porém quando se tratando da importância na construção do
senso de justiça houve, em ambos os gêneros, níveis de
concordância iguais para totalmente e parcialmente, o que
pode indicar que outras estratégias podem ser consideradas
pelos acadêmicos como igualmente eficientes.
Para Bueno (2013), os jogos e brincadeiras
realmente contribuem para a construção da inteligência,
desde que sejam usados em atividades lúdicas prazerosas e
com questionamentos do professor, respeitando as etapas
de desenvolvimento intelectual das crianças e suas
características específicas. Os benefícios de uma infância
bem vivida em termos lúdicos serão sentidos ao longo da
existência do indivíduo. Na amostra pesquisada 91,5%
deixaram evidente a importância de se trabalhar este
conteúdo na Educação Física escolar infantil. Da mesma
forma, 76% dos acadêmicos declararam perceber o
desenvolvimento e aquisição dos valores propostos a partir
dos jogos simbólicos, seja sempre (26%) ou muitas vezes
(50%).
Tabela 3. Frequência de resposta para o grau de concordância
sobre a importância do jogo simbólico na construção de valores.
CT: Concordo totalmente, CP: Concordo parcialmente, IN:
Indiferente, DP: Discordo parcialmente
Valores a serem formados
Const. personalidade
Desenv. valores morais
Const. senso de justiça
Const. Relaç. lógicas e
negociação

Masculino
Feminino
CT CP IN DP CT CP IN
36 15 1
26 9
30 22 1
21 12 2
20 20 10 1 16 16 1
31

17

3

25

10

Ao respeito, Winnicott (1975 apud Bueno, 2013)
indica que o brincar é a possibilidade de manifestação da
criatividade e do ser, um espaço transicional das
experiências de fusão e de identidade, entre a fantasia e a
realidade, passando a ser um fundamento para a autonomia
da criança e o seu despertar para as experiências
simbólicas. Nessa mesma perspectiva Brougére (1995)
retrata o jogo como uma forma de desenvolvimento livre
da criança, com significados que a levam a se
compreender, e se relacionar com seu cotidiano,
construindo sua própria aprendizagem interdisciplinar.
Ainda, Silva; Rubio (2014), quando descrevem
que a criança que manuseia o brinquedo, o jogo, desde
cedo, e que brinca com o lúdico é um ser feliz, apto a se
desenvolver de forma criativa; acaba por reproduzir o que
presencia no seu dia-a-dia, e se expressa plenamente,
destacam mais a importância de que o jogo simbólico como
conteúdo deve ser bem conhecido e aplicado pelo
professor, para a educação da criança.
Nesse sentido pode-se dizer que os jogos
simbólicos estimulam no desenvolvimento dos educandos
da educação infantil, pois o aumento do interesse pelo jogo
simbólico surge também a partir da sua valorização, que é
uma forma de manifestação do imaginário por meio de
atividades individuais ou coletivas onde as crianças
liberam seus desejos e vontades, é o momento onde tudo é
possível e está ao alcance de qualquer um. Não ficou
dúvida ao respeito da projeção que o jogo simbólico tem
como intervenção pedagógica na Educação Física Infantil

para os acadêmicos pesquisados, onde 85% deles
consideraram que pode ser usado ou sempre (45%) ou
muitas vezes (40%).
Resultado que vai ao encontro com Silva; Ribeiro
(2012) quando dizem que a inclusão do jogo infantil nas
propostas pedagógicas justifica-se pela aquisição do
símbolo, já que é alterando o significado de objetos, de
situações, é criando significados que desenvolvem a
função simbólica e garante a racionalidade ao ser humano.
Ainda, os mesmos autores indicam que o educador deve ter
consciência de que um trabalho interessante, de qualidade,
certamente terá grandes resultados no que diz respeito ao
desenvolvimento psicomotor e intelectual de seu aluno.
Deve-se elaborar um plano de aula adequado, com
utilização de atividade didática diferenciada com o
objetivo de estimular a clientela que participará do
trabalho.
Bueno (2013) defende a ideia de que é necessário
que o educador se conscientize de que ao desenvolver o
conteúdo programático, por intermédio do ato de brincar,
não significa que está ocorrendo um descaso ou desleixo
com a aprendizagem do conteúdo formal. Ao contrário,
desenvolvendo o conteúdo mediante a proposição de
atividades lúdicas, o educador está trabalhando com o
processo de construção do conhecimento, respeitando o
estágio do desenvolvimento no qual a criança se encontra
e de uma forma agradável e significativa para o educando.
Com isso, fica nítida a importância e a intenção dos
entrevistados em utilizar os jogos simbólicos como
instrumento de intervenção ou estratégia, pois cria nas
crianças uma série de estímulos à liberdade e a busca por
atividades lúdicas, que além de incitar o prazer da
satisfação pela brincadeira ainda ajuda na construção de
elementos cognitivos, sociais e afetivos.
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INTRODUÇÃO
O campo da Educação de Jovens e Adultos tem
uma longa história. Diríamos que “é um campo ainda não
consolidado nas áreas de pesquisa, de políticas públicas e
diretrizes educacionais, da formação de educadores e
intervenções pedagógicas” (SOARES, 2011). Atualmente
compreendida como uma modalidade da Educação Básica,
conforme a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (BRASIL,
1996), a EJA tem merecido, embora tardiamente, atenção
especial por parte da legislação, dos governos e das
instituições de ensino superior.
Isso se dá tanto pelo desafio que acarreta aos
sistemas educacionais – segundo o IBGE (2017) hoje o
Brasil tem 11,8 milhões de analfabetos. Esse contingente
representa 7,2% da população de 15 anos ou mais de idade.
Assim a educação de jovens e adultos apresenta um
“conjunto de desafios educativos que busca dar resposta
aos
problemas
decorrentes
das
desigualdades
socioeconômicas, políticas e culturais que afetam a
humanidade” (PAULA; OLIVEIRA, 2011) em escala
global. Com intuito de conhecer a situação na EJA de uma
escola de Manaus objetivou-se analisar os fatores de
predisposição para estudar dos alunos na EJA. E a
predisposição para aprender relata MOREIRA apud
AUSUBEL (2008) que não é exatamente aquilo que
chamamos de motivação. É claro que implica motivação,
mas é, antes, uma intencionalidade, um esforço deliberado
para relacionar o novo conhecimento a conhecimentos
prévios, mais inclusivos, mais diferenciados, existentes na
estrutura cognitiva com certa estabilidade e clareza. É um
compromisso afetivo, não no sentido de gostar, mas sim de
querer relacionar novos conhecimentos a conhecimentos
prévios.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa foi desenvolvida com alunos da
Educação de Jovens e Adultos (EJA) regularmente
matriculados na Escola Municipal Abílio Alencar (Semed
– Manaus/ Localizada no Km 35 da AM – 010) do ano de
2018. Foi entregue um questionário para cada aluno onde
eles não precisavam identificar-se (no que se refere ao seu
nome, apenas gênero, idade, e a turma que estudam).
O questionário foi aplicado durante o mês de
Maio de 2018, ele contém cinco perguntas objetivas, sendo
duas com respostas na escala de Likert, e as outras três de
múltiplas escolhas.
Na primeira questão foi perguntado qual o
objetivo final se falando dos seus estudos. Na segunda era
para avaliar que tão importante para os alunos é estar na
escola. A terceira pergunta questiona o que é estudar para

os discentes. Na quarta questão como eles descrevem em
geral as aulas de cada disciplina. E na última que situações
lhe preocupam que possam chegar a impedi-lo de continuar
seus estudos. Uma observação é que a primeira, a terceira,
e a quinta questão eram de múltiplas escolhas, mas apenas
na última pergunta os alunos podiam marcar várias opções.
Após a aplicação dos questionários foi montada
uma base de dados em folha de Excel considerando cada
pergunta uma variável. A análise de dados foi realizada
usando a ferramenta tabela dinâmica par o cálculo das
frequências e/ou média das respostas para cada pergunta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A tabela 1 apresenta os sujeitos que participaram
da pesquisa.
Tabela 1. Composição da amostra por gênero
Gênero
Fem. Masc.
Quantidade
41
43
Idade média
21
22

1ª Questão: Na primeira pergunta tivemos a letra “C”
como a opção mais escolhida. Dos 84 discentes que
participaram da pesquisa 60 deles escolheram-na. Isso
representa que 71% dos estudantes demonstram ter como
objetivo “um dia ingressar na Faculdade”, mesmo com
todas as dificuldades enfrentadas ao longo de sua vida. Isso
se dá também por 40 (66%) desses 60 alunos que
escolheram a letra “C” como resposta terem idade entre 15
e 20 anos, ou seja, ainda são bem jovens, e sonham um dia
ingressar em uma Faculdade.
Tabela 2. Resultados da 1ª pergunta: Qual é o seu objetivo se
falando dos seus estudos?
Fem Mas
03
01
a. Terminar o Ensino Fundamental.
06
08
b. Apenas terminar o Ensino Médio.
30
30
c. Ingressar na Faculdade um dia.
02
04
d. Ainda não têm isso bem definido.

2ª Questão: Na segunda questão se usou a Escala de Likert
avaliando que tão importante é para os alunos estarem na
escola como (1) Nada importante, (2) Pouco importante,
(3) Não sei (4) Relativamente importante, e (5) Muito
importante. Na pesquisa considerou-se somente as
marcações nas opções (4) e (5). Portanto segundo 97% dos
alunos pesquisados o que mais importa para eles quando
estão na escola é “aprender novos conhecimentos”. Essa
porcentagem alta é consequência de a maioria dos alunos
já terem perdido muito tempo sem estudar, e estarem bem
atrasados em sua vida escolar.
3ª Questão: A letra “E” foi à opção mais escolhida nessa
pergunta. Dos 84 alunos que participaram da pesquisa, 61
deles a escolheram. Indica-nos que 72% dos alunos veem
os estudos como “uma oportunidade” para sua vida, e isso
é muito bom. Um fato importante é que nenhum dos 84
discentes optou em marcar as letras “A” ou “C” como sua
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resposta, isso representa que nenhum aluno que participou
acha “ruim” ou “chato” estudar. Porém 16 alunos (19%)
percebem que estudar é “necessário”, e apenas 07 (8%)
veem os estudos como uma “obrigação”.
Outra observação interessante é que dos 61
discentes que optaram pela letra “E” a maioria são do
gênero feminino. São 35 mulheres, ou seja, 57% veem os
estudos como “uma oportunidade” para sua vida, onde
muitas delas tiveram que interromper seus estudos por
terem se tornado mãe ainda adolescente (Tabela 3).
Tabela 3. Resultados da 3ª pergunta: Para você estudar é?
a) Ruim.
b) Necessário.
c) Chato.
d) Obrigação.
e) Uma oportunidade.

Fem.

Masc

Total

04

12

16

02
35

05
26

07
61

4ª Questão: Nessa questão novamente usamos a Escala de
Likert agora pedindo para os alunos descreverem como
eles avaliam em geral as aulas de cada disciplina.
Considerando as aulas da seguinte forma: (1) Interessantes,
(2) Chatas, (3) Inspiradoras, (4) Monótonas, (5) Divertidas,
e (6) Importantes. Segundo as escolhas feitas por eles no
questionário foi montado um “top três” de cada opção que
os alunos podiam escolher para avaliar em geral as aulas
de cada disciplina. De acordo com os resultados obtidos
essas são as disciplinas mais votadas em cada item:
Tabela 4. Resultados da 4ª pergunta.
(1) Interessantes:
1º Artes (31)
2º Geografia (23)
3º Ciências (20)
(3) Inspiradoras:
1º História (12)
2º E. Religioso (23)
3º Ciências (10)
(5) Divertidas:
1º Educação Física (34)
2º Língua Inglesa (22)
3º Artes (12)

(2) Chatas:
1º Matemática (19)
2º E. Religioso (16)
3º Artes (15)
(4) Monótonas:
1º E. Religioso (09)
2º História (05)
3º Geografia (04)
(6) Importantes:
1º L. Portuguesa (51)
2º Matemática (45)
3º Geografia (39)

Analisando a Tabela 4 percebemos informações
interessantes a respeito da visão que os alunos têm de cada
uma das disciplinas. Vemos que como já de praxe a
Matemática foi escolhida como a mais chata por 19 alunos,
mas nem todos a veem assim 45 deles entendem ela como
uma das mais importantes junto com a Língua Portuguesa
que foi a mais votada por 51 estudantes. Outro detalhe é
que a Educação Física (35) junto com a Língua Inglesa (23)
foi escolhida as disciplinas mais divertidas pelos alunos.
Isso se dá pela dinâmica das aulas, por serem aquelas aulas
que mais fazem os estudantes saírem da rotina, e da
mesmice.
5ª Questão: A última questão era a única pergunta de
múltipla escolha que os alunos poderiam marcar várias
opções. Assim como na questão anterior vamos focar em
analisar apenas as três opções mais escolhidas. Das sete
opções que foram dadas nessa questão as mais marcadas
foram às letras “A”, “B” e “C”.
Por 25 alunos a letra “B” foi à terceira opção mais
escolhida como aquela que poderia impedi-lo de continuar

seus estudos. Nela tratamos da “insegurança na escola ou
redondezas”. Isso por que além de a escola já ter sido
assaltada durante uma aula do ano letivo de 2017, ela é
localizada num local isolado para se ter aulas à noite (AM
– 010 no Km 35).
Na segunda posição tivemos a letra “C” escolhida
por 27 discentes que demonstraram que só parariam seus
estudos “por condição financeira ou emprego”. Isso se dá
porque estamos falando da EJA, onde a maioria dos
estudantes já trabalha, ou já constituíram sua família. A
mais escolhida foi a letra “A”. 55 dos 84 alunos
participantes indicaram que “saúde própria ou de um
familiar” é o principal motivo que os impediria de
continuar seus estudos.
Tabela 5. Resultados da 5ª pergunta. Que situações lhe
preocupam que possam chegar a impedi-lo de continuar seus
estudos?
Fem. Masc.
a) Saúde própria ou de um familiar.
31
24
b) Insegurança na escola ou redondezas.
11
14
c) Por condição econômica ou emprego.
10
17
d) Maternidade e cuidado dos filhos.
14
05
e) Problemas de relacionamento familiar.
09
11
f) Desentendimentos com colegas de turma.
01
07
g) Desentendimentos com algum professor
04
06

CONCLUSÕES
Na EJA além dos problemas recorrentes que
afetam o ensino regular como falta de materiais escolares;
professores mal remunerados; merenda de péssima
qualidade para os estudantes; também existem os
problemas pessoais dos que ali vão estudar. Porque para
estarem atrasados em seus estudos cada um tem o seu
devido motivo. E são essas particularidades que tornam o
ensino na EJA tão delicado e complexo.
Portanto os professores que aceitam esse desafio
devem estar devidamente preparados para enfrentarem as
dificuldades que os aguardam na Educação de Jovens e
Adultos.
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a formulação do conhecimento na visão interdisciplinar
para a Educação Física, conteúdos e atividades
interdisciplinares. O tipo de pesquisa realizada é
bibliográfico de cunho qualitativo, onde partimos do
pressuposto de investigar integração das disciplinas com
a Educação Física em busca de novos processos de
ensino-aprendizagem para o melhor rendimento do aluno
na escola.

INTRODUÇÃO
A interdisciplinaridade é um fator que ronda
todos os ramos da educação, é uma proposta inovadora
que busca trabalhar o desenvolvimento do conhecimento
e a socialização do aluno dentro da escola, sendo discutida
por vários autores, destacando a importância desse
processo dentro da educação junto com a inter-relação
com as outras disciplinas. A Educação Física entra como
peça chave nesse contexto, pois integra em sua área uma
nova perspectiva e nova maneira de ensino, de trabalhar
os esportes, os exercícios físicos e atividades do
componente curricular da Educação Física em busca do
desenvolvimento do conhecimento.
Segundo
Ferreira
(2006,
p.31),
interdisciplinaridade é “o processo de integração
recíproca entre várias disciplinas e campos de
conhecimento, rompendo estruturas de cada uma delas
para alcançar uma visão unitária e comum do saber (...).”
O aluno em seu desenvolvimento está disposto a
enfrentar os obstáculos impostos a ele para chegar a seu
objetivo, por esse motivo resolvemos realizar essa
pesquisa que nos trará um grande aprendizado.
Diante de vários processos que envolvem a
educação, os baixos índices de aprendizagem, os descasos
com nas escolas, os investimentos na educação reduzidos
e as possíveis mudanças, a educação pública enfrenta
muitos obstáculos e os alunos são os que saem mais
prejudicados diante desse processo. Então para definir um
problema para nossa pesquisa, pensamos que, a prática da
interdisciplinaridade e da Educação Física poderá
favorecer a promoção e melhora do desenvolvimento da
criança enquanto aluno? Partindo desse pressuposto para
investigar os benefícios da inter-relação dessas duas
práticas no desenvolvimento da criança. Assim “a
interdisciplinaridade não é ciência, nem ciência das
ciências, mas é o ponto de encontro entre o movimento de
renovação da atitude frente aos problemas de ensino e
pesquisa” (COSTA, 2001, p.31)
Tendo como eixo norteador e foco no
conhecimento e desenvolvimento físico e intelectual do
aluno, nesse sentido o objetivo geral desse trabalho é
conhecer a inter-relação da Educação Física na integração
interdisciplinar para o processo de ensino e
aprendizagem. E como os objetivos específicos: Verificar
o pensamento interdisciplinar para a integração das
disciplinas; incentivar o desenvolvimento do aluno
através do processo interdisciplinar; e conhecer conteúdos
para desenvolver a aprendizagem e o físico durante as
aulas.
Este artigo tem como estrutura explicar o
pensamento interdisciplinar, o desenvolvimento do aluno,

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo reúne pesquisas bibliográficas
realizadas acerca do tema proposto, sendo abordada a
pesquisa de cunho qualitativo. A pesquisa bibliográfica é
de suma importância para um trabalho científico, baseiase em adquirir informações que sobre determinado
assunto e que possa contribuir para o bem da sociedade.
Segundo Cervo e Bervian (1996, p.48) falam
que: A pesquisa bibliográfica procura explicar um
problema a partir de referências teóricas publicadas em
documentos. Pode ser realizada independentemente ou
como parte de pesquisa descritiva ou experimental. Em
ambos os casos, busca conhecer e analisar as
contribuições culturais ou científicas do passado sobre
determinado assunto, tema ou assunto.
Diante das análises feitas através de pesquisas
bibliográficas tornam-se mais evidentes as contribuições
adquiridas, as evidências passam a ser mais visíveis e os
resultados mais significativos, é claro que com o passar
do tempo as conclusões podem mudar e podem fazer uma
maior diferença nos dias de hoje. Portanto, “a pesquisa
bibliográfica não é mera repetição do que já foi dito ou
escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um
tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a
conclusões inovadoras” (MARCONI E LAKATOS,
2010, p. 166)
Em relação à abordagem é qualitativa, pois
procura-se aprofundar diretamente no assunto, explicando
os fatos relacionados a pesquisa produzindo assim novas
informações, chegando a resultados expressivos. Sendo
realizada de forma qualitativa buscando dar mais
qualidade ao estudo, onde poderão ser observadas
contribuições de outros autores para o bom
desenvolvimento do trabalho.
Em relação aos objetivos é necessário conhecer
a inter-relação a interdisciplinaridade e a Educação Física,
pois, através da concepção desse entendimento podemos
associar novas proposta para a aprendizagem do aluno,
trabalhando um conjunto de ações para buscar uma única
solução em comum, facilitando o modo de aprender e
ajudando o aluno na absorção de novos conteúdos
aumentando assim o seu rendimento dentro da escola.
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Física junto com as demais disciplinas, vista como uma
proposta contemporânea, vai se sobressaindo em meio a
outras práticas e sendo valorizada pela sua interação com
as outras disciplinas e trabalhando todos as ciências.
DESENVOLVIMENTO DO ALUNO. O
desenvolvimento do aluno na Educação Física escolar
tem como objetivo de possibilitar a melhorar o
comportamento nos aspectos: físico, cognitivo, afetivo e
motor, incentivado através dos movimentos corporais.
Possibilitando assim na formação de um cidadão ético,
estimulando a construção das suas próprias ideias e
opiniões.
A Educação Física no aspecto
cognitivo desenvolve um desempenho do raciocínio para
o aprendizado do aluno na escola que reflete a magnitude
dos estímulos essenciais na formação da percepção e
acomodação da imagem corporal. No aspecto afetivo, as
aulas de Educação Física proporcionam um
desenvolvimento do aluno contribuindo para criatividade,
responsabilidade e na cooperação, através de jogos e
regras, para aprender a lidar com os sentimentos
emocionais.
No aspecto motor, a Educação Física aprimora
os movimentos através das atividades física,
desenvolvendo os movimentos reflexivos intrínsecos do
ser humano, para que o aluno tenha um bom desempenho
de saltar, arrevesar, chutar e entre outros movimentos para
aperfeiçoar sua habilidade, capacidades motoras para que
haja qualidade no seu próprio movimentos. É nas aulas de
Educação Física que os alunos aprenderam a lidar com
suas fantasias, frustações, rejeições, depressão, agressão e
agressividades, através de ambientes acolhedores que
estimulem a interdisciplinaridade e as atividades lúdicas.
E assim então possibilitando um equilíbrio das funções
afetivas, psicomotoras e cognitivas.
Por isso Ferreira (2006, p. 58) defende que, “as
propostas corporais devem ser vivenciadas a cada dia,
com materiais bastante diversificados, favorecendo os
movimentos corporais e as experiências, com objetivo de
trabalhar uma psicomotricidade diferenciada” Os
movimentos corporais estão presentes mesmo antes do
nascimento, dessa forma os movimentos são uma porta
para uma aproximação com o mundo do aluno, é por meio
dele que ocorre a interação social, onde o contato social
favorece na cooperação para a realização de atividades.
Todo os aspectos relacionados são importantes
nas aulas de aulas de Educação Física, nas escolas, para
colaborar de forma positiva no desenvolvendo do aluno
que apresentam-se numa fase em que aja exploração
intensa do mundo das sensações, emoções vivenciadas
através dos movimentos elaborados através das atividades
físicas que permitam a comunicação, expressões de
pensar e agir, e encorajar que o aluno encontre seus
sentimentos e descubra seu corpo, colaborando com a
formação de cidadãos, de adultos conscientes.
A FORMULAÇÃO DO CONHECIMENTO
NA VISÃO INTERDISCIPLINAR PARA A
EDUCAÇÃO FÍSICA. Por muito tempo, os benefícios
da Educação Física foram estudados e até hoje ainda são,
há cada novo estudo a ser realizado, são descobertos
novos benefícios. A peça chave para isso está presente na
prática da Educação Física dentro das escolas, onde serve

RESULTADOS E DISCUSSÃO
PENSAMENTO
INTERDISCIPLINAR
PARA A EDUCAÇÃO FÍSICA. Pensar na relação da
Educação Física com as demais disciplinas é algo
complexo, é preciso encontrar fontes de ligações que
possam unir as disciplinas do currículo da escola, ligações
que sejam ideais para o fortalecimento dos vínculos a ser
criados pelas disciplinas dentro da sala de aula e na
quadra. A atuação desse pensamento deve buscar
trabalhar um conjunto de fatores que produzam o bem
comum para o desenvolvimento intelectual, emocional,
interpessoal e físico.
A escola deve estar aberta a todas as
possibilidades que incentivem a concepção de novas
formas de ensino–aprendizagem, favorecendo a produção
de conhecimentos comuns, defendendo ideias concretas
para soluções de problemas educacionais existentes hoje.
Assim Ferreira (2006, p. 32) diz que “a
interdisciplinaridade, como aspiração emergente aparece
como entendimento de uma nova forma de
institucionalizar a produção de conhecimento nos espaços
de pesquisa”
Abrir cominhos para novos espaços de pesquisas
dentro da escola é uma ação intrigante, procura clarear a
visão para as possibilidades que facilitem à aprendizagem
do aluno diante de novas práticas, formando conteúdos
completos, que façam com que o aluno se interesse e
produza uma satisfação em estuda-los. A relação desta
prática, integra as ações dentro da escola, que são eficazes
na absorção dos conteúdos, tendo como caráter
totalizante, somando cada passo em busca da ruptura das
fronteiras existentes entre as disciplinas e os conceitos,
favorecendo uma visão inovadora pré-existente, que
começam a se introduzir dentro do currículo de cada
disciplina e estabelecendo uma conexão bastante
importante entre as disciplinas e a Educação Física.
Então Thiesen (2008, p. 553), explica que “a
interdisciplinaridade é um movimento importante de
articulação entre o ensinar e o aprender” A
interdisciplinaridade é um caminho recíproco,
compartilhado por todos os educadores, que são
incentivados pela insaciável fome de saber, que vai sendo
repassado para os alunos. Um conhecimento conjunto,
que vai sendo construído aos poucos e segundo esse
pensamento que devemos pensar para trabalhar a
Educação Física junto com outras disciplinas. Então
Ferreira (2006, p. 36) fala que, “nessa perspectiva, os
profissionais da área de Educação Física estão voltando a
se aproximar de outras disciplinas curriculares, buscando
subsídios teóricos que forneçam suporte para instituir
uma forma de trabalho que venha contribuir (...) com a
aprendizagem e com o rendimento escolar (...)“
A busca de novos conteúdos e novas teorias para
o fortalecimento e a aproximação da Educação Física de
outras disciplinas é algo que aos poucos vai crescendo
dentro das escolas, procurando aumentar o rendimento do
aluno e assim diminuir os índices de abandono escolar,
que cada vez se tornam maiores. A ruptura da
fragmentação de saberes é um desafio que a
interdisciplinaridade propõe para o trabalho da Educação
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de incentivo para ter uma vida saudável, rodeada de
exercícios e prazeres. Uma vez que tal prática tende a
propiciar aos educandos envolvidos no processo a
possibilidade de desenvolver e aprimorar habilidades
corporais, bem como auxiliá-lo na interação social e com
o meio que os cercam, uma vez que o desenvolvimento
humano é mais ágil quando há interação social.
A interdisciplinaridade entra como fator
contributivo no desenvolvimento e manutenção da
interação social, observando que esta prática deve ser
desenvolvida em todos os momentos nas aulas de
Educação Física. Sabe-se que a interação social é um
aspecto importantíssimo no desenvolvimento do
estudante, pois é dentro da escola que o aluno tem um
contato maior com a sociedade e aprende sua importância
para o mesmo, analisando-a como um sistema conjunto
de ações.
É vivendo os aspectos que estão e/ou rodeiam o
corpo e o movimento, que proporcionam o prazer para a
prática de atividades durante as aulas, dando uma maior
importância para a Educação Física no ambiente escolar,
favorecendo e garantindo uma aprendizagem notável e
uma ampla visão do corpo como cultura. Com a inclusão
de atividades, vai se abrindo espaços que permitem que
os alunos evitem a obesidade e afastando de si o
sedentarismo, mantendo a boa forma, fortalecendo os
músculos, melhorando a saúde cardiovascular,
proporcionando um melhor auxílio no processo digestivo,
na absorção de nutrientes e aumentando a metabolização
dos nutrientes.
Influenciando não somente na saúde, a Educação
Física e a interdisciplinaridade ajudam também a
influenciar o caráter, a personalidade, o convívio em
conjunto, a auto estima, aumentando a capacidade de
concentração e comunicação. Desta maneira os alunos
aprendem a respeitar as diferenças étnicas, morais, físicas
e sociais, além de lidar com as limitações dos colegas.
Auxiliando também no desenvolvimento das habilidades
motoras, reforçando os reflexos e a coordenação.
Mesclando um conjunto de ações, a Educação
Física trabalhada interdisciplinarmente, proporciona uma
sustentação na promoção do desenvolvimento
interacional-social do educando, fortalecendo sua
expressa socialização, baseada no respeito, na
responsabilidade e na solidariedade. Assim além do
trabalho conjunto e interativo, a interdisciplinaridade
junto com a Educação Física, produz um conhecimento
da interação social, o desenvolvimento cognitivo, do
físico, intelectual e emocional, contribuindo para um
melhor índice educacional.
CONTEÚDOS E ATIVIDADES. Os
conteúdos e as atividades que devem ser trabalhadas no
contexto escolar devem fazer a interação das disciplinas
com a Educação Física, abrindo portas para essas a
práticas de atividades voltadas para o desenvolvimento do
educando. Partindo para as ações do desenvolvimento e
do trabalho interdisciplinar, algumas atividades,
estabelecem as disciplinas que podem ser trabalhadas
junto e os conteúdos que são inseridos nesse processo.
Ferreira (2006, p. 48-62) expõe algumas atividades e

conteúdos e suas respectivas contribuições na vida do
aluno.
Salto em distância e em altura: engloba as
disciplinas de Matemática, Português, Educação Física e
Ciências, trabalhando: medidas – leitura de fita métrica,
trena ou metro; Distância (horizontal) e altura (vertical);
linhas (curva e reta); Tamanho, comprimento, distância e
percurso; Antônimos – grande/pequeno, alto/baixo,
longe/perto; Impulsão, força e explosão; Observação,
comparação de dados e análise, Registros (números e
textuais)
Ginástica rítmica engloba as disciplinas de
História, Ciências, Português, Educação Física, Artes e
Matemática,
trabalhando:
História
do
corpo
(concepções); O corpo humano(coluna vertebral,
membros, cabeça, pescoço); Lateralidade (direito e
esquerdo); Direcionalidade (frente, atrás, diagonal);
Ritmo (lento, moderado e acelerado); Organização
espacial (dentro, fora, acima, abaixado, ao lado, sobre,
sob etc.); Conceitos de flexionar, estender, alongar,
inclinar, girar (inteiro e meio giro), balancear, saltar,
saltitar etc.; Confecção de materiais alternativos – bastão,
fita, instrumentos de percussão, casca de coco, chocalho
etc.; Tempo, contratempo, compasso, passo, tom,
sobretom e cadência.
Jogos de mesa: engloba as disciplinas de
Matemática, Ciências, História, Geografia, Artes,
Recreação e Educação Física, trabalhando: Raciocínio
lógico matemático; Habilidades operatórias; Números
cardinais e ordinais; As quatro operações: adição,
multiplicação, divisão e subtração; Coordenação motora;
Domínio visual; Psicomotricidade; Cores, animais, letras,
fatos etc. por meio de jogos como dominó e memória;
Confecção de jogos (habilidades manuais, criatividade,
reciclagem); Resgate cultural; Observação, atenção,
concentração, memória, decisão, resolução de problemas,
estratégias e raciocínio.
Exemplos de jogos: xadrez, dama, dominó, pegavaretas, jogo de memória, resta um, jogo-da-velha (todos
podem ser jogados com material humano no lugar das
peças, utilizando uma quadra como tabuleiro use a
criatividade).
Corridas e caminhadas: engloba as disciplinas de
Matemática, Geografia, Português, Ciências e Educação
Física, trabalhando: Velocidade – leitura de cronômetro
ou relógio simples com ponteiro de segundos; Tipo de
solo – plano, sinuoso, aclive e declives; Conceito de liso,
crespo, perfeito, imperfeito, próprio, impróprio, lento,
moderado, acelerado, devagar, depressa, rápido e ágil;
Respiração, transpiração, batimentos cardíacos, lesões
corporais, articulações, aquecimento, relaxamento e
alongamento; Individual, em grupo, em dupla, trio ou
quadra; Deslocamento, aceleração, freio ou parada, ritmo
e condicionamento físico; Observação, análise,
comparação, classificação, experimentação, descoberta e
interpretação; Registro (numérico e textual).
Domínio visual – ao executar um movimento, o
indivíduo já traçou, no seu pensamento, a sua realização,
para estimular a coordenação visual e motora, são
importantes a realização de atividades, para obter a
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precisão necessária. E quando adquirida facilita na
aprendizagem intelectual.
Ritmo
–
domínio
da
coordenação
neuromuscular, força muscular, velocidade e percepção
corporal, e equilíbrio. Concentra à atenção,
economizando esforço e disciplina a capacidade de
coordenação. Trabalhando o ritmo, obtemos o
automatismo: improvisação e repetição.
Consciência corporal – conhecer seu próprio
corpo,
seus
movimentos
e
desenvolvimento,
reconhecendo também seus limites. “O corpo em seus
movimentos, transite e capta. É o porta-voz de seu saber
e conhecer, mas exige apenas um interlocutor que saiba
eficazmente decodificar sua mensagem expressa numa
ligação sem sons verbalizados.” (COSTA, 2001, p.74)
Com essas atividades e muitas outras existentes,
podem ser utilizadas para desenvolver a aprendizagem,
basta com que os professores das demais disciplinas
estejam juntos para buscar métodos que incentivem novas
práticas que visem as melhorias do ensino brasileiro.
“As práticas físicas fora do mundo do trabalho
sistematizadas em torno da Ginástica, do Atletismo, dos
Jogos, dos Jogos Esportivos, da Dança, possuem
características especiais e específicas. Modificam-se pela
técnica, pela ciência e, sobretudo, pelas dinâmicas
culturais” (SOARES, 1996, p.6). As dinâmicas cultuais
são diferentes em cada região, algumas técnicas são
modificadas visando a adaptação ou a absorção dos
conteúdos pelos alunos, fazendo com que a ciência seja
um fator de contribuição necessária.
Dessa forma com a construção do conhecimento
o aluno, cresce com uma gama de conhecer tudo o que
estar ao seu redor, carrega consigo uma grande
necessidade de construir e aprimorar seu conhecimento,
sendo formador de opiniões e buscar sempre o melhor
para si e para a sociedade.

interdisciplinaridade, ajuda no desenvolvimento
intelectual, emocional e interpessoal, aspectos
importantes para a construção do cidadão, ajudando na
melhora do rendimento escolar e nos índices
educacionais.
A busca de novos conteúdos e novos estudos é
uma algo que ainda ser feito, buscar uma maior produção
de conteúdos interdisciplinares voltados para a Educação
Física é essencial para uma produção de conhecimento e
desenvolvimento da aprendizagem dentro da escola,
facilitando assim a integração de disciplinas e
aprimorando os processos metodológicos, melhorando e
fortalecendo a educação como base para um índice de
aprendizagem satisfatório. Portanto, trabalhar a
interdisciplinaridade em parceria com a Educação Física
dentro da escola, é uma prática bastante sensata para
desenvolvimento em conjunto, do aluno, do professor e
da escola, proporcionando um bem comum e
participativo, promovendo uma interação profunda de
todos os que tão envolvidos no processo de ensinoaprendizagem.
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CONCLUSÕES
Durante o tempo de pesquisa, analisamos vários
conteúdos que nos proporcionou um amplo conhecimento
acerca do assunto estudado, visando uma compreensão
maior das novas práticas que estão sendo aos poucos
utilizados dentro da sala de aula e nas quadras das escolas,
favorecendo uma nova visão das possibilidades são
adquiridas com as adoção e utilização da
interdisciplinaridade nos conteúdos escolares.
Propondo o pensamento interdisciplinar para a
Educação Física, viu-se uma maneira essencial de
envolver os conteúdos escolares de todas as disciplinas
para
o
desenvolvimento
do
conhecimento,
proporcionando uma ampla visão para o modo de ensinar.
Assim o corpo tem uma função principal na construção do
conhecimento, o corpo é uma peça que não era de nenhum
interesse para a desenvolvimento da aprendizagem, mas
que com o passar dos tempos, foi verificando a sua
necessidade na sua utilização para o conhecimento.
Diante da pesquisa, verificou-se a importante
participação do movimento e do corpo no processo de
aprendizagem, onde nas aulas de Educação Física tem
papel fundamental nesse processo e junto com a
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INTRODUÇÃO
Durante o período medieval, o lixo era
basicamente originado pela necessidade fisiológica, pela
alimentação e pelo vestuário do homem. Já existiam
catadores de lixo, que eram chamados de trapeiros. De
acordo com Portilho (1997), desde aquela época até os dias
atuais, as pessoas que trabalham ou vivem do lixo, como
catadores e coletores, estes são estigmatizados pela
sociedade. São vistos, da mesma maneira, os espaços
destinados aos tratamentos ao destino final dos resíduos.
Lixo é todo resíduo sólido, líquido ou gasoso proveniente,
em grande parte, da atividade humana. É bom lembrar que
a composição e a quantidade de lixo gerado variam com os
hábitos e a poder aquisitivo de cada sociedade. Ou ainda,
numa visão mais atual, lixo e tudo aquilo que ninguém quer
ou que não tem valor comercial.
Visando esses problemas que o Amazonas estava
enfrentando, várias pessoas se juntaram para criarem
diversas cooperativas de reciclagem, já que o estado vinha
passando por uma crise onde a zona franca de Manaus
estava quase parando e o índice de desemprego vinha cada
dia aumentando, com isso, as pessoas migraram para o
trabalho alternativo para poderem levar seus sustentos a
suas famílias, (SEMUSP).
Avaliando um pouco mais o problema,
verificamos que o mercado já oferecia um sistema de
compras de sucatas, mas as coletas não tinham um ponto
fixo de recolhimento, ou seja, com essas barreiras os
catadores passam por problemas como, por exemplo;
doenças ocupacionais, devido à longa distância que o
catador anda para vender seus produtos.
O catador além de ter dificuldades para trabalhar
e coletar seus produtos, eles são praticamente obrigados a
vender seus produtos por um preço baixo. Por isso que
criamos o projeto ecoponto sustentável, para que todos os
catadores de materiais sólidos tenham um trabalho digno,
sem prejudicar o ser humano, pois, o ecoponto sustentável
tem como objetivos: AMBIENTAL: Diminuir a
exploração de recursos naturais renováveis e não
renováveis evitando a poluição do solo, da água e do ar.
ECONÔMICO: Diminuir os custos da produção, com o
aproveitamento de recicláveis de indústrias, urbanos,
gerando renda pela comercialização dos recicláveis.
SOCIAL: criar ponto de coleta de reciclável renumerado,
não só para atender a área urbana, mais também atender os
ribeirinhos que no tempo de defeso eles não podem pescar,
assim, eles migram para fazer outras atividades como
coleta de recicláveis na beira dos rios, ajudando o lado
social, ambiental e financeiro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para desenvolver a fundamentação metodológica
deste trabalho, realizou-se um levantamento bibliográfico
sobre os principais conceitos relacionados com a temática.
Utilizaram-se como fontes de evidência empírica a
pesquisa documental e entrevista. A pesquisa documental
foi realizada através dos sites das prefeituras pesquisadas.
As informações relacionadas à coleta de resíduos sólidos e
especificamente, procura identificar todas as informações
disponíveis sobre Ecopontos ou projetos similares com
nomenclatura semelhante, tal como se encontrou em
Manaus o projeto PEVs (PONTO DE ENTREGA
VOLUTÁRIAS).
Esta pesquisa baseada no que diz Vergara (1997),
que todas as pesquisas podem ser realizadas de acordo com
os meios e fins necessários. Classifica-se quanto aos meios
de investigação de pesquisa bibliográfica e documental.
Quanto aos fins, esta pesquisa foi classificada como
qualitativa e quantitativa.
Para a implantação do ecoponto, o projeto passou
por duas etapas principais, sendo: (1) início do projeto, (2)
posterior ao lançamento, apresentando esta etapa a
característica de ser monitorada continuamente. Etapa 1:
Seleção e capacitação de colaboradores. Foi selecionado
através de análise de Currículo e entrevista, para atuar junto
ao projeto, com uma carga horária de trabalho de 8 horas
diária conforme a CLT. O colaborador selecionado foi
capacitado pela coordenação do projeto, para atuar na
orientação, manutenção e monitoramento. Etapa 2:
Visando à manutenção do projeto foram abrangidas as
seguintes estratégias e táticas: a) Acompanhamento e
gerenciamento da coleta, armazenamento dos materiais;
feito pela equipe técnica; b) Monitoramento da
infraestrutura e rota do material; c) Levantamento das
quantidades coletadas, assim como da qualidade de
separação do material, através de informação por meio do
ecoponto ao qual o material foi comprado; d) Atividades
contínuas de informação, sensibilização e incentivos;
realizado pela equipe responsável pelo projeto.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Através de uma pesquisa realizada em loco, foi
verificado que, centenas de catadores de materiais
recicláveis, organizados em cooperativas, vivem
atualmente desta atividade em Manaus. Grande parte da
renda destes trabalhadores tem como origem a reciclagem
de resíduos sólidos de alumínio, conforme os dados da
Figura 1 foi verificado que, dos 15 catadores entrevistado,
14 se queixou de ergonomia, 9 de risco de acidente e 8 de
risco físico decorrente a esta atividade.
Com a implantação do ecoponto sustentável os
catadores deixam de andar várias horas, carregando peso e
prejudicando sua saúde (foto 1), pois, todos possuem um
acompanhamento na parte da logística quanto na parte de
seleção dos materiais (foto 2), pois o ecoponto
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disponibiliza colaboradores para auxiliar todas as pessoas
que trabalham com esse tipo de atividades. Os catadores
deixam de se expor á materiais contaminados, como
seringas, agulhas, cacos de vidro, conforme as fotos
abaixo:

Figura 1. Riscos Ergonômicos.
Outra problemática importante que este projeto
ressalta e que foi eliminado é a questão da improvisação
dos instrumentos de trabalho dos catadores. Normalmente
estes usam carrinhos de mão, adaptados em bicicletas ou
triciclos, ou mesmo puxado à força de tração humana, pois
dado o pouco que recebem pela venda de materiais de
reciclagem não têm disponibilidade real de comprar
veículo. Visando este problema o eco ponto disponibilizará
caminhões, ajudantes e tudo que traga benefícios tanto na
saúde quanto financeiro.

Redução do esforço físico, diminuindo assim as queixas;
Diminuição de risco de acidente;
Melhoria na qualidade de vida do catador

CONCLUSÕES
Pensar na preservação do meio ambiente se
tornou uma necessidade premente para a sociedade. A
humanidade certamente não sobrevivera por muito tempo
se a ritmo de destruição dos recursos naturais prosseguirem
na forma acelerada em que se encontra. Mais do que nunca
e preciso pensar na natureza e em todo o ecossistema.
O trabalho apresentado foi exatamente no intuito
de demonstrar que esta urgência e muito atual. Partindo da
reciclagem do alumínio como referência, não só torna
difícil concluir a importância que assume a interesse
sempre crescente pela a coleta dos resíduos que nossa
sociedade produz.
Não e apenas uma questão de poluição, como
poderia parecer à primeira vista. E muito mais: em tempos
em que a convulsão social se mostra iminente, em função
da crise do desemprego e da baixa renda da população
brasileira, não se podem desprezar a grande contribuição
social que o processo de reciclagem dos resíduos pode dar
neste sentido; preserva-se o minério da bauxita;
economiza-se energia, dentre outras vantagens, como se
pode perceber nos exemplos que destaquei nesse trabalho.
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Foto 1. Catador

Foto 2. Acompanhamento e auxilio aos catadores
GANHOS IMEDIATOS
Redução de problemas ergonômicos;
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INTRODUÇÃO
O presente artigo trata sobre a importância da
perícia contábil no processo judicial falimentar pois,
notório é o saber do cenário decadente no âmbito político,
econômico e social da atualidade, cenário esse que enseja
uma facilidade enorme de buscas por essa lide.
Quando temos a situação do passivo maior que o
ativo, ou passivo a descoberto - também conhecido como
situação liquida deficitária - uma antelação legal seria a
autofalência. Este instituto, além de legal, também seria a
atitude judicialmente esperada de um empresário, visto que
o mesmo carrega uma gama de dependentes, credores e
funcionários, dentre muitos. A abertura da autofalência é
inclusive obrigatória com embasamento legal na Lei
11.101/2005, que propicia ao empresário falido o
encerramento da empresa nos moldes da lei.
Esquadrinha-se, neste, a análise de fatos e atos
contábeis, relatórios e demonstrativos contábeis,
elaborados pelo perito contábil judicial, enfatizando as
técnicas, procedimentos e estratégias que o profissional
utiliza para produção de provas periciais, intitulados laudos
ou pareceres técnicos contábeis, utilizados como peças em
um processo concursal, e sua importância para uma lide de
falência empresarial.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
No artigo predito, a pesquisa empreendida foi
definida como exploratória e bibliográfica, tentando
inclusive explanar caso específico, que não se fez possível
devido a falta de processos dessa vertente, no âmbito das
comarcas desse Município. Assim, este estudo apresenta a
análise de dados, documentos, trabalhos científicos, livros,
leis, decretos, resoluções dentre outros.
De tipo de abordagem quali-quantitativa,
apresenta em suas qualidades as formas das leis e teorias
que qualificam o objeto do estudo além de documentos
obtidos no Fórum Henoch Reis e entrevistas informais, e
em sua abordagem quantitativa, analisa e interpreta os
gráficos e demais informações de cunho quantitativo.
Metodologia hipotética dedutiva, conduzida com
a apresentação de hipóteses e, a partir das mesmas, estudo
dedutivo para busca e comprovação ou não das hipóteses
levantadas. Todo material e documento levantado para
realização deste são apresentados e organizados em forma
de gráfico e relatórios.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Ao perito consagramos uma das mais nobres
profissões e obrigações. Dentre diversos atributos
obrigatórios e forma empírica e conceitual/legislada,
podemos esmiuçar: excelência moral, honestidade,

moderação, equidade, excelência intelectual, inteligência,
conhecimento, discernimento, eficácia, foco na finalidade
objetiva, conhecimento técnico e/ou científico especial
além de notório saber e reputação ilibada. Apesar de serem,
em sua maioria, predicados desejados na humanidade
como um todo, ao perito tais características se tornam
pressupostos obrigatórios básicos.
Do Contador ao Perito. Utópico seria falar do
perito contador sem antes darmos a devida importância ao
profissional de ciências contábeis, o contador. Em 194
surge o Decreto-Lei 9.295 regulando a figura do contador
e do extinto guarda-livros, surge também a primeira
faculdade de ciências contábeis e o curso passa a ser
regulamentado, além da criação dos conselhos federais e
regionais de contabilidade que hoje norteiam a profissão
contábil e do perito contador.
Parafraseando Alberto (2007, pag. 05 apud
Almeida, 1990) podemos declarar que existem registros do
perito contador que datam de civilizações Gregas e
Egípcias. Naquela época, a figura do arbitro - arbiter- era
incumbido de autoridade para julgamento da matéria,
desde que o mesmo obtivesse conhecimento técnico.
Quando findo seu julgamento, ele proferia uma sentença
que era caracterizada pelo laudo ou parecer técnico do
perito. Assim, o arbitro era juiz e perito ao mesmo tempo,
e a sentença decisória era o próprio laudo pericial. Em 11
de Janeiro de 1973 o Código Civil 5.869, Capítulo V artigo
139:
“São auxiliares do juízo, além de outros, cujas
atribuições são determinadas pelas normas de
organizações judiciárias, o escrivão, o oficial de justiça,
o perito, o depositário, o administrador e o interprete”.

Em 2009 surgem as especificidades, NBC TP 01
Resolução 1.243/09 e NBC PP 01 Resolução 1.244/09
instruindo sobre a perícia e o perito respectivamente,
regulamentando de forma direta e centrada a profissão, as
peças técnicas e o trabalho do perito. E por fim, em 2015 o
novo Código do Processo Civil 13.105 no seu artigo 156
declama a importância do perito e alude que:
“O juiz será assistido por um perito quando a prova de
fato depender de conhecimento técnico ou científico.”

O perito contábil – Resolução 1.244/09 PP01. Em
conformidade com o já manifesto neste trabalho, o perito é
ou deverá ser de fato um contador, em consonância com a
resolução 1.502/2016 de Cadastro Nacional de Perito
Contábil. Afora isso é compulsório especificar as suas
vertentes, que sejam elas: Perito Oficial, Perito do Juízo e
Perito-assistente, cuja designação, de acordo com a NBC
PP 01 nos itens de 03 a 05 denota:

227

“3. Perito oficial é o investido na função por lei e
pertencente a órgão especial do Estado destinado,

exclusivamente, a produzir perícias e que exerce a
atividade por profissão.
4. Perito do juízo é nomeado pelo juiz, árbitro,
autoridade pública ou privada para exercício da perícia
contábil.
5. Perito-assistente é o contratado e indicado pela parte
em perícias contábeis”.

1. Ordinárias: Submetia-se o acusado a condições
especiais, acreditando assim que Deus não permitiria que
um inocente se machucasse ou morresse.
2. Juramento: Aqui a prova estava atrelada as altas
autoridades estatais ou eclesiásticas, eles invocavam a
Deus para jurar que o que foi dito era a mais pura e
irrefutável verdade.
Forja-se aqui saber que, em face do problema ora 3. Duelo judiciário: O nome já emana a essência dessa
apresentado no projeto, nosso enfoque será no profissional prova, um duelo (combate) de força física entre as partes.
Perito do juízo, visto que, em casos Falimentares, eles 4. Compurgadores: Onde os acusados escreviam de próprio
serão designados pelo juiz para produzir o laudo pericial. punho um atestado ou declaração de inocência, após essas
Ao perito também ocorrerá impedimentos, situação que se escrituras eram passadas por outras pessoas reconhecidas
caracteriza por coisas que o transformem em uma peça não por sua “reputação ilibada” e elas atestariam a veracidade
imparcial do processo, e esses impedimentos se dividem ou não de tal documento.
Provas admitidas atualmente. Penetramos então
em impedimento legal, impedimento técnico científico ou
nas
provas
admitidas na legislação brasileira, e
suspeição, a saber:
consecutivamente na lide:
1. Depoimento pessoal: O depoimento pessoal é requerido
“(...) o contador, quando perito, (...), deverá; I – recusar
por uma das partes para que o juiz colha declarações da
sua indicação quando reconheça não se achar
outra parte, adversário, com o intuito que se obtenha a
capacitado em face da especialização requerida”. Ou: “
O perito pode escusar-se ou ser recusado por
confissão.
impedimento ou suspeição.”
2. Confissão: ela se caracteriza quando uma parte expõe a
verdade dos fatos de forma contrária aos seus interesses e
Código de Ética Profissional do Contador CEPC, favorável ao adversário. É a admissão de que o réu declara
resolução CFC N° 803/1996, artigo 5° e Lei 13.105/2015 que seu adversário na lide está com a razão.
artigo 467.
3. Prova exibição de documento ou coisa, tratasse
Perícia o que é? Como uma prova, a demonstração esta prova da ocasião em que a parte contrária pode
e constatação, a perícia é um instrumento técnico-científico solicitar a apresentação de algum documento que configure
que explana a veracidade de um fato, situação, coisa, prova contra a parte solicitada, ou ainda o próprio juiz pode
impasse ou lide oriundos da relação entre partes, a despeito determinar de ofício que uma das partes apresente tal
do patrimônio de quaisquer entidades. É sabido que para documento.
haver a ciência social intitulada contabilidade ou ciências
4. Prova documento, essa prova é constituída tão e
contábeis, necessita-se de seu objeto que entendemos ser o somente por documento de forma pública ou particular e
patrimônio, ou seja, o conjunto de bens, direitos e tem força probante de lei.
obrigações, e suas variações quantitativas e qualitativas.
5. A prova testemunho: a legislação permite a
Assim sendo e uma vez que o perito contábil é descendente
qualquer pessoa depor como testemunha, desde que a
do contador, o seu alvo e objetivo também é o estudo do mesma não seja incapaz, impedida ou suspeita.
patrimônio de qualquer entidade.
6. Prova inspeção judicial: é a análise pessoal do
A Perícia Contábil pode ser entendida como uma juiz, com um ou alguns de seus sentidos, podendo ser
confirmação, uma comprovação pessoal do Perito- assistido também por peritos ou não.
Contábil, obrigatoriamente contador já registrado e em dias
7. E, por fim, a prova pericial, que consiste em
com suas obrigações junto ao CRC e ainda ao CNPC, em exame, vistoria e avaliação de alguma coisa.
consonância com o Decreto-Lei 9.295 de 27 de Maio de
A este profissional (perito) além de capacidade
1946 e Resolução 1.502 de 01 de Março de 2016 nesta jurídica, exige-se a técnica ou o conhecimento específico
ordem, que serve para clarificar uma lide ou sucedido que suficiente para exercer a função. É cabível a qualquer das
necessite conhecimento técnico ou científico aprofundado, partes requererem direito de formular quesitos ao perito, e
tornando-se assim um laudo pericial capaz de evidenciar a este não é facultado o dever de resposta, devendo ainda
ao processo judicial testemunho técnico, expert Wintness, ele embasar suas palavras nas leis, procedimentos técnicos,
do pleito em questão.
conhecimentos técnicos e específicos e normas.
As provas judiciais e a perícia. A perícia contábil
Assim, a fala do perito não é um julgamento, pois
é peça de processos judiciais admitidas como prova, como em muito se assemelha, mais é um auxílio técnico ao juiz
já mencionado outrora, e essas provas também apresentam e, a este profissional não é imputado a necessidade de ter
em seu histórico um arcabouço das já admitidas tanto no estado no lugar em que ocorreu o fato, em detrimento às
passado, quanto atualmente, onde ela está inserida. provas que geram força de julgamento. A especialidade
Juridicamente, prova é o meio de convencer o juízo da profissional do perito, na perícia, é em sentido lato.
existência do fato em que se baseia o direito do postulante. Podendo ser exigido alto nível cultural e instrução ou a
Postulante é aquele que postula que julga o caso, que ouve total dispensa dos mesmos. E essas duas pontas opostas são
as testemunhas e aplica o veredicto, o juiz. São quatro as justificadas por dois profissionais distintos, quais seja um
provas já admitidas no passado, a saber:
cientista de conhecimentos raros e avançados e um soldado
entendido de extração da borracha mais analfabeto de
formação escolar.
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O que justifica o conhecimento do perito apto a insolvente em nome de todos os credores que tomavam
fazer a perícia e justifica também o título de perito é o posse desses bens
conhecimento aprofundado do assunto, causa, coisa,
Na idade média surge o direito comercial, porém
situação, documento, processo ou o que emanar da lide.
em relação à “lei falência” ainda não vemos significativas
Ao juiz pertencerá o julgamento da necessidade ou mudanças. Com a revolução industrial, o grande
não de prova pericial de conhecimento técnico da lide. A desenvolvimento econômico e a congratulação da
perícia objetiva transmitir, após instituir, parecer técnico globalização, as concepções de insolvência mudam e
encorpado de opinião verdadeira e embasado em provas deixam de ser considerados falidos apenas os devedores
documentais, sabedoria técnica e científica do objeto sobre que, conscientemente, são devedores por serem maus
a qual a mesma foi solicitada, neste caso vale ressaltar que pagadores. Agora, por esse princípio, entende-se que as
o objeto da perícia será sempre uma coisa, situação ou fato. empresas boas e honestas, também passam por crises.
Perito contábil – Resolução CFC N° 1.243/09 Assim, grande foco do direito empresarial, agora
NBC TP 01. Para execução da perícia, de acordo com o já existente, passa a ser o de preservação da empresa, pois
item de 06 a 15 da resolução supracitada, o Perito-Contábil isto garantia e até hoje garante, impostos, trabalhadores
pelo juiz designado, deve comunicar as partes e seus empregados e dinheiro injetado na economia.
assistentes técnicos, caso eles ainda não possuam, data e Fases do direito falimentar. primeira fase - pedido de
local de início da produção das provas periciais, salvo o falência. Esta se inicia com uma petição inicial composta
juiz da lide assim já o tenha determinado. Afora isso, é pelo pedido de falência e encerra-se com a sentença
direito do Perito-Contábil requerer dossiê do processo para declaratória de falência. Quem pode pedir a falência: o
conhecimentos dos fatos que serão objeto de seu trabalho.
próprio devedor (autofalência), os herdeiros, cônjuge
Para a execução da perícia o Perito-Contábil deve se firmar sobrevivente, inventariante, cotista ou acionista do devedor
ao lapso temporal da perícia ora realizada ou a realizar.
e ainda qualquer credor. Para a autofalência o empresário
Em virtude da realização da perícia, é direito e apoia-se no art. 105 da lei de falências.
dever do Perito-Contábil a utilização dos meios que lhe são
“Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira
facultados pelas legislações, de acordo com suas funções.
que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua
O planejamento pericial é um momento antecessor em
recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua
relação às ações, no qual ele estabelecerá suas etapas ou
falência, (...)”
metodologias a ser aplicada, a elaboração será feita de
acordo com o objeto da lide, ficando assim entendido que
cada planejamento é individual e insubstituível ou Segunda Fase - realização do ativo. Nesta fase o
administrador fará o levantamento dos bens do falido e a
reutilizável em outro caso.
Para produzir e dar fundamento ao laudo pericial, venda em forma de leilão ou em outras, conforme
o Perito-Contábil utiliza-se de inúmeros procedimentos, determina a lei, com o intuito de arrecadar dinheiro para
técnicas de trabalho pericial contábil, em consonância com pagamento das dívidas. O pagamento deve ser feito aos
a complexidade do objeto da perícia e a necessidade do credores respeitando a classificação dos créditos. Essa
Perito-Contábil, a Resolução explana oito procedimentos ordem está prevista no art. 83 da Lei de Falências.
diferentes em seus itens de 17 a 24, como suporte a Terceira fase - pós-falimentar ou fase de reabilitação.
execução do trabalho do Perito-Contábil, quais sejam eles: Inicia-se após o fim da falência. Desaparece o status de
O exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, falido dos órgãos públicos e suas obrigações são extintas,
tudo em acordo com os prazos estabelecidos pela lei.
mensuração, avaliação e a certificação.
A conclusão se dá com o laudo pericial, que deve Passamos para o penúltimo passo que é a sentença de
ser redigido de forma a arrolar com abrangência o conteúdo extinção da falência, artigo 156, onde o juiz encerra a
da perícia, dando ênfase às particularidades que tenham falência por sentença.
Em terminativo, encerramos com a extinção das
envolvimento direto com a lide, buscando fundamentos
obrigações
do falido, artigo 158, conforme:
indispensáveis para a finalização dele.
1.
Pagamento
integral dos créditos, artigo 158, inciso I;
Lei de Falências. Na Roma antiga a severidade
2.
Pagamento
dos itens até 50% dos quirografários. O
das “leis” criadas em benefícios próprios, tornava um
restante
da
dívida é determinado pela justiça como
devedor escravo de seu credor – tínhamos ali os primeiros
quitada
e
os
empresários podem voltar ao meio
indícios de falência – e por muitas vezes não apenas
empresarial,
artigo
158, inciso II;
escravos mais também eram esquartejados e suas partes
3.
Caso
ele
não
consiga
pagar até onde estipula o item II
serviam como pagamento de suas dívidas. Com o advento
do
artigo
158,
em
cinco
anos a contar do encerramento
da Lex Poetelia Papiria em 429 a.C., passou a
da
falência,
as
obrigações
do falido são consideradas
compreender-se que os bens do devedor, e não a pessoa,
extintas
e
ele
pode
retornar
ao
meio empresarial, se não
que deveriam assumir a dívida. Mas, como ficavam os
tiver
incorrido
em
crime
falimentar,
artigo 158, inciso
credores quando o devedor não tivesse posse de bens
III;
suficientes?
Encontraram a solução no código Justiniano, onde 4. Caso ele não consiga pagar até onde estipula o item II
do artigo 158, em dez anos a contar do encerramento da
o devedor insolvente sofria uma execução chamada de
falência, as obrigações do falido são consideradas
missio in possesio bonorum, com a presença da figura do
extintas e ele pode retornar ao meio empresarial, caso
curator bonorum um curador que conforme o
Justinianismo ficava responsável pelos bens do devedor
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tenha incorrido em crime falimentar, artigo 158, inciso
IV;
Finalizando assim o processo falimentar e todas as suas
etapas e anuências.

CONCLUSÕES
O presente estudo mostrou a força e a necessidade
de um profissional de perícia contábil, junto aos processos
falimentares.
O conhecimento técnico ou específico se torna de
imensa necessidade em lides de falência empresarial, pois
as anuências são muitas e a lei apresenta algumas possíveis
brechas, onde pode o empresário de má índole agir com má
fé e criar um cenário falimentar fraudulento. Hipótese esta
que não pode ser descartada pois, segundo estudos do
Serasa, de 2016 e 2017, compreendendo os meses de
Janeiro a Dezembro, tivemos um aumento de quase 29%
nos processos falimentares decretados, ainda que a
abertura de pedidos de falência nesse mesmo período tenha
diminuído aproximadamente 8,44%.
Afora isto, a morosidade nesse processo é preocupante,
pois ajuda a estagnar a economia do país. Em buscas no
Fórum Henoch Reis de Manaus, não houve nenhum
processo que fora apresentado com o status de concluído.
Assim, de suma importância se mostra o trabalho do
perito e da perícia contábil, por ser um trabalho de notório
saber e reputação ilibada.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

INTRODUÇÃO
As ligas de Sn-Ag-Cu, conhecidas como SAC,
têm uma estrutura de dendritos ricos em estanho,
possuindo camadas intermetálicas dispersas de Ag3Sn e
Cu6Sn5. As camadas intermetálicas de Ag3Sn também
podem ser formadas como grandes placas, normalmente
unidas aos intermetálicos interfaciais ou vazios. (LIU et al.,
2011).
As ligas SAC possuem uma estrutura
relativamente complexa, composta por dendritas de β-Sn,
além de vários intermetálicos que podem ficar dispersos na
matriz Sn ou agrupados em um microconstituinte eutético.
Segundo Liu e Shang (2000) e Kim et al. (2003), a presença
dessas partículas reduz, no entanto, a ductilidade da junta
de solda, induzindo o modo de fratura frágil e
influenciando na iniciação da trinca, acelerando a cinética
do crescimento da trinca de fadiga devido à de coesão de
grandes partículas de Ag3Sn, especialmente quando elas
têm uma morfologia com estrutura de ramificações que
deteriora a homogeneidade das propriedades mecânicas.
Segundo Hwang (2001) quando as juntas de solda
são submetidas aos ambientes de tensões cíclicas, por
exemplo, ciclagem térmica, as juntas de solda podem
fraturar com níveis de tensão abaixo do seu limite de
escoamento. A primeira alteração microestrutural
observada nestes materiais durante sua ciclagem térmica, é
o engrossamento da microestrutura, onde os grãos crescem
e os compostos intermetálicos coalescem. Este fenômeno é
acompanhado do amolecimento da liga (Borgesen, 2011).
Posteriormente, inicia-se um processo de recristalização.
Após a recristalização iniciam-se defeitos microscópicos
nesta área, passando-se então para o processo de
crescimento de trincas
O fenômeno da fadiga acarreta mais cedo ou mais
tarde, a iniciação e a propagação de trincas e, finalmente, a
falha em juntas de solda, degradando lentamente a
integridade de uma interligação soldada, até que se torne
um caminho eletricamente aberto. De acordo ainda com
Liu et al. (2011), a resistência à fadiga da junta de solda
pode ser aumentada usando ligas de solda dúcteis, as quais
apresentam uma capacidade de se deformar, antes de
fraturar. A resistência à fluência pode ser aumentada,
utilizando materiais de solda com temperatura de fusão
mais elevada. Por forma a impedir que se formem grandes
placas de Ag3S, o teor de prata não pode ultrapassar 3 %
(em massa). Este trabalho apresenta mostra o
desenvolvimento de uma nova liga uma nova alternativa
para resolver o problema de micro trincas nas soldas
eletrônica.

Os materiais base utilizado no desenvolvimento do
trabalho foram as ligas de solda SAC 305 e SACM. A
composição química e temperatura de fusão encontram-se
na Tabela 1.
Tabela 1. Composição química e temperatura de fusão das ligas
SAC 305 e SACM.
%
%
%
Temperatura de
Liga
%Mn
Sn
Ag
Cu
fusão (C)
SAC
96,5
3,0
0,5
0
217 – 220
305
Nível
97,5– 0,5- 0,5SACM
contamin
217 – 226
98,5
1,0
1,0
ante

As pastas de solda foram fundidas em um cadinho
eletrônico de 150 W de acordo com a faixa de temperatura
de fusão indicado na Tabela 1. A temperatura foi
controlada com termômetro infravermelho. Após a
fundição o material foi depositado em um molde. O
resfriamento ocorreu em temperatura ambiente até a
solidificação, taxa de perda de calor da liga SAC 305 foi
de 5,12 °C\s e da SACM foi de 5,33 °C\s.
Após a solidificação foram segregadas 5 amostras
de cada liga, das quais 4 e submetidas a um tratamento
térmico a uma temperatura de 150 C por período de 24, 42,
72 e 96 horas. Para auxiliar na análise metalográfica, e no
ensaio de microdureza, as amostras foram cortadas e
embutidas em baquelite. As amostras foram devidamente
lixadas polidas atacaram-se quimicamente os corpos de
prova aplicando Nital 5% em álcool etílico, o tempo de
ataque foi de aproximadamente 0,8 segundos, tendo o
ataque revelado a microestrutura.
Após o ataque químico, as amostras foram
secadas e levadas para a análise metalográfica. Utilizando
lentes de 100x, 400x e 1000x de ampliação para obter
imagens da superfície das amostras. O equipamento
utilizado foi um microscópio ótico Olympus modelo X, no
Laboratório de Metalografia da Universidade do Estado do
Amazonas. Os ensaios de microdureza foram executados
com o auxílio do microdurômetro HM-100 da Mitutoyo.
Os testes foram realizados em todas as amostras. A carga
aplicada nos corpos de prova durante o ensaio de
microdureza foi de 0.05 kgf durante 30 segundos. Foram
realizadas medições em três regiões diferentes e
posteriormente foi calculado a média.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
SAC 305. Na Figura 1 observamos a microestrutura da liga
SAC 305 após o processo de fundição a uma temperatura
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de 217°C e a evolução da microestrutura no decorrer do
tratamento térmico.
Amostra

Tratamento
(horas)

A

Imagem

formação de intermetálicos distribuídos principalmente na
parte escurecida.

Dureza
(HV)

Amostra

Tratamento
(horas)

Sem

12,0

A

Sem

9,4

B

24

9,2

B

24

8,6

C

48

9,4

C

48

8,8

D

72

9,5

D

72

7,8

E

96

10,3

E

96

5,5

Imagem

Dureza
(HV)

Figura 1. Microestrutura das amostras da liga SAC 305 no
decorrer do tratamento térmico a uma temperatura de 150
C a uma ampliação 1000X.

Figura 2. Microestrutura das amostras da liga SACM® no
decorrer do tratamento térmico a uma temperatura de 150
C a uma ampliação 1000X.

Na amostra A, sem tratamento térmico,
apresentou uma estrutura dendrítica β-Sn, rica em estanho,
com uma matriz eutética. Conforme observamos nas
amostras com tratamento térmico, houve uma coalescência
da estrutura, passou apresentar matriz lamelar. A amostra
B além da mudança de estrutura apresentou uma redução
significativa na dureza em comparação a amostra A. As
amostras C e D apresentaram estrutura e dureza similares.
A amostra E apresentou uma nova mudança na estrutura,
os precipitados aumentaram em quantidade e passaram a
ficar mais distribuídas além de um aumento considerável
na dureza que passou de 9,5 para 10,3 Hv.

As amostras submetidas ao tratamento térmico
apresentaram coalescências na microestrutura. Notamos
uma mudança na estrutura entre as amostras B e C
acompanhado de um aumento na dureza de 8,6 para 8,8 Hv
respectivamente. Já as amostras C, D e E apresentaram o
mesmo padrão de estrutura, entretanto o tamanho dos
precipitados foram reduzindo, a dureza também apresentou
redução. Note ainda que na amostra E apresentou um
aumento na quantidade de precipitados, entretanto estes
diminuíram consideravelmente de tamanho, mas
aumentaram em quantidade, a dureza também reduziu e
passou de 7,8 para 5,5 Hv.
Considerações sobre a SAC 305 e SACM. Nas Figura 3,
podemos comparar a microestrutura das ligas SAC 305 e
SACM® após ficarem no forno por 96 horas a uma
temperatura de 150ºC.
As duas ligas possuem estrutura ricas em Sn,
entretanto a SAC 305 apresenta uma quantidade muito
superior de intermetálicos concentrados na região eutética,
escurecida. A SACM® também apresenta precipitados,

SACM® A microestrutura da liga SACM® fundida a
217°C com o resfriamento ocorreu em temperatura
ambiente até a solidificação. A evolução da microestrutura
no decorrer do tratamento térmico consta na Figura 2.
Conforme podemos observar no Quadro 2, a
Amostra A apresentou uma estrutura rica em estanho, com
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envoltos de eutético, entretanto, estes são em quantidade
significativamente inferior e mais distribuídos na liga.

A
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Figura 3. Amostras submetidas a tratamento térmico a 150ºC por
96 horas – a) liga SAC 305; b) liga SACM.

No que se refere a dureza, ambas as ligas
apresentaram uma redução na microdureza quando foram
submetidas ao tratamento térmico, mas a liga SAC 305
passou apresentar um aumento gradual enquanto a liga
SACM® reduziu. Há ainda de se considerar que a
porcentagem de prata na composição química da liga tem
influência direta na formação de precipitados, e o teor de
prata da liga SACM® pode ser de 3x a 6x inferior ao da
SAC305. Um outro fator a de considerar é a adição de
manganês, em nível de contaminantes, na solda SACM.
Tendo em vista que a adição de manganês em ligas de aço
melhorar a resposta do material ao tratamento térmico,
ajuda a reduzir a distorção das peças, evitar trincas de
têmpera.

CONCLUSÕES
O presente trabalho mostrou que liga de solda
SACM apresentou uma estrutura mais estável se
comparada a SAC 305 no decorrer do tratamento térmico.
Embora a SACM também tenha apresentado a formação de
precipitados, estes foram em quantidades e tamanho
inferior e mais distribuídos na estrutura se comparado a
liga SAC 305. O que pode ser atribuído principalmente
pelo fato da SACM apresentar um teor de prata da liga
SACM pode ser de 3x a 6x inferior ao da SAC305. Outro
fator relevante é que a adição de manganês que melhora a
resposta da liga a ciclo térmicos.
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INTRODUÇÃO
O avanço da internet banda larga, o maior acesso da
população à tablets, smartphones, e iniciativa de grandes
emissoras de tv no Brasil, foram determinantes para
popularizar uma nova forma de distribuição de conteúdo
audiovisual: as plataformas de VoD. Utilizando a
tecnologia streaming muitos vídeos podem ser distribuídos
pela internet de baixo custo conhecido como OTT,
SmartTv e também pode ser fornecido por provedores de
tv por assinatura. Esta plataforma tem feito com que
emissoras de tv aberta principalmente, desenvolvessem
plataformas VoD, flexibilizando a exibição de programas
de acordo com o perfil de cada usuário que pode escolher
quando, onde e o que assistir. O sucesso desta plataforma
também tem gerado novas produções de séries, filmes e
programas televisivos exclusivos para esta plataforma,
imprimindo um novo paradigma para o setor.
As ferramentas disponíveis de análise de dados (Big
Data) são utilizadas por diversos seguimentos e
recentemente têm sido utilizadas por canais de televisão,
provedores de serviço de vídeo sob demanda por
assinatura. O termo Big Data pode ser utilizado para
designar um conjunto de tendências tecnológicas para o
tratamento e entendimento de grande conjunto de dados
para fins de tomadas de decisões.
Diferentemente do sistema convencional onde
organizações filtram dados armazenados e a partir deste
banco de informações, constroem-se consultas para assim
realizar alguma mudança de estratégia no planejamento.
Porém, esta base é uma base estática, que não reflete o
momento, mas sim o contexto passado. Este fato mostra
que definir um planejamento estratégico, sendo ele de
marketing ou vendas, pode definir um novo modelo de
negócio utilizando a internet como extensão da TV aberta
e não como potencial substituto.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para mostrar como a análise de informações baseada em
perfis de telespectadores e internautas, através s de análise
de Dados, Big Data, pode definir uma nova política
estratégica para os meios de rádio difusão; foram utilizadas
fontes bibliográficas em diversos mercados onde há vários
anos se coletam, com a análise exploratória e descritiva dos
diferentes ramos de atividade como resposta a essa análise.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O termo BIG DATA é contemplado por muitas
organizações (FRANKS,2012). Para a determinação de um

único conceito. Para Manyka (2011), Big data refere-se a
conjuntos de dados cujo tamanho é além da capacidade de
ferramentas de software de banco de dados típicos para
capturar, armazenar, gerenciar e analisar, no entanto para
McAfee (2012), Big Data é visto como uma forma
essencial para melhorar a eficiência e a eficácia das
organizações de vendas e marketing.
Ao colocar Big Data no coração de vendas e
marketing, os insights podem ser aproveitados para
melhorar a tomada de decisão e inovar no modelo de
vendas da empresa, o que pode envolver a utilização de
dados para orientar ações em tempo real. A maioria dos
estudos empíricos nessa área preocupa-se em desenvolver
métricas individuais, retorno sobre o investimento ou em
listar as métricas mais utilizadas em diferentes contextos.
A importância da obtenção correta de dados acerca do
ambiente mercadológico para que a empresa, além de
conhecer melhor seu ambiente, possa desenvolver seus
novos produtos com base nas reais necessidades de seus
clientes. Entende-se que são quatro as dimensões do
modelo de inovação em serviços nas quais há maior
potencial do uso do Big Data. São elas conforme Figura 1.

Figura 1. Dimensões de Modelos de Inovação.

Um novo conceito de serviço pode estar
relacionado diretamente com um novo sistema de entrega,
como é o caso de prestadores de VoD, vídeo sob demanda.
O novo conceito de serviços é uma dimensão que o Big
Data está certamente presente. Um novo serviço oferecido
pela empresa é a funcionalidade PQTVC (pessoas que
talvez você conheça) que utiliza uma abordagem
multifatorial e sugere aos clientes a outros usuários que
talvez queiram se conectar. A Netflix é outro bom exemplo
de empresa que mostra o impacto do Big Data nas
inovações em serviço. Fundada em 1997 a empresa
fornecia DVD’s por serviço postal. Em 2007, a empresa
lançou um novo sistema de oferecer filmes, através de
streaming.
Os exemplos propostos mostram como as
empresas utilizam o Big Data para apresentar uma nova
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proposta de serviço. Eles não estão separados de outras
dimensões como é o caso dos filmes On Line da Netflix
que baseado na tecnologia streaming, é com certeza uma
nova forma de entregar o produto para o cliente. Sendo
assim, pode ser considerado também um uso relacionado à
dimensão “Novo Sistema de Entrega”.
Quando se fala de uma nova interação com
telespectadores e internautas, o foco está na comunicação
com os clientes novos ou significativamente melhorados,
que resultam em novos produtos ou melhorias nos produtos
oferecidos, tais como a localização do usuário e dos
taxistas mais próximos através do GPS do Smartphone.
Na notoriedade de grandeza a empresa de interação de
filmes possuem em 2018 mais de 75 milhões de usuários
ativos como ilustra o Gráfico 1, possui mais de 30 milhões
de música e tem uma média de 20.000 músicas adicionadas
diariamente em seu banco de dados.

]]]]]]]]

Gráfico 1. Número de Inscrições pagas para o serviço de
Streaming Spotify em Milhões.

Quando o cliente preenche suas preferências
pessoais ou classifica as séries os filmes que assistiu, o
sistema filtra, dentre milhares de opções, aquelas que tem
mais chances de se encaixar no perfil do cliente. Seguindo
esta mesma tendência de oferecer o próximo produto que o
cliente poderá consumir está o serviço de streaming
Spotify.com. É um serviço que oferece transmissão de
música em Streaming semelhante ao modelo adotado. Na
análise um grande número de informações sobre dados
científicos que comparados com métodos tradicionais de
extração da informação é muito mais eficiente.
Exemplos de solução em Big Data são: 1) Net
vibes-monitoramento de notícias, trabalhos científicos,
análise de redes sociais 2) Google Trends – acompanha as
principais buscas utilizando o navegador Google.com bem
como as principais notícias que impulsionaram o interesse
por determinado tema. 3) Google Alerts – o usuário pode
definir palavras chaves e diariamente o Google Alerts
envia um e-mail contendo as principais notícias e links
referentes aquela palavra chave. 4) Quid.com-esta
aplicação analisa dados da internet para entender melhor a
prevalência e as conexões entre conteúdos relacionados
com a tecnologia. 5) The United States Patent Utility –
busca todas as patentes no banco de dados do escritório de
patentes dos estados unidos e fornece relatórios com
informações técnicas de cada patente que interessa para o
usuário.

Figura 2. Soluções do Big Data. Fonte: Elaboração Própria,
2018.

A partir destes exemplos citados acima, verificase como o Big Data pode atuar estrategicamente para
apoiar a competência da empresa de assinalar novas
necessidades dos usuários, monitorar mercados e
identificar novas oportunidades tecnológicas. É pela gestão
de conhecimento que o uso do Big Data pode contribuir
com a a capacidade da empresa de aprender a partir das
trajetórias de inovação em serviço que vêm sendo
empreendidas e, posteriormente, adaptar este aprendizado
ao seu processo geral de inovação de serviços.
Através das modelos de gestão da inovação em
serviços proposto por Den Hertog (2010) identificamos
que o Big Data por ser útil para as empresas de serviços no
que tange as capacidades delas, conforme Figura 3

Figura 3. Gestão de Inovação de Serviços Fonte: Elaboração
Própria, 2018.

As empresas deverão criar estratégias para definir
como lidar com grandes volumes de dados e analisar as
informações úteis, visto que o desempenho das
organizações no mercado será definido a partir da forma
com que elas irão trabalhar com esse volume e essa
variedade de informações e com a velocidade que elas
surgem e se disseminam. Considerando a relevância do
fenômeno Big Data e que ele não é apenas uma moda
(HAMMOND, 2013) e sim a realidade e o futuro do mundo
de negócios, “seria imprudente tomar uma decisão sem
tentar tirar algumas interferências significativas a partir de
dados” (THE ECONOMIST). Além disso, o uso intensivo
de dados na tomada de decisão pode levar a melhores
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decisões e melhorar o desempenho do negócio. (THE
ECONOMIST).
O Big Data pode contribuir para o futuro da
programação sob demanda, permitindo análises completas
e com velocidade, tornando o processo decisório mais
competitivo e assertivo. A contínua redução do custo de
equipamentos, levando este insumo ao patamar de
commodities, os novos processos de gestão de dados e
informação, além de novos softwares e ferramentas para
apoiar o processo de análise de dados (analytics).

CONCLUSÕES
A ideia central do conceito de Big Data é a tomada
de decisão em tempo real sobre uma corrente contínua de
dados. Diferentes técnicas de inteligência artificial são
empregadas para tratar dados em diferentes estruturas e
descobrir através desses padrões com menor tempo e com
maior precisão. Para dar suporte a tudo isso, novos
paradigmas de banco de dados vêm surgindo para trabalhar
com alto volume de dados e em tempo real.
Percebe-se que a análise de dados, passou a integrar o
planejamento estratégico de emissoras de rádio e televisão
envolvendo o telespectador de forma inconsciente, no
processo criativo e de produção de programas, novelas,
séries.
Diversos provedores e empresas dedicadas em análise de
dados, Big Data, fornecem informações e tendências
direcionando o planejamento estratégico para um novo tipo
de consumidor de vídeo sob demanda, com programação
exclusiva para assinantes, monitorando e oferecendo para
cada usuário opções de acordo com seu perfil.
A estratégia de marketing e vendas também acompanha
a análise de dados. Produtos exclusivos para consumidores
de VoD, campanhas e premiações exclusivas para o
crescimento do número de assinantes em diversas
plataformas, oferecendo uma nova experiência de consumo
de programação televisiva.
Fica claro com este estudo, que a interação em redes
sociais de emissoras de rádio e televisão, a análise
constante de dados dos usuários do serviço de vídeo sob
demanda, acompanhado pela prática de inteligência
artificial envolvida em softwares de análise, são
ferramentas fundamentais para uma nova visão estratégica
para a marca envolvida e para o gestor, que necessita cada
vez mais, entender como transformar estas informações em
dados concretos e decisões estratégicas cada vez mais
assertivas.
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INTRODUÇÃO
A elaboração de uma estratégia para uma empresa
constitui a essência da organização e representa o
incremento de tomadas de seus recursos endógenos,
habilidades e aptidões com a finalidade de cumprir suas
metas no ambiente competitivo. A intenção estratégica
contribui para que os colaboradores, em todos os níveis e
áreas, entreguem e dediquem-se a um desempenho que seja
único, significativo, e de preferência, superior aos da
concorrência. Isso somente pode ser alcançado quando os
“stakeshloders” internos tiverem a crença impetuosa em
seu produto/serviço, e forem propalados pela exógena
ideologia organizacional, que é o leque de aspectos
filosóficos que definirão as ações da organização.
Para Hamel e Prahalad (1995), as [ações]
estratégicas de uma organização tangibiliza a capacidade
de sonho e criação, através da sustentação de uma posição
competitiva a longo prazo. A falta de estratégia desnorteia
as ações organizacionais dificultando a forma de gestão
com vista a considerar fatores influentes ao contexto
interno e externo das empresas. Em decorrência disto,
identificamos uma empresa do ramo de refrigeração com
indicativos de uma gestão empírica e com fortes evidências
da ausência de princípios, metas e valores organizacionais.
Desta feita, definiu-se como objetivo desta pesquisa a
realização de um diagnóstico interno e externo com vista a
mostrar ao empreendimento em estudo os desafios da
avaliação competitiva e os cenários indicativos para o
planejamento estratégico.
A partir do diagnóstico estratégico, a organização
adquire o conhecimento básico necessário para entender e
lidar adequadamente com as variáveis ambientais e com os
fatores organizacionais. (HEIJDEN, 1996).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A estratégia metodológica consistiu no
delineamento do estudo caso único mediante o qual se
conduziram intervenções na empresa do ramo de
refrigeração. Os seguintes procedimentos foram utilizados:
visitas técnicas com a realização de sessões de reuniões
junto com alta administração procurando identificar
evidências documentais de estratégias possivelmente
utilizadas e observação direta para monitorar as atividades
diárias.
Além da observação direta, aplicou-se entrevista
semi-estruturada e questionário. Após a aplicação destes
instrumentos de coleta de dados, com o uso do aplicativo
Excel, automatizou-se planilha eletrônica para alimentação
de dados do diagnóstico interno. Neste o foco de coleta de
dados foi a identificação das competências essenciais e dos
recursos organizacionais estratégicos. Em seguida, adotou-

se a mesma plataforma para o diagnóstico externo cujos
dados voltaram para o mapeamento do ambiente contextual
e relacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados decorrentes do diagnóstico aplicado
nos permitiram identificar:
- A ausência de uma proposta de planejamento estratégico;
- A dificuldade de gestão quanto ao sistema de controle de
entrada e saída de produtos;
- Divergências na realização da contagem do estoque para
o inventário;
- A falta de profissional adequado (contratação de um
almoxarife) para a organização e controle;
- Desorganização nos outros setores;
- Falta de capacitação profissional em técnicas de vendas e
negociação, marketing;
- Um sistema integrado ágil para o bom funcionamento e
rentabilidade financeira da empresa.
O planejamento estratégico inexiste juntamente
com ferramentas de controle contábil. Com vista a
aprimorar os pilares básicos de uma organização, foram
sugeridas: a confecção de um organograma e
funcionograma para esclarecer as linhas de comando e
ordem dentro da empresa, bem como as atribuições de
responsabilidades de cada cargo.
Os fluxos foram redefinidos e discutidos em
sessão de reunião específica com vista a identificar
gargalos e duplicidades no andamento das atividades da
organização. A finalização deu-se com a análise dos
ambientes externos e internos, de consumidores e
fornecedores, identificação dos pontos fortes e fracos, das
oportunidades e ameaças, sem representá-los na matriz
SWOT para facilitar o entendimento da ferramenta
estratégica de forma implícita.
Por fim, indicou-se uma reavaliação de aspectos
filosóficos organizacionais relevantes como: missão e
visão da empresa, definir objetivos e metas setoriais, e criar
valores organizacionais que sejam perceptíveis a todos os
stakesholders.

CONCLUSÕES
A pesquisa teve como objetivo realizar um
diagnóstico interno e externo com vista a mostrar ao
empreendimento em estudo os desafios da avaliação
competitiva e os cenários indicativos para o planejamento
estratégico.
Através das visitas identificamos que os aspectos
voltados
para
a
estrutura
organizacional,
empreendedorismo, gestão financeira e contábil foram
determinantes para evidenciar a dificuldade de organização
empresarial. Podem-se observar os fatores dentro da
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empresa sem uso de técnica específica para gestão e
controle do estoque.
Alguns nortes estratégicos elucidaram quão
distantes a empresa está de vivenciar uma filosofia
empresarial com boas intenções estratégicas, daí pudemos
destacar, o compromisso com o cliente e o atendimento
diferenciado que é referência do mercado no ramo de
refrigeração, onde o foco é a busca da satisfação de seus
clientes.
O
diagnóstico
interno
permitiu
o
autoconhecimento mediante o qual a empresa obteve uma
visão periférica e panorâmica quanto a sua estrutura e seus
processos organizacionais. Nesse aspecto a gestão de
estoque foi constatada como um processo crítico
necessitando melhorar quanto ao controle das entradas e
saídas. Essa falta de ordem se deu, por conta do grande
crescimento da empresa, e que de forma concomitante a
gestão não conseguiu acompanha este crescimento.
O diagnóstico externo possibilitou um
esclarecimento quanto à necessidade de monitorar
frequentemente os concorrentes e a possível mudança de
cenários na atividade da empresa estudada. Este
diagnóstico agregou valor à gestão do conhecimento
estratégico, pois gerou informações para apoio na tomada
de decisão estratégica com base em informações reais,
permitiu a empresa perceber suas oportunidades e
ameaças, e por fim dotou a empresa de inteligência
competitiva ao entender a importância de monitorar o
contexto real do mercado.
Ao final, elaborou um laudo para a alta
administração contendo os indícios de falta de gestão a
serem provisionados e monitorados. À Empresa foi
disponibilizado um “design thinking” dos fatores internos
e externos decorrentes do diagnóstico organizacional
aplicado. O conteúdo do “design thinking” voltou-se para
a indicação, e consequente descrição dos ambientes
contextuais e relacional. Na esperança de que a empresa
implante o planejamento estratégico e adote medidas para
cada resultado do diagnóstico dá-se visibilidade na
realização desta pesquisa.
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a população que tem a Praça de Alimentação Dom Pedro,

INTRODUÇÃO
As políticas públicas devem ser o principal
instrumento que possibilite a criação de espaços públicos
destinados ao lazer e encontros que ultrapassam a troca de
coisas. Em toda história das cidades estes espaços são as
praças, os parques e áreas verdes. O espaço público de lazer
em Manaus precisa ocupar posição relevante nas ações de
planejamento urbano, contribuindo assim com a cidadania,
como a oportunidade de uma vida decente, na qual a
população tenha acesso ao trabalho, saúde, educação,
moradia, energia, saneamento básico e opções de lazer. Se
esses elementos são essenciais, não menos importantes são
os parques, praças e áreas verdes, acessíveis e seguras para
melhorar a qualidade de vida dos cidadãos (Moraes; Silva,
2016).
A Praça Desembargador Mário Verçosa ou Praça
Dom Pedro é administrada pela Fundação Municipal de
Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), que tem entre
suas funções proporcionar à população manauara, de
maneira ampla e irrestrita, o acesso à cultura,
entretenimento e lazer. Historicamente, desde 1973 a praça
era utilizada pelos moradores do bairro para atendimentos
religiosos. E com isso, iniciou a formação da Paróquia
Nossa Senhora Rainha dos Apóstolos. Em 1974, os
usuários aumentaram, pois nessa época o Bairro foi
oficialmente regularizado, e por esse motivo a praça não é
tão conhecida pelo nome original, mas sim pelo nome do
bairro.
Sua proximidade à Vila Olímpica, Sambódromo,
Arena da Amazônia e instituições de Ensino básico e a
Faculdade La Salle, favoreceu o crescimento de clientes
para restaurantes e quiosques que se encontram na praça.
Em 1993 se tornou uma praça de alimentação 24 horas,
atraindo moradores locais e das adjacências, e hoje é um
dos pontos mais frequentados de Manaus. Em 2014 a
Prefeitura de Manaus no interesse de atender os turistas
durante a copa mundial de futebol, realizou uma reforma
na infraestrutura da praça e alguns cursos de capacitação
em atendimento ao cliente, e noções básicas de inglês aos
funcionários dos restaurantes, bares e lanchonetes.
Na atualidade, a praça está em precárias
condições e concorre com outras praças de alimentação
públicas na capital (do Parque das Laranjeiras, da Cidade
Nova, do Parque 10) e com as praças privadas dos
shoppings, onde as condições de infraestrutura, segurança,
serviço e higiene são melhores. Considerando a
importância histórica, econômica e de espaço de lazer para

objetivou-se desenvolver um diagnóstico sobre as
condições da qualidade da infraestrutura, serviço,
segurança e higiene atuais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa exploratória tem características
descritivas, qualitativas, de campo e bibliográfica. Para a
coleta de dados foi realizada uma jornada de observação e
avaliação dos seguintes aspectos da praça: Infraestrutura,
segurança, higiene, atividade econômica, serviço ao cliente
e nível de satisfação. A área da praça foi estimada in loco
e verificada no google maps, analisadas as características e
condições de: telhados, banheiros, condições de segurança
pessoal e de trabalho, tipo de atividade econômica
desenvolvida. Mediante entrevista e aplicação de
questionário foi indagada a percepção dos funcionários do
local sobre as condições de trabalho e do negócio
(avaliação de 0 a 10, considerando 10 como máxima
qualidade ou satisfação), e com usuários foi verificado o
nível de satisfação e os problemas por eles identificados
que deixam a desejar da praça como ponto de lazer
(avaliaram como 1. péssimo, 2. ruim, 3. regular, 4. bom, 5.
muito bom).

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Infraestrutura: A praça possui 115 m de comprimento por
60,70 m de largura totalizando 6980,5 m2, na que
funcionam 32 boxes com área de 65,35 m2 cada,
distribuídos em dois blocos com 8 boxes a cada lado de
cada bloco (Figura 1).

Figura 1. Vista aérea da Praça Dom Pedro. Google Maps

O telhado está apoiado em uma estrutura metálica,
que já apresenta sérios problemas de oxidação e desgaste.
O telhado original é de telha de barro (Figura 2a), mas está
muito deteriorado, faltam telhas, apresenta vazamentos e
goteiras. Por isso a parte correspondente ao espaço para
mesas e atendimento ao cliente foi reformado e a telha de
barro foi substituída por cobertura acrílica (Figura 2b). Mas
hoje essa também está em péssimas condições. Os telhados
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dos boxes são de telha de barro e são mantidos em
condições aceitáveis pelos legatários dos boxes.
A praça de alimentação conta com 24 boxes do
ramo alimentício, cada box conta com 3 funcionários, em
média, que circulam pelo local de atendimento enquanto os
clientes esperam nas mesas dispostas em frente a cada
estabelecimento.

O horário para a coleta do lixo é a partir de meia noite com
duração de quarenta minutos, e cada box leva seu lixo até
o carro de coleta. A limpeza dos boxes é feita pelos
próprios funcionários duas vezes por dia, no começo e no
final do expediente, e o lixo é jogado em lixeira comum,
sem nenhum tipo de seleção. Embora exista um posto de
coleta de lixo para lixo reciclagem não existe nem
treinamento, nem coordenação, e parece que nem interesse
em alguma das partes em realizar esse processo nos boxes
da praça.

Figura 2. Vista do telhado original de barro e do acrílico

Segurança: Os funcionários avaliaram com 4,5 (em uma
escala até 10) o uso de EPI (Equipamentos de proteção
individual) durante o trabalho com os equipamentos dos
boxes como freezers, geladeiras, fogões, expositores,
churrasqueiras, chapas entre outros, o que revela
negligência dos proprietários e dos funcionários no quesito
de segurança no trabalho. Na maioria dos boxes os alvarás
de funcionamento estavam à mostra, o que é muito
importante pelo fato de ser uma praça organizada pela
prefeitura de Manaus, também foram observados
extintores de incêndio com vistoria em dia pelos
bombeiros. Um outro quesito de segurança avaliado foi a
iluminação e instalação elétrica da praça, que teve um
conceito 2,5 e foram indicados como os principais
problemas a falta de iluminação na praça em geral, e as
instalações elétricas externas, cabeamento e tomadas para
ventiladores e telas de TV estão fora das normas e
expostas; oferecendo perigo para funcionários e clientes.
Ainda no quesito segurança, foi avaliado com zero
a segurança pública, onde clientes e funcionários narraram
diversos casos de assaltos, roubos e vandalismo. Todos
declararam que não há segurança pública nem privada na
praça, que nem em épocas em que a praça é muito visitada,
como nos jogos de futebol, a prefeitura destina policiais
para atender. A situação de insegurança se complica
quando se inclui a parte de estacionamento, a praça conta
com um bom número de vagas, mas não são suficientes
para a quantidade de clientes que a praça atende em
horários como almoço e jantar. Por isso, a avaliação do
estacionamento variou de 2 a 6 (Média 4,2), onde o abuso
das flanelinhas na cobrança pelo suposto serviço de
“guardar” os carros fica atrelado a ter o carro danificado se
não é feito o pagamento.
Higiene: No relacionado com a higiene do local, está
também foi muito mal avaliada pelos usuários (Média 2,0).
Os boxes não possuem banheiro para os funcionários e a
praça somente conta com banheiros públicos (Figura 3) que
estão em precárias condições; o horário de funcionamento
da equipe de limpeza dos banheiros é de seis em seis horas
e os próprios funcionários compram o material para fazer a
limpeza do mesmo. A manutenção deveria ser feita pela
prefeitura Manaus Tour, mas não ocorre. Os clientes
declararam que nunca usam os banheiros públicos porque
não confiam na higiene que é feita neles.
A limpeza da praça é feita por outra equipe, mas a
praça não possui lixeiras suficientes, nem de bom tamanho.

Figura 3. Condições dos banheiros públicos da praça

Atendimento ao Cliente: A número de clientes varia
segundo o dia da semana e o horário, assim como em
eventos especiais em que se aproveita para transmitir jogos
ou competições de interesse que são apresentadas nas telas
de TV. Assim, em observações de 15 minutos durante três
dias e no horário de maior movimentação (das 20h às
20h15) se calculou uma frequência de 56 pessoas em dias
de pouco movimento para a praça até 92 e 157 em dias mais
movimentados. Em média estimou-se 524 pessoas por dia,
entre clientes e o público em geral, que utiliza do espaço
para diversas atividades.
As avaliações feitas pelos usuários/clientes
indicaram todas com conceitos entre péssimo a regular. De
fato, o local, a praça como um complexo de lazer foi o pior
avaliado, 1,8 (entre péssimo e ruim); higiene e segurança
com 2,5 (Entre ruim e regular); o atendimento e o
estacionamento foram avaliados com 3,2 (regular), assim
como a qualidade da comida com 3,7 e o serviço de
banheiros com 3,9. Foi curioso ver que o serviço de
banheiros foi o melhor avaliado, sendo que a maioria dos
clientes reconheceu não usar os banheiros, por não confiar
na higiene, que foi muito mal avaliada.
Houve uma constante crítica dos funcionários dos
boxes sobre a falta de apoio da prefeitura, que segundo
relatos fora da pequena reforma feita para a copa do mundo
de 2014, nunca mais voltou a cuidar da manutenção da
infraestrutura; ainda que as taxas e valores cobrados para
os locatários estão sendo cobradas.

CONCLUSÕES
A Praça Desembargador Mário Verçosa
representa um ponto de referência para encontro, um bom
ponto para alimentação e de lazer para os moradores e
alunos das escolas e faculdade da vizinhança. Mas, ela
apresenta sérios problemas de infraestrutura, se segurança
e de limpeza. É notório o descaso por conta da prefeitura
para a manutenção do local.
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INTRODUÇÃO
No cenário econômico atual percebe-se um
grande crescimento de aberturas e fechamentos de
empresas num curto intervalo de tempo. O objetivo e a
necessidade de buscar lucratividade nos negócios, leva
muitas empresas a fecharem as portas por não adotarem
medidas necessárias, com uma ótima gestão.
Analisar o cenário e entender as variáveis que
afetam os estabelecimentos empresariais é essencial para
enfrentar os desafios que o atual modelo econômico vem
colocando a sociedade brasileira em geral em particular
no sistema financeiro (RIGON; BRUM, 2016).
Devido a situação vivenciada pela população na
área da saúde, a empresa estudada viu a necessidade de
ampliar seus serviços de forma a alcançar as classes mais
baixas, utilizando um atendimento popular. A empresa
tem como objetivo melhorar seus serviços oferecendo
conforto aos seus clientes. A medida que a necessidade
de cuidar da saúde aumenta, surgem mais
estabelecimentos relacionados a esse setor, dessa forma a
empresa busca alcançar esse público alvo e satisfazer a
necessidade da demanda nesse cenário. Para isso é
preciso analisar se o estabelecimento suporta a demanda
estando
estruturado
tanto
fisicamente
como
financeiramente.
Objetivou-se sugerir a contratação de
funcionário capacitado para a função de assistente
financeiro, de forma a ajudar na tomada de decisão da
empresa, haja visto que as decisões são tomadas pelo
próprio proprietário. Alem de identificar o controle
bancário referente as movimentações bancárias da
empresa, extratos, pagamentos, emissão de cheques,
tarifas cobradas etc.; analisar o fluxo de pagamentos e
recebimentos avaliando a necessidade de captação de
recursos; e avaliar a necessidade de investimento e
financiamento a curto e longo prazo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A Metodologia é compreendida como uma
disciplina que consiste em estudar, compreender e avaliar
os vários métodos disponíveis para a realização de uma
pesquisa acadêmica. Através dela se aplica, examina,
descreve e avalia métodos e técnicas de pesquisa
possibilitando a coleta e o processamento de informações,
visando a resolução de problemas e/ou questões de
investigação (PRODANOV, 2013. p.14).
O presente trabalho foi realizado na empresa
Oftalclin–Clínica
Oftálmica
Ltda.,
CNPJ
04.959.052/0001-40, na cidade de Manaus-AM. O
proprietário, Dr. Octaviano Dutra autorizou a presente
pesquisa que representa as atividades práticas da

disciplina Projeto Integrador III do Curso Tecnológico
em Gestão Financeira da Faculdade La Salle Manaus.
O procedimento usado para a pesquisa foi a realização
de entrevistas com o dono e sua gerente sobre a proposta
apresentada para melhoria a ser realizada na área
financeira da empresa. A empresa forneceu os índices
financeiro referente aos anos de 2015 e 2016 para a
avaliação da proposta.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Por ser uma microempresa, familiar e de serviço,
a Oftalclin- Clínica Oftálmica Ltda, é coordenada pelo
próprio dono e médico, da mesma tomando todas as
decisões. No entanto, percebe-se que nesta concentração
de atividades há uma deficiência na área financeira, pois
o acúmulo de funções não o permite avaliar de forma
eficiente seus resultados. A necessidade de um
funcionário capacitado que o auxilie nesse contexto fará
um diferencial nas tomadas de decisões da empresa.
Levando em consideração o problema descrito
observa-se que um funcionário qualificado como um
assistente financeiro fará um diferencial na tomada de
decisão. O tempo despendido pelo proprietário
sobrecarregado de funções para tomar essas decisões
seria diminuído tornando o resultado mais vantajoso.
Com relação a captação de recursos, uma
avaliação dos pagamentos e recebimentos mensais será
essencial na decisão de adquirir ou não, recursos de
terceiros. Relatórios desse tipo pode melhorar o
desempenho financeiro minimizando os riscos de
inadimplência futura. Assim como as opções anteriores
os investimentos e financiamentos a longo prazo devem
ser estudado e analisado de forma rígida utilizando os
documentos contábeis fornecidos pelo contador.
Todos os dados obtidos são advindos dos
procedimentos contábeis da empresa, que envolve as
demonstrações dos resultados obtidos durante um prazo
determinado podendo sofre alterações no seu patrimônio
líquido (MATARAZZO,2010, P.4)
O proprietário contratará uma pessoa que tenha
vivência na área financeira, de modo que possa organizar
as finanças da empresa em um curto intervalo de tempo.
Não disponibilizando de tempo para treinar um
funcionário, opta por alguém já capacitado para atender as
necessidades da empresa. A empresa já disponibiliza o
espaço físico para fazer a adequação do setor financeiro.

• Gerenciador financeiros – facilitando o
pagamento das contas, evitando gastos diários
com gasolina indo a bancos.
• Maior exploração do sistema já existente (ZOE)
– sistema para marcação de consultas.
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Positivo

Negativo

Interno
Organização

Pontos fortes
Confiança
Bons
equipamentos
Estrutura

Pontos fracos:
A falta de um
profissional
qualificado na
área financeira.
Resistencia à

Externo
Ambiente

Quadro da Matriz Swot Oftalclin

Oportunidades
Consumidor
Seguimento
Visado
Qualificação

melhoria de todos setores e a organização da empresa como
um todo, gerando relatórios dignos da confiabilidade do
proprietário. Melhorou a produtividade e serviço, pois não
há desfoco do médico com outras atividades.
Os índices de balanço revelam as relações entre as
contas e os resultados das atividades de uma empresa, ou
seja, o próprio conceito como aquilo que expressa alguma
qualidade, os gestores utilizam esse instrumento para a
melhoria de elaboração de seus projetos, servindo como
medida econômica e financeira para diversas questões
processadas em um empreendimento Através dos índices é
possível constituir um quadro avaliativo da empresa
(MATARAZZO, 2010, P.82-83).
O objetivo dos índices apresentados serve como
direcionamento do comportamento da empresa nos
períodos citados. Apesar da considerável queda dos índices
a empresa continua firme no mercado buscando a melhoria
contínua.

tecnologia
Ameaças
Desemprego
Novos
concorrentes

Fonte: Pesquisa de campo.
Através do uso das tecnologias as informações
podem ser interligadas, armazenadas e disseminadas
oferecendo mais agilidade e eficiência nas Através do uso
das tecnologias as informações podem ser interligadas,
armazenadas e disseminadas oferecendo mais agilidade e
eficiência nas organizações.
Num cenário em que a tecnologia é necessária para
agilizar os processos dentro de uma organização a
empresa pesquisada apresenta o sistema ZOE como
ferramenta na gestão de clientes, porém pouco explorada.
Esse sistema é utilizado para agendamentos de clientes de
maneira a obter a quantidade de atendimento no mês
visando o controle deles. A situação inicial da empresa
mostrava uma certa concentração de atividades em uma
única pessoa, no que se diz respeito a área financeira,
afetando o desenvolvimento de todos os setores.

CONCLUSÕES
O presente estudo foi desenvolvido na empresa
Oftalclin – clínica Oftálmica Ltda, possibilitando a
análise da gestão financeira dela. Realizou-se um estudo
de caso para que fosse aplicado os conhecimentos
bibliográficos em busca de solução da problemática
apresentada. Através dos objetivos é possível viabilizar o
desempenho da saúde financeira da empresa, como a
captação de recursos financeiros quando necessário;
Elaboração de relatórios financeiros relacionados a
entrada e saída visando o controle do setor direcionado a
maximização do lucro empresarial.
A pesquisa teve como base os índices
financeiros da empresa para afirmar a possibilidade da
contratação de um assistente financeiro para a melhoria
na tomada de decisão do proprietário. A tomada de
decisão será estudada e avaliada com mais clareza de
modo a melhorar a empresa como um todo.
Portanto a proposta sugerida visa o controle
financeiro da empresa viabilizando a tomada de decisão
de forma clara e objetiva diminuindo os riscos e
minimizando os custos desnecessários, seja de curto ou
longo prazo. relacionado a entrada e saída regular.
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Com contratação de um funcionário capacitado, no
caso um assistente financeiro, foi possível verificar a
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A obtenção de dados foi de forma direta, mediante
entrevista, observação e análise documental.

INTRODUÇÃO
Segundo Rigon e Brum (2016), vivencia-se
atualmente no Brasil um cenário político-econômico de
grandes mudanças e constantes transformações,
pressionando por um mercado cada vez mais competitivo
e desafiador. Nesse sentido, Ruiz (2013) indica que para
melhorar a eficiência operacional nas estratégias internas,
as organizações vão direcionar o uso de seus recursos da
melhor maneira para implementar as estratégias de seu
negócio, alinhando as atividades dentro de uma área
específica.
Para SEBRAE-PR (2017) todo empreendedor que
deseja conduzir com sucesso um negócio próprio precisa
familiarizar-se com o fato de que toda e qualquer ação
realizada na empresa, quer seja com propósitos
operacionais, administrativos, técnicos ou comerciais,
apresentará reflexos na estrutura e no desempenho
econômico e financeiro do empreendimento. Ruiz (2013)
comenta que devido à complexidade e à incerteza do
ambiente de hoje e do futuro, os gestores passam a focar
suas ações nas questões operacionais e nos resultados com
tratativa de curto prazo em lugar de metas e planos de
longo prazo. No entanto, o autor ressalta a importância de
se planejar de forma geral para que a empresa melhore seu
desempenho financeiro e operacional, considerando que é
fundamental realizar planos, metas em cada um dos níveis
de decisão, respeitando a legitimidade dos envolvidos no
âmbito interno e externo.
Empresas perdem espaço no mercado pela falta de
habilidade em administrar e/ou tomar decisões corretas,
geralmente associada a falta de uma avaliação do
funcionamento operacional-financeiro para detectar os
problemas que influencia no setor financeiro da empresa.
Sob essa perspectiva analisou-se a empresa U.P Serviços
de Manutenção e Reparo, que tem vivenciado a lei da
oferta e da demanda oferecendo serviços de engenharia,
projetos e instalações contra incêndios. A análise do estudo
operacional e financeiro preocupou-se com a identificação
da qualidade das informações, a fim de diagnosticar a
situação financeira atual da empresa, apresentando
proposta de solução para implantação e avaliação dela.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi realizado na empresa do
ramo da segurança contra incêndio, situada em ManausAM. A empresa conta com 16 funcionários: 02 sócios, 01
vendas, 02 projetistas, 01 técnicos em informática, 01
gerentes de marketing, 01 financeiro,01 faturamentos, 01,
gerente geral, 01 motoristas e 05 operacional.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Observou-se que o quadro de funcionários na
parte operacional (cinco) é insuficiente, levando a empresa
a não cumprir os prazos de entrega do serviço, quando
possui mais de dois contratos concomitantes; gerando
reclamação do cliente. Para a análise da relação entre
contratos de serviços e notas fiscais canceladas pelos
clientes as duas categorias foram agrupadas de acordo com
a figura 1, onde os dados foram extraídos dos documentos
do ano de 2017 e para comparação os quatro primeiros
meses do ano de 2018.
A empresa estudada a partir de janeiro de 2018
passou a contratar mão de obra terceirizada para a
execução de obras em vez de contratar funcionários fixos,
pois de acordo com a nova lei trabalhista isso gera menos
custos e despesa para a empresa.
Diante dessas informações é possível observar
que nos quatros primeiros meses de 2018 a empresa
conseguiu ter fechado menos contratos, porém estes foram
de serviços de grandes, tendo menos notas fiscais
canceladas pelos clientes, que significa perda de entrada de
dinheiro no caixa da empresa.
No mês de março dos referidos anos é possível
observar que em 2017 a empresa teve o número de
contratos maiores, porém o número de notas fiscais
canceladas também amentou e no ano de 2018 além de ter
aumentado em relação ao mês de fevereiro do referido ano
a quantidade de notas fiscais canceladas foram
praticamente a mesma, no mês de abril dos dois períodos o
número de contratos foram praticamente iguais e o número
de notas canceladas em abril de 2018 também diminui,
ficando visível que a empresa tem condições de mitigar
ainda mais essas perdas de recursos e melhorar a saúde
financeira da empresa durante os demais meses do ano de
2018.
Foi analisado os documentos do faturamento da
empresa referente ao ano de 2017, quando a mesma possuía
cinco (05) funcionários no setor de obras e constatou
numericamente o problema detectado por este estudo, onde
a empresa não conseguia cumprir com os prazos de entrega
para com os seus serviços prestados aos clientes, gerando
desistência de contratos e consequentemente a insatisfação
por parte dos clientes.
A tabela 01. Mostra o total o faturamento mensal
do ano de 2017, sendo calculado a partir total faturado
(número de contratos fechados) menos o valor total de
notas canceladas do referido mês devido principalmente
atrasos na entrega na data certa, sendo possível observar o
total de notas canceladas em 2017 no valor de R$
551.152,15, valor esse que poderia ser poderia influenciar
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consideravelmente no caixa da empresa, fazendo com que a
mesma pudesse honrar e diminuir suas obrigações para com
terceiros, pudesse fazer investimentos na empresa, aumentasse
sua margem de lucro evitar a perda de clientes
40
30
20
10
0

Contratos 2017
Notas Canceladas 2017

Contratos 2018
Notas Canceladas 2018

Figura 1. Relação de Contratos e Notas fiscais cancelada
Tabela 1. Faturamento da empresa estudada- Ano 2017
Faturado (R$)
Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul
Ago
Set
Out
Nov
Dez
Total

33.574,37
51.459,20
199.936,07
144.272,18
218.364,25
77.385,03
90.565,61
51.444,35
97.909,42
149.731,11
187.904,34
143.588,95
1.446.134,88

Canceladas
(R$)
10.400,00
7.493,33
67.323,33
33.626,66
122.349,65
55.035,03
17.661,00
1.383,50
42.212,79
107.317,91
86.348,95
551.152,15

Faturamento
(R$)
23.174,37
43.965,87
132.612,74
110.645,52
96.014,60
22.350,00
72.904,61
51.444,35
96.525,92
107.518,32
80.586,43
57.240,00
894.982,73

A partir do ano de 2018 quando a empresa
contratou mão de obra terceirizada para executar as obras
de instalação contra incêndios é possível observar na tabela
2 que nos quatro primeiros meses seu faturamento foi de
318.964,09 enquanto no ano de 2017 seu faturamento nos
quatro primeiros meses foi de 310.398,50 mostrando que a
empresa teve uma melhora no seu desempenho financeiro
Apesar de o total de notas canceladas nos quatro
meses de 2018 ter sido de 171.963,97 enquanto no ano de
2017 foi de 118.843,32, isso mostra que no ano de 2018
número de contratos fechado pela empresa os seus valores
foram maiores o que compensou faturamento maior em
relação aos 04 meses de 2017.
Tabela 2. Faturamento da empresa estudada- Ano 2018
Jan
Fev
Mar
Mar
Total

Faturado
(R$)
102.666,81
240.061,80
57.101,00
91096,45
490.928,06

Canceladas
(R$)
41.556,00
106.122,42
22.285,55
2.000,00
171.963,97

Faturamento
(R$)
61.110,81
133.939,38
34.815,45
89.098,45
318.964,09

importante observar que a empresa pode obter bons
resultados nos demais meses do ano de 2018.
Esses ter notas canceladas em grandes quantidades.

CONCLUSÕES
Diante da grande concorrência que se vive
atualmente, devido aos avanços tecnológicos que
possibilitou a inovação de produtos e serviços mais seguros
e sofisticados, a procura e preferências por parte dos
consumidores tornou-se o grande diferencial para que as
empresas se adequassem a esse acontecimento pois se o
cliente não encontra o que procura em um determinado
local sua escolha na grande maioria será consultar a
concorrência.
Esse estudo possibilitou a detecção de problemas
da empresa do ramo de segurança contra incêndio no setor
operacional que influenciavam no prazo de entrega das
obras gerando cancelamentos de notas fiscais afetando um
dos mais importes setor da empresa que é o financeiro.
A partir desse estudo com detecção de problemas
da empresa e elaborar proposta de solução é que se observa
a importância de um gestor financeiro dentro de uma
empresa para que sejam detectados problemas e analisados
e tomadas as devidas decisões para a melhoria da empresa,
aumentando assim a sua lucratividade e reconhecimento no
mercado. Ressalta-se ainda que a empresa precisa atentarse para controlar eficientemente as perdas de recursos que
ainda existem mesmo que em pouca quantidade.
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INTRODUÇÃO

de acolhimento para arrecadas recursos com finalidade de
complemente a renda?
Sendo assim, para responder à esta questão de pesquisa foi
necessário identificar como os recursos financeiros
interferem nas condições de atendimento das instituições
de acolhimento. E, para isso ser possível a equipe realizou
uma visita previa a dois abrigos da cidade de Manaus;
aplicou um questionário com perguntas fechadas; e por fim
analisou as respostas.

Em diversos países a rua é a moradia para muitas
crianças e adolescentes dos quais por algum motivo não
convivem com seus familiares e ou em comunidade. No
Brasil, esta realidade se faz muito presente, segundo o
portal G1 (2013) onde foi apresentada a Campanha
Nacional da Criança, de acordo com o levantamento
realizado por esta campanha, na época, cerca de 21 mil
crianças e adolescentes estavam em situação de rua.
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Entretanto, não é apenas nas ruas em que as crianças e os
jovens com vulnerabilidade familiar vivem.
Este trabalho foi aplicado na instituição Monte
No Brasil, desde o período colonial existem Salém, localizada no bairro do tarumã, instituição 1 e na
instituições que se disponibilizam a realizar atendimentos Associação de Apoio a criança com HIV, instituição 2,
a crianças e adolescentes das quais são chamadas de localizada no bairro Dom Pedro I, ambas estão situadas na
instituições de acolhimento. Segundo Rizzini (2007) estas cidade de Manaus (AM). Para este trabalho foi adotada a
instituições ao decorrer dos anos foram evoluindo e pesquisa quantitativa. Segundo Fonseca (2002), este tipo
mudando o seu domínio, já pertenceram as igrejas, em de pesquisa descreve a partir do uso da linguagem
seguida passou para entidades filantrópicas até chegar ao matemática as causas de um fenômeno, sendo assim,
estado, do qual hoje é o maior responsável por estas ações. mesmo que em uma pequena amostra, a partir deste tipo de
Todavia, isto não implica em um dever apenas do pesquisa foi possível recolher os dados necessários para a
estado pois, como apresentado pela constituição de 1988, realização deste trabalho.
família, sociedade e estado devem asseguram as crianças e
Para a coleta de dados foi utilizado como
adolescente direto à vida, educação, cultura dignidade. Isto instrumento um questionário com perguntas fechadas. Gil
é, os a sociedade como um todo deve preservar pela (1995) apresenta o questionário como uma tradução do
integridade e bem-estar das crianças e jovens de modo que objetivo da pesquisa em forma de questões especificas e, a
estes possam se desenvolver a salvo (BRASIL, 1988). partir das respostas pode-se obter os dados desejados
Sendo assim, para que seja assegurado as crianças e referente a pesquisa. Antes da produção do questionário, o
adolescentes todos estes direitos, é de extrema importância grupo realizou uma visita as instituições para que fosse
a figura de todos os envolvidos neste processo, feito o reconhecimento do local de estudo e, além disso,
principalmente quando se trata de instituições de para que estes pudessem ter noções sobre o conteúdo das
acolhimento, pois essas pessoas envolvidas nesses questões apresentadas no questionário. O questionário
processos, seja de forma empregatícia ou voluntariam desenvolvido apresentou 27 questões, todas do tipo
interferem direta e ativamente na integração e fechadas das quais buscou respostas com relação aos
desenvolvimento destes no contexto social.
recursos, estrutura e funcionários das instituições de
Segundo Santo (2013), as crianças e jovens acolhimento. O questionário desenvolvido foi aplicado nas
acolhidos nestas instituições tiveram de alguma forma seus duas instituições e foram levados para a análise dos dados
direitos violados. Sendo assim, os envolvidos nestas ações obtidos.
devem desenvolver trabalhos a fim de fortalecer os
vínculos familiares e comunitários, visando sempre a
RESULTADOS E DISCUSSÃO
reintegração para estes âmbitos. Para que isto seja possível
A tabela 1 indica as principais fontes de renda e
é preciso que a instituição disponibilize todos os suportes colaboradores presentes nas instituições participantes da
necessários, entretanto, tudo que é desenvolvido nestas pesquisa. Apesar das instituições pesquisadas não
instituições gera custos e, nem todas as instituições de receberem auxílio governamental, a instituição 2 apresenta
acolhimento tem total financiamento do governo, muitas maior fonte de renda, pois esta apresenta convênio com um
recebem apenas uma ajuda de custo para que se maior número de colaboradores. Além disso, a instituição
mantenham, mas seus custos são maiores que o recurso 2 realiza eventos beneficentes como bazares, rifas,
disponibilizado pelo governo. Portanto, mesmo com a almoços, dentre outros. Ocorre o mesmo em relação aos
existência de diversas ações voluntárias os custos ainda voluntários, a instituição 2 conta com a ajuda de 3
existirão e, com isso surge o questionamento: Quais as voluntários (médico, dentista e nutricionista), já a
estratégias adotadas pelos responsáveis pelas instituições
249

instituição 1 não conta com voluntários, o que aumenta o
seu gasto com estes serviços.
Tabela 1. Principais fontes de renda e contribuição de
colaboradores das instituições
Instit. 1 Instit. 2
Recursos do Governo
Não
Não
Convênio c/Colaboradores
Sim
Sim
Eventos beneficentes
Não
Sim
Servidores contratados
Sim
Sim
Voluntários
Não
Sim
Com relação às contribuições aos jovens e crianças
acolhidos por estas instituições (Tabela 2) a segunda
instituição abrange uma faixa etária maior (0 – 18 anos),
com relação a instituição 1 (0 – 12 anos) e mesmo assim a
quantidade de crianças abrigadas é menor, pois a
especificidade da instituição 2 limita o acolhimento de
jovens e crianças de outros grupos.
Tabela 2. Contribuições disponibilizadas para as crianças e
jovens abrigados nas instituições
Instit. 1 Instit. 2
Capacidade
Nº de crianças e jovens abrigados
Nº de dormitórios
Nº de C/J atendidos por servidor
Nº de reintegração

20
29
5
6
15

acolher todos os jovens e crianças que estão desamparados,
pois os recursos permanecem escassos.
Sugere-se duas possíveis soluções para reverter o quadro
de ambas as instituições. Primeiro, a instituição 1 pode
promover ações para atrair mais recursos e colaboradores,
com isso aumentar a sua capacidade, para que seja possível
o abrigo de mais jovens e crianças e quem sabe aumentar a
faixa etária dos abrigados pela instituição. E a segunda
solução é referente a instituição 2, esta pode divulgar
através das redes sociais o seu trabalho para que uma
grande quantidade da população fique ciente dos trabalhos
realizados na instituição e com isso os jovens e crianças
que necessitam deste abrigo possam ser contemplados.
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Consideração que a instituição 2 se classifica em um grupo
específico, jovens e crianças portadoras do vírus HIV e, por
conta disso o número de crianças abrigadas é inferior à
capacidade da instituição. Com relação a instituição 1, esta
excedeu a sua capacidade e reduziu o seu limite de idade,
dando prioridade aos mais jovens que estão desamparados.
Ao analisar ambas as situações, pode-se dizer que os
recursos disponibilizados para as instituições, as crianças e
jovens abrigados, e as condições de abrigo são diferentes
quando comparadas.
Entretanto, os recursos da instituição 1 são mais escassos
quando comparado aos recursos da instituição 2, pois devese levar em consideração que a instituição 2 apresente mais
ou menos 3 colaboradores, dentre eles encontra-se uma
rede de plano de saúdes da cidade de Manaus, já a
instituição 1 apresenta apenas um colaborador e, a pesar
deste ser um grande colaborador, os recursos
disponibilizados por ele é comprovadamente inferior aos
recursos disponibilizados por todos os colaboradores da
instituição 2 e isso pode ser verificado a partir da análise
da capacidade das instituições e o número de criança e
jovens abrigados.
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CONCLUSÕES
Pode-se perceber que as instituições de acolhimento
apresentam diversas necessidades e, além disso, o governo
não disponibiliza recursos para todas, ficando apenas a
mercê de contribuições, ações sociais e grandes
colaboradores. Logo, para que estas instituições tenham
mais recursos é necessário que os responsáveis promovam
todas as ações necessárias e mesmo assim não será possível
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INTRODUÇÃO
Responsabilidade social é o compromisso que
fazemos de alcançar um mundo mais íntegro através de
ações que irão proporcionar o bem-estar do próximo,
ajudando as pessoas menos favorecidas com a finalidade
de diminuir as diferenças sociais. Ashley (2002) corrobora
que a Responsabilidade Social está correlacionada a ação
de ser responsável ou socialmente consciente e uma
postura eticamente responsável e caridosa.
Falar de responsabilidade social ainda é um tema
sério, pois mesmo com o passar dos tempos e dada a grande
evolução do saber, da informação e tecnologia ainda tem
sido algo que vem evoluindo de forma morosa. Sabemos
que nossa sociedade ainda é falha em muitos aspectos,
acarretando vários problemas sociais e afetando grande
parte de nossa população, principalmente crianças e
adolescentes.
O Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)
afirma que a família, o estado e a sociedade tem o dever de
proporcionar a esses a efetivação dos direitos e garantias
fundamentais aos menores que se encontram recolhidos em
instituições de acolhimento, principalmente àqueles que
não têm possibilidades de retornarem a suas famílias
biológicas, conforme a carta magma em seu art. Nº 227
juntamente com o estatuto da criança em seu art. Nº4. As
instituições de acolhimento juntamente ao poder judiciário
e o ministério público desenvolvera um programa
denominado como “apadrinhamento afetivo”, que tem o
objetivo de conferir aos menores recolhidos em tais
instituições uma referência familiar e a criação de vínculos
afetivos entre eles e seus padrinhos ou madrinhas.
Assim, este projeto visa expor a relevância que a
responsabilidade social tem sobre as crianças e
adolescentes institucionalizados, mostrando que não é
apenas dever do estado e de entidades privadas, mas
também da comunidade, podendo assim ser um agente
modificador do seu meio. A partir deste contexto, este
trabalho possui como objetivo geral analisar a importância
dos padrinhos para a socialização de crianças e a
adolescentes institucionalizados, além de propor como
objetivos específicos de identificar o perfil para se tornar
um padrinho, descrever as atividades realizadas pelos
padrinhos, avaliar o impacto na qualidade de vida dos
apadrinhados e Relacionar o padrinho com o apadrinhado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa descritiva usou para a coleta de dados:
questionário, observação sistemática e entrevistas nas

instituições com programas de apadrinhamento afetivo que
ajudasse na compreensão das questões abordadas no tema.
A coleta de dados foi realizada em instituições de
Manaus-AM: Associação de apoio a criança com HIV
(Casa VHIDA) e Grupo de Apoio a Criança com câncer
(GACC). Através das entrevistas realizadas buscou-se
compreender qual a importância dos padrinhos para a
socialização de crianças e adolescentes institucionalizadas,
com objetivo de analisar as mudanças no comportamento
social e a relação afetiva com o padrinho.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A importância do padrinho institucionalizado. O
padrinho e madrinha institucionalizado tem o intuito de
proporcionar que crianças em circunstâncias de
acolhimento institucional tenham referências de vida e
comunidade além da dos profissionais que elas se
relacionam, permitir vínculos em uma família nas quais
terão novos exemplos de atividades familiar e convivência
em sociedade. A ideia de um padrinho/madrinha, prevê a
tentativa de amenizar os efeitos trazidos pela
institucionalização, que é possível haver uma mudança, e
que os laços afetivos, através dos padrinhos/madrinhas têm
poderes de modificar a realidade e o futuro de crianças e de
adolescentes.
O perfil para ser um padrinho. O Apadrinhamento
Afetivo define-se pela presença e acompanhamento do
padrinho na vida da criança ou adolescente em acolhimento
institucional, garantido a este uma vivência familiar e de
integração psicossocial, oferecendo assistência, carinho,
atenção, amor e permitindo novas experiências em
famílias, pois são de crianças com possibilidades mínimas
de adoção ou retorno ao convívio familiar (ROSA, 2003).
Cada instituição tem sua ficha de triagem, para melhor
adequar o padrinho a realidade da instituição, pois assim
como na Casa Vhida, onde lida com crianças e
adolescentes portadores do vírus HIV, temos o Gacc com
a doença do câncer, o AMA com portadores de deficiência
e cada um deles com peculiaridades diferentes e
especificas.
O padrinho, seja ele afetivo, colaborador ou financeiro, de
acordo com pesquisa de campo é aquela pessoa que está
pronta a se doar, independente das condições físicas, de
saúde, cor, ou sexo da criança ou adolescente, e por isso,
nas instituições é feita uma primeira triagem para se obter
estas informações e com isso poder não só dar ao cidadão
a oportunidade de ajudar como também de dar o melhor ao
apadrinhado.
Na Casa Vhida assim como outra instituições, existe um
formulário interno onde o voluntario preenche e fica
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sabendo da real necessidade das crianças e adolescentes adolescentes acolhidos em instituições, o relacionamento
que se encontram naquela instituição, dos cuidados e das afetivo constituí estabelecer relacionamentos estáveis e
precauções a serem adotados pelos padrinhos a levarem duradouros que viram a tornarem-se referencias familiares
para seus lares, para isso existe um grupo composto por e sociais para suas vidas futuras, evitando, assim os
assistente social e psicólogo que fazem a visita na sentimentos de vácuo e solidão, muito comuns nos jovens
residência do candidato a padrinho, que aprovado pela casa em situação de abandono e que são obrigados a deparar-se
é encaminhado para a vara da infância e juventude para com a maioridade. (Coordenadoria da Infância e Juventude
levantamento das demais documentações como certidões do Estado do Amazonas).
de Casamento, RG e CPF, comprovante de residência, Porém, para qualquer uma das características de padrinhos,
atestado de sanidade física e mental, certidões de é preciso ter consciência do vínculo entre as partes, e que
antecedentes criminais da justiça do estado e federal. Além somente se tornara real se ambos quiserem, tiverem o
de ser maior de 18 anos e não estar inserido a cadastro desejo de compartilhar, interagir e dividir confiança,
nacional de habilitados à doação. Nas demais instituições segurança e sentimento de convívio familiar. Em resposta
acolhedoras, onde não há portadores de deficiência ou à pergunta, como se dar a ligação padrinho e apadrinhado,
doenças crônicas o perfil do padrinho é feito pela vara os entrevistados responderam que; não há um
especializada.
direcionamento do padrinho quanto a criança, a ligação se
Descrever as atividades realizadas pelos padrinhos. dar normalmente pela conversa que eles têm com as
Segundo Bock, Furtado e Teixeira (2009, p.241) “é na crianças logo uns dão certo outros não. Em exemplo, a
família que se concretiza, em primeira instância, o entrevistada de uma das instituições relatou que na visita a
exercício dos direitos da criança e do adolescente: o direito casa, um voluntario avistou uma das crianças sentada, e
aos cuidados essenciais para seu crescimento e percebeu que ela não brincava por ter certa deficiência em
desenvolvimento físico, psíquico e social”.
uma das pernas, ele ficou conversando com ela e se
É dever do padrinho para o apadrinhado, proporcionar o voluntariou a ser padrinho da mesma e comprou uma órtese
que é mais próximo do convívio de uma família, logo para ela. A ligação muitas vezes se dar por um simples
passeios em parques, shopping, cinema e teatro são validos gesto de ajuda ou carinho, onde se ganha a confiança
para atividades culturais, mais inseri-los em atividades dessas crianças onde muitas vezes se veem a margem da
familiares como ajudar a lavar uma louça ou arrumar um sociedade por sua deficiência ou doença.
quarto tornasse muito mais próximo de um convívio
familiar dando o sentimento de pertencimento aquela
CONCLUSÕES
família, durante pesquisa de campo, a entrevistada O programa de apadrinhamento surgiu com o objetivo das
explanou que; “a melhor atividade que os padrinhos fazem instituições de acolhimento junto ao poder judiciário
para com essas crianças e de inseri-las nas atividades da encontrar uma forma de solucionar alguns dos problemas
casa, pois proporcionam a verdadeira realidade do gerados pelo abandono de crianças e adolescentes ou por
convívio familiar”.
medidas judiciais em casos onde a família não tem
Outros deveres importantes é o acompanhamento nos condições de manter seus filhos, seja por violência, maus
estudos, visitas regulares, quando padrinho financeiro de tratos ou qualquer tipo de negligência e pôr estes motivos
dar suporte material nas áreas do estudo, esporte, lazer e não tem quaisquer expectativas de retorno a seus
saúde, participar das atividades da casa e no atendimento familiares.
as crianças quando padrinho colaborador.
Os menores em tais condições não possuem referências
Avaliar o impacto na qualidade de vida dos familiares devido ao tratamento que recebem nos abrigos,
apadrinhados. Uma nova experiência de "afiliação" e por tais circunstâncias não possuem vínculos afetivos
proporcionará a regeneração da autoestima por ser com ninguém, o que acarreta em grandes problemas em
escolhido por alguém como detentor de investimentos de seu desenvolvimento devido aos sentimentos negativos de
cuidados e afetos. (MELO, 2014)
abandono, solidão, tristeza, indiferença, dentre outros.
Durante a pesquisa, uma das perguntas era se havia um Também por estarem sujeitos a abrigos dependentes de
acompanhamento ou estudo quanto a melhoria seja ela órgãos públicos, acabam por passarem não só necessidade
psicológica ou física do apadrinhado, as instituições emocional, mas também como material.
informarão que não, mais que fazem regularmente o Com o programa de apadrinhamento, essas crianças e
acompanhamento psicológico a estas crianças, adolescentes passam a ter uma referência familiar e afetiva,
demonstrando uma real satisfação delas em poder estar em tendo tanto apoio psicológico quanto material de seus
meio a uma família, logo a entrevistada disse; “aos fins de padrinhos ou madrinhas, no que auxilia no
semana quando não tem expediente e atendimento a desenvolvimento como pessoa desses menores e contribui
instituição fica deserta e as crianças que aqui vivem a com a efetivação dos direitos e garantias inerentes a estes.
esperança do padrinho aparecer”.
Analisando os aspectos do programa de apadrinhamento, é
Relacionar o padrinho com o apadrinhado. Pinheiro correto afirmar que é um mecanismo que contribui com a
(2011), destaca que o apadrinhamento afetivo, no âmbito área infanto-juvenil, pois busca a diminuição dos
das instituições, propicia as crianças e adolescentes com problemas acarretados aos menores abrigados que não
mínimas oportunidades de adoção, um referencial de vida possuem expectativas de saírem das instituições antes de
ao jovem recém-saído da instituição. Assim, como o intuito completar a maior idade. Certamente contribui de forma
de criar uma consciência solidaria e atenta as necessidades efetiva para diminuir os problemas psicólogos decorrentes
de suprir emergencialmente as carências de crianças e
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dessa situação e garantir um desenvolvimento digno dos
menores institucionalizados no país.
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INTRODUÇÃO
O termo “responsabilidade social” contempla várias
definições. Há alguns que interpretam que as empresas têm
mais obrigação do que o cidadão comum, outros
identificam de acordo com a situação, como prática social,
papel social e função social. A responsabilidade social
pode ser compreendida como um comprometimento para
como o outro, se expressando como atitudes, ações que
pode beneficiar alguma comunidade, como iniciativa e
coerência do seu papel na sociedade, contribuindo para o
desenvolvimento, melhorando, e contribuindo para a
qualidade de vida da comunidade em geral. (QUEIROZ et
al., 2014).
A responsabilidade social abrange muitas atitudes e a
forma como você percebe o mundo. Nosso tema “adoção
de criança em Manaus” envolve ações de pessoas
preocupadas com o social, trazendo consigo a problemática
“Os desafios da Adoção em Manaus”. Nesse sentido é que
em 2004 foi criado o abrigo Monte Salém um grupo de
jovens com a missão e propósito de resgatar crianças que
vivem em situação de risco na grande Manaus e nas
comunidades ribeirinhas.
Os efeitos pessoais na vida de um adotado estão ligados
diretamente com as dificuldades que as crianças
desenvolvem na falta de amor, atenção e carinho dos seus
entes, essas dificuldades são diferentes daquelas que tem
seus pais de sangue ao seu lado. Na adoção essas crianças
levam consigo por menor ou maior tais dificuldades, o
impasse consiste no questionamento se a criança deve ou
não saber sua verdadeira origem. (PAULI e ROSSETTI,
2009).
Segundo a Constituição da Lei de Adição no Brasil
(LEI 8.069/1990). A responsabilidade e os direitos dos pais
biológicos em relação ao adotado são transferidos
integralmente ou parcialmente para os adotantes.
Psicologicamente, é o processo de atribuir o lugar de filho
a uma criança/adolescente. (BRASIL, 1988). Este trabalho
não tem o objetivo em trazer soluções e sim propor reflexão
discussão a respeito da nossa responsabilidade social
dentre a sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia se baseou no método científico indutivo
e qualitativo que se desenvolveu em duas etapas, sendo
elas: pesquisas bibliográficas e estudo de campo em função
de apresentar as características dos desafios da adoção de
criança em Manaus. Determinamos objetivos específicos
tais como analisar as preferências físicas requeridas pelos
adotantes, o processo de adoção e os efeitos pessoais da

adoção. Considerando os objetivos, escolhemos o abrigo
Monte Salém para a obtenção dos dados. Para abranger
melhor a pesquisa fizemos uma consulta bibliográfica,
utilizamos artigos, livros e sites oficiais.
O instrumento para coleta de dados foi um gravador,
papel e caneta. Em uma entrevista com um questionário de
15 perguntas estruturadas relacionadas aos nossos
objetivos específicos, na qual foram feitas por dois de
nossos integrantes. A entrevista então foi realizada com as
profissionais das áreas da Coordenação, Psicologia e
Serviço Social do abrigo.
Durante a entrevista foram feitas perguntas
relacionadas as dificuldades do processo de adoção, quanto
tempo da demora do processo, características preferidas
pelos adotantes, efeitos pessoais da adoção e os motivos
pelas quais as crianças terminam no abrigo.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Segundo os dados coletados através de entrevistas na
casa de acolhimento e abrigo Monte Salém, uma das
maiores causas das crianças irem parar no abrigo são por
conta de abandonos, maus tratos, falta de condições
financeiras dos pais que é um dos maiores motivos e dentre
outros fatores que influenciam nesta. Encontram-se no
abrigo 24 crianças/adolescentes dentre elas 8 bebês, mas
nem todos são para adoção. Podem ser adotadas crianças e
bebês e adolescentes de até 18 anos de idade, no entanto, o
adotante tem que adotar uma criança/adolescente de acordo
com uma idade apropriada, como por exemplo, um
adotante de 20 anos não pode adotar um adolescente de 18
anos, seriam como irmãos, por isso existe esse tipo de
critério levado em conta.
As preferências durante adoção são de bebês de 1 ano
do sexo feminino, deixando maior parte das crianças de 5
anos em diante com mais dificuldades de encontrar um lar,
não existem uma intensa preferência da cor no abrigo o que
é diferente no Cadastro Nacional da Adoção, onde constam
43711 pretendentes para adotar e 8636 crianças aptas para
adoção, os números indicam que a maioria prefere crianças
da cor branca com uma percentagem de 16.47% enquanto
que 0,83% da cor negra.
As crianças dos abrigos são muito fragilizadas por
conta do sentimento de abandono, sendo esse o maior
trauma da criança, para não haver mais nenhum tipo de
problemas os adotantes são submetidos a uma serie
avaliações, que analisam o estado psicossocial, domiciliar
e através da documentação, saber se o adotante tem algum
envolvimento com drogas ou algo que vá influenciar a vida
da criança de forma negativa Nota-se que um dos motivos
no fator da demora para adoção são da quantidade de
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adotantes em busca de um filho, sendo uma fila maior que de um ente querido; superar crise conjugal etc.) podem
a quantidade de crianças aptas para adoção, fazendo com inviabilizar uma adoção. Você pode se adequar e começar
que as avaliações sejam vistas mais cuidado, levando mais o processo novamente.
tempo para encontrar o adotante que mais se habilita. Então
8) Uma criança – A Vara de Infância vai avisá-lo que
são encaminhadas para Vara da Infância, o processo todo existe uma criança com o perfil compatível ao indicado por
tem um tempo de por volta 6 meses, um processo que você. O histórico de vida da criança é apresentado ao
parece ser demorado, mas, no entanto, se faz necessário adotante; se houver interesse, ambos são apresentados. A
para que a criança tenha uma vida boa e saudável, longe de criança também será entrevistada após o encontro e dirá se
problemas futuros que a levem de volta para o abrigo.
quer ou não continuar com o processo. Durante esse estágio
No Cadastro Nacional de Adoção, os pretendentes de convivência monitorado pela Justiça e pela equipe
devem observar os seguintes passos:
técnica, é permitido visitar o abrigo onde ela mora; dar
1) Eu quero – Você decidiu adotar. Então, procure a pequenos passeios para que vocês se aproximem e se
Vara de Infância e Juventude do seu município e saiba conheçam melhor. Esqueça a ideia de visitar um abrigo e
quais documentos deve começar a juntar. A idade mínima escolher a partir daquelas crianças o seu filho. Essa prática
para se habilitar à adoção é 18 anos, independentemente do já não é mais utilizada para evitar que as crianças se sintam
estado civil, desde que seja respeitada a diferença de 16 como objetos em exposição, sem contar que a maioria delas
anos entre quem deseja adotar e a criança a ser acolhida. não está disponível para adoção.
Os documentos que você deve providenciar: identidade;
9) Conhecer o futuro filho – Se o relacionamento
CPF; certidão de casamento ou nascimento; comprovante correr bem, a criança é liberada e o pretendente ajuizará a
de residência; comprovante de rendimentos ou declaração ação de adoção. Ao entrar com o processo, o pretendente
equivalente; atestado ou declaração médica de sanidade receberá a guarda provisória, que terá validade até a
física e mental; certidões cível e criminal.
conclusão do processo. Nesse momento, a criança passa a
2) Dê entrada! – Será preciso fazer uma petição – morar com a família. A equipe técnica continua fazendo
preparada por um defensor público ou advogado particular visitas periódicas e apresentará uma avaliação conclusiva.
– para dar início ao processo de inscrição para adoção (no
10) Uma nova Família! – O juiz profere a sentença de
cartório da Vara de Infância). Só depois de aprovado, seu adoção e determina a lavratura do novo registro de
nome será habilitado a constar dos cadastros local e nascimento, já com o sobrenome da nova família. Existe a
nacional de pretendentes à adoção.
possibilidade também de trocar o primeiro nome da
3) Curso e Avaliação – O curso de preparação criança. Nesse momento, a criança passa a ter todos os
psicossocial e jurídica para adoção é obrigatório. Na 1ª direitos de um filho biológico.
Vara de Infância do DF, o curso tem duração de 2 meses,
Na entrevista obteve-se as seguintes respostas
com aulas semanais. Após comprovada a participação no
1° Quanto tempo leva para dar entrada no processo de
curso, o candidato é submetido à avaliação psicossocial adoção? O curso de preparação psicossocial e jurídica para
com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe adoção é obrigatório. Após comprovada a participação no
técnica interprofissional. Algumas comarcas avaliam a curso, o candidato é submetido à avaliação psicossocial
situação socioeconômica e psicoemocional dos futuros com entrevistas e visita domiciliar feitas pela equipe
pais adotivos apenas com as entrevistas e visitas. O técnica interprofissional. Algumas comarcas avaliam a
resultado dessa avaliação será encaminhado ao Ministério situação socioeconômica e psicoemocional dos futuros
Público e ao juiz da Vara de Infância.
pais adotivos apenas com as entrevistas e visitas. O
4) Você pode – Pessoas solteiras, viúvas ou que vivem resultado dessa avaliação será encaminhado ao Ministério
em união estável também podem adotar; a adoção por Público e ao juiz da Vara de Infância.
casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei,
2° Qual a idade mínima e máxima para adotar uma
mas alguns juízes já deram decisões favoráveis.
criança? A partir de 18 anos você pode adotar. Claro que
5) Perfil – Durante a entrevista técnica, o pretendente tendo uma certa distância de idade porque não tem
descreverá o perfil da criança desejada. É possível escolher condições uma pessoa de 18 anos adotar uma de 17 anos
o sexo, a faixa etária, o estado de saúde, os irmãos etc. que daí já vão ser irmãos.
Quando a criança tem irmãos, a lei prevê que o grupo não
3° Que tipos de pesquisa pessoais são feitos aos
seja separado.
adotantes? O juizado através de toda a documentação
6) Certificado de Habilitação – A partir do laudo da procura saber de tudo da vida do adotante com condições
equipe técnica da Vara e do parecer emitido pelo financeiras, se não tem envolvimento com drogas.
Ministério Público, o juiz dará sua sentença. Com seu
4° Que tipo de documentação são necessárias? Toda
pedido acolhido, seu nome será inserido nos cadastros, documentação tem que estar completa e atualizada
válidos por dois anos em território nacional.
5° Se leva em conta as condições físicas das crianças?
7) Aprovado – Você está automaticamente na fila de No abrigo ainda não houve nenhum caso de crianças com
adoção do seu estado e agora aguardará até aparecer uma deficiência, pois as crianças com deficiências são
criança com o perfil compatível com o perfil fixado pelo encaminhadas até o abrigo Moacyr Alves que cuida de
pretendente durante a entrevista técnica, observada a crianças com deficiência motora e intelectual.
cronologia da habilitação. Caso seu nome não seja
6° Qual o sexo preferido? Feminino
aprovado, busque saber os motivos. Estilo de vida
7° Qual a preferência da cor? No abrigo não existe essa
incompatível com criação de uma criança ou razões preferência de cor
equivocadas (para aplacar a solidão; para superar a perda
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8° Existe preferência quanto a saúde? Sim, existe uma
preocupação dos adotantes quanto a saúde física dos
adotados.
9° Qual a idade mais procurada? São bebês e crianças
de até 1 ano de idade
10° Quais são as crianças, mas rejeitadas? A fila de
crianças com mais de 5 anos é extensa e também
adolescentes e com irmãos.
11° Qual o efeito na vida da criança quando tem que
volta ao abrigo? É bem complicado porque a criança fica
mais frágil e é feito um retrabalho com essa criança.
12° Quais são os motivos que levam a devolução por
questões subjetivas tanto dos pais quanto das crianças?
Algumas crianças mais velhas não conseguem se adaptar
aquele novo ambiente e os pais não conseguem contornar
esses desafios. Até pela rebeldia vivida em sua vida.
13° Quais são as razões que levam a desistência de uma
adoção? As razões que levaram a desistência de uma
adoção são variadas. Em geral os problemas começam com
a convivência real e os problemas diários.
14° Quais tipos de traumas nas crianças são mais
frequentes? O maior trauma que a criança ou o adolescente
sofre é a sensação de abandono e esses traumas são
trabalhados na instituição para amenizar essa dor e
sofrimento confiando-lhe a esperança de uma adoção
mesmo que tardia.
15º como a sociedade pode contribuir com adoção?
Muito pode ser feito desde uma visita nos finais de semana
até mesmo o processo de adoção.

estimula a produção científica de seus alunos do ensino
médio e superior. A Nossa professora e Dra. Sandra
Beltran Pedreros que nos confiou esse desafio acreditando
em nossa capacidade. Ao abrigo Monte Salém por ter
aceito cooperar com a coleta de dados com entrevistas
sendo atendidas pelas profissionais da área da
Coordenação, Psicologia e Serviço Social, foram muito
solicitas em responder os questionários. Por fim, todos os
que tornaram a possibilidade da realização deste trabalho.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANTUNES, Raquel. A adoção de crianças no Brasil: os entraves
jurídicos e institucionais. www.proceedings.scielo.br/pdf/
cips/n4v2/21.pdf>.
BRASIL. Constituição. Constituição da República Federativa do
Brasil. 1988. www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/cadastronacional-de-adocao-cna/passo-a-passo-da-adoção.
QUEIROZ, et al. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios.
1ª ed. São Paulo: Editora Saraiva, 2004.
MENDONÇA, J. Ricardo; SANTANA, Julio Cesar.
Responsabilidade social nas empresas: uma questão de
imagem
ou
de
essência?
www.scielo.br/pdf/osoc/v11n29/07.pdf
PAULI, Sueli Cristine; ROSSETTI, Maria Clotilde. Construção
das dificuldades de aprendizagem em crianças adotadas.
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=
S0100-15742009000300010.

CONCLUSÕES
O presente trabalho não se propõe a solucionar
problemas, mas levantar discussões e reflexões na
sociedade a respeito dos desafios da adoção de crianças que
em muitos casos têm a ver com as características
preferidas, idealizadas pelos adotantes quem em sua
maioria preferem crianças brancas do sexo feminino e sem
problemas de saúde. Informatizar a sociedade que as
crianças fazem parte da nossa comunidade, que não
somente o adotante tem dificuldades na hora da adoção,
mas que as crianças também têm suas próprias, tornando
então um processo demorado para prevenção de futuros
problemas tanto para a criança quanto para o adotante.
Muito se tem feito nas mudanças das Leis dos processos
de adoção, reduzindo assim sua burocracia e contribuindo
para uma menor espera tanto do adotado quanto do
adotante.
Em base nesta, compreende-se o quão complicado é
encontrar uma família para cada uma das crianças, que tem
como realização encontrar um lar que possa chamar de seu.
Percebe-se então o quão demorado, mas então eficiente
pode ser o processo de avaliação, no qual os adotantes
passam por todo um processo antes mesmo de serem ditos
como aptos para adoção.
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INTRODUÇÃO
“O TEA é definido como um distúrbio do
desenvolvimento neurológico que deve estar presente
desde a infância, apresentando déficit das dimensões
sociocomunicativa e comportamental’’ (SCHMIDT, 2015,
p.13). A Identificação (diagnóstico) e a intervenção
precoce do espectro do autista são muito importantes e
podem ser feitas pelo pediatra, psiquiatra, psicólogo
educacional, psicólogo clínico, fonoaudiólogo ou um
clínico geral. Deve ser feita uma avaliação
multidisciplinar, em união com profissionais qualificados
e com experiência com crianças com transtornos do
espectro autista. (FARRELL, 2008).
Existem vários casos em que familiares deixam
de ter um maior convívio social por receio ou, em algumas
circunstâncias, até mesmo vergonha da reação do autista
em situações que para ele talvez não sejam tão
confortáveis. Algumas delas por exemplo, como ir ao
shopping, restaurantes, festas ou ao cinema, aparentemente
tranquilas para quem não sofre de TEA (Transtorno do
Espectro Autista), mas para os autistas são lugares bastante
incômodos. Nesse contexto, existem projetos sociais que
buscam auxiliar as famílias para que se sintam incluídas,
através de projetos que promovem inclusão, como é o caso
do Projeto Cine Azul.
O objetivo desse projeto é promover a inclusão
dos autistas na sociedade, através do Projeto Cine Azul,
analisando a organização e a estrutura para o evento, a
condição financeira e os seus stakeholders, constituindo-se
como fator de decisão para a participação de autista no
meio social. A pesquisa com o tema “A integração de
crianças autistas na sociedade através do Projeto Cine
Azul” se propõe a apresentar, o quão é relevante, a
integração dos autista na sociedade. Analisamos o fator da
inclusão que o Projeto Cine Azul promove aos portadores
do Transtorno dos Espectros Autista (TEA), com intuito de
avaliar, identificar, e descrever o nível de satisfação das
famílias dos usuários que se beneficiam do projeto,
trazendo assim um pouco de envolvimento social a esse
autista que na grande maioria é excluído pela sociedade,
por falta de conhecimento da doença, que pode tornar este
sociável em meio aos ambientes.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A coleta de dados da pesquisa exploratória e
quantitativa foi realizada em uma entrevista com a
coordenadora do Projeto e um questionário aos pais das
crianças autistas que participam do Projeto Cine Azul,
participaram deste questionário 42 pessoas (37 mulheres e
5 homens) que participaram da sessão realizada no dia
28/04/2018 (Figura 1), para avaliar as vantagens que esse

projeto oferece as famílias, com um intuito de auxiliar os
autista e suas famílias a terem momentos de integração
com a sociedade através do projeto.

Figura 1 Sessão Gratuita do Projeto Cine Azul

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Fizemos algumas perguntas à coordenadora do
projeto para sabermos como se promover a inclusão dos
autistas na sociedade, através do Projeto Cine Azul,
analisando a organização e a estrutura para o evento, a
condição financeira e os seus stakeholders.
Perguntamos da Coordenadora se havia muito preconceito
ao Autista? Ainda há muito preconceito com a pessoa
Autista, há uma lei que fala do autismo é a lei 12.764 lei
Berenice Piana de 2012 ela garante a criança autista a ser
integralizados na sociedade, tivemos avanços e vivemos
em uma época de inclusão, mais o preconceito ainda é
muito grande, um grande exemplo desse preconceito é o
caso de um autista que foi a uma sessão de cinema com sua
mãe, e por ele possuir comportamentos estereotipados e
típicos de seu transtorno, por causa disso a mãe foi
convidada a se retirar do cinema e aconselhada a não levar
o filho novamente, esta mãe passou por um preconceito
discriminatório, nas quais muitas outras mães e famílias
passam com seus filhos diariamente.
O preconceito ao autismo que começa na família
precisa ser trabalhado para que esses familiares possam ser
o alicerce para o portador do espectro, e assim possam
ajudá-los a enfrentar todas as barreiras do autismo.
A família precisa ter um olhar diferente, um olhar de amor,
de carinho e de dedicação. E a sociedade precisa ver o
autista com um olhar de compreensão, de aceitação para
que possam fazer a diferença.
Tem alguma ajuda financeira ou parceiros para
ajudar na execução do projeto, como eles lhe ajudam e
como houve a parceria? O projeto ele é independente e não
governamental sem fins lucrativos e que nasceu no nosso
coração, uma idealização minha Margareth Cordeiro, sou
pedagoga, vó de um autista. Minha família embarcou nesse
sonho e veio me ajudando, nunca recebemos verba de
ninguém, então já tivemos parceiros com ajuda de doação
de dois tabletes. Os parceiros que temos são dessa forma
com pequenas doações, outros parceiros que temos é com
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os cinemas quando eles abrem as portas para o projeto,
porque realmente alugar sala custo muito alto, o projeto
nunca alugou e sim pedimos ajuda dos cinemas, por
conversar pessoalmente e mails, e assim que temos
conseguido os cinemas e as parcerias. Temos também
nossa equipe de voluntários (Figura 2) que são
profissionais que nos ajudam com seus trabalhos, desde
médicos, psicólogos entre outros.

pessoas com uma estrutura familiar mais propícia a dar um
RENDA
FAMILIAR
DOS
USUÁRIOS
melhor
qualidade
de vida aos
Autistas
(FiguraDO
3).
PROJETO
55%

24%
17%

5%
ATÉ 1 SALARIOS
MÍNIMO

DE 2 - 3
SALARIOS
MÍNIMO

DE 4 - 5
SALARIOS
MÍNIMO

NÃO RESPONDEU

Figura 3. Renda familiar dos pais

Observou- se que em relação ao Nível de participação no
Projeto Cine Azul 42% participaram pela primeira na
sessão ocorrida no cinema Kinoplex Amazonas Shopping,
e 21% participam desde a primeira sessão mostrando a
satisfação que os usuários tem em voltar para mais uma
edição do Cine Azul (Figura 4).
PARTICIPAÇÃO DO PROJETO

1ª VEZ

2ª VEZ

3ª VEZ

TODAS AS VEZES

NÃO RESPONDEU

48%

Figura 2 Equipe de voluntários na sessão Gratuita do Projeto Cine
Azul
21%

Através da divulgação nas redes sociais e nos grupos no
WhatsApp, esse grupo surgiu com o intuito somente de
divulgar o projeto através de fotos e depoimentos das
famílias e dos autistas, onde estes expressavam a
experiência de participar do Cine Azul pela primeira vez,
tudo era divulgado somente com a autorização da família,
esse grupo de família no WhatsApp é um grupo muito
aberto que tem como característica principal o exercício da
promoção da inclusão do autismo. Além do mais o grupo,
segundo a coordenadora do Projeto Cine Azul, funciona
como uma ferramenta de autoajuda, onde os pais
compartilham suas dores, e podem encontrar o apoio de
outros pais que compartilham dessas mesmas dificuldades,
dores e angustias funcionando como uma terapia, esses
pais também se ajudam com medicação de uso controlado
de seus filhos porque compreendem as dificuldades ao
acesso a essa medicação.
O diferencial do Projeto Cine Azul para a Sessão Azul, é
que o Cine Azul trabalha com reservas para as sessões,
tendo a relação do quantitativo de crianças atendidas
através de seus dados, classificação da faixa etária, essas
reservas são feitas por email onde o responsável faz um
pequeno cadastro com seus dados e da criança, gerando
assim um registro no Projeto
A partir dos dados do questionário respondido
pelos os pais das crianças autistas que participam do
Projeto Cine Azul, podemos avaliar as condições sociais
das famílias dos usuários, identificar e descrever o nível de
satisfação das famílias dos usuários as vantagens que esse
projeto oferece as famílias aonde iremos demonstrar os
resultados e os gráficos.
A pesquisa evidenciou que a renda Familiar de 1
salário minimo pertence a 55% dos usuarios onde nota- se
essa maioria se dá pelo fato desses pais somente viverem
de com salário do auxílio do portador de Autismo. 24%
apresentam um percentual de 2 a 3 salários mínimos,

17%
7%

7%

Figura 4. Frequência de participação no Projeto

A seguinte pesquisa indica que 100% pais pesquisados se
sentem motivados a indicar o Projeto para outros pais que
também tem filhos portadores de TEA, essa motivação se
dá por ser um Projeto totalmente organizado que preza pelo
bem estar e lazer da criança autista, para que ela se sinta
acolhida e inserida na sociedade.
Todos os entrevistados observaram que seus
filhos obtiveram melhorias com a participação do Projeto,
com um percentual de 100% de entrevistados que
confirmam essa melhoria! Alguns observaram a melhoria
das crianças em estarem em convívio com outras e até
mesmo em entrar em lugares fechados
Em relação ao Nível de satisfação o seguinte
gráfico apresenta um percentual de 100% de satisfação de
seus usuários, na qual se evidencia ao fato de muitos pais
que estavam participando da sessão pela primeira vez se
sentirem motivados a retornar porque se sentiram
acolhidos, em um ambiente totalmente adaptado aos
portadores de TEA. Muitos pais também participam do
Cine Azul desde a primeira sessão e são totalmente gratos
pela inclusão e acolhida que o Projeto faz aos Autistas.

CONCLUSÕES
Concluímos que o interesse pelo tema proposto
neste estudo parte da problemática em torno de projetos de
inclusão dos autistas, já que nos últimos anos é evidente o
aumento no número de diagnósticos de portadores do
espectro do autismo, em uma sociedade como a nossa que
não oferece os serviços básicos aos cidadãos, muito menos
oferece condições assistenciais adequadas que favoreçam
e promovam a inclusão tanto social como econômica dos
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portadores do TEA, por conta das limitações que a
deficiência traz ao autista e a família dos mesmos.
O trabalho é importante também a partir do
momento que pretende evidenciar dados que mostrem a
importância que o Projeto Cine Azul traz aos seus usuários
e no que diz respeito à inclusão. Outro lado a ser
considerado é o fator Responsabilidade Social que o
projeto evidência ao promover um dia de lazer, totalmente
fechado aos autistas e seus familiares, e adequado as suas
restrições físicas e psicológicas. Dentro desse contexto
esse estudo se justifica, pois resume os principais pontos a
serem abordados neste projeto.
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Indutivo-descritiva desenvolvida com 250 alunos de

INTRODUÇÃO
A responsabilidade Social na Educação Superior é um
tema amplamente discutido no século XXI e ganhou força
a partir da análise comparativa dos documentos publicados
pelo Banco Mundial (1994) e pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO,
1995). Até então, de acordo com Calderón (2000), o campo
acadêmico era dominado pelas universidades públicas e
confessionais, mas a partir da década de 1990 as faculdades
particulares começaram a ganhar espaço no ensino de
terceiro grau. Desde então essas universidades passaram a
dinamizar, a oportunizar e democratizar o ensino superior
no Brasil, pois a profissionalização do indivíduo o torna
quantitativamente e qualitativamente melhor; não basta
apenas a mão de obra, é necessário que as competências
estejam em total atividade para garantir o pleno
desenvolvimento no mercado de trabalho e é dessa forma
que a responsabilidade social do Ensino Superior atua por
meio da inclusão social.
Conforme Calderón (2005 apud Calderón; Pedro;
Vargas, 2011, p. 1187), o termo Responsabilidade Social
do Ensino Superior (RSES) surgiu a partir da
institucionalização do mercado do Ensino Superior aliado
à ideologia sobre responsabilidade social difundida pelo
Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Os
autores sintetizam, inclusive, que a RSES, na verdade,
transcende uma prática antecessora chamada compromisso
social. A distinção desses termos refletiu certa confusão
entre as Instituições de Ensino Superior (IES) privada, pois
usavam o compromisso social camuflado de
responsabilidade social nas estratégias de marketing.
Desta maneira, esta pesquisa visou analisar a
responsabilidade social da Educação Superior aplicada aos
descontos e bolsas de estudo na Faculdade La Salle
Manaus. A pergunta central da pesquisa foi: ‘’Quais bolsas
e/ou descontos a Faculdade La Salle Manaus oferece aos
alunos e a Responsabilidade Social nesse ambiente’’.
Buscou-se avaliar os alunos que pagam integralmente o
valor da mensalidade e os que recebem bolsa de estudo ou
desconto na Faculdade, tinha como objetivos específicos:
Comparar a quantidade de bolsas oferecidas pela
Faculdade La Salle Manaus e pelo Estado; Analisar o
acesso à informação das bolsas ou descontos da Faculdade
La Salle de Manaus; o envolvimento dos discentes em
ações sociais.

graduação dos cursos oferecidos pela Faculdade La Salle
Manaus, do 1° ao 10° período. A pesquisa de campo
subdividiu-se em dois questionários com perguntas
fechadas e semifechadas, destinados à: a. Alunos bolsistas
e descontos; b. Alunos que pagam integralmente o valor da
mensalidade. O questionário tipo ‘’a’’ continha7 questões
e o questionário tipo ‘’b’’ continha 8 questões ambos
voltados para os objetivos específicos. A aplicação do
instrumento de pesquisa se deu nas datas 13,14 e 15 de
junho de 2018, nas salas de aula com prévia autorização da
Instituição. A análise estatística dos dados obtidos nos
questionários foi apresentada mediante gráficos e tabelas,
os quais visam tratar de forma clara e coesa o resultado
obtido.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os dados coletados representam 23,14% dos alunos
ativos da Faculdade La Salle de Manaus, percentual este
que se divide em alunos bolsistas, e ainda portadores de
algum desconto oriundo única e exclusivamente da
Faculdade, ou alunos que pagam integralmente suas
mensalidades.
Os cursos pesquisados foram: Administração (ADM),
Ciências contábeis (CCO), Direito (DIR), Educação física
(EDF), Gestão Financeira (GF), Gestão Portuária (GP),
Gestão da Produção Industrial (GPI), Marketing (MKT),
Relações Internacionais (RI), e Logística (LOG). Cada
discente pesquisado, com a total liberdade, assinalou o
questionário segundo a bolsa e o desconto que afirmava ser
beneficiado.
Tabela 1. Alunos pesquisados da Faculdade La Salle de Manaus
por bolsa

Constata-se a relevante participação da Faculdade La
Salle de Manaus em seu Ensino Superior, ao ponto desta se
Por conveniência, foi escolhida a Faculdade La equivaler aos próprios incentivos do Estado na Faculdade,
Salle Manaus para a coleta de dados e usou-se a técnica de de modo que se torna público o profundo cuidado e respeito
amostragem estratificada. Trata-se de uma pesquisa pelo legado histórico da Rede La Salle e seu fundador.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Vemos a participação da iniciativa privada presente no
ambiente acadêmico pesquisado, de modo que se torna
perceptível o tamanho considerável desta participação nos
dados. Empresas privadas como: Quero Bolsa e Educa
mais Brasil, estão ativas nas faculdades privadas brasileiras
de maneira incisiva, de modo que o La Salle também é
participante, segundo os dados, desde investimento
privado.

isso acontece para que haja esse movimento social. É
notória que a participação da instituição nesse movimento
contribui e muito com o desenvolvimento da capacitação
dos manauaras através das ferramentas e dos incentivos
fiscais vinculadas às esferas públicas estaduais e federais.
Contudo há também uma forte política de Endomarketing;
que valoriza seus funcionários, pais de alunos, alunos e exalunos da instituição com suas estratégias e planos de
descontos como pode ser notado nos dados supracitados, e
também em contrapartida ao benefício se desempenham
alguma função que retribua tal ganho, dados que
demonstrou um percentual muito satisfatório na pesquisa e
também perante a sociedade. Portanto, a elaboração desse
trabalho teve como meta alcançada a notificação desses
dados e a exposição do percentual de discentes que utilizam
esses recursos para a sua formação acadêmica e humana
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Figura. 2. Forma como o aluno retribui para a sociedade o
benefício da bolsa.

Verifica-se a predominância da não contrapartida dos
discentes em relação aos seus benefícios para a sociedade,
pauta esta que necessitaria de uma pesquisa própria para
um melhor juízo de valor. A metade dos bolsistas
pesquisados afirmou estar envolvida em alguma atividade
visando compensar a sociedade pela benécia recebida.
Existe uma parcela religiosa nos dados, grupo envolvido
com ações sociais ou algum projeto particular da faculdade
que também vem desde viés (Figura 2).

CONCLUSÕES
O trabalho teve como principal objetivo evidenciar a
responsabilidade social da Instituição Faculdade La Salle
Manaus com a educação superior e listar quais meios que
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A inclusão da bicicleta e a promoção da saúde realizada por projetos em Manaus
Evelyn Samyly S. de Souza¹, Marcelly Almeida¹, Sandra Beltran-Pedreros ²
1. Acadêmicas do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade La Salle Manaus.
2. Professora da Faculdade La Salle Manaus.
Palavras Chave: Perfil do Ciclista, Mobilidade urbana em Manaus, Incentivos para o uso da bicicleta.

INTRODUÇÃO
A mobilidade urbana é a condição criada para as pessoas
poderem se locomover entre diferentes zonas. Atualmente,
os meios de transportes mais utilizados são os automóveis
particulares e o transporte público são os meios de
mobilidade mais utilizados.
Porém os carros representam um grande problema para
a qualidade da mobilidade urbana, principalmente nos
grandes centros urbanos e metrópoles. A bicicleta é um dos
veículos não motorizados que mais é usado no Brasil,
porém vemos que não há uma atenção para os usuários
deste meio de transporte, com está falta de direitos, foram
criados grupos e associações que lutam pelos direitos dos
ciclistas, que usam suas bicicletas tanto para o lazer e saúde
física como para meio de locomoção. Esses grupos e
associações lutam por mais segurança e para que seja
cumprida lei a de mobilidade urbana que cita no art. 3° da
lei 12.587 que haja infraestrutura para os utilizadores deste
meio.
Um fenômeno novo chamado de cicloativismo, ainda
não estudado suficientemente, tem como objetivo maior
inserir a bicicleta no planejamento urbano. Muitos
acabaram desistindo deste sonho através de perdas de
familiares e amigos com sucessivos casos de
atropelamentos. A bicicleta é uma grande aliada da saúde,
seus usuários garantem um bom condicionamento físico e
melhorias para sistemas cardiovasculares e respiratórios.

bicicletas que participam de ações realizada pela Ong
Pedala Manaus.
A presente pesquisa caracterizou-se descritiva,
qualitativa, de campo e bibliográfica, que segundo Queiroz
(2006) busca compreender os seres humanos no seu
cotidiano e contexto. Esses procedimentos buscaram
caracterizar os aspectos sociográficos dos usuários

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Responderam a presente pesquisa 27 usuários de
bicicletas que participam de ações na cidade de Manaus,
onde (59,3%) são do gênero masculino e (40,7%) são do
gênero feminino. Dos homens 7 (sete) possuem ensino
Superior completo, do sexo feminino 5 (cinco) possuem
ensino médio, 11 possuem graduação e 8 pós-graduação.
Pôde-se observar que não há grau de instrução específico
para que possa focar no bem-estar e no meio ambiente.
Dos entrevistados, a mesma percentual reside na zona
Centro sul e zona norte da cidade (25,9%), podendo
observar na Figura 1 que não possuem margens nas zonas
da cidade tendo como maior percentual pontos diferentes
da cidade como a zona centro sul se caracteriza centro da
cidade e zona norte que se caracteriza zona periférica da
cidade de Manaus.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Na presente pesquisa baseada no método científico
dedutivo, uma vez que a pesquisa partirá de uma premissa
maior, utilizando o raciocínio lógico, e assim estabelecer
relações com uma proposição particular (premissa menor).
Utilizando a definição de Galliano (1979 apud Ferronato e
Rodrigues, 2010) “A dedução consiste em tirar uma
verdade particular de uma verdade geral na qual ela está
implícita.”
Quanto ao tipo de pesquisa, ela pode ser considerada
como descritiva, pois o que se pretende é a descrição de
características já conhecidas e que contribuem situações
factuais e representação do universo pesquisado, também
considerada como de campo, pois utilizou aplicações de
questionários para obtenção dos dados coletados, e estudo
de caso, pois a pesquisa foi feita sobre um determinado
grupo, ou seja, os usuários do projeto Pedala Manaus. Para
efeitos de estudo, foi aplicado um questionário, que se
caracteriza pela existência de um guia previamente
elaborado que serviu de orientação para o desenvolvimento
desta pesquisa, como instrumento para coleta de dados, por
ser a modalidade mais apropriada ao objetivo da pesquisa.
O universo da pesquisa corresponde aos usuários das

Figura 1. Entrevistados por zonas

Na figura 2 pode- se observar que a frequência do uso
da bicicleta para locomover-se a faculdade ou trabalho por
semana tem como percentual (33%) dos entrevistados
relataram que nunca usam a bicicleta para irem a esses
locais. Ao serem questionados o porquê de não fazerem o
uso deste meio para essas situações nos foi relatado que a
falta de infraestrutura da cidade afeta muito a locomoção,
também relataram sobre a falta de ciclovias e respeito por
meio dos motoristas com os usuários da bicicleta. Porém,
(23%) dos entrevistados relataram que fazem uso deste
meio de 1 a 2 dias por semana, possuem a mesma
dificuldade, porém as enfrentam para que possam fazer uso
de suas bicicletas.
Os usuários entrevistados pedalam a bastante tempo, a
grande maioria (48%) pedalam 3 ou mais anos, tem como
hábito a pedalada. Eles participam semanalmente de ações
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(encontros de ciclistas) que se reúnem em grupos para
pedalar de um ponto o outro da cidade.

segurança para os ciclistas. Mesmo com a dificuldade para
a mobilidade da bicicleta podemos perceber que para lazer
e saúde a bicicleta tem tido um crescimento elevado na
cidade. Tendo observado nas principais vias da cidade
grupos de ciclistas.
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Figura 2. Uso da bicicleta para ir ao trabalho/faculdade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ANDRADE, VICTOR. Mobilidade por bicicleta no Brasil. In:
ANDRADE, V. Mobilidade por bicicleta no Brasil. 1°. ed.
Rio de Janeiro: PROURB/UFRJ, p. 07-08, 2016.
LAKATOS, E, M; MARCONI, M, A. Metodologia do trabalho
cientifico. São Paulo.
SOARES, ANDRE. A bicicleta no Brasil 2015. In: GUTH, D. A
bicicleta no Brasil 2015. São Paulo: [s.n.], p. 72-76. 2015.
ATIVO, TRANSPORTE. Bicicleta é saúde. Transporte Ativo.

Figura 3. Tempo que pedala
Na tabela 2 podemos observar os principais benefícios
que a bicicleta trouxe para a vida dos usuários, (30%)
sentiram que a partir do momento que começaram a fazer
uso da bicicleta houve redução no nível de estresse. Os
exercícios feitos na bicicleta ajudam a melhorar a
capacidade cardiorrespiratória e reduzem o peso corporal.
Trabalham principalmente músculos inferiores, da coxa,
glúteo e panturrilha. Dependendo da intensidade, é
possível fortalecer, enrijecer e diminuir o percentual de
gordura.
Tabela 2. Benefícios da bicicleta

CONCLUSÕES
Conclui-se que a bicicleta possui uma grande
importância para a saúde e com o uso dela pode-se ajudar
involuntariamente o meio ambiente, causando a redução de
gazes poluentes e ruídos. Porém falta incentivos do
governo para o uso da mesma como meio de transporte
diário, tendo os usuários dificuldades de locomoção nas
vias públicas da cidade, tendo falta de infraestrutura e
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INTRODUÇÃO
“Mesmo no Brasil, imigração não é um fato recente: o
País é alvo de imigrações internacionais desde a sua
invasão pelos portugueses em 1500. Em finais do século
XIX e inícios do século XX, por exemplo, europeus de
diversas nacionalidades tiveram como destino este país”,
afirmam Eberhardt e Miranda (2015). O fluxo de imigração
de venezuelanos para o Brasil trata-se de algo que já ocorre
há bastante tempo, mesmo antes da intensificação da crise
que está acontecendo no país, porém é inegável que esse
fluxo aumentou consideravelmente depois de tal fato.
Segundo Conselho Nacional para Refugiados, um
órgão ligado ao Ministério da Justiça, em dois anos a
porcentagem de refugiados venezuelanos no Brasil teve um
crescimento de 1036% em dois anos. O período conturbado
que o país, governado por Nicolás Maduro, enfrenta, tanto
no campo político quanto no econômico, contribuiu para
tal aumento de pedidos de refúgio. A política brasileira
para acolher os refugiados de outros países no território
nacional favorece bastante a quem procura recomeçar sua
vida no país. A lei do refúgio do Brasil dá direito aos
principais documentos para o indivíduo se estabelecer:
carteira de identidade e CPF. A análise do pedido de
refúgio leva até um ano para ser feita pelo Conare, afirmam
Santos e Vasconcelos (2016).
Buscou-se analisar ONGs que prestam ajuda voluntária
esses imigrantes venezuelanos que chegam ao Brasil, pois
é fato que os mesmos enfrentam grandes dificuldades ao
adentrarem o país. A falta de abrigo, roupas e alimentação
são alguns exemplos que podem ser citados.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Foram realizadas três entrevistas com diferentes
representantes de instituições não governamentais que
prestam ajuda voluntária aos imigrantes venezuelanos. As
entrevistas foram realizadas na sede de cada instituição:
Quais os tipos de ajuda que são oferecidos aos imigrantes?
Quando teve início o seu trabalho de ajuda aos imigrantes?
Qual a quantidade de pessoa que já foi atendida pela sua
instituição?
Qual a faixa etária das pessoas atendidas?
A sua instituição recebe algum tipo de ajuda de outras
instituições? Qual o tipo de ajuda?
Você busca voluntários para ajudar nos seus projetos? De
que forma?
Qual o meio utilizado pelos imigrantes para chegar até a
sua instituição?
Qual o objetivo de manter esse tipo de projeto com ajuda a
imigrantes?

A sua instituição possui projetos, para ajuda a brasileiros
que vivem em situação semelhante aos imigrantes? Quais?
Nos projetos da sua instituição, existe a preocupação com
os impactos negativos ou prejuízos que poderão acarretar
para a sociedade local? É feito algum tipo de triagem para
o imigrante ter acesso aos projetos da sua instituição?

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre as instituições entrevistadas, a instituição Amor
Sem Limites é a com mais anos de atuação prestando apoio
à imigrantes venezuelanos, com cerca de 10 anos. Porém,
a instituição Mais Amor Por Favor já prestou um número
de ajuda bem superior ao da instituição Amor Sem Limites,
mesmo possuindo apenas 4 anos de atuação. A instituição
Fusão Latina trata-se de uma banda composta somente por
venezuelanos que residem no Brasil. A banda é a
instituição menos favorecida financeiramente e já atendeu
cerca de 217 venenuelanos.
Podemos perceber que o tempo de atuação com os
imigrantes não se trata de uma regra para definir o número
de ajuda oferecido. Para que os imigrantes cheguem até a
instituição Amor Sem Limites, ela mantém a população
sempre informada do trabalho que realiza, e faz uso das
redes sociais para isso. A Mais Amor Por Favor também
faz uso das redes sociais para a divulgação do seu trabalho,
porém também visita regularmente abrigos da cidade,
sempre em busca de venezuelanos. Sendo assim, o nível de
divulgação da instituição Mais Amor Por Favor é superior
ao nível da instituição Amor Sem Limites. A instituição
Fusão Latina não faz uso de redes sociais nem visitas para
chamar a atenção dos imigrantes. Por se tratar de uma
banda composta por venezuelanos assim como os
imigrantes, eles oferecem ajuda à amigos e parentes da
Venezuela, que então indicam a instituição para outros
conterrâneos. Ou seja: a forma de divulgação da instituição
Banda Fusão Latina é bem diferente das demais
entrevistadas, porém, também atinge um bom resultado.
O tipo de ajuda oferecida pelas três instituições é
praticamente a mesma, porém varia na quantidade.
Enquanto a instituição Mais Amor Por Favor oferece
apenas três tipos (alimentação, roupa e remédio), a
instituição Amor Sem Limites oferece cerca de sete tipos
(alimentação, roupa, remédio, materiais de higiene, ajuda
com documentos, busca por emprego e ajuda com o
idioma). A instituição Fusão Latina oferece cinco tipos
(alimento, transporte, abrigo, roupa e remédio), um número
considerado alto uma vez que a instituição não conta com
nenhum apoio financeiro e toda ajuda oferecida vem de
recursos dos integrantes da própria banda. Além disso, a
banda também faz a realização de shows musicais
exclusivamente para imigrantes venezuelanos, sempre com
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músicas em Espanhol e típicas do país das integrantes da
banda e dos imigrantes.
As instituições Fusão Latina e Amor Sem Limites não
fazem nenhuma espécie de triagem para selecionar os
venezuelanos que serão ajudados. Todos que procuram as
instituições são ajudados da melhor forma possível. Já a
instituição Amor Sem Limites faz uma espécie de seleção,
sempre levando em conta os imigrantes que mais precisam
de ajuda. Isso explica por que mesmo a instituição mesmo
tendo tantos anos de atuação possui um número de
imigrantes atendidos menor que a instituição Mais Amor
Por Favor, eles consideram a fome o principal problema
enfrentado pelos imigrantes e são os que mais sofrem com
esse problema que tem preferência de ajuda. Todas as
instituições atendem pessoas de todas as idades, sejam elas
crianças, adultos, adolescentes ou idosos.
A ajuda oferecida pelas três instituições é totalmente
voluntária e sem nenhum fim lucrativo. Ao serem
questionados sobre o motivo, a resposta foi quase a mesma:
por empatia, humanidade e amor ao próximo. Os
integrantes da banda Fusão Latina residem no Brasil desde
muito antes da intensificação da crise no seu país e além de
poder ajudar, encontraram uma espécie de conforto em
saber que de alguma forma estão ajudando seu país, que
passa por um momento tão difícil.

CONCLUSÃO
Ao longo da pesquisa científica, pudemos compreender
coisas que certamente passam despercebido aos olhos da
maior parte da população brasileira. Já no presente ano de
2018, a Governadora do estado de Roraima, Suely
Campos, formalizou um pedido ao Presidente do Brasil,
Michel Temer, solicitando o fechamento da fronteira do
Brasil com a Venezuela, localizada entre a cidade brasileira
Pacaraima e a cidade venezuelana Santa Elena de Uairén.
O pedido teve de ser negado, uma vez que uma série de
tratados internacionais impedem que a fronteira seja
fechada. Sendo assim, concluímos que o governo brasileiro
tem o dever de receber e acolher os imigrantes
venezuelanos. Porém, a ajuda oferecida pelos mesmos não
é suficiente e resolve pouco ou quase nada do problema.
Portanto, a solução encontrada pelos imigrantes que
chegam ao Brasil é confiar sua vida a instituições não
governamentais que por algum motivo oferecem ajuda
voluntária à essas pessoas. São poucas as instituições que
prestam esse tipo de ajuda, porém, colaboram bastante com
o trabalho dos órgãos competentes. Essas instituições não
recebem nenhum tipo de remuneração, apenas estão tendo
uma atitude humanitária.
Ao término da pesquisa, concluímos que a ajuda
oferecida pelas instituições voluntárias é melhor, mais
eficiente e inclusive mais humana do que às espécies de
ajuda oferecidas pelo governo. Com base nas respostas
observamos que são necessários alguns itens para que
tenhamos uma sociedade igual, como propõe a
Constituição Federal, itens esses que estão englobados na
responsabilidade social advinda de nós mesmo como seres
humanos. Observamos que a ajuda humanitária engloba
diversas atividades, com o objetivo de prevenir, manter ou
reestabelecer a paz social, ou até mesmo a intenção de

amenizar efeitos negativos que a migração venezuelana
poderia trazer para o Brasil.
Uma questão muito importante que foi observada
na composição deste trabalho, foi a Lei de Imigração que
entrou em vigor no Brasil, regulamentada em novembro de
2017. Essa nova lei trouxe uma mudança de paradigma,
uma vez que antes, o Estatuto do Estrangeiro via a questão
da imigração como uma questão de segurança nacional. A
nova lei vê como uma questão de direitos humanos.
O estudo também serviu para tomarmos consciência
numa perspectiva de deixar o discurso de lado na questão
humanitária, minimizar as críticas políticas ao governo da
Venezuela e juntar foças para contribuir com políticas
públicas, que envolvam as questões ligadas aos direitos
humanos, aos menos favorecidos, do nosso país.
Concluindo o desenvolvimento deste projeto voltado
aos venezuelanos, a crise na Venezuela não atinge a
população brasileira em geral, mas abrange uma parte
dessa população, mas se esses projetos conseguirem
sensibilizarem uma maior quantidade de pessoas, a
população que poderá usufruir destes benefícios prestados
por esses projetos será bem maior.
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INTRODUÇÃO
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a
dependência química como um distúrbio crônico, que
comumente atinge indivíduos que fazem o uso constante
de determinadas drogas. O portador dessa doença acaba
por não conseguir conter o vício e afeta sua vida psíquica,
emocional e, consequentemente sua vida social, o uso de
drogas é um dos maiores problemas na sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa indutiva foi realizada na instituição, Desafio
Jovem, um trabalho social cristão diacônico e seus serviços
e programas de atendimento destinam-se a todas as
pessoas, sem distinção de cor, raça, sexo, nacionalidade,
estado civil, profissão, credo religioso ou político. Sua
finalidade é ajudar dependentes do álcool e de outras
drogas, seus familiares e outras pessoas afetadas direta ou
indiretamente. Busca a prevenção e acolhimento das
pessoas, através dos trabalhos de prevenção, reuniões de
grupos de apoio (mútua ajuda), capacitação de
multiplicadores sociais, publicações e divulgação de
material de informação e a construção de políticas públicas
de qualificação e ampliação da rede de atendimento.
Disponibilizamos ainda de Comunidade Terapêutica – CT
e colaboramos com outras entidades que atendem pessoas
dependentes e seus familiares.
O principal público alvo são homens acima dos 18
anos, em situação de rua, desabrigo, trânsito, sem
condições de sustento próprio, dependentes químicos,
garantindo proteção integral, convivência familiar e
comunitária, acesso a rede Socioassistencial, visando
desenvolver condições para independência e autonomia.

RESULTADOS DA DISCUSSÃO
Com relação a educação formal, 49% dos abordados
afirmam ter ensino fundamental incompleto, 19% ensino
médio completo, 13% ensino médio incompleto, 6% não
são alfabetizados, 5% são alfabetizados funcionais, 4% tem
ensino superior incompleto, 3% tem ensino fundamental
completo e 1% tem ensino superior completo. Diante do
exposto, podemos confirmar que a grande parcela da nossa
amostragem, possui baixa escolaridade.
No Serviço de Acolhimento Institucional realizados no
ano de 2017, dos 82 usuários atendidos a faixa etária foi de
18 a 60 anos. Destes, 23% estavam entre 31 a 35 anos, 21%
estavam entre 26 a 30 anos, 18% estavam entre 36 a 40
anos, e 16% estavam entre 21 a 25 anos, 16% estavam entre
41 a 60 anos, e somente 6% estavam na faixa etária entre
18 a 20 anos
No que se refere às condições de trabalho e rendimento
familiar, encontram-se desempregados 49% dos usuários

abordados, 38% realizam atividades informais como
guardador de veículo, flanelinha, catador de lata e
estivador, 12% fazem serviços avulsos e somente 1%
informou ser assalariado
Sendo a maior incidência de desacolhimento por alta
terapêutica (39), onde houve o desenvolvimento de
condições para a independência e o autocuidado;
promoveu-se o acesso à rede de qualificação profissional
com vistas à inclusão produtiva; o acesso a programações
culturais, de lazer, de esporte e ocupacional interno e
externo, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e
possibilidades do público; restabelecendo vínculos
familiares e/ou sociais e a diminuição da morbidade e
efeitos físicos, emocionais e sociais causados e/ou
exacerbados pelo uso/abuso e dependência de substâncias
psicoativas dos usuários com este perfil.

CONCLUSÕES
O estudo de caso permitiu identificar fatores que
influenciam a iniciação e utilização das drogas e
correlacionar as tipologias com o comportamento do
dependente químico e sua relação com a dependência e a
personalidade estruturante do usuário. Observou-se que
existem poucas instituições não governamentais, que
trabalham auxiliando no tratamento de dependentes
químicos. Diante disso, conclui-se que a dependência
química é um problema de saúde pública e para haver a
ressocialização desses indivíduos é necessário um trabalho
conjunto, partindo principalmente dos usuários a busca por
ajuda, a contribuição das instituições no acolhimento
dessas pessoas, o apoio da família, que é a base
psicológica, além da sociedade quebrar as barreiras do
preconceito e permitir o convívio social, com isso haverá
mais oportunidades para os ressocializados e até mesmo a
inserção no mercado de trabalho.
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desde o começo de sua jornada, pois o comprometimento

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente artigo é demonstrar na
responsabilidade social um estudo sobre a Sopaterapia, que
é uma ação social praticada por um Grupo de amigos, que
se reuniram com o intuito de oferecer às pessoas em
situação de rua um alento, a fim de tentar amenizar a triste
realidade em que se encontram.
Podemos dizer que a responsabilidade social no Brasil
tem alcançado uma relevância cada vez maior, visto que a
cada dia ela tem se mostrado ferramenta de conscientização
acerca da importância de cuidarmos um dos outros e do
meio que nos cerca. Tal comportamento precisa ser
enraizado em todos que, como indivíduos e membros de
uma sociedade, almejam um futuro melhor. Na ação social
ora estudada, manifestações solidárias são características
visíveis, praticadas rotineiramente, de maneira belíssima,
por meio da distribuição de sopas às pessoas em situação
de rua.
Com isso, a ação social Sopaterapia tem realizado
através do seu trabalho social, mais do que um ato de
Responsabilidade Social, um verdadeiro ato de amor ao
próximo. Esse tipo de ação tem alcançado também outros
estados do País, como São Paulo, Curitiba e Minas Gerais,
e nos faz entender que a questão da Responsabilidade
Social, não deve partir somente do Estado, embora ele seja
o responsável por garantir o bem-estar e a qualidade de
vida de todos os cidadãos.
A presente pesquisa objetivou demonstrar de que
maneira a responsabilidade social por meio da ação
Sopaterapia tem alcançado pessoas de diferentes perfis,
que vivem em situação de rua.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo tem como base, uma pesquisa
bibliográfica, documental (dados estatísticos) e de campo
(questionário), com o método de abordagem dialético,
trata-se de uma pesquisa qualitativo-quantitativa visando
alcançar os objetivos que foram propostos. A pesquisa foi
realizada com moradores e idealizadores do projeto nas
ruas do Centro de Manaus no qual foi utilizado um roteiro
de entrevista semi-estruturado, assegurando o sigilo em
relação à identificação. O instrumento de pesquisa será um
questionário, composto de perguntas de 16 questões
compreendendo: onze questões abertas com os
idealizadores do projeto; cinco questões abertas para os
beneficiários.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Carregando consigo uma essência solidária e que visa à
valorização do indivíduo enquanto membro social, a
Sopaterapia tem conseguido apoio e cada vez mais adeptos

dos que auxiliam na realização do projeto é algo inspirador
e motivador e serve pra nos lembrar de que a união faz a
força, e que juntos podemos fazer mais por nosso próximo;
embora a doação das sopas seja realizada apenas uma vez
por semana, essa ação coletiva contribui de sobremaneira
para dar um alento àqueles que, até já aguardam
ansiosamente por essa ajuda, vivem nessas triste condição
social, pois a experiência de viver nas ruas, longe dos
amigos e da família, acarreta danos irreparáveis a essas
pessoas, que muitas vezes nem têm condições físicas de se
locomoverem.
Fazendo uso das redes sociais, a Sopaterapia tem
alcançado uma repercussão ainda maior, fazendo com que
o seu trabalho venha ser divulgado para todos aqueles que,
assim como seus colaboradores, desejam doar um pouco
do seu tempo, dedicação e afeto àqueles que precisam.
Neste cenário, antes de qualquer outro aspecto a aludir,
é perfeitamente justificável que se busque identificar as
razões e a importância da solidariedade. Primeiramente,
deve-se entender que ela não é uma questão de educação,
nem uma questão de competência, mas sim uma questão de
valor, um valor que se atribui aos outros e à comunidade
que nos reúne.
Os resultados encontrados no presente estudo apontam
que a maioria dentre a população pesquisada, 80 pessoas,
os indivíduos em situação de rua são em sua maioria do
gênero masculino (48), que equivale a 60% da referida
população. Quanto à faixa etária dos entrevistados, os
resultados obtidos demonstram que a maioria dos
indivíduos é relativamente jovem, visto que 45% estão na
faixa etária entre 19 e 30 anos, enquanto os demais estão
distribuídos da seguinte maneira: 8,75% são menores de
18 anos; 18,75% entre 31 e 40 anos; 17,5% entre 41 e 50
anos e 10% com idade superior a 50 anos.
Em relação ao tempo em que a população pesquisada
reside em situação de rua, a presente pesquisa demonstra
que dos entrevistados, 27 pessoas (33,75%) residem na rua
há mais de 5 (cinco) anos, que 37 pessoas (46,25%)
residem na rua entre 01 (um) e 4 (quatro) anos, e que
somente 16 pessoas (20%) vivem nesta situação há menos
de 01 (um) ano; sendo que deste total, 5% usufruem da
ação social Sopaterapia, os demais, usufruem a mais
tempo, sendo 30% de 6 (seis) meses há 1 (um) ano, 22,5%
de 6 (seis) meses há 1 (um) ano e 42,5% se beneficiam há
mais de 1 (um) ano, desde que a ação social foi iniciada.

CONCLUSÕES
A presente pesquisa expôs a ação social intitulada
Sopaterapia, e visou demonstrar na responsabilidade social
um estudo sobre a Sopaterapia, que é uma ação social
praticada por um Grupo de amigos, que se reuniram com o
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intuito de oferecer às pessoas em situação de rua um alento,
a fim de tentar amenizar a triste realidade em que se
encontram.
A responsabilidade social por meio da ação
Sopaterapia tem alcançado pessoas de diferentes perfis,
que vivem, cada um com sua peculiaridade, em situação de
rua, oferecendo às pessoas que vivem em situação de rua,
um pouco de dignidade e alento, minimizando os impactos
que tal situação proporciona.
Concluiu-se com a presente pesquisa que as
pessoas contempladas pela ação social Sopaterapia são em
sua maioria, do sexo masculino, de perfil jovem, entre 19 e
30 anos, que vivem em situação de rua há mais de 1 (um)
ano e usufruem do projeto desde o início da Ação.
Com a análise da Pesquisa, percebeu-se que na
ação social ora estudada, manifestações solidárias são
características visíveis, praticadas rotineiramente, de
maneira belíssima, por meio da distribuição de sopas às
pessoas em situação de rua. Ações como a da Sopaterapia
são importantes e merecem atenção cada vez maior, pois
têm potencial para modificar a realidade da Sociedade em
que vivemos.
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INTRODUÇÃO
Incorporados ao cotidiano dos seres humanos do
pós-Segunda Guerra Mundial, os produtos feitos de
plástico: eletrodomésticos, brinquedos, embalagens,
sacolas, partes e peças de automóveis, destacam a
dependência desse material incrivelmente versátil e
reutilizável. Crucial na revolução da indústria mundial, o
plástico está ao nosso redor de muitas maneiras e formas.
Esta enorme flexibilidade e versatilidade ocasionou, noutro
extremo, um grande desafio para o planeta. O que fazer
com os resíduos deste material?
A produção mundial de plástico atingiu, desde o
início até 2015, 8,3 bilhões de toneladas métricas de
plástico. Desse número, 6,3 bilhões de toneladas se
tornaram resíduos. Menos de 10% desse montante foi
reciclado. E a situação pode se agravar. Os pesquisadores
preveem que cerca de 12 bilhões de toneladas métricas de
resíduos plásticos terminarão em aterros sanitários ou no
ambiente natural até 2050 (SOARES, 2017). Em meio ao
oceano pacífico encontra-se uma Ilha de Lixo, que é um
grande aglomerado de lixo com 1,6 milhão de metros
quadrados de detritos e 79 mil toneladas de plástico, duas
vezes maior que a França (PARKER, 2018). Em uma
análise global sobre produção, uso e destino de todo
plástico já produzido no mundo os cientistas constataram
que: de todo plástico produzido no mundo a metade foi nos
últimos 13 anos, demonstrando a vertiginosa ascensão no
consumo deste material (GEYER, 2017).
Dentre tantos subprodutos plásticos incorporados
ao nosso cotidiano estão as sacolas plásticas, que foram
introduzidas no mercado na década de 70 e, a partir daí seu
consumo ganhou força ao longo dos anos. O exagero na
distribuição e no uso das sacolas plásticas pela população
é o grande problema, em especial através da sua
distribuição gratuita nos supermercados e lojas, que
embalam em saquinhos tudo o que passa pela registradora,
não importando o tamanho do produto que se tenha à mão
(FABRO, 2007).
Vários problemas ambientais são associados às
sacolas plásticas. Começando pela confecção, devido ao
fato de a matéria prima ser derivada do petróleo e gás
natural, recursos fósseis não renováveis, extremamente
poluentes. Outros pontos a salientar residem no uso
desmedido e no descarte indiscriminado. A utilização de
forma irracional tornou a sacola plástica um vilão
ambiental, a tal ponto que, em muitos países, estão
proibindo ou penalizando a utilização de sacolas feitas à
base de plástico, tamanha a influência negativa que este
material causa ao meio ambiente. A sacola consumida é
descartada de forma inadequada implicando enormes

problemas ao meio ambiente, causando mal aos seres
humanos e principalmente aos animais que ficam expostos
aos seus resíduos. Aves, peixes, tartarugas e até animais
domésticos que, muitas vezes, consomem esse material,
acabam morrendo por intoxicação ou asfixia. O fato de que
a população consome de forma exagerada e descarta
inadequadamente levou países e algumas cidades
brasileiras, a exemplo de São Paulo, a proibir o seu uso,
cobrar pelo fornecimento ou severamente tributá-la na
tentativa de inibir seu consumo.
A educação ambiental representa um passo preliminar de
grande importância para a implantação de Políticas
Ambientais nas esferas governamentais e das organizações
privadas, garantia da materialização de um sistema de
integração homem e meio ambiente. O artigo 225 da
Constituição Federal garante a todos o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, impondo ao Poder
público e à coletividade o dever de protegê-lo (BRASIL,
1988).
Nesta esteira, efetuou-se um levantamento junto aos
acadêmicos da faculdade La Salle Manaus objetivando
analisar as estratégias de uso e reuso das sacolas plásticas
feitas pelos estudantes. Avaliou-se também o nível de
conscientização ambiental e o nível de engajamento dos
acadêmicos diante do descarte das sacolas plásticas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para realizar a pesquisa utilizou-se o método
quantitativo, com abordagem em sala de aula, mediante
aplicação de questionário com 15 perguntas, possibilitando
69 respostas diferentes e cerca de 10 minutos para ser
respondido. A cobertura foi de 251 dos 1.180 alunos da
faculdade La Salle Manaus, sendo 129 mulheres e 122
homens, totalizando uma amostra de 21, 27 % do total de
alunos. Para contabilizar e analisar as respostas foi
utilizada uma tabela dinâmica, com os dados dispostos em
colunas indicando o gênero (Masculino/Feminino) e as
respectivas 15 respostas ao questionário. Desta forma, foi
possível analisar e cruzar as informações de acordo com a
necessidade para atingir os objetivos desta pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com o intuito de saber se os estudantes têm
conhecimento sobre o potencial poluidor das sacolas,
formulou-se a pergunta da Figura 01 e, com as respostas,
pôde-se constatar que os estudantes têm ciência do
potencial poluidor das sacolas plásticas sem, no entanto,
importarem-se com o problema, visto que 78% dos alunos
responderam que levam as compras em sacolas fornecidas
pelo supermercado e apenas 22% fazem uso de outros
meios de transporte para as compras, conforme Figura 02.
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contrária à cobrança, mesmo sabendo que essa cobrança
inibiria o consumo, conforme Figura 05, demonstrando o
pouco engajamento com o problema ambiental.

90%

Sim

8%

2%

Não

Não respondeu

62%

37%

Figura 1. Você acredita que as sacolas plásticas poluem o meio
ambiente?

1%
Não concordo

78%

Concordo

Não opinou

Figura 5. O que você acha da cobrança pela sacola fornecida pelo
comércio?

Sacolas do
mercado

14%

8%

Outras

Caixas de
papelão

Existe uma grande desinformação dos estudantes. A
maioria nem conhece um dos quatro pontos de coleta
seletiva na cidade de Manaus como vemos na Figura 6.
75%

Figura 2. Como você leva suas compras?

Muitos se utilizam do artifício de colocar sacolas extras
para suportar melhor o peso das compras Figura 03, mesmo
sabendo que não há necessidade. O resultado disso é
refletido nos aterros sanitários, destino final da maioria
destas sacolas, visto que a maioria descarta as sacolas de
forma incorreta, utilizando-as para colocar o lixo caseiro
ou simplesmente jogar fora, conforme Figura 04.

1%
Não conhece

Conhece

Não opinou

Figura 6. Você conhece algum lugar de coleta seletiva em
Manaus?

85%

13%
Sim

24%

Não

Averiguou-se também que 81% dos estudantes não
separam o lixo orgânico do inorgânico, nem tampouco
fazem o descarte segregando os materiais para reciclagem,
conforme Figura 7 e, para surpresa, apenas 37% dos
estudantes sabem que sacolas plásticas são recicláveis,
conforme Figura 8.

2%
Não Opinou

81%

Figura 3. Você coloca sacolas extras para suportar melhor o
peso?

81%

18%
1%
Não separa

Usa como Lixo

12%

7%

Descarta

Outro uso

Separa

Não opinou

Figura 7. Você separa seu lixo para coleta seletiva?

Figura 4. Qual é o destino das sacolas trazidas nas compras?

Quando questionados sobre a cobrança pelo fornecimento
destas sacolas pelo comércio, a maioria mostrou-se

Com o intuito de averiguar a aceitação, por parte dos alunos, a
respeito da cobrança pelo fornecimento das sacolas, sendo que,
desta vez, o valor arrecadado seria destinado a ações ambientais,
formulou-se a questão da Figura 9, indicando que os alunos
mudariam de ideia e, assim, passaram a concordar com a
cobrança.
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sacola se o valor arrecadado for direcionado a ações de
preservação ambiental, conforme Figura 9.
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65%

34%

1%
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Não opinou

Figura 9. Você concorda com a cobrança pelo fornecimento das
sacolas plásticas se o dinheiro arrecadado for utilizado em ações
benéficas ao meio ambiente?

CONCLUSÕES
As sacolas plásticas estão presentes em nosso
cotidiano, onde substituiu diversos materiais, causando
uma revolução na indústria, principalmente pela
diversidade em seu uso e pela facilidade de ser reutilizado.
O grande problema está no consumo exagerado e no
descarte inadequado, visto que a população não tem
orientações a respeito do uso consciente e da possibilidade
de sua reutilização, constatou-se que apenas 37% dos
entrevistados sabem que as sacolas plásticas são
recicláveis. Nesta pesquisa realizada com os alunos da
faculdade La Salle Manaus, observou-se que há pouco
engajamento dos estudantes nas questões ambientais e não
há estratégias de uso ou de reuso por parte dos acadêmicos.
Conclui-se, portanto, que os alunos desconhecem a
realidade e o problema em questão. Mister se faz realizar
campanhas educativas demonstrando as consequências do
uso inadequado, apontando as diversas possibilidades de
reutilização e a necessidade de reciclagem enfatizando os
locais de descarte. Com a implementação desses
procedimentos será possível reduzir o consumo e dar um
destino adequado ao material que for utilizado,
incentivando o descarte correto do material no meio
ambiente. O engajamento é necessário por parte da
população e do poder público, constatou-se que há apenas
quatro pontos de coleta em Manaus, insuficiente para uma
cidade deste porte. Em auxílio a tudo isso, poderá ser
utilizada a cobrança pelas sacolas nos pontos comerciais
com o intuito de inibir o consumo, visto que os
entrevistados apoiariam a cobrança pelo fornecimento da
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INTRODUÇÃO
A obesidade infantil e sua prevenção têm sido uma
preocupação, principalmente pelos órgãos de saúde, pois a
cada ano aumenta em todo o mundo, sendo considerada
pela OMS (Organização Mundial de Saúde) como a doença
do século XXI (Abrantes et al., 2003). Considera-se que
alguém está com excesso de peso quando tem o índice de
massa corpórea (IMC) entre 25 e 30, e, é considerada obesa
quando o IMC está acima de 30 (WHO apud Abrantes et
al, 2003). Desse modo, para que uma criança tenha uma
vida saudável, deve-se, cada vez mais, tomar cuidado com
o que ela está ingerindo, por mais agradável que possa
parecer aos seus olhos, pode gerar doenças.
A obesidade infantil, hoje, é um dos principais
problemas de saúde pública, afetando física e
psicologicamente as crianças (Pastura et al, 2005). Esta
ocorre devido ao descontrole alimentar, influenciado pelos
pais que, muitas vezes não têm essa preocupação, pois as
crianças estão ingerindo demasiadamente alimentos sem
nenhum valor nutricional e, apesar de ser de fácil
diagnóstico, a família muitas vezes demora muito para
notar e admitir o problema. Com isso, a criança poderá
apresentar aos longos dos anos um significativo de
aumento do seu peso corporal.
No contexto escolar, normalmente isso não tem sido
tratado de forma preventiva, pois o tempo destinado aos
exercícios físicos que poderia ser utilizado para amenizar o
ganho de peso corporal, não é suficiente para eliminar as
calorias acumuladas pelo organismo.
Assim, para o desenvolvimento do presente estudo,
levantou-se a seguinte problemática: O IMC é um método
eficaz para o professor de Educação Física avaliar seus
alunos e ajudá-los no controle e prevenção da obesidade na
idade infantil? Dado a importância dos níveis de aptidão
física para a boa saúde, sobretudo na fase escolar e o
crescente aumento de obesidade ocorridos neste período, é
imprescindível verificar se a quantidade de gordura
corporal afeta o desenvolvimento motor e a aprendizagem
escolar destas crianças.
Entre os diversos tipos de avaliações que existe, o uso
do IMC (índice de massa corporal) é bastante utilizado
como atual parâmetro para avaliar o nível de obesidade em
criança e adolescente devido à facilidade de manusear o
seu cálculo (Pais; Carrera, 2009). Assim, o objetivo do
presente estudo é avaliar a composição corporal de alunos
do 9º ano de uma escola da rede pública de ensino na cidade
de Manaus, utilizando como padrão o índice de massa
corporal (IMC), a fim de acompanhar o desenvolvimento
deles no período escolar, e auxiliar no controle e prevenção
da obesidade.

Quanto aos aspectos metodológicos, a pesquisa foi
bibliográfica e de campo, de caráter qualitativo e
quantitativo, com aplicação de questionários aos alunos do
9º ano do Ensino Fundamental da Escola Plínio Ramos
Coelho, da cidade de Manaus. Os dados obtidos foram
analisados e transformados em Tabela visando melhor
demonstrar os resultados da pesquisa.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A divisão por idade e sexo dos participantes foi assim
representada: alunos na idade de 14 a 16 anos, sendo 12 do
sexo masculino e 16 feminino; 21 alunos na idade de 14
anos, sendo 09 do sexo masculino e 12 feminino; 05 alunos
na idade de 15 anos, sendo 01 do sexo masculino e 04
feminino; 02 alunos na idade de 16 anos e nenhum do
feminino nessa faixa etária. Pode-se observar claramente
que a faixa predominante foi de 14 anos, em seguida a de
15 anos e por último a de 16 anos com menor índice de
público (Figura 1).
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Figura 1. Índice de Massa Corporal (IMC)
A Figura 1 mostra o resultado do IMC (índice de
massa corporal) que estão classificados dessa forma:
abaixo do peso:47% do sexo masculinos e 27% femininos
que se encontram com seu IMC não sendo alarmante; em
seguida se encontram com peso normal 40% feminino e
25% masculinos que está com seu IMC adequado à sua
idade; no grupo com sobrepeso estão 18% masculino e
18% feminino e por último, alunos que apresentaram
obesidade, 10% masculino e 15% feminino. Assim
percebe-se que o grupo sobrepeso e obesidade
apresentam dados preocupantes, uma vez que, sobrepeso
na infância é facilitador de doenças cardiovasculares na
fase adulta.
Estudo realizados por Luiz et al. (2005) aponta que o
problema da obesidade está relacionado à distúrbios
psicossociais, isolamento e rejeição pelos colegas. Tais
dificuldades
comportamentais
interferem
no

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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relacionamento social, familiar e acadêmico da criança,
depressão, ansiedade, baixo rendimento escolar.
No mesmo sentido, estudo desenvolvido por
Brandelero (2011) mostra que este atraso pode ser
causado pela inatividade ligada ao estado de obesidade
dificuldade para realização de atividades, vergonha da
exposição de sua aparência corporal. Este cuidado para
não se expor proporciona ao obeso a escolha de atividades
com abaixo gasto calórico.
Por isso, em muitos casos, os jovens obesos não
suportam o sentimento de exclusão em suas atividades
diárias, acabam por abandonarem hábitos de vida
saudáveis e que geralmente nessa faixa etária, estão
muitas vezes relacionados com as atividades desportivas
e em grupos. Ou seja, esses jovens passam a exercer
atividades entediantes, em casa, tais como passar horas
jogando videogame, assistindo desenho animado,
conectados via internet, entre outras atividades que não
possibilitam vivencias motoras amplas, limitando o
desenvolvimento de capacidades motoras que estão
latentes nesse período de vida, e que precisam ser
estimuladas.ao, e não participam de atividades físicas na
escola.
Assim, verifica-se que o índice de massa corporal pode
determinar a classificação quantitativa da massa corporal
através do grau de obesidade de um indivíduo,
possibilitando dados confiáveis para alertar tal perigo à
saúde (Queiroga, 2005). Portanto, o uso do índice de massa
corporal é uma ferramenta importante a análise
antropométrica para analisar o sobrepeso em criança e
adolescente (Souza et al, 2011).

CONCLUSÕES
A partir das exposições teóricas e resultados da
presente pesquisa, verificamos que a atividade física é
importante para o controle e prevenção da obesidade, pois
gera um gasto de calorias durante e após o exercício físico.
Além da atividade física, uma dieta adequada faz com
que a gordura seja perdida é importante, porém também
provoca uma perda de massa muscular, e, por este motivo
a atividade física deve ser feita isolada ou de forma
combinada com a dieta, pois enquanto a gordura é perdida,
a massa sem a gordura permanece ou é aumentada. Os
efeitos da atividade física são positivos, pois muitas
condições patológicas, inclusive a obesidade, podem
melhorar pela prática dela.
Ressalta-se que os benefícios da prática de exercícios
aparecem em todos os pontos do organismo. No que se
referem ao musculoesquelético, por exemplo, as atividades
físicas melhoram a força e o tônus muscular, além da
flexibilidade, fortalecimento dos ossos e das articulações,
ajudando também no desenvolvimento das habilidades
psicomotoras da criança e do adolescente.
Portanto, percebe-se a importância de se realizar a
avaliação antropométrica para identificar os níveis de
obesidade em crianças do Ensino Médio da Escola Plínio
Ramos Coelho, na cidade Manaus.
O uso da avaliação antropométrica utilizada por
profissional de educação física tem uma grande
importância, pois através da avaliação do IMC pode-se

realizar uma análise dos dados que possibilitam
identificar muitos alunos com baixo peso e um valor além
do desejado de alunos com sobrepeso e obeso.
Assim, entende-se que uso da avaliação antropométrica
gera um resultado positivo para a escola e para os alunos.
Pois a partir dos dados, a escola pode mobilizar os pais dos
alunos conjuntamente com os profissionais da instituição,
participarem de eventos sobre estilo de vida saudável, tanto
envolvendo alimentação, quanto o exercício físico para
prevenir a obesidade.
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INTRODUÇÃO
A inclusão escolar de autistas e deficientes visuais é
sempre um grande desafio para instituições de ensino
regular, pois muitas escolas não se sentem preparadas para
recebê-los. Enquanto sociedade, temos a obrigação de
auxiliar na inclusão e no acolhimento desses cidadãos, para
que haja um melhor desempenho dos alunos com
necessidades especiais.
A Educação Física tem como objetivo, minimizar os
problemas e assegurar esta inclusão, possibilitando
autoconfiança, liberdade e autonomia, focando na
construção social dos mesmos, tendo no judô e no jiu-jitsu
os mediadores deste processo.
Nesse sentido, nosso problema de pesquisa foi: de que
forma os jogos de combate podem contribuir no processo
de inclusão dos alunos deficientes visuais e dos com TEA?
Tendo como objetivo geral: analisar como os jogos de
combate podem contribuir no processo de inclusão de
alunos deficientes visuais e dos com TEA. E objetivos
específicos: 1. conhecer a metodologia utilizada pelos
professores no desenvolvimento das aulas; 2. avaliar a
evolução interpessoal dos alunos a partir das aulas de jiujitsu e judô; 3. identificar quais princípios dos jogos de
combate são utilizados para gerar uma relação entre o
professor e aluno.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nosso trabalho, de natureza qualitativa, buscou
compreender de forma indutiva como os indivíduos eram
inseridos nas aulas de Educação Física nas instituições que
frequentavam. Nesse sentido, foi realizada uma entrevista
com um aluno deficiente visual, participante de uma
escolinha de judô, bem como observação e entrevistas com
alunos participantes das aulas de jiu-jitsu em outra
instituição de Manaus.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Durante a entrevista realizada com um atleta judoca de
22 anos, deficiente visual, o mesmo nos falou um pouco da
sua vida como atleta e seu desempenho: “Na minha
categoria é um esporte paraolímpico e, para largar o crime,
eu entrei para o judô”, disse o aluno entrevistado.
Indo ao Instituto Semear, que atende crianças e jovens
autistas, foi possível observar que o trabalho desenvolvido
com eles é de suma importância para o desenvolvimento
deles, visto que nesta instituição existe acompanhamento
psicológico, fonoaudiólogo além de um profissional de
Educação Física acompanhando os alunos durante o
desenvolvimento das atividades.

Podemos observar que, quando os alunos são levados ao
tatame, local de prática do jiu-jitsu, é desenvolvido o
tratamento pelo toque, trabalhando uma ginástica passiva
através da metodologia do jiu-jitsu adaptado, onde o corpo
do professor se une ao corpo do aluno e o mesmo consegue
realizar alguns movimentos específicos da luta além de
gastar energia enquanto desenvolvem a aula.
Este trabalho também foi desenvolvido com o intuito de
analisar a metodologia de ensino do professor, atribuindo
de forma pedagógica o esporte de combate para tratamento
evolutivo dos alunos observados.
O judô adaptado teve início no Brasil na década de 1980,
na qual a prática do judô acontecia, muitas vezes, dentro
das academias onde também apareciam alunos deficientes
visuais, então sentiu-se a necessidade de o professor
adaptar as aulas para que esses alunos participassem delas.
Atualmente os atletas têm grande incentivo por parte do
governo, para que ocorra a participação dos mesmos em
competições nacionais e internacionais. O judô
proporciona uma vasta vivência motora aos seus
participantes, como por exemplo, na aprendizagem dos
golpes e nas quedas, os alunos desenvolvem lateralidade,
noção de espaço temporal, bem como a melhoria no
deslocamento dentro e fora do tatame.
Observamos que, nas duas instituições visitadas, o
professor de judô não muda o seu treino por causa dos
alunos com necessidades especiais, apenas adaptam
algumas situações para que o atleta se sinta seguro nas
aulas, perguntando e interagindo com o atleta para que este
consiga mentalizar o golpe.
Percebemos também que o atleta deficiente visual,
citado no início, tem o judô como uma experiência única,
que o fez largar o mundo do crime para ter uma outra vida
totalmente diferente da sua vida antiga.

CONCLUSÕES
A construção de uma sociedade inclusiva é um
processo de fundamental importância para o
desenvolvimento e manutenção de um estado democrático.
Entende-se por inclusão e garantia, a todos, do acesso
contínuo ao espaço comum da vida em sociedade.
Sociedade essa que deve estar orientada por relações de
acolhimento à diversidade humana, de aceitação das
diferenças individuais, de esforço coletivo na equiparação
de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em
todas as dimensões da vida.
Percebemos que os indivíduos investigados tiverem nos
jogos de combate o trampolim para a inclusão, no qual
tiveram suas vidas transformadas, bem como sentiram-se
membros da sociedade na qual estão inseridos, eis o
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principal
objetivo
das
atividades
educativas,
principalmente na área da Educação Física.
Cabe ao professor, mediante seus recursos, acolher
estes alunos, e inseri-los na sociedade, no grupo, por meio
de métodos e técnicas de acolhimento e pedagógicas que
visem o pleno desenvolvimento das habilidades e
competências individuais e coletivas.
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O estudo revelou a precariedade na infraestrutura da

INTRODUÇÃO
O objetivo do presente estudo é abordar a importância
da Educação Física aliada à hábitos alimentares saudáveis,
como forma de contribuir para o bem-estar dos alunos na
escola pública. A educação para a saúde deve se iniciar nas
idades da pré-escola (Educação Infantil) e escolar (Ensino
Fundamental) devido a sua maior receptividade de adoção
de novos hábitos, e, ainda, porque as crianças se tornam
excelentes mensageiras e ativistas de suas famílias e
comunidades (Vilarta, 2008).
Objetivou-se analisar como a Educação Física pode
contribuir para a conscientização de hábitos alimentares
saudáveis entre os alunos do Ensino Fundamental II na
escola pública. A contribuição da Educação Física e da
escola é fundamental nesse processo, sendo eles capazes de
possibilitar uma educação baseada na promoção da saúde,
motivando os alunos sobre a importância de a prática de
atividade física regular como forma de prevenção de
doenças, garantindo assim um maior equilíbrio corporal.
Portanto, é possível promover a modificação dos
paradigmas tradicionais para enfoque integrais de saúde e
qualidade de vida no ambiente escolar, sensibilizando e
motivando os alunos para os cuidados corporais, através da
prática de atividades físicas, aliada a uma alimentação
balanceada.

escola quanto a falta de ambiente para as práticas
desportivas. Além disso, observou-se o alto consumo de
alguns alimentos, destacando-se o consumo de café, total
de 69 respondentes (75,82%), além de suco e refrigerante,
em casa, conforme observamos na Figura 1.

Figura 1: Alimentos comumente consumidos no café da manhã
os alunos.

Observamos que o que é consumido em casa não difere
muito do que é oferecido pela escola como merenda aos
alunos, conforme observamos na Figura 2.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesse sentido, a pesquisa, de caráter qualitativo, foi
realizada através de questionário e observação. A aplicação
do questionário foi realizada em junho de 2018, com 91
alunos, de séries e idades diferentes do Ensino
Fundamental II, de 11 a 16 anos de idade, em uma Escola
Estadual de Manaus. Após a coleta de dados, foi feita a
tabulação para análise dos dados. Além do questionário,
foram feitas observações nas dependências da escola, para
verificar as condições das aulas práticas. Utilizamos um
questionário de aspectos ligados à qualidade de vida e
hábitos alimentares destes estudantes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O papel do profissional em educação física é promover
a conscientização e conhecimento de prática saudável para
os alunos, desenvolvendo exercícios lúdicos e brincadeiras
envolvendo a cultura do movimento corporal, a prática de
atividade física e os bons hábitos alimentares, importantes
a todos os indivíduos e em todas as idades (Santana; Costa,
2016). No entanto, a contribuição da Educação Física na
qualidade de vida dos alunos só é possível se aliada à
hábitos alimentares fora e dentro da escola.

Figura 2: Merenda oferecida pela escola aos alunos.
Podemos perceber que suco com bolacha e açaí na
merenda escolar, são o que comumente é oferecido aos
alunos, apresentando uma deficiência de alimentos in
natura, como frutas, por exemplo, além da diversificação
de outros alimentos, visando aumentar a possibilidade de
oferta de nutrientes, visando sanar as deficiências muitas
vezes trazidas de casa.
A Educação Física escolar só pode colaborar com uma
melhor qualidade de vida aos alunos se, e somente se, esta
vier acompanhada de orientação nutricional, caso
contrário, talvez os alunos não se sintam motivados, nem
com força suficiente para praticar esportes ou fazer
atividade física (Vilarta, 2008).
Percebemos que a alimentação é pobre em nutrientes,
tanto em casa quanto na escola. Sendo assim, cabe ao
professor de Educação Física orientar os alunos a
procurarem diversificar os alimentos, bem como interagir
junto à nutricionista da escola quanto à disponibilidade de
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pratos e lanches mais nutritivos, visando suprir as
deficiências nutricionais de casa.

CONCLUSÕES
Reforça-se a importância da Educação Física na
promoção de hábitos alimentares saudáveis aliada à prática
de atividades físicas na escola. Percebemos que o
profissional de EF se faz uma figura fundamental para as
mudanças de paradigmas, além das possibilidades de se
discutir esta temática no cumprimento do currículo de EF
escolar. Em conjunto com demais profissionais na escola,
gestor escolar e nutricionista, desenvolver um programa de
melhoria permanente na qualidade da merenda escolar.
De acordo com a Organização Mundial da Saúde
(OMS), para uma boa qualidade de vida, devemos ser
fisicamente ativos. A boa saúde é reflexo de uma
alimentação saudável.
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aplicado aos alunos para conhecer os motivos da evasão
nas aulas de educação física.

INTRODUÇÃO
A educação, como um processo de humanização,
ocorre ao longo da vida em diferentes contextos de
socialização, como a casa, a rua, o trabalho, a igreja, a
escola, entre outros espaços e tempos (Batista, 2009). É um
continum ligado à aquisição e à articulação de
conhecimentos de origem popular e científica, na medida
em que (re)organiza, (re)incorpora e (re)cria tais saberes.
Para que possamos pensar em um processo educacional
sistematizado na escolarização, é fundamental levar em
consideração os aspectos que fazem parte da cultura dos
educandos.
Em relação à influência cultural na
identificação e na permanência dos alunos nas aulas de
Educação Física devemos considerar que as influências da
personalidade de cada indivíduo, suas experiências
individuais e o ambiente social da escola são fatores
determinantes na motivação para as aulas de Educação
Física. Sendo assim, a análise dos signos e práticas da
educação física nos tempos e espaços da escola pode
contribuir para a compreensão da juventude como
categoria sócio histórica e cultural.
Nesse sentido, é necessária a compreensão de que a
inserção do jovem no contexto escolar promove a
constituição do “sujeito jovem escolar”, permitindo o
reconhecimento de sua “condição de jovem” na
constituição do “código disciplinar” da educação física
(Debortoli; Linhares, 2004).
A aula de educação física proporciona aos alunos uma
cultura corporal de movimento e atividade física com
objetivo voltado ao lazer, saúde, bem-estar e socialização
permitindo maior interesse em praticar as aulas de
educação física durante e após a escola. Embora os
parâmetros curriculares nacionais coloquem como
prioridade no ensino médio a forma geral dos educando,
com o intuito a pesquisa, a busca, a analisa e a seleção de
informações, para que o indivíduo possa assumir uma
postura ativa prática das atividades física, pelo
desenvolvimento de sua
Consciência quando a
importância de uma vida ativa e saudável no exercício
pleno da cidadania – PCNs (Brasil, 1996), a não
participação nas aulas de educação física no ensino
médio, pode comprometer os propósito educacionais.
Desta forma, nesta investigação vamos observar os
motivos que levam alunos do ensino médio de escolas
públicas, de ambos os sexos, a não participação nas aulas
de educação física escolar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa partiu do método indutivo, descritivo, e de
natureza qualitativa. A coleta de dados foi feita com 107
alunos do Ensino Médio de uma escola pública estadual na
zona oeste de Manaus/AM, por meio de um questionário

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A Educação Física na escola é muito prestigiada no
sentido lúdico, o momento no qual os alunos se sentem em
uma atividade física, que não tem qualquer semelhança às
outras disciplinas escolares.
A Educação Física obtém o primeiro lugar entre as
disciplinas que os alunos mais gostam, entre tanto caí para
sétimo lugar em importância. Os alunos distinguem,
portanto, entre o gostar, o prazer, que uma disciplina pode
lhes proporcionar e a utilidade que as outras disciplinas
podem ter para suas vidas no mundo do trabalho (Lovisolo,
1995).
Foi questionado inicialmente com os alunos se gostam
das aulas de Educação Física, e 88% responderam que sim
gostam das aulas, 10% responderam que não gostam das
aulas de educação física, e 9% não soube responder à
pergunta pois tinham dúvidas sobre a disciplina (Figura 1).
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Figura 1: Você gosta das aulas de Educação física?
Os alunos sentem-se entediados, pois a rotina por
praticar as mesmas atividades desmotiva-os a participar
das aulas. Quando perguntado aos alunos o que
desestimula a participarem das atividades físicas escolares,
37% afirmaram que o fato de ser no primeiro tempo ,17%
afirmou que a farda apropriada,12% que meninos não
deixa as meninas jogar, 11 % que o esporte e repetitivo, 5%
afirmou que a falta de professor e quando tem ele deixa
muito livre, 8% não tem ambiente adequado, 6% falta de
administração do professor com a aula prática , 11% e não
soube responder (Figura 2).
Após a análise dos questionários, tornou-se evidente que
as turmas avaliam a disciplina Educação Física como
desnecessária para o quadro curricular do Ensino Médio,
apontando que esta não traria os benefícios necessários
para as provas seletivas, assim não sendo atribuída tal
importância. Foi atribuído como um fator à exaustão nas
aulas de Educação Física, por ser cobrado fardamento
adequado dos alunos nas aulas práticas e pelo fato de
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ocorrer no primeiro tempo, e muitas das vezes a falta de
professor para lecionar as aulas de educação física.

Educação Física “para” e “com” as crianças. Pensar a Prática,
Goiânia, n. 5, p. 92-105, jul.-jun. 2004.
LOVISOLO, H. R. Educação Física: a arte da mediação. Rio de
Janeiro: Sprint, 1995.
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Figura 2: Para você, o que desestimula os alunos a participarem
das atividades físicas escolares?

CONCLUSÕES
Através da pesquisa observamos a dificuldade dos
alunos em entender o valor da disciplina Educação Física.
Percebemos a necessidade de procurar meios para diminuir
essa visão e consequentemente a evasão durante as aulas
na instituição.
Deste estudo foi o de investigar as prováveis causas da
evasão nas aulas de Educação Física no Ensino Médio.
Sendo assim, após o término da pesquisa de campo,
podemos concluir que a evasão no ensino médio se
encontra vinculada ao uso de práticas desportivas e pela
falta de metodologia ao aplicar suas aulas e a falta de
professores com a disciplina.
Com a observação dos fatos que notamos e citamos no
estudo realizado podemos afirmar que o professor de
Educação Física Escolar ao exercer sua função deve
manter-se atualizado e buscando sempre renovar seu
conhecimento em toda a sua área de atuação,
proporcionando atividades que educam, desenvolvam e
que motivem os alunos, para que a evasão de suas aulas
possa ser o mínimo possível.
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INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Vivenciamos um momento em que mundialmente se fala
na inclusão escolar de alunos com necessidades especiais,
na rede regular de ensino. Sabemos que a legislação é
explícita, quanto à obrigatoriedade em acolher e matricular
todos os alunos, independentemente de suas necessidades
ou diferenças. Por outro lado, é importante ressaltar que
não é suficiente apenas esse acolhimento, mas que o aluno
com necessidades físicas especiais tenha condições
efetivas de aprendizagem e desenvolvimento de suas
potencialidades. Desta forma, é necessário e urgente, que
os sistemas de ensino se organizem para que além de
assegurar essas matrículas, assegurem também a
permanência de todos os alunos, sem perder de vista a
intencionalidade pedagógica e a qualidade do ensino.
Considerando
que
os
fundamentos
teóricometodológicos da Educação Inclusiva, baseiam-se numa
concepção de educação de qualidade para todos e no
respeito à diversidade dos educandos, é imprescindível
uma participação mais qualificada dos educadores para o
avanço desta importante reforma educacional, para o
atendimento das necessidades educativas de todos os
alunos, com ou sem deficiências.
Infelizmente, o despreparo dos professores figura entre
os obstáculos mais citados para a educação inclusiva. É um
grande desafio, fazer com que a Inclusão ocorra, sem
perdermos de vista que além das oportunidades, é preciso
garantir o avanço na aprendizagem, bem como, no
desenvolvimento integral do indivíduo com necessidades
educacionais especiais.
Este pesquisa objetivou refletir sobre a inclusão escolar
de alunos com necessidades especiais, através de estudos e
discussões sobre o assunto, proporcionando uma visão
geral da história da educação especial e das políticas de
educação especial no Brasil, bem como as especificidades
de cada necessidade educacional especial e algumas
contribuições ao aluno, no sentido de como trabalhar a
inclusão nas aulas de Educação Física.

De acordo com o último Censo brasileiro, um quarto da
população do país possui algum tipo de deficiência. O
número representa cerca de 45 milhões de pessoas, que
assim como as demais, precisam estar incluídas no
ambiente social. Em sala de aula não é diferente.
A lei Nº 13.146, que se refere ao Estatuto da Pessoa
com Deficiência, prevê a inclusão e o tratamento da pessoa
com deficiência com igualdade. O capítulo IV, que trata do
direito à educação, reforça que é dever do Estado, da
família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar
educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda forma de violência,
negligência e discriminação.
Para analisarmos as respostas às entrevistas feitas com
os professores, faremos uma compilação delas,
apresentando em três perguntas os aspectos relevantes da
pesquisa, a fim de sermos sucintos nas colocações.
Pergunta 1: Ficou alguma lacuna em sua formação
acadêmica, que poderia ter auxiliado na inclusão do aluno
com necessidade especial no ambiente escolar? Todos os
dez professores responderam que sim, ficou faltando ser
trabalhado o tema “inclusão” durante sua formação.
Pergunta 2: Existe alguma dificuldade em trabalhar com
o aluno com NEE? Se sim, quais? Muitas são as
dificuldades apresentadas pelos professores, entre elas a
falta de adaptação dos espaços físicos das escolas, a falta
de profissionais especializados para trabalhar com esses
alunos, e a não citada, mas presente “discriminação”, por
esse aluno especial necessitar de uma atenção diferenciada
dos demais.
Pergunta 3: Na sua compreensão, de quem é a
responsabilidade em fazer essa inclusão no ambiente
escolar? Certamente que de todos, uma sociedade em que
o tema “inclusão” precisa ser trabalhado por todos aqueles
que cercarem uma criança, adulto ou idoso com alguma
necessidade especial.
Conforme observamos pela fala dos professores,
podemos perceber que incluir alunos com deficiência na
escola é, atualmente, um dos maiores desafios
educacionais. Neste propósito, faz-se necessário que a
escola crie oportunidades e viabilize à comunidade escolar,
mais especificamente para os professores, romper com as
barreiras nas aulas de educação física.
Nesse processo de Inclusão educacional muitas
barreiras já foram derrubadas. O fato de o aluno estar
participando dessas atividades. Mas é importante ressaltar
que estar na escola não significa que esse aluno foi
incluído. Faz-se necessário que ele participe do processo
educacional e que seja aceito por todos como alguém que,
apesar das limitações, aprende (Atos Prinz, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesse sentido, buscamos identificar, através das aulas
de educação física, as principais metodologias utilizadas
pelos professores. Para isto partimos do método indutivo,
descritivo e qualitativo, utilizando como instrumentos de
coleta de dados um questionário aplicado à 10 professores
das escolas públicas estaduais de Manaus, onde buscamos
verificar de que maneira esses profissionais agem com
alunos portadores de NEE durante suas aulas. Além disso,
fizemos uma observação das dependências da escola
quanto à adequação da sua infraestrutura para o
atendimento aos alunos com NEE.
280

Por isso, a participação desse aluno nas atividades
escolares deve ser estimulada, oferecendo-se os recursos
necessários para que ele se sinta capaz de dar respostas
significativas. A preocupação com a aprendizagem desse
“aluno especial” deve ser alvo de discussão, como a de
qualquer outro aluno da escola, tendo em vista que a pessoa
com deficiência estará, como os demais, aprendendo a
desenvolver suas potencialidades. Em contrapartida,
precisamos identificar o que mais tem sido impedimento
para que esses “alunos especiais” adquiram os
conhecimentos acadêmicos.
Será que a escola é de fato inclusiva? O prédio possui
acessibilidade? O currículo está adequado? A forma de
ensinar está condizente com a necessidade apresentada?
Essas são algumas barreiras físicas e espaciais, mas é
importante pontuar que o grande impasse se encontra nas
barreiras atitudinais. As barreiras que estão nas mentes das
pessoas são as mais difíceis de derrubar. O processo de
inclusão é um processo de aprendizado. Conviver com o
“diferente” abre espaço para que as barreiras atitudinais
sejam quebradas (Atos Prinz, 2011).
A comunidade escolar (alunos, funcionários,
professores, pais) se sente comprometida com o processo
inclusivo e trabalham de forma integrada, desmistificando
opiniões e colocando em prática os princípios que ora se
encontram fossilizados. É claro que ainda há um longo
caminho a ser percorrido em prol da inclusão das pessoas
com deficiência nas escolas, mas ao darmos o primeiro
passo tudo se torna mais viável e executável. Os
professores são peças fundamentais nesse processo de
transformação; daí a necessidade de serem pesquisadores e
executores daquilo em que acreditam (Braga, 2011).
“Ensinar para transformar Vidas” precisa ser real na
vida de uma escola que se propõe a ensinar princípios
eternos. Em contrapartida, a educação é uma tarefa muito
importante para ser executada só por professores. Todos
devem fazer parte desse processo, desempenhando cada
um seu papel.

CONCLUSÕES
Podemos concluir que a inclusão remete à urgência da
transformação de toda a realidade social e escolar. A
escola, preconiza as mudanças relacionadas ao
acolhimento do sujeito como ser em constante construção
e desenvolvimento. O conhecimento deve, outrossim, ser
percebido não como algo determinado e acabado, mas
como o produto da co-construção gerado pela interação
entre o indivíduo, o meio físico e as relações humanas.
Portanto, isso significa a reflexão sobre as concepções
que permeiam as construções cognitivas de pais, de
professores e de todos os agentes da escola, que culminem
em práticas em que a prioridade seja dada à mediação do
outro, em se tratando da disponibilização dos bens culturais
à participação do deficiente múltiplo.
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INTRODUÇÃO
Neste trabalho discute-se a prevenção do uso de drogas
na escola. O consumo de drogas cresce exponencialmente
a cada dia, se fazendo presente em diversos estratos da
pirâmide social, podendo ser encontrada até mesmo nas
escolas. A escola é um dos locais no qual se instigam o
conhecimento e formam cidadãos participativos, capazes
de analisar o que é bom ou não para si, por isso desenvolver
possibilidades de prevenção ao uso de drogas na escola é
fundamental, visando contribuir na construção de cidadãos
conscientes e autônomos.
Durante um longo período, a abordagem do tema
drogas foi considerada tabu nas escolas brasileiras. A
escola não é afastada da maior parte da sociedade e é
preciso construir caminhos que aproximem ainda mais a
escola e a sociedade. Dos vários ambientes que requerem
prevenção no uso de drogas, a escola de ensino
fundamental e médio tem sido indicada como um dos mais
propícios para ações desta natureza considerando-se
diversas particularidades.
Primeiramente, o público atendido pela escola
encontra-se em uma faixa de idade que corresponde,
segundo as estatísticas, ao período da vida onde grande
parte das pessoas começa a experimentar alguma droga.
Desse modo, uma intervenção preventiva neste momento
será muito mais eficaz no sentido de se interromper a
tendência do usuário em prosseguir para outros níveis de
utilização da droga em maior frequência. Diversas
características da adolescência têm sido elencadas como
fatores de risco para o início do uso de drogas entre as quais
podemos destacar a tendência de contestar o que é definido
como correto e a necessidade de inserção no grupo social,
de ser aceito.

Foi averiguado que a maioria dos entrevistados já ouviram
falar sobre as consequências que as drogas causam no
corpo humano. Sendo que, de 60 alunos, 14 disseram que
sim, 27 que não, 10 talvez e 9 não souberam responder se
eram a favor da legalização de algum tipo de droga no
Brasil. Tendo como grande maioria o conhecimento de que
a idade média que os usuários de drogas começam a usar é
de 10 a 15 anos. Pode-se perceber também que os alunos
demonstraram conhecer os principais motivos que levam
as pessoas às drogas: Influência dos amigos 28%,
Problemas pessoais 14%, Curiosidade 11%.
Os alunos também disseram não saber responder se a
escola tem algum meio de prevenção às drogas,
responderam de forma sucinta e escrita que, a melhor
maneira de prevenir o uso de drogas seria através de
palestras, reforçando a segurança da escola, mostrando as
consequências que as drogas causam e fazendo atividades
criativas para manter a mente dos alunos ocupada com algo
que seja importante para os mesmos.

CONCLUSÃO
Constatou-se, no trabalho realizado com os alunos da 7°
e 8° séries que: Os alunos têm conhecimento e sabem as
consequências que as drogas causam no corpo humano,
tendo-os consciência de que é possível adquirir a mesma
dentro da instituição de ensino; a escola não apresenta um
meio de contribuição para prevenir o uso de drogas; e é
necessário abordar mais o assunto perante os estudantes.

AGRADECIMENTOS
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agradecemos também ao Me. Jones Godinho, pela
oportunidade e ensinamentos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nossa pesquisa parte do método dedutivo, de
característica qualitativa, visando, por meio da aplicação
de questionários e observação das aulas de Educação Física
em uma escola da rede pública municipal de Manaus,
compreender o conhecimento dos alunos sobre as
consequências do uso de drogas, bem como sobre a atuação
da escola na prevenção. Nossa pesquisa foi feita com
alunos do 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II,
totalizando 60 alunos, sendo eles 27 do sexo masculino e
33 do sexo feminino.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Após as análises dos questionários feitos com alunos do
sétimo e oitavo ano, contendo a idade média de 13 a 17
anos pode-se inferir o nível de conhecimento deles a
respeito das drogas.
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de vingança, e até mesmo o suicídio e ataques suicidas,

INTRODUÇÃO

como já existem casso no mundo inteiro (Figura 1).

O bullying, pode ainda parecer um termo desconhecido
pra algumas pessoas, porém brigas, xingamentos, ofensas,
agressões físicas e psicológicas que são termos mais
conhecidos e podem explicar melhor a importância desse
termo que surgiu na Suécia em meado dos anos 70, este
termo que tem o significado popular de “brigão ou
valentão” serve para nomear pessoas que causam agressões
seja ela física ou psicológica, a outras por prazer ou
satisfação. Aqui neste trabalho, falaremos do bullying
escolar que se caracteriza por agressões físicas ou morais,
que são agressões repetitivas a uma determinada vítima,
sem motivo algum e que o agressor busca apenas impor
superioridade perante a outra pessoa, geralmente o
agressor não tem uma boa estrutura familiar, também
sofrendo algum tipo de violência, e descarregando sua ira
em outras pessoas. Mostraremos onde o bullying está
presente, os tipos de bullying, e quais as consequências esta
prática traz às pessoas que sofrem com ela. Este projeto
tem por objetivo analisar a percepção de professores a
respeito do bullying no contexto escolar.

Figura 1. Comportamentos identificados como Bullying

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo foi realizado com 31 profissionais da
área da educação lotados em duas escolas públicas da zona
centro-oeste de Manaus: Escola Senador Petrônio Portella
e Escola Estadual Senador Manuel Severiano Nunes. Para
coleta de dados foi utilizado um questionário composto por
4 questões: A primeira questão, composta por 7 itens,
busca investigar os comportamentos identificados como
sendo bullying. A segunda questão investiga sinais e
sintomas de alunos alvos de bullying. Na terceira questão,
com 11 itens, buscou-se verificar as dificuldades do
profissional da educação em identificar situações de
bullying. Para a quarta questão, foram apresentados 21
itens representativos de ações a serem tomadas pela escola
e/ou profissional da educação quando da ocorrência de uma
situação de violência no ambiente escolar.

Sinais e Sintomas de alunos alvos do Bullying. Com base
nos dados do gráfico pode-se perceber que a maioria das
respostas dadas pelos professores, é que as vítimas que
sobre esse tipo de agressão tendem a se tornar crianças com
problemas de depressão e acabam se isolando, tendo
dificuldade de sair de casa e consequentemente faltando a
escola, por não se sentir seguro neste ambiente. Geralmente
as crianças que sofrem bullying guardam o que estão
passando para si próprio, devido à falta de diálogo ou por
se sentirem culpadas, assim dificultando na identificação
do problema pelos pais e professores, mas este gráfico
mostra que existem outras maneiras de identificar se o
aluno está sofrendo ou não alguma violência, com isso o
professor pode interferir e colaborar para sua melhora
(Figura 2).

Figura 2. Sinais e sintomas de alunos alvo de Bullying

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Além destes sintomas psicológicos, existem os
Comportamentos que identificam o Bullying. Nesse
quesito podemos verificar que todo comportamento de sintomas físicos em que os pais e professores devem ficar
bullying está ligado diretamente a agressividade, tais atentos, estão entre eles a falta de apetite, o choro constante
comportamento não são difíceis de serem identificados, e muitas das vezes sem motivo, chegar em casa com
porém neste caso as atitudes diretas de agressores hematomas, feridas, tem dificuldade para dormir e também
determinam quem é o agressor e quem é vítima, porem vale algumas vítimas de bullying iniciam o consumo de álcool
ressaltar que há casos em que essa problemática é agressiva e drogas, prejudicando a saúde. O diálogo com a criança
em outros aspectos, como por exemplo o ciber-bullying ou deve ser diário para perceber como ela se sente na escola.
agressões verbais e psicológicas, as quais muitas das vezes Muitas crianças entram em depressão porque a
tem resultados muito mais devastadores que agressões identificação e o tratamento são feitos tarde demais por isso
físicas, levando as vítimas a possíveis depressões, desejo
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deve haver todo esse cuidado tanto na escola, quanto em
casa, pois o bullying está em todos os lugares.
Dificuldade na identificação do Bullying. pode-se dizer
que os professores acreditam que faz parte do
amadurecimento do aluno e que é uma brincadeira da
idade. Neste caso segundo a pesquisa os professores não
têm conhecimento sobre o assunto, com isso encontrão
problemas em reconhecer a existência do problema e
resolvê-lo. Assim devem caracterizado como um grande
problema social que dever ser conhecido e combatido,
assim como todas as formas de atitudes agressivas
realizadas de forma voluntária e repetitiva que ocorre sem
motivação evidente (Figura 3).
Então é óbvio que para obter conhecimento sobre o
assunto é necessário entender que o bullying é
caracterizado por diversos atos de agressão e desrespeito.
Saber diferenciar de brincadeira ou que faz parte do
desenvolvimento da vítima, desta forma identificar o
Bullying pode ocorrer tanto na escola como em outros
lugares em que a adolescentes e crianças

Figura 3. Motivos que dificultam identificar situações de
Bullying

Combate do Bullying. A maioria das pessoas que sofrem
pelo Bullying tem que imediatamente alertar
primeiramente aos pais tanto do agressor quanto do
agredido para que eles tenham noção do que está
ocorrendo. Vale ressaltar que o Professor irá ter um papel
bastante difícil para mostrar ao agressor de que aquilo que
ele fez é extremamente inadequado e que tem que fazer se
conscientizar para ter um ambiente escolar mais seguro e
bem sadio (Figura 4).

gravidade desse problema bastante recorrentes em
ambientes tanto escolares quanto no dia a dia fora da
instituição.
.

CONCLUSÕES
O tema proposto para a realização deste trabalho, foi um
tema que no início todos achavam que seria algo simples e
fácil para ser realizado, porém não sabiam que seria um
assunto que mudaria a percepção de alguns, pois viram que
uma simples brincadeira pode não parecer nada para quem
praticou, mas para quem sofreu, pode significar muita
coisa. Percebeu-se que muitas pessoas praticam o bullying
e acabam nem percebendo, por ter se tonado algo comum,
como por exemplo, chamar uma criança de “gordinha”,
sem maldade, só que como se trata de uma criança, não se
sabe como ela irá entender essa expressão.
Muitas crianças acabam se tornando depressivas por
conta destes tipos de brincadeira, não necessariamente
dentro da escola, mas também dentro de casa. Na escola os
professores devem ficar atentos a qualquer tipo de
brincadeira que possa ser interpretada de outra maneira, e
que eles entendam que brincadeiras que possam ter um
fundo malicioso, não fazem parte da fase da criança ou do
adolescente, e deve haver a intervenção por parte deles.
A pesquisa de campo realizada ajudou bastante para o
maior entendimento sobre o assunto e colaborou para que
se entendesse quais são as dificuldades enfrentadas pelos
professores na identificação e no combate ao problema nas
escolas, sabendo diferenciar a vítima do agressor, também
mostrando quais as consequências do bullying praticado
hoje, como: depressão, uso de drogas, alcoolismo ou até
mesmo a morte. Por isso, deve-se criar mais atividades
dentro da escola sobre interação social, respeito ao
próximo e este tema deve estar mais presente no dia a dia
dos alunos, não apenas das crianças.
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da solução, realizando claramente
Responsabilidade Socioambiental.

INTRODUÇÃO
A empresa Coca-Cola Company é líder na indústria de
bebidas, o que a torna uma empresa transnacional com uma
influência que vai além do seu território de origem. Sua
produção e venda de embalagens de bebidas é de larga
escala, e consequentemente, o descarte é maior. Em contra
resposta aos níveis de poluição nos ambientes terrestres e
marinhos, a Coca-Cola junto de seus parceiros criou um
projeto chamado Mundo Sem Resíduos que consiste em
coletar e reciclar o equivalente a cada garrafa ou lata que
vende globalmente até 2030 e assumir o compromisso de
pensar desde o começo, na produção das garrafas ou latas
até como serão reutilizadas e recicladas. O principal
objetivo da pesquisa a ser apresentada será identificar as
principais características do projeto Mundo Sem Resíduos
e avaliar os possíveis resultados dele.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

seu

papel

na
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O método para realização da pesquisa se orienta no
método Indutivo. A pesquisa a ser desenvolvida tem uma
característica exploratória, qualitativa. Os procedimentos
adotados para a pesquisa terão duas fases para o seu
desenvolvimento. A primeira será através do levantamento
bibliográfico, buscando informações e fundamentações a
partir de livros e artigos científicos. A segunda fase será
constituída de um estudo de campo com as técnicas e
aplicação de entrevistas não estruturadas, tendo como alvo
os responsáveis pela empresa e pelo projeto,
respectivamente.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A determinação para o sucesso do projeto Mundo Sem
Resíduos trouxe como resultado a redução da gramatura
das embalagens PET em 17%, de 2008 a 2016. Também
ampliou o número de cooperativas de catadores para 300
pelo programa Coletivo Reciclagem, que possui
voluntários com mais de 5.300, em mais de 13 Estados com
a perspectiva de amplificar a cooperação entre o setor de
embalagens, com o intuito de administrar melhor o elo da
cadeia de reciclagem.
.

CONCLUSÕES
O projeto Mundo sem Resíduos vai além da busca de
benefícios próprios, pois requer um olhar solidário e visa
melhorar os índices de reciclagem, indo direto ao
consumidor que é quem compra, consome e faz o descarte,
e por isso é o principal agente contribuidor para a execução
e avanço do projeto. A empresa Coca-Cola focará esforços
para levar o projeto cada vez mais longe e, assim, fazer
parte não só do problema (Como já ocorre), mas também
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INTRODUÇÃO
O conceito de Responsabilidade Social e as ações que
o envolvem tem aparecido com mais frequência nas
atividades empresariais, as quais no interesse e
preocupação das mazelas da sociedade associadas a
construção de uma identidade e imagem que os aproximem
do mercado produzem de forma genérica mudanças
significativas na sociedade. Ademais é comum que áreas
industriais estejam associadas ao panorama de
desigualdade que as entorna, e diante desta vulnerabilidade
esta contribuição é uma interação que se fez necessária. O
mesmo acontece na cidade de Manaus, e ações como as do
PROJETO FORMARE aplicadas pela Siemens no
encorajamento profissional a juventude serviu como uma
pequena amostra dos resultados que se podem obter com a
devida atenção ao tema. Assim nesta pesquisa valores de
cidadania puderam ser identificados e cientificamente se
tornou possível qualificar o impacto ao se trabalhar com a
juventude, não apenas como mão de obra sendo
especializada e preparada para o mercado, mas na
constatação de resultados ainda que morais em jovens antes
sem muitas expectativas para seus futuros e que durante o
projeto puderam se tornar cidadãos conscientes,
motivados, e participantes de uma sociedade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O método aplicado foi a entrevista semiestruturada
com perguntas básicas, no entanto exploratórias. Como a
pesquisa tratou do termo cidadania, a qual possui
características subjetivas, o roteiro das perguntas utilizadas
foi aplicado de forma simples e didática ajudando os
entrevistados a identificar e qualificar os valores de
cidadania e os efeitos práticos e rotineiros destes. Os
entrevistados foram divididos em três grupos: os alunos
das turmas atuais do PROJETO FORMARE, os quais
estavam saindo de uma realidade limitante; Os egressos, os
quais puderam opinar de forma mais precisa a respeito da
importância de ter participado do projeto; e por final, o
corpo técnico formado pelos professores voluntários que
atuam em diversas áreas da empresa, bem como os
coordenadores e diretores envolvidos que relataram se o
propósito do projeto tem sido alcançado. Além da
entrevista foi feita uma análise documental do curso em
andamento que possibilitou ter conhecimento de como os
alunos são selecionados e os requisitos para ingressar.

negligenciados. Ademais a pesquisa contribuiu para que os
entrevistados gerassem uma definição a experiência com o
PROJETO FORMARE. Quanto ao processo de seleção,
este possui várias etapas que garantem à risca o
cumprimento dos pré-requisitos para se ingressar, desta
forma garantindo que os jovens selecionados estejam de
fato em situações de vulnerabilidade social e estejam
realmente interessados em reverter este quadro tornandoos merecedores pelo investimento que receberam em
tempo, ensino, material, acompanhamento, e ajuda
financeira. Os gráficos que serão apresentados apontam
uma média de rendimento elaborada em cima das duas
últimas edições demostrando o resultado profissional dos
jovens que concluem as atividades.

CONCLUSÕES
O PROJETO FORMARE aplicado pela Siemens
explora o dinamismo positivo que multinacionais
produzem aonde estão inseridas. Apesar da Cidadania ser
um termo de difícil definição encontra em todos os seus
efeitos repouso sobre as atividades empresariais de
responsabilidade social, o que para muitos é um embate
entre os valores sociais e o manejo de marketing e
mercado, tão logo inserida de forma correta constrói uma
identidade para além de uma aparência corporativa
fomentando uma visão e missão dando sentido a todos que
se envolvem.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO
Identificou-se os valores de cidadania e encontrou-se
um denominador comum nos conceitos obtidos
associando-os principalmente a família e aos seus valores
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INTRODUÇÃO
Sabemos que Responsabilidade Social é quando uma ou
mais empresas voluntariamente contribuem para que a
sociedade se torne mais justa, essas empresas podem atuar
apenas com seus trabalhadores ou podem ajudar de
maneira externa, contribuindo de outra forma para a
sociedade como, por exemplo, as campanhas de incentivos,
é importante lembrar que muitos desses projetos podem ter
impactos positivos na sociedade, até mesmo em longo
prazo, então, com o incentivo que a Electrolux está fazendo
e através desse projeto faremos uma análise sobre o hábito
de leitura dos jovens de escolas públicas.
Grande parte da população inclusive não pratica um hábito
básico nos países mais desenvolvidos que é a leitura e é na
leitura que delimitamos nosso estudo. Nosso objetivo é
analisar a influência que a Electrolux de Manaus causa na
cultura da leitura daqueles que usufruem de seu projeto.
Também mostraremos a quantidade média de leitura nas
escolas públicas de Manaus, determinando a leitura como
algo essencial para o conhecimento e analisando o hábito
da leitura com o incentivo da Electrolux.
Se a leitura for implementada desde cedo os jovens mais
tarde se tornarão adultos com este hábito e com isso em
longo prazo veremos uma mudança significativa na vida do
brasileiro, mas primeiros precisaremos testar nas escolas
publica, com um grupo pequeno de jovens, para fazer
análises e verificar se os resultados serão positivos, então,
apresentaremos neste projeto uma forma de combater a
falta de leitura dos jovens estudantes de escolas públicas na
cidade de Manaus, usaremos como bases outros estudiosos
que já trabalharam esta questão e também métodos de
pesquisa científica para termos um resultado mais
concreto.
Então, este trabalho foi organizado de maneira sistemática
para que possamos analisar o impacto social que a
Electrolux consegue causar na sociedade e em que grau de
envolvimento ela tem com aqueles em que ela fornece o
serviço. Analisaremos todas as partes, com entrevistas,
questionários e dados estatísticos, por fim, exibiremos
todos os resultados encontrados em nossa pesquisa de
maneira didática para que todos consigam entender.

O procedimento para a coleta de dados na pesquisa de
campo foi feito com uma entrevista estrutural, com um
questionário objetivo de 10 perguntas usadas apenas na
pesquisa de campo em um determinado lugar da cidade.
Um dos usos de meios comunicativos mais usados, como a
internet, também foi utilizado como ferramenta base para
o enriquecimento do trabalho, usado na pesquisa para ter
uma base melhor dos resultados atingidos.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O projeto de incentivo à leitura da empresa Electrolux de
Manaus, aumentou em 10% a vontade de ler daqueles que
participaram e participam. Através da pesquisa, foi
descoberto que quando o nome de grandes empresas está
envolvido em algum projeto, aumenta o interesse dos
jovens com idade entre 13 a 16 anos a participarem.
Além de a empresa ganhar visibilidade, ela ganha créditos,
tanto na comunidade, por ajudar estimulando a leitura nos
jovens e consequentemente no enriquecimento do
vocabulário e mentalmente, quanto no mercado em que ela
está inserida.

CONCLUSÕES
A dissertação desse estudo possibilitou uma análise na
dificuldade apresentada nas escolas públicas de Manaus.
Entregando livros para aumento progressivo da literatura
em geral, a empresa Electrolux, anfitriã desse projeto,
obteve resultados expressivos, desenvolvendo uma grande
responsabilidade social. Além disso, também permitiu uma
pesquisa de campo para obter dados mais consistentes
sobre as etapas do processo de entrega de livros. Ao fazer
os testes nas escolas, observa-se um aumento significativo
de 10% dos interesses dos alunos de 13 a 16 anos em ler
mais e mais os livros.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia tem como base uma entrevista estruturada
com formulários padronizados e um público alvo. A busca
para a melhor montagem deste formulário foi preenchida,
através de fontes bibliográficas, com uma base reflexiva,
crítica e analítica, se relacionando com o assunto, como
livros e os acontecimentos atuais do cotidiano em uma
determinada área.
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