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Resumo: Este estudo tem por objetivo identificar e problematizar a concepção de pesquisa 

contemplada no atual Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Química na modalidade de 

Educação a Distância- EaD do IFMT. A justificativa esta em contribuir para a melhoria da 

compreensão da concepção de pesquisa que permeia a organização curricular do curso. Ademais, 

segundo (MALDANER, 2000) a fragilidade em torno da formação de professores de química recai 

sobre os currículos ainda atrelados a uma concepção de pesquisa baseada em uma perspectiva 

positivista e técnica. Como medida de superação a esse problema, a pesquisa enquanto princípio de 

organização curricular nos cursos de licenciatura tem sido apontada como instrumento para a 

melhoria na formação inicial de professores (FREIRE, 2011, 1994, 1983; SILVA, 2010; 

PERRENOUD, 1983; ANDRÉ & LÜDKE, 2001, 2006; DEMO, 2011, 2005,  1992; ANDRÉ, 2001; 

PMENTA, 1999).  Nesse cenário, questionamos: Qual é a concepção de pesquisa presente no Projeto 

Pedagógico do Curso? Para esta empreitada adotamos a abordagem de pesquisa qualitativa a luz de 

(BOGDAN & BIKLEN, 1994; LAPERRÉRE, 2008), enquanto que os aportes metodológicos abarcam: 

a pesquisa bibliográfica a pesquisa documental (ANDRÉ, 2001; CELLARD, 2008). Após as análises 

compreendemos que o atual Projeto Pedagógico do curso caminha em direção a uma concepção de 

pesquisa crítica ancorada pela perspectiva  emancipatória e política.   

 

Palavras Chaves: Concepção de pesquisa, Projeto Pedagógico, Licenciatura em Química 

 

1. INTRODUÇÃO 

       O maior trunfo da escola são professores, isso significa atribuir a eles o sucesso ou 

fracasso educacional (DAY, 2001). Nessa perspectiva, o campo de estudos acerca da 

formação de professores tem gerado amplas discussões em torno dos problemas relacionados 

ao processo de ensino e aprendizagem e, que são apontados como oriundos de uma formação 

inicial deficitária.  

       Sobre isso, (AZEVEDO, 2012) nos adverte que embora a formação de professores tenha 

se tornado uma temática central nas discussões no cenário acadêmico brasileiro, os cursos de 

licenciatura permanecem sem alterações significativas em seu modelo formativo. A 

fragilidade em torno dessa formação recai sobre os currículos ainda atrelados a uma 

perspectiva positivista.  
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        Atualmente, as pesquisas tem se concentrado na análise da prática docente indicando que 

os cursos de formação inicial de professores desenvolvem seus currículos com conteúdos e 

atividades de estágios distantes da realidade das escolas, o que impossibilita de captar as 

contradições presentes na prática social de educar (PIMENTA, 1999). Como medidas de 

superação a autora propõe a produção de pesquisas a serviço da reflexão e da constituição da 

identidade de professores, desenvolvendo ao mesmo tempo “nos alunos uma atitude 

investigativa” (PIMENTA, 1999, p. 17). Com o propósito de superar essa fragmentada 

formação (FREIRE, 2011, 1994, 1983; SILVA, 2010; PERRENOUD, 1983; ANDRÉ & 

LÜDKE, 2001, 2006; DEMO, 2005, 1997, 1992; ANDRÉ, 2001; PIMENTA, 1999) propõem 

que o processo de ensino aprendizagem tanto no ensino superior quanto na educação básica se 

paute pela investigação, ou seja, é preciso conceber a pesquisa enquanto princípio formativo. 

 

2. METODOLOGIA 

 

       Com o objetivo de identificarmos qual é a concepção de pesquisa presente no Projeto 

Pedagógico do referido curso adotamos a abordagem de pesquisa qualitativa a luz de 

(BOGDAN & BIKLEN 1994; LAPERRÉRE, 2008). Enquanto que os aportes metodológicos 

abarcaram: a pesquisa bibliográfica (MARLI, 2001), e a pesquisa documental (CELLARD, 

2008).  

       Para (LAPERRÉRE, 1998) são as necessidades específicas das ciências humanas que 

justificam a adoção da abordagem qualitativa. Pois, é ela que dá conta de responder as 

questões propostas pelo fenômeno social e educacional. Segundo (BOGDAN & BIKLEN, 

1994) a abordagem qualitativa compreende cinco características que se complementam: 1) a 

compreensão do ambiente natural como fonte de dados, 2) a necessidade de descrição dos 

dados, 3) a relevância do processo em detrimentos dos resultados ou produtos, 4) a análise 

dos dados de forma indutiva e 5) a importância do significado. 

Amparados pela abordagem qualitativa, realizamos a pesquisa bibliográfica ancorada em 

autores que discutem a pesquisa enquanto princípio educativo e de organização curricular nos 

cursos de licenciaturas e especial no de química. Aliada a essa pesquisa constituímos a 

pesquisa documental no Projeto Pedagógico do curso. Nessa fase, analisamos o documental 

buscando elementos que evidenciassem a concepção de pesquisa bussolar para formação do 

professor de química do IFMT.  

       Nesses pressupostos, consideramos duas categorias de análise: a concepção de pesquisa 

tradicional e a concepção de pesquisa crítica. Compreendemos a concepção de pesquisa 

tradicional como aquela emanada da ciência moderna. Segundo (JAPIASSU, 1991) a ciência 

moderna traz em seu discurso a produção de um saber verdadeiro, útil e libertador, uma vez 

que é ideologicamente pura e desinteressada. Assim, ela constrói seu enunciado pautado pela 

racionalidade, neutralidade, objetividade e utilidade. Contudo, é importante frisar que a 

ciência moderna nasce como produto da revolução industrial, sendo, portanto, uma ciência 

prática, devido a sua própria condição sócia histórica cultural. 

       Enquanto que a concepção de pesquisa crítica [...] “se define aqui, sobretudo pela 

capacidade de questionamento, que não admite resultados definitivos, estabelecendo a 

provisoriedade metódica como fonte principal de renovação científica” (DEMO, 1992 p. 34). 

Para (FREIRE, 1994) objetivo é fazer com que, durante o processo de formação, a 

curiosidade ingênua se constitua em curiosidade epistemológica, de modo que, pela 

investigação e por percursos em diversas fontes, os sujeitos em formação possam com a 

orientação dos professores, (re) elaborar conceitos, visando deles se apropriarem de forma 

integrada e interativa com as diferenças do saber. 
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3. DISCUSSÃO 

 

       O Projeto Pedagógico do curso de Licenciatura em Química EaD do IFMT  concebe a 

pesquisa enquanto eixo articulador da organização curricular. Segundo o projeto a formação 

dos professores de química deverá contemplar: 

 
Indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão - este princípio demonstra 

que o ensino deve ser compreendido como o espaço da produção do saber, por meio 

da centralidade da investigação como processo de formação para que se possam 

compreender fenômenos, relações e movimentos de diferentes realidades e, se 

necessário, transformar tais realidades. (PPC, 2012, p. 22, grifo nosso) 

 

E ainda: 
Nessa proposta curricular, o princípio essencial da formação docente é a reflexão 

contínua sobre a prática em sala de aula, enfatizando a pesquisa teórica e prática 

como eixo articulador da construção e reconstrução do conhecimento. (PPC, 2012, 

p. 121, grifo nosso) 

 

       Nesses pressupostos, apreendemos que o curso preconiza a formação do professor 

investigativo tendo como eixo articulador a pesquisa em sua dimensão prática. Tais 

pressupostos se contrapõem a concepção de pesquisa tradicional: estática, fragmentada e 

monolítica da realidade, com posturas acríticas, submissas e de impotência diante do contexto 

social e profissional e que produz uma visão de conhecimento como produto pronto e 

acabado, dogmatizado, descontextualizado e sem história. Essas características de pesquisa 

acabam por limitar a criatividade, a crítica e a possibilidade de desenvolvimento da autonomia 

dos estudantes (FREIRE, 2011, 1994, 1983; SILVA, 2010; PERRENOUD, 1983; ANDRÉ & 

LÜDKE, 2001, 2006; DEMO, 2011, 2005,1992; ANDRÉ, 2001; PMENTA, 1999).  

 

4. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES 

 

       Portanto, compreendemos que o Projeto do curso preconiza a formação do professor 

pesquisador, para isso, concebe a pesquisa enquanto eixo articulador da organização 

curricular. Nessa conjectura, o curso caminha em direção à consolidação da pesquisa em uma 

perspectiva crítica e emancipatória. Destarte, compreendemos que o processo formativo pela/ 

e na pesquisa educacional é possível, e produz desenvolvimento intelectual compatível para 

que os licenciados possam ser considerados iniciados na pesquisa educacional.  Portanto, 

pensar a formação inicial de professores tendo a pesquisa em sua dimensão política como 

princípio formativo constitui-se em algo que se reveste de fundamental importância, e que 

necessita ser repensada e trabalhada.  

Todavia, consideramos que o currículo em curso na modalidade a de Educação a 

Distância- EaD exige um aumento de recursos e esforços em investigação que objetivem 

qualidade e, nesse sentido, é preciso o cuidado na elaboração do currículo. Consequentemente 

o currículo da EaD deve ser embasado em princípios como valorização da cidadania, do 

diálogo, da participação e da investigação; do contrário, teremos uma “educação bancária”, tal 

qual afirmava  Paulo Freire (1983). 
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Resumo: Nos programas curriculares do Ensino Médio e os livros didáticos consideram alguns 

escritores como literários e outros não. Como se percebe nas obras de Machado de Assis, João  

Guimarães Rosa, Castro Alves e vários outros canonizados pela crítica, porém escritores 

consagrados pelo público em geral, composto pelas massas, como percebe-se por meio de best-

sellers dos escritores contemporâneos que arregimentam milhares de fãs, como as obras de 

Stephanie Meyer, Paulo Coelho, Erika Leonard James, John Green e tantos outros que fazem 

parte da cultura da literatura considerada como prefixo: paraliteraltura, literatura de massa, 

subliteratura, literatura de consumo e outras afins.  Na Grande Literatura as obras são estudadas 

e cobradas em exames vestibulares. Há inclusive uma série de livros voltados especialmente para 

o comentário dessas obras que fazem parte de exames vestibulares. Por outro lado, obras como 

“A culpa é das estrelas”, traduzidas para diversas línguas e que já venderam milhões de 

exemplares não são consideradas literárias e, por isso, não são cobradas e nem estudadas em 

exames. Os PCNs de ensino médio levantam essa questão ao afirmarem que “o conceito de texto 

literário é discutível. Machado de Assis é literatura, Paulo Coelho não. Por quê? As explicações 

não fazem sentido para os alunos” (Brasil, 2000:16). 
 

Palavras-chave: Literatura, Estética da recepção, Texto literário 

 

 

 

I.        INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, tem havido uma intensa discussão sobre literatura e 

educação e uma crítica ferrenha às práticas escolares de (não)literaturas literárias. Dalvi 

(2014) afirma que ao contrário do ensino de língua – que aos poucos, vais se renovando 

-, a literatura na escola resiste às mudanças e se vê relegada a lugar secundário e sem 

forças na formação das crianças, dos adolescentes e dos jovens. Rouxel (2014) sinaliza a 

necessidade de uma reflexão, primeira, a propósito da concepção de literatura que está na 

origem das orientações didáticas e de suas transformações no campo dos estudos literários 

e da representação da cultura literária à reabilitação do fenômeno de identificação e da 

representação da cultura literária como um saber quantificável, mensurável – e nesse 

sentido, como experiência vivida ou como uma dimensão do capital cultural do indivíduo. 

Entende-se que a literatura não se ensina, se lê, se vive – e que, portanto, o que se 

possa ser ensinado seja algo “sobre” a literatura e não literatura propriamente dita. 

Rezende (2014) propõe que se reside num “deslocamento considerável: ir do ensino de 

literatura para o de leitura literária”, quando o objeto de ensino da literatura passa a ser a 

experiência da leitura literária e a reflexão, experiência e reflexão essas que podem ser 

mediadas e sociabilizadas no espaço da sala de aula 
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Os estudos sobre letramento literário e discurso como práticas sociais destacam o 

papel da língua na constituição das relações, identidades e valores sociais. Magalhães 

(2012) reflete sobre as relações de poder na comunidade sociolinguística, pois em 

diversas ocasiões as pessoas são silenciadas, impedidas de falar e dizer o que pensam. 

Aponta para o fato de que uma alternativa para o problema seria o letramento ideológico 

que inclui nos programas de ensino de línguas o estudo da 

intertextualidade/interdiscursividade, pois “mais importante do que escrever um texto 

gramaticalmente correto é relacionar o que se escreve à reflexão sobre o que se leu”, e o 

mesmo processo ocorre com a leitura que está relacionada a outros textos e discursos 

como ferramenta de reflexão. Um dos aspectos mais relevantes proposto por Magalhães 

é a interação de boa qualidade entre os educadores e educandos, através de projetos 

extracurriculares que se aproximam da comunidade e também com as atuais demandas 

de ensino dentre as quais se inclui a multimodalidade e o letramento literário.  

Com o refinamento das novas tecnologias e a adesão dos estudantes a elas, 

reforçam-se algumas problemáticas a partir das quais se tornou premente integrar 

professores e pesquisadores de várias regiões para pensar a respeito: qual o papel da 

literatura na educação e, particularmente, na escola? Como introduzir as literaturas 

consideradas como prefixos no âmbito escolar? 

 

 

II.        RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O programa de Mestrado Profissional Profletras – Campus Sinop ao ofertar a 

disciplina Leitura do Texto Literário proporcionou reflexões sobre o papel da literatura 

em sala de aula e propostas de trabalho em forma de letramento literário em que a 

literatura considerada como prefixo se torna complemento aos estudos da literatura 

canônica. Assim, O Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia de Mato Grosso 

– Campus Juína em parceria com a escola Estadual Ezequiel Ramim idealizaram uma 

proposta de estudos que viabilizou os discentes dos 1ºs anos do Ensino Médio e 3ªs fases 

do 3º ciclo  em consideração à  diversificada gama de saberes de abrangência cultural e 

uma diversidade linguística e literária que se respalde à leitura da literatura de prefixos, 

tão estigmatizada nos estudos da Grande literatura, a qual fora imposta pelos críticos que 

detém o saber propriamente dito em definir o que deve ser lido e incorporado aos 

programas curriculares do ensino médio, principalmente a literatura já canonizada pelos 

escritores consagrados para incorporar ao domínio do saber nacional. Com pesquisas no 

campo literário e as novas metodologias na área de linguagem foi significante incorporar 

e inovar nas práticas pedagógicas e metodologias em sala, com as novas linguagens e 

ferramentas de ensino. Partindo do interesse de alguns educandos em modificar e inovar 

na estrutura do ensino da língua e literatura, partindo de uma estética de recepção em que 

o leitor possa associar e contribuir para com o valor de uma obra que provenha não só 

dos círculos literários consagrados, mas também do gosto popular, neste sentido  o projeto 

A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO E O TEXTO LITERÁRIO:  O leitor como ponto de partida 

para a leitura de literatura na escola , e assim, contribuiu para uma nova concepção do 

valor do texto literário nas aulas de linguagem a partir da contribuição do aluno-leitor 

como protagonista dos textos a serem deleitados e fruídos sem um aprofundamento na 

perspectiva analítico-histórico-social-avaliativa.   

Os procedimentos para o projeto partiram de questionamentos acerca do trabalho 

com a literatura na escola; Seleção de textos literários para a leitura na escola tendo como 

estética de recepção o leitor. Como todo texto, a obra literária pressupõe a interação entre 

um produtor e um leitor ou ouvinte que constrói o sentido do texto e atribui a ele um 
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valor; Pesquisa de opinião sobre os livros que poderiam ser trabalhados de forma 

significativa nos conceitos das aulas de literatura; Avaliação do trabalho com a literatura 

na escola e redirecionamento novas propostas de trabalho, tendo como foco o texto 

literário em sua íntegra; Reflexão e discussão de como os livros didáticos trabalham com 

a literatura na escola e as propostas metodológicas dos docentes quanto ao papel de 

professor de literatura; Articulação do texto  no ensino de língua, em consonância com 

diferentes linguagens, suportes e circuitos tendo como base o texto literário; 

Após conclusão do processo de discussão, questionamento e pesquisa definiu-se 

em implantar os resultados no próximo ano letivo, levando em consideração projetos que 

edifiquem a literatura considerada de prefixo e obras clássicas consagradas. 

 

III.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

É fundamental que nossos alunos sejam leitores críticos e autônomos. Dos 

clássicos, contemporâneos à literatura dita de prefixos. Leitores capazes de articular 

diferentes perspectivas de leitura, de reconhecer preconceitos, de viajar nas utopias, de 

discutir questões sociais suscitadas nos textos, e que saibam valoriza toda forma de 

literatura, seja ela estigmatizada ou não.  
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Resumo: O Instituto Federal de Educação, Ciências e tecnologia de Mato Grosso – Campus Juína 

com clientela oriunda de vários municípios do estado, com uma gama diversificada de saberes de 

abrangência cultural e uma diversidade linguística e literária que se respalde aos saberes e cultura de 

massa, principalmente quanto aos aspectos literários, tão estigmatizada nos estudos da Grande 

literatura, a qual fora imposta pelos críticos que detém o saber propriamente dito em definir o que deve 

ser lido e incorporado aos programas curriculares do ensino médio, principalmente a literatura já 

canonizada pelos escritores consagrados para incorporar ao domínio do saber nacional. Partindo 

desse questionamento torna-se essencial a leitura de textos literários que agregam o saber e construção 

de práticas de letramento, principalmente aquelas que resgatam as raízes históricas e linguísticas de 

um povo. Desta forma o folheto de cordel é resgatado e introduzido nos estudos da literatura em 

consonância aos cânones literários, assim caracterizada como poesia, produzida e consumida em 

alguns estados da região Nordeste e disseminada nas demais regiões, principalmente em sua 

valorização pelos estudos na esfera pedagógica.  
 

Palavras-chave: Literatura, Cordel, Texto literário 

 

 

 

I.        INTRODUÇÃO 

 

A oralidade e a poesia são presenças na arte literária, desde a Antiguidade Clássica, 

inerentes aos estudos homéricos e suas obras A Ilíada e A Odisseia, fruto das narrações e lendas 

que difundiram-se por meio da cultura popular e resgatada por oradores e mestres do passado.  

O conhecimento popular proliferou-se e mesclou-se às culturas dos povos conquistadores e 

conquistados, com seus mitos e narrativas. Essas histórias povoaram o acervo imaginário de 

várias civilizações, algumas esquecidas e outras perpetuadas por meio de seus descendentes. A 

população se aglomerava, contava história e disseminava a prática de letramento em um tempo 

em que a escrita era restrita às classes dominantes. Com o advento da Idade Média essas 

narrativas poéticas ascenderam a um patamar de fantasia e heroísmo, misturado à crença 

popular, cavaleiros medievais, torneios, sátiras, lutas, dragões, reinos encantados, belas 

princesas, feiticeiras e outros temas eram tópicos para uma boa história. Com o Renascimento 

e invenção da imprensa, essas poesias foram publicadas e vendidas a preços acessíveis em feiras 

e lugares onde se concentrava a massa. Assim eram vendidos em cordas ou barbantes para o 

deleite da população que escutava seus autores/vendedores lerem e cantarem suas obras, 

promovendo a prática do letramento. Com as grandes navegações e descobertas de novas terras, 

essa literatura alçou ares e navegou para a América, donde encontrou uma grande riqueza 

cultural e características próprias de uma cultura popular. O cordel brasileiro, surgido no 

nordeste e disseminado para as demais regiões, metamorfoseou-se em seus momentos de 

apoteose, declínio e ressurgimento dado a sua importância como processo de formação letrada 
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do leitor/ouvinte. Outro aspecto relevante era o papel do escritor que além de poeta, editava e 

vendia suas obras, característica ainda comum no nordeste.  

A partir da década de 1970 acabou por se identificar como uma expressão da cultura 

popular – ao folclore. A catalogação dos estudos sobre o tema está na seção sobre folclore das 

bibliotecas e não da literatura. Com aprofundamento e pesquisas acadêmicas, o cordel percorreu 

o mundo e atualmente temos uma nova reeleitura ao refletirmos que, os folhetos além de 

fruição, é tido como fonte de informação: o poeta muitas vezes coloca-se na posição de porta-

voz das novidades. Muitos folhetos foram escritos a partir de notícias de jornais, uma das 

funções maior dessa literatura. GALVÃO (2007) destaca que eram escassos os meios de 

comunicação e o folheto era uma fonte de informação capaz de divertir. O que menos parece 

importar é a notícia veiculada ou a atualidade do fato, mas a reafirmação de certos valores 

universais: falsidade, honra, vingança, perdão, justiça. 

Os estudos comprovam que a literatura de cordel teve um ponto fundamental na 

alfabetização de um significado número de pessoas. Pela memorização dos poemas lidos ou 

recitados por outras pessoas. O alfabetizando atribuía significado a esse novo sistema de 

representação – a escrita. Assim desenvolve-se a competência de leitura e motivador para outros 

objetos de leituras. GALVÃO(2007) ressalta que os conteúdos dos poemas lidos – muitos 

preconceituosos, sobretudo em relação aos negros, mulheres e matutos não eram passivamente 

assimilados pelos leitores/ouvintes. Os textos pareciam ser incorporados e rejeitados por seus 

leitores – cada um comum a experiência individual e social diferente.  

Nas últimas décadas, tem havido uma intensa discussão sobre literatura e educação e 

uma crítica ferrenha às práticas escolares de (não)literaturas literárias. DALVI(2014) afirma 

que ao contrário do ensino de língua – que aos poucos, vais se renovando -, a literatura na escola 

resiste às mudanças e se vê relegada a lugar secundário e sem forças na formação das crianças, 

dos adolescentes e dos jovens. ROUXEL(2014) sinaliza a necessidade de uma reflexão, 

primeira, a propósito da concepção de literatura que está na origem das orientações didáticas e 

de suas transformações no campo dos estudos literários e da representação da cultura literária 

à reabilitação do fenômeno de identificação e da representação da cultura popular como um 

saber quantificável, mensurável – e nesse sentido, como experiência vivida ou como uma 

dimensão do capital cultural do indivíduo. Como fruto da oralidade e aculturamento social a 

literatura de cordel traz uma vivência peculiar de determinados grupos sociais, que poderá ter 

um significado para outros leitores, uma vez que apresenta uma experiência humana de pessoas 

simples, mas nem por isso desprovidas de vivências interiores, de percepção muitas vezes aguda 

sobre a condição humana, sobre determinadas instituições ou sobre fenômenos da natureza. 

ALVES(2013) destaca que a literatura de cordel ostenta uma ligação profunda com a 

oralidade. Os folhetos eram normalmente cantados ou recitados em pequenas comunidades de 

leitores nos mais diversos pontos da região – feiras, fazendas, casas de moradores, farinhadas, 

ambiente de trabalho, como roçados etc. mesmos escritos, os folhetos tinham uma recepção 

marcada pela voz e em outras vezes da apresentação ao vivo do vendedor. ALVES (2013 p. 39) 

pontua que “Em situação de ensino – dar-lhe voz. Testar maneiras diversas de realização oral e 

até de encenação. Limitar à leitura silenciosa – é limitar seu poder de comunicação, e portanto, 

enfraquecer, sua recepção”. 

 

II.        RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Em virtude da importância literária do cordel e sua contribuição ao processo de 

letramento das vivências popular, fora realizado o projeto Ler/Ouvir:  A literatura de cordel e 

práticas de letramento, partindo de uma estética em que o leitor pudesse associar e contribuir 

para com o valor de uma obra que provenha não só dos círculos literários consagrados, mas 
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também do gosto popular, e assim, contribuir para uma nova concepção do valor do texto 

literário nas aulas de linguagem.   

Tendo como objetivo ler/ouvir os folhetos de cordel nas práticas de letramento da 

literatura de cunho popular em consonância à leitura de textos canônicos da literatura brasileira, 

proporcionou-se por meio de sequência didática. Desta forma foram trabalhados vários cordéis 

de acordo com temas estabelecidos em sala, consoante pesquisas, preservando estilo e 

características específicas dessa literatura, além de valorizar a cultura popular em seus aspectos 

históricos, linguísticos e geográficos em consonância com diferentes linguagens, suportes e 

circuitos. Outro aspecto foi a ampliação aos estudos de obras de autores consagrados como João 

Guimarães Rosa, Ariano Suassuna, além de poetas e cantores nacionais, contribuindo para a 

construção e formação do leitor literário em suas práticas discursivas. Como resultado final 

foram confeccionados folhetos impressos pelos educandos e exposição por meio de 

apresentações, com mostra de xilogravuras, produções e leitura dos cordéis. 

 

ALVES(2013) reflete que não se deve nega o cânone literário, mas que ele necessita ser 

ampliado, incluindo em seu corpus, entre outras manifestações, parte significativa da literatura 

popular. Assim defende a presença da literatura de cordel no rol das vertentes da literatura que 

merecem ser levadas à escola, espaço canônico por natureza. Deste modo devemos ler e levar 

ao espaço escolar toda manifestação artística, de qualquer grupo ou classe social, veiculada por 

diferentes suportes – oral ou escrito. Porque toda vivência artística, de qualquer grupo, 

comunica uma experiência peculiar do mundo. ALVES(2013) Complementa que devemos 

articular a literatura de cordel com obras da literatura canônica. Até porque os diálogos entre 

elas são bens mais significativos do que imaginamos.  

 
“Cantados ou recitados, os versos eram memorizados por ouvintes analfabetos ou 

semialfabetizados espalhados entre o povo, esses ouvintes normalmente decoravam 

as narrativas em verso e as espalhavam pelos sítios, povoados, por espaços os mais 

diversos”. (ALVES, 2013) 

 

III.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Muitos espaços são usados para divulgação dos cordéis, como o uso de sites e blogs. 

Mais o mais privilegiado está na escola.  Editoras investem em cordéis como livros e antologias 

visando a compras governamentais de livros para a escola. Em outro aspecto ALVES(2013) 

questiona que os cordéis didáticos não é uma boa forma de introduzir esses folhetos, que não é 

encarado como literatura e que não contribui para formar leitores de folhetos em geral e declara 

que certamente nenhum autor de folhetos aprendeu a gostar dessa literatura em folhetos dessa 

natureza.  
“Aprende-se coma a recitação das narrativas de aventura, bem-humoradas, folhetos 

sobre bichos que falam, histórias romanescas, fatos recontados com fantasia, 

personagens como Lampião, Padre Cícero e tantas outras possibilidades de folhetos 

proporciona”. (ALVES, 2013) 

 

É fundamental que os professores sejam leitores desta literatura. Dos clássicos, 

contemporâneos. Leitores capazes de articular diferentes perspectivas de leitura, de reconhecer 

preconceitos, de viajar nas utopias, de discutir questões sociais suscitadas nos folhetos, e que 

saibam ler em voz alta os folhetos, procurando reativar uma prática cultural que anda cada vez 

mais em desuso.  
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Resumo: O presente estudo objetivou uma melhor compreensão da atuação do secretário em Barra do Garças. 

Assim, realizou-se um levantamento bibliográfico e uma pesquisa de campo, que ocorreu no mês de julho de 2014. 

Foram pesquisadas 26 organizações
1
, entre públicas e privadas, no município de Barra do Garças. Para a coleta 

de dados valeu-se de um questionário contendo perguntas abertas e fechadas e foi realizada analise quantitativa e 

qualitativa destes. A pesquisa teórica sinaliza que este profissional é peça chave dentro de uma organização, 

devido à flexibilidade, suas atribuições e competências. É importante que ele entenda seu papel e procure se 

atualizar e aprimorar algumas características, tais como: ética, liderança, dinamismo, iniciativa, eficiência e 

comprometimento. Já a pesquisa de campo, mostrou que nesse município o número de profissionais, atuando como 

secretários, com formação específica é minoria, comparado ao total, o que acaba gerando grande insatisfação por 

parte dos superiores, pois os profissionais sem formação deixam lacunas no desenvolvimento de suas atividades 

diárias. Isso reforça a necessidade e a importância de uma formação em secretariado para quem atua na área. A 

pessoa que recebe uma formação completa torna-se um profissional polivalente, deixa seu caráter operacional e 

solidifica-se no campo gerencial. Como consequência, mostra uma atuação ativa na organização, e, com isso, 

passa a ser cada vez mais valorizado no mercado. 

Palavras-Chave: Profissão Secretarial; Competências Técnicas e Humanas. 

 

Uma Síntese da História do Secretariado e suas Habilidades e Competências 

 
A profissão de secretariado surgiu já nas civilizações antigas, os escribas foram os primeiros a exercer a 

função de secretário, através de suas atividades. Eles dominavam a escrita, faziam as contas, arquivavam e 

redigiam as ordens. Com o decorrer dos anos, houve inúmeras transformações, entre as quais podemos ressaltar a 

predominância da profissão deixar de ser masculina, passando a ser, em meados do século XX, o sexo feminino 

mais atuante no mercado de trabalho. (SÁLA, 2008). 

No período da Idade Média a função do secretário quase desapareceu do ambiente organizacional, em face 

das condições políticas, econômicas e sociais. As funções eram exercidas, em parte, pelos monges, os quais não 

eram exatamente secretários, mas copistas. Com o ressurgimento do comércio na Idade Moderna, a necessidade da 

função do secretário reaparece, integrando-se à estrutura organizacional das empresas. Na Europa e nos Estados 

Unidos, a mulher passa atuar de forma significativa, a partir das guerras mundiais. Nesse período, as empresas, com 

uma estrutura industrial e empresarial desenvolvida, tiveram que contratar mão de obra feminina, visto que, os 

homens foram desviados para lutar nos campos de batalha. (SÁLA, 2008). No Brasil, percebemos a atuação da 

mulher como secretária a partir da década de 1950, com a chegada das multinacionais, cuja cultura organizacional 

já estava habituada à presença feminina, conforme aponta Sála (2008). De acordo com Natalense (1998), o 

desenvolvimento da profissão de secretariado, no Brasil, acompanhou o desenvolvimento gerencial e revela as 

características organizacionais, sociais e mercadológicas de cada década. 

Com as transformações ocorridas nos últimos anos novos desafios aparecem nas empresas, tais como: 

evolução e intensificação do uso de tecnologias da informação e de comunicação. Como todo profissional é 

obrigado a se adaptar, o de secretariado também deve acompanhar as novas exigências e quanto maior a 

complexidade, mais recursos são necessários a sobrevivência na profissão e crescimento dentro da organização. 

Toda empresa necessita de uma equipe em que os participantes tenham capacidade de contribuir com suas 

habilidades e competências para alcançar os objetivos e metas traçados. De acordo com Chiavenato (2003), 

habilidade é a capacidade de transformar conhecimento em ação, o que resulta em desempenho. Segundo Vergara 

                                                 
1
 “[...] a organização é um sistema planejado de esforço cooperativo no qual cada participante tem um papel definido a 

desempenhar e deveres e tarefas a executar”. (CURY, 2000, p. 116). 
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(2010), competência é a capacidade de executar uma ação em um nível de habilidade que seja suficiente para 

alcançar o efeito desejado. 

Para Resende (2000), competência é a transformação de conhecimentos, aptidões habilidades, interesses e 

vontades em resultados reais e práticos, pois quando um indivíduo tem conhecimento e experiência e não sabe 

aplicá-los em favor de um objetivo, de uma necessidade ou de um compromisso, este não é, realmente, competente. 

Nesse sentido, a competência é resultado da união de conhecimentos (formação, treinamento, experiência e 

autodesenvolvimento) com comportamentos (habilidades, interesse e vontade). 

 

Metodologia, Resultados e Discussão 

 
Os componentes metodológicos do estudo compreendem um levantamento e estudo da bibliografia relevante 

ao tema, e, após essa análise do referencial teórico, uma pesquisa de campo. Esta segunda fase se deu por meio de 

coleta de dados, a qual se valeu de um questionário misto (contendo perguntas abertas e fechadas). Esse 

questionário foi aplicado a organizações, tanto do setor público como privado, totalizando 26 empresas 

pesquisadas, nas quais trabalham 39 profissionais da área de secretariado. O questionário apurou as formações que 

os secretários desses locais possuem e, ainda, os principais problemas que os superiores relatam em relação à falta 

de mão de obra qualificada no mercado de trabalho. Finalizando o processo, foi realizada uma análise estatística 

dos dados coletados. 

Barra do Garças é o 8º município mais populoso do estado de Mato Grosso, fundada em 13 de junho de 1924 

e emancipada em 15 de setembro de 1948. A cidade possui o maior potencial turístico do Vale do Araguaia, devido 

à presença do Rio Araguaia, muito procurado durante a temporada de praia, à Serra Azul, ao Parque das Águas 

Quentes, e ao Obelisco, na entrada leste da cidade, que oferece aos cidadãos barra-garcenses e aos turistas que 

visitam a cidade, uma orientação, indicando sua entrada na Amazônia Legal. O município conta também com 

várias cachoeiras, situadas, principalmente, na Serra Azul e possui, no alto dessa serra, o Cristo Redentor, visível 

na maior parte da cidade. 

Da presente pesquisa participaram 26 organizações, todas localizadas em Barra do Garças, distribuídas em 

diversos ramos de atividades, tais como:  Escolas, Escritórios de Advocacia e Contabilidade, Universidades e 

Órgãos Públicos. A divisão numérica entre órgãos públicos e empresas privadas é apontada no Gráfico 1.  
Gráfico 1. 

 
Fonte: Plotagem das autoras. 

Na pesquisa foram visitadas 26 empresas, tanto do setor público quanto do privado, o levantamento mostrou 

um total de 39 colaboradores ocupando o cargo de secretária. Separando os dados levantados, entre as organizações 

públicas e privadas, temos o Gráfico 2. 
Gráfico 2. 

 
Fonte: Plotagem das autoras. 

Percentualmente, podemos observar esses dados conforme o Gráfico 3. 
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Gráfico 3. 

 
Fonte: Plotagem das autoras. 

Nosso estudo preocupou-se, ainda, em apurar a formação dos profissionais que trabalham na área de 

secretariado em nosso município, foi possível constatar que, em sua grande maioria, as pessoas que trabalham 

nessa função possuem apenas ensino médio, sem qualquer formação adicional, em segundo lugar aparecem 

profissionais com ensino superior em áreas diversas, e  a minoria apresenta curso técnico na área específica, ou, em 

último lugar, curso superior na área. Esses dados são apresentados numericamente no Gráfico 4. 
Gráfico 4. 

 
Fonte: Plotagem das autoras. 

Esses dados são apontados em índices percentuais no Gráfico 5.  
Gráfico 5. 

 
Fonte: Plotagem das autoras. 

Nas entrevistas também preocupamo-nos em compreender quais as principais dificuldades encontradas pelos 

superiores imediatos, ao contratarem profissionais sem formação específica em secretariado. Com esse 

questionamento apuraram-se os seguintes fatores: necessidade de realizar treinamento (devido à falta de 

experiência e conhecimento da área por parte das pessoas contratadas), falta de profissionalismo, falta de 

compromisso, pouco conhecimento na área de informática (dificuldades em operar até mesmo programas básicos), 

inabilidade na abordagem aos clientes e no atendimento ao público, déficit de pessoas proativas, e, principalmente, 

pouco interesse em aprender. 
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Com isso, foi possível perceber a falta de profissionais formados na área de secretariado em Barra do Garças 

e apurou-se, ainda, que a demanda por pessoas com formação específica, neste município, é muito grande, as 

empresas estão abertas a receber esses profissionais, pois os empregadores compreendem que a formação na área 

vai ao encontro das habilidades e competências requisitadas dos secretários, por parte das organizações. 

 

Considerações Finais 
 

Na busca de identificar o perfil do profissional de secretariado local realizou-se essa pesquisa com os 

superiores imediatos dos profissionais da área especifica e outros profissionais que ocupam este cargo, em Barra do 

Garças, no mês de julho de 2014. 

O estudo conclui que o perfil atual do profissional de secretariado exige uma postura ética, inovadora, com 

rápida adaptação ao mercado de trabalho, preocupando-se em obter novos conhecimentos, aperfeiçoando suas 

habilidades e desenvolvendo competências.  

A presente pesquisa verificou que o profissional de secretariado na cidade de Barra do Garças, ou as pessoas 

que queiram ocupar este cargo nas organizações, devem primeiramente preocupar-se com sua qualificação 

profissional, ou seja, fazer um curso técnico ou superior na área específica, pois essa formação consegue suprir as 

necessidades das empresas.  

Em geral, fazendo uma análise qualitativa, o profissional de secretariado, em nossa cidade, não está em uma 

situação confortável perante seus empregadores, pois estes demonstraram grande insatisfação com o recurso 

pessoal que estão recebendo em suas empresas. 

Enfim, tanto em Barra do Garças quanto no cenário geral, o secretário precisa estar preparado 

psicologicamente e profissionalmente, para assumir compromissos, pois suas responsabilidades estão bastante 

distantes dos serviços burocráticos e rotineiros do passado. Além de ter mais influência efetiva nas empresas, este 

profissional é formador de opinião e vem assumindo funções gerenciais, podendo e devendo destacar-se dentro das 

organizações, como peça chave e fundamental para o seu bom andamento. 

 

Referências Bibliográficas 

 
CARVALHO, A. P. de. Manual do Secretário Executivo. São Paulo: D’Livros Editora, 1998. 

 

CHIAVENATO, I. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna 

administração das organizações. ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

 

CURY, A. Organização e métodos: uma visão holística. – 7. ed. rev. E ampl. – São Paulo: Atlas, 2000. 

 

MEDEIROS, J.B; HERNANDES, S. Manual da secretária. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 

 

NATALENSE, M. L. C. Secretária executiva: manual prático. São Paulo: IBO, 1998. 

 

NEIVA, E. G.; E.; D'ELIA, M. E. S. As novas competências do profissional de Secretariado. 2 ed. São 

Paulo: IOB, 2009. 

 

OLIVEIRA, P.; LACERDA, J. Habilidades e competências desejáveis aos profissionais de inteligência 

competitiva. Disponível:< http://www.scielo.br/pdf/ci/v36n2/05.pdf>. Acesso em 09 jul.2014. 

 

RESENDE, E. O Livro das Competências – Desenvolvimento das Competências: a melhor autoajuda 

para pessoas, organizações e sociedade. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2000. 

 

SÁLA, J. S. Guia de Informação para Secretários Executivos/Janeide Souza Sála, Brasília. Disponível em 

<http://www.fenassec.com.br/pdf/artigos_trabalhos_guia_secretariado_janeide.pdf > Acesso em: 10. Jul. 2014. 

 

VERGARA, S. C. Gestão de pessoas. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010. 

15 



 

 

O GOSTO LITERÁRIO DO PÚBLICO TEEN EM PONTES E LACERDA: 

DA PERIFERIA AO CENTRO URBANO 

 

 
Epaminondas de 

Matos Magalhães 

Instituto Federal de 

Mato Grosso 

Campus de Pontes 

e Lacerda 

Rua Mickaely 

Schwaab 

CEP: 78245-000- 

Vila Bela 

Epaminondas.maga

lhaes@plc.ifmt.edu

.br 

 Rafaely Schwaab 

Sampaio 

Instituição Federal 

de Mato Grosso 

Campus de Pontes e 

Lacerda 

Rua Ceará, 423, 

Centro  

CEP: 78250-000 – 

Pontes e Lacerda  

e-mail: 

rafa_22pl@hotmail.

com 

 Rita Costa Silva 
Instituição Federal 

de Mato Grosso 

Campus de Pontes 

e Lacerda 

Rua Pedro Milão 

Sanches- Jardim 

Boa Vista, n. 540 

CEP: 78250-000 – 

Pontes e Lacerda  

e-mail 

ritta.costa@hotmai

l.com 

João Carlos Silva 

Melo 
Instituição Federal de 

Mato Grosso  

Campus de Pontes e 

Lacerda 

Rua Ria Grande do Sul, n. 

307, Centro  

CEP: 78250-000 – Pontes 

e Lacerda  

e-mail: 

jcsm_pla98@hotmail.com 

      

 

Resumo: Esse texto expressa, até certa medida, o desenvolvimento do presente projeto de 

Pesquisa O gosto literário do público teen em Pontes e Lacerda: da periferia ao centro 

urbano, que busca/rá discutir, problematizar, tabular e traçar os gostos literários, passando 

pela dimensão dos estudos culturais e da cultura de massa, do público adolescente do 

município de Pontes e Lacerda, pensando e analisando os interesses de leituras de três 

realidades distintas: de alunos de uma escola estadual, localizada em um bairro de periferia; 

de alunos de uma escola particular e dos alunos de uma escola estadual do centro urbano.  

Palavras-chave: literatura de massa, público teen, gosto literário. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A ideia de pesquisar O gosto literário do público teen em Pontes e Lacerda: 

da periferia ao centro urbano surgiu de uma inquietação e provocação acerca do 

universo adolescente e seus gostos.  E, como inquietação inicial, esse projeto se 

lançou para as seguintes problemáticas: será que o universo adolescente, que 

encontramos hoje na escola, se diverge em muito do universo vivenciado pelos 

professores e pais? Os novos contextos sócio-histórico- culturais fazem surgir novas 

exigências, novos paradigmas, novos desejos?. Segundo o psicanalista Mario Corso  

 

16 

mailto:Epaminondas.magalhaes@plc.ifmt.edu.br
mailto:Epaminondas.magalhaes@plc.ifmt.edu.br
mailto:Epaminondas.magalhaes@plc.ifmt.edu.br
mailto:rafa_22pl@hotmail.com
mailto:rafa_22pl@hotmail.com
mailto:ritta.costa@hotmail.com
mailto:ritta.costa@hotmail.com
mailto:jcsm_pla98@hotmail.com


O que hoje vivemos são conflitos que poderíamos classificar como do 

segundo tipo, o novo dentro do velho esquema, conflitos de aparências. 

Não há uma real disputa de valores, ou então está muito localizada. (...) 

Portanto, não é a distância entre as gerações que pode trazer a agressão que 

temos visto se disseminar entre pais e filhos, penso que é justamente o 

contrário. As famílias modernas tendem a viver um “unitempo”, todos 

“são” da mesma geração, gostam das mesmas músicas, as roupas só se 

distinguem pelo tamanho, pais e filhos brigam pelo computador ou por 

carro. (1999, p. 120-1) 

 

Com o Projeto O gosto literário do público teen em Pontes e Lacerda: da 

periferia ao centro urbano, tentaremos, em certa medida, responder as inquietações 

lançadas, levando em consideração o novo cenário que vivemos na escola: as mídias; 

a inserção dos aspectos culturais entre outros elementos. 

O projeto será desenvolvido, a partir de uma pesquisa de campo, entrevista e 

questionário, empregado aos alunos, por meio da tabulação desses dados. 

Espera-se com esse projeto pensar e averiguar os interesses e que tais dados 

sejam disponibilizados a comunidade escolar para análise e, ainda, uma posterior 

formação para discutir e traçar o perfil do leitor-estudante. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

      Regina Zilberman (2008, 2009) aponta que a grande problemática da escola, 

no que se refere a leitura literária, está diretamente relacionada ao fato de não se levar 

em consideração, nas escolhas do que trabalhar com o aluno, os seus horizontes de 

expectativas, entendido pela autora, como as expectativas do aluno diante da leitura, 

do texto, que decorrerá antes mesmo da realização da leitura, através dos interesses, 

faixa etária e universo em que se encontra inserido o aluno. 

      Para o aluno, a leitura na escola é algo, na sua grande maioria, enfadonha, pois 

a leitura se realiza dentro de contextos de atividades pedagógicas e os títulos ou textos 

propostos para a leitura não fazem parte dos gostos do mundo adolescente. Segundo 

Marisa Lajolo (1987): 

(...) vale considerar que, em situações escolares, o texto costuma virar 

pretexto, ser intermediário de aprendizagens outras que não ele mesmo. E, 

no entanto, texto nenhum nasceu para ser objeto de estudo, de dissecação, 

de análise(...) um texto costuma ser produto do trabalho individual de seu 

autor, e encontra sua função na leitura igualmente individual de um leitor.  

 

   A escola, ainda, desconsidera o fato de que nos ambientes externos a ela, ou na 

própria biblioteca, a leitura se realiza. Nada mais fácil de comprovar do que a 

permanência de jovens em Lan Houses ou em frente a computadores em suas casas. A 
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leitura pode acontecer fora dos espaços formais. Assim, a primeira ressignificação a 

ser feita é perceber que existem, como nos afirma Chartier (2001), novos suportes 

para leitura (MSN, Facebook, Orkut etc), e que a leitura se manifesta nesses novos 

espaços usuais pelo aluno/leitor. 

A leitura, na maioria das vezes, é vista pelo aluno como enfadonha porque as 

práticas leitoras são realizadas por um professor apático e desinteressado pela leitura.  

Neste sentido, cumpre-nos destacar que a leitura realizada pelo aluno fora de sala 

de aula, através dos títulos de literatura estrangeira, mesmo não fazendo parte do 

currículo escolar, tem grande aceitabilidade pelo público adolescente, no Brasil. 

 Segundo Padrino(2005):  

(...) o interesses de los jóvenes actuales: relacione familiares más o menos 

conflictivas, descubrimiento del amor y de las relaciones sexuales, 

problemas con la droga, fracasos escolares, inserción en la vida social. (p 

63) 

 

 E Padrino (2005) adverte que : 

Em resultado de esa buscada, y a veces forzada, adaptación temática a lo 

que se peinsa puede gustar a los jóvenes es muchas veces el predomínio de 

situaciones y comportamentos tópicos en una parte considerable de estas 

creaciones dedicadas de intención a la juventude. (p. 63) 

 

 A literatura de massa tem sido o iniciador dos jovens a leitura. No contexto 

extraescolar os adolescentes fazem uso das leituras Sabrina e Guia Astral, pelas 

adolescentes e livros de aventuras pelos adolescentes Percy Jackson, As crônicas de 

Nárnia, pois dentro do universo escolar tais leituras são execradas. 

Não só são execradas tais leituras, como os gostos cinematográficos e das 

telesséries, pois a maioria dos docentes querem que seus alunos assistam filmes e 

séries com teor histórico ou cultural e desconsideram como gostos as teleséries 

Malhação, Hanna Montana ou ICarly. Ao fazer isso, desconsidera-se que os alunos 

compreendam a constituição dessas personagens e que são capazes de fazer suas 

próprias escolhas.  

Pergunte a um aluno se ele não conhece a saga Crepúsculo? Ou a saga Harry 

Potter?  A resposta, obviamente, será que sim. Portanto, a questão não é mais se os 

jovens leem ou não, mas a literatura de massa deve ou não ser aceitada? Devemos 

incorporá-las, como iniciação a leitura literária? O que e como selecionar os textos 

para o público teen? 
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Conclusão 

 

O presente projeto ainda se encontra em fase de execução, exatamente, na coleta 

de dados. 
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Resumo: Após a criação dos institutos federais de educação, ciência e tecnologia, em 2008, várias 

mudanças ocorreram dentro destes mesmos institutos, como o público-alvo e a oferta de cursos 

técnicos profissionalizantes para a sociedade brasileira. Para atingir tal público, são utilizados 

diversos meios de comunicação, dentre eles o portal dos institutos. Entretanto, o portal deve refletir a 

identidade de cada instituto, divulgando seu papel e dever social. O respectivo trabalho fez um estudo 

sobre o perfil do usuário do portal do IFMT do Campus Barra do Garças, e visão do usuário em 

relação à organização da arquitetura da informação, com o objetivo de reformular o portal, e serão 

apresentados os resultados encontrados. 

 

Palavras-chave: Perfil do usuário, Acesso à informação, Arquitetura da informação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

       Os institutos federais vivenciaram uma grande expansão, promulgada devido a Lei nº 

11.892, de 29 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008), que institui a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia, e dá outras providências. Os institutos federais até então, eram centros 

federais de educação tecnológica. Evidentemente, várias mudanças ocorreram, a organização 

dos institutos mudou em relação à oferta de educação, ciência e tecnologia, conseqüentemente 

alterando seu papel e dever social, ampliando e diversificando públicos-alvo. Uma ação 

imprescindível para que os objetivos pertinentes aos Institutos Federais sejam alcançados é a 

renovação do relacionamento com a sociedade de maneira geral, e para isso é fundamental 

que a sociedade consiga acessar as informações sobre os institutos, que sejam claras, e 

disponibilizadas de maneira eficiente e eficaz, isto é, que haja acesso à informação de 

qualidade. 
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       Para que os institutos federais desenvolvam suas atividades com excelência, é 

fundamental que seus portais atendam e consigam interação com os usuários. O respectivo 

trabalho visa apresentar o estudo do perfil do usuário do portal do IFMT – Campus Barra do 

Garças, em relação a alguns aspectos, tais como satisfação do usuário, perfil atual, 

atendimento às necessidades e expectativas, tipos de conteúdos mais requisitados, e visão do 

usuário em relação à arquitetura da informação. 

 

2.       FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

       A pesquisa sobre Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), realizada pelo o 

Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI), em 2011, mostrou que a proporção de casas com 

computador no País cresceu de 35%, em 2010, para 45% (aumento de 10%), neste ano, 

enquanto a presença da Internet passou de 27%, em 2010, para 38% (aumento de 11%), em 

2011. Esse fato denota a importância de veículos de acesso à informação que consigam 

repassar as informações para uma sociedade que está aprendendo a utilizar o computador 

(CGI, 2012). 

    A reformulação de um portal implica diretamente em atender às necessidades dos usuários. 

Logo, faz-se necessário um estudo sobre o perfil e satisfação do usuário atual. Alguns 

trabalhos de reformulação de portais têm sido desenvolvidos. Cardoso et al. (2010), 

desenvolveram o portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins 

- Campus Araguatins, aplicando os conceitos usabilidade e a acessibilidade, para facilitar o 

acesso à informação para os usuários. O trabalho mais recente sobre estudo de portais do 

instituto federais foi o projeto de reformulação do portal do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Goiás, que está em andamento, e visão fazer o redesign do portal do 

IFG. Esse projeto envolve outras questões, como a renovação da identidade visual do IFG 

(IFG, 2013).  

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

       A metodologia adotada seguiu um processo de investigação, que consistiu na revisão da 

literatura por meio de pesquisa bibliográfica para verificar o estado da arte sobre reformulação 

de portais, materiais, métodos, técnicas e ferramentas para estudo do perfil do usuário.  Após 

o estudo, foram aplicados questionários tanto para comunidade interna, como a externa para 

analisar o portal do IFMT, em relação a alguns aspectos tais como a satisfação do usuário, 

perfil do usuário atual, tipo de conteúdos mais requisitados. 

       Como o portal é desenvolvido para o usuário, logo, a forma que as informações estão 

dispostas no ambiente informacional digital deve refletir como o usuário entende e gostaria de 

visualizar.  Diante disso, optou-se por realizar um teste, chamado Card Sorting, que é 

aplicado para encontrar o modelo mental que os usuários elaboram sobre um conjunto de itens 

de informação relacionados a um programa ou aplicação. Cada participante recebe um 

conjunto de cartões, espalhados sobre uma mesa. Os cartões são agrupados em subgrupos, de 

acordo com suas relações, segundo sua própria perspectiva. Os resultados dos agrupamentos 

de cada participante são combinados, e analisados (CIBYS, BETIOL & FAUST, 2010).  

Esse teste pode necessitar de uma análise estatística, e também demandar certo tempo 

e disponibilidade do usuário. Por esses motivos, optou-se por utilizar uma ferramenta 

computacional e executar o teste online. A ferramenta utilizada foi a OptimalSort
1
, onde 

foram criados cartões virtuais, configurado o teste, inclusive com um pré-questionário, e por 

fim, enviados convites à comunidade interna e externa ao IFMT. A ferramenta apresenta 

como resultados a matriz de similaridade entre os cartões, ou seja, quais são as relações mais 

1 - Disponível em: http://www.optimalworkshop.com 
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fortes e mais fracas entre os cartões, de acordo com o assunto; dendrogramas para ilustrar os 

agrupamentos; e dados sobre os participantes, caso seja feito um pré-questionário. 

 

4.       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       O questionário aplicado à comunidade interna apontou que aproximadamente 17% dos 

usuários estão satisfeitos com o site do IFMT, numa escala entre bom e ótimo, ou seja, cerca 

de 50% tem grau de satisfação ruim ou péssimo com o site. Pode se verificar a insatisfação do 

site devido à dificuldade em acessar as informações. Em torno de 48% dos usuários encontrou 

as informações que procurava, mas considerou sua busca difícil, e cerca de 33% não 

conseguiu encontrar a informação desejada, o que justifica que o portal institucional precisa 

ser analisado e refeito, ouvindo os anseios e desejos dos usuários.  

       Já o questionário aplicado à comunidade externa mostrou que 20,1% dos entrevistados 

conhecem os cursos ofertados, 49,5% não conhecem e 29,6% conhecem alguns. Apesar de 

poucos conhecerem os cursos ofertados, as pessoas têm uma boa impressão do IFMT – 

Campus Barra do Garças, pois 88,3% responderam que possuem uma boa impressão, contra 

11,7%.  O questionário também revelou que 73,4% do grupo entrevistado têm vontade de 

estudar nesse campus. Em relação ao acesso ao site, somente 13,3% das pessoas acessaram, e 

86,7% não acessaram o site.  

 Devido à dificuldade observada no acesso às informações, foi aplicado o teste Card 

Sorting, com a ferramenta OptimalSort, que conteve 30 cartões e 11 participantes. A figura 1 

mostra a matriz de similaridade dos cartões de acordo com o teste. A matriz revelou algumas 

inconsistências, como por exemplo, a relação de Educação à Distância com Projetos de 

Extensão, que tinham um grau de similaridade relativamente alto (30). Também mostrou 

diversas combinações congruentes, como Projetos Pedagógicos dos Cursos e Corpo 

Docente/Currículos, com grau de similaridade 50.  
 

Figura 1 – Matriz de similaridade entre os cartões do teste Card Sorting 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Com a aplicação dos questionários verificou-se que os usuários que acessam o portal do 

IFMT consideram-se insatisfeitos, e principalmente em relação à arquitetura da informação, 

pois têm dificuldade de acessar e encontrar informações desejadas. Isso mostra que não é 

possível estabelecer completamente a interação entre a instituição de ensino, pesquisa e 

extensão com a comunidade interna, que procura por informações da instituição, como 

portarias, estatutos, formulários, etc.; nem com a comunidade externa, que pretende, ao 

acessar o portal, encontrar facilmente informações a respeito do papel social da instituição e 

dos cursos por ela ofertados. 

 Entretanto, é possível ver nos resultados encontrados que, apesar de alguns pontos 

negativos, a comunidade externa tem uma boa impressão do IFMT – Campus Barra do Garças 

e também anseia por estudar nessa instituição. 

       Como trabalhos futuros esperam-se o desenvolvimento de um relatório da análise do 

portal do IFMT, contendo além do estudo do perfil do usuário, outros aspectos relacionados à 

usabilidade e arquitetura da informação, e então alcançar uma solução para o portal do IFMT, 

que atenda à crescente demanda da sociedade, incluindo seus diversos públicos, promovendo 

então, a inclusão digital. 
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Resumo: Neste trabalho foi avaliado as característica físico-químico da polpa de açaí (Euterpe oleracea), 

visando uma melhor aceitação sensorial da geleia de açaí. O fruto do açaizeiro depois de colhido ele é 

processado no prazo de 24 h, pois ele perde muita estabilidade e se altera facilmente comprometendo a 

qualidade de seus subprodutos. Contudo as  analises físico-química da polpa de açaí vem minimizar 

algumas perdas de qualidade depois do produto ser  processado, e os resultados obtidos são analisados 

como principal fator de qualidade da polpa de açaí, e divulgados em tabelas quantitativas e qualitativas, 

seguindo a metodologias  recomendadas pelo Instituto Adolfo Lutz (1985). 
 

Palavras :Chave: Açaí, Processamento, Polpa. 

 

 

 1. INTRODUÇÃO 
 

 O açaizeiro (Euterpe oleracea) é uma palmeira caracteristica das varzeas e margens dos rios 

amazônicos. De estipe (tronco) delgado, pode atingir até 30 metros de alturas. O açaizeiro produz 

frutos de alto poder enegetico e nutritivo lagarmente consumida na região norte. O Estado do Pará  

possui as maiores reservas naturais do país, responde por 95% da produção nacional EMPRAPA 

CPATU(2001). 

 Como fruto da Amazônia o açaí ocupa um lugar de destaque na agricultura local, sendo 

comercializada nas feiras livres e com garnde aceitação popular. Os frutos são amplamente 

comercializados em nivel regional, para a produção de uma bebida calórica chamada "açaí" cujo o 

consumo é muito popular entre a população do pará, porém vem-se observando um aumento do 

consumo nas regiões sul, sudeste e centro oeste. 

 O açai também pode ser destinado para a produção de geléias. Ageleia é um tipo de doce de  

frutas que não contém toda a polpa da fruta, e tem um aspecto de consistência gelatinosa, devida à a 

presença de pectina nas frutas. Tradicionalmente a geleia de frutas é feita cozendo os frutos, ou 

partes deles, com bastante líquido (água, sumo/suco de frutos ou vinho) e acúcar, e depois se coa, se 

tornando numa pasta quase transparente. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras de polpa de açaí foram acondicionadas em sacos plásticos devidadamente 

higienizados, e adquiridas na "casa do açaí" localizada na cidade de Belém - PA, em seguida foram 

colocadas em caixas plásticas e transportadas para o laboratório de Agroindústria da Embrapa 

Amazônia Oriental nesta mesma cidade, para realição do presente trabalho. 

  A geleia do açai tipo extra, foi preparada a partir da polpa do mesmo que foram  preparadas 

numa proporção de 50 partes de polpa fresca, ou seu equivalente, para 50 partes de açúcar seguindo 

as recomendaçoes de (IN MA nº 01 7 de janeiro 2000). 

 O teste sensorial da geléia foi avaliada com um método de aceitação sensorial, utilizando a 

escala hedônica de 7 pontos. Os teste foram realizados em condições laboratorias desta mesma 

instituição, utilizando 36 provadores não treinados de ambos os sexos. A geléia foi servida aos 
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provadores com bolachas "cream cracker" de água e sal como "veículo" de diversificação de sabor. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
  

Pelos resultados obtidos, observou-se um alto contéudo de umidade (87,35%), e um teor 

razoável de lipídios. 

 A geléia de açaí, apresentou uma exelente aparência, aroma e sabor agradável, devido à 

manutenção de grande parte das carcterística da polpa de açaí. 

  

DETERMINAÇÃO (*) COMPOSIÇÃO 

pH 5,78 

ºBrix 5,09 

Umidade 87,0% 

Cinzas 0,80% 

Acidez Titulável e -  Sol. 0,1 N 4,4% 

Acidez (% ácido cítrico) 0,50% 

Sólidos Totais 12,95% 

Açúcares Redutores (em glicose) Não encontrado 

Açúcares não Redutores (em sacarose) Não encontrado 

Lipídios 6,39% 

Tabela 1: caracterização físico-química da polpa de açaí                                   (*) média de 3 repetições 

  

 A geléia obteve uma aceitação de 86,10% por parte dos provadores. O produto apresentou 

sabor, aroma característicos do fruto, formando um gel firme e não apresentando nenhuma alteração 

no produto, contudo isso revela que a geléia teve uma boa aceitação por ser um produto feito por 

frutas da Amazônia e por ser bem apreciado na região. 

 

 

NOTA PROVADORES 

7 14 

6 11 

5 10 

4 5 

3 1 

TOTAL  36 

Tabela 3: testes de aceitação da geléia de açaí 

 

4. CONCLUSÃO 

Concluimos que é possível elaborar subprodutos apartir da polpa de açaí, no caso da geleia, 

que apresentou boas características organolépticas, e teve uma boa aceitação pelos provadores. O 

mapeamento físico-química da polpa foi muito importante nas etapas do processamento, pois 

permitiu conhecer as caracteristicas fisíca e quimíca,  que possibilitou um maior controle no  

processo. A aceitação sensorial foi bem alta evidenciando-se que se trata de uma fruta que apresenta 

grandes perspectivas para industrialização, otimizando e diversificando seu aproveitamento. 
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Resumo: A barra de cereal é um produto associado à alimentação saudável, por ser um alimento 

nutritivo e de fácil consumo. Cada vez mais as indústrias estão buscando novos ingredientes e 

formulações que agradem o consumidor tanto nutricionalmente como sensorialmente. Frutos de 

regiões mais remotas do Brasil são pouco conhecidos, como por exemplo o Baru, fruto com uma 

amêndoa de sabor muito semelhante ao amendoim. Dependendo dos ingredientes utilizados na 

elaboração da barra de cereais, ela também pode ser caracterizada como um alimento funcional. A 

chia é um prebiótico, que possui propriedades funcionais. Diante ao exposto, este trabalho teve por 

objetivo desenvolver e analisar sensorialmente uma barra de cereal sabor baru acrescida de 

prebiótico. Para isso foram desenvolvidas 4 formulações de barras de cereais diferentes, alterando  a 

quantidade de amêndoa de baru (0%, 10%, 15% e 20%).  A análise sensorial aplicada foi o teste de 

ordenação de preferência. A análise sensorial foi realizada com 60 julgadores não treinados, os quais 

50% preferiram a formulação com 20% de amêndoa de baru, seguida da formulação com 15% de 

amêndoa de baru, com a preferência de 25% dos julgadores. A aceitação do consumidor resulta na 

agregação de valor de um produto importante para a região Centro-Oeste, proporcionando novas 

formas de comercialização deste fruto e apresentando sabores da região centro oeste, além de ser um 

produto sustentável e gerador de renda para famílias produtoras. 

 

Palavras-chave: Dipteryx alata, Chia, Alimento funcional. 

 

 

1.     INTRODUÇÃO 

 

O consumidor vem despertando na indústria alimentícia a necessidade de se introduzir no 

mercado alimentos associados à saúde e bem-estar, como os diet, light e funcionais, de 

sabores diferenciados, fugindo um pouco do tradicionalmente encontrado.  

A barra de cereais é um forte exemplo de um produto associado à alimentação saudável e 

que pode ser bastante diversificado. Pelo fato de serem nutritivas e de fácil consumo, nota-se 

uma tendência em preferir ou substituir o consumo de doces e tortas por elas (BUENO, 2005). 

Com isso, exige-se que as indústrias busquem novas formas de apresentação das mesmas, 

com novos ingredientes e formulações, visando produtos com características físico-químicas e 

nutricionais capazes de propiciar benefícios à saúde (SOUZA & SREBERNICH, 2008; 

BOWER & WHITTEN, 2001). 
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Contudo, não basta saber que um determinado alimento é benéfico; a aparência, textura, 

odor e sabor têm papel fundamental na preferência dos alimentos. Sendo assim, a escolha das 

matérias-primas utilizadas na fabricação de uma barra de cereal é de suma importância para a 

aceitação da mesma pelo consumidor (CASÉ et al., 2005). 

Frutos de regiões mais remotas do Brasil são pouco conhecidos, sendo que boa parte da 

população não tem acesso a suas propriedades e sabores, como por exemplo o Baru, fruto 

encontrado em regiões de solos bem drenados como é o caso da região centro-oeste. 

O baru ou cumbaru (Dipteryx alata) é fruto do baruzeiro, árvore nativa do Cerrado 

brasileiro. Apresenta potencial econômico e grande aceitação por seu sabor agradável ao 

paladar (SANO et al., 2004). O seu fruto é protegido por uma dura casca e, no interior 

encontra-se uma amêndoa de sabor bastante parecido ao do amendoim, sendo esta de alto 

valor nutritivo e muito apreciada (CARRAZZA & CRUZ E ÁVILA, 2010). Por essa 

semelhança, essa amêndoa tem sido reconhecida e usada em diferentes formulações em 

substituição às castanhas tradicionais (FERNANDES et al., 2010). 

Dependendo dos ingredientes utilizados na elaboração da barra de cereais, ela também 

pode ser caracterizada como um alimento funcional. Estes alimentos são definidos como 

qualquer substância ou componente de um alimento que proporciona benefícios para a saúde, 

inclusive a prevenção e o tratamento de doenças. Neste contexto, podemos destacar os 

prebióticos, que são carboidratos complexos, resistentes às ações das enzimas salivares e 

intestinais. Ao atingirem o cólon, produzem efeitos benéficos à microflora do intestino 

(ANJO, 2004). 

Considerada por muitos pesquisadores como um alimento prebiótico, a chia (Salvia 

hispanica L.) é uma semente comestível originária do sul do México, que além de apresentar 

ômega 3, vitaminas e minerais, possui também as fibras solúveis e as insolúveis, onde a 

insolúvel ajuda no funcionamento do intestino e a solúvel pode atuar como um prebiótico na 

manutenção da flora intestinal (CHICCO et al., 2009). 

Contudo, devido às pesquisas com a semente de chia e o fato de atualmente a amêndoa do 

baru ser comercializada torrada, em sua grande maioria, novas formas de comercialização 

destes produtos devem ser disponibilizadas no mercado, como incorporá-los a barras de 

cereais, criando um novo sabor e contribuindo com este setor também. 

 Diante ao exposto, este trabalho teve por objetivo desenvolver e analisar sensorialmente 

uma barra de cereal sabor baru acrescida de prebiótico. 

 

2.     METODOLOGIA 

 

As amêndoas do baru foram adquiridas junto a extratores que comercializam os mesmos 

nas cidades de Diamantino e Poconé, localizadas no estado de Mato Grosso e os demais 

ingredientes foram adquiridos no comércio locais de Cuiabá. 

Foram desenvolvidas 4 formulações de barras de cereais. Em todas as formulações foram 

fixadas as quantidades dos seguintes ingredientes: flocos de arroz, flocos de aveia, xarope de 

glucose, açúcar mascavo, óleo de coco, sal, ácido cítrico, lecitina de soja (Figura 1). A 

quantidade de amêndoa de baru variou em diferentes concentrações (0%, 10%, 15% e 20%). 

  

 
 

Figura 1. Ingredientes utilizados para elaboração das barras de cereais 
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Para a elaboração, primeiramente os ingredientes secos (aveia, flocos de arroz e amêndoa 

de baru em diferentes concentrações) foram misturados, logo após os ingredientes utilizados 

para a preparação do xarope aglutinante (açúcar mascavo, farinha de chia, óleo de coco, 

xarope de glucose, lecitina de soja, sal e ácido cítrico) foram misturados e levados ao fogo em 

recipiente de aço inoxidável, sendo estes homogeneizados com ajuda da espátula pão-duro, 

até atingir a temperatura de 95ºC. Em seguida o xarope foi misturado aos ingredientes secos, 

até formar uma massa. Na sequência, a massa foi colocada em uma forma de aço inoxidável 

(20 cm x 40 cm), prensada com auxílio de um rolo de silicone e, após o resfriamento a 

temperatura ambiente (25 °C), foi cortada, em fatias de aproximadamente 30g. 

A análise sensorial aplicada para a avaliação do consumidor foi o teste de ordenação de 

preferência. Para isso, foram apresentadas simultaneamente as quatro formulações (0%, 10%, 

15% e 20%), onde os julgadores deveriam colocar na ordem da mais preferida para a menos 

preferida. Participaram da análise 60 julgadores não treinados. 

 

3.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As barras de cereais elaboradas apresentaram aparência e textura uniforme, como 

constam na Figura 2. 

  

 
 

Figura 2. Barras de cereais sabor baru acrescida de prebiótico 

 

A análise sensorial foi realizada com 60 julgadores não treinados. Destes julgadores, 

50% preferiram a formulação com 20% de amêndoa de baru, seguida da formulação com 15% 

de amêndoa de baru, com a preferência de 25% dos julgadores (Gráfico 1). Estes julgadores 

justificaram essa preferência alegando que as formulações com menos amêndoa de baru 

sobressaiam o sabor do ácido cítrico. 

 
Gráfico 1. Teste de ordenação de preferência entre as formulações das barras de cereais. 
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4.     CONCLUSÃO 

 

O resultado obtido foi satisfatório, pois a preferência pela barra de cereal com maior 

quantidade de amêndoa de baru (20%) significa a aceitação do consumidor por um produto 

importante para a região Centro-Oeste, agregando valor e proporcionando novas formas de 

comercialização deste fruto no mercado, elevando o período de consumo dos mesmos, já que 

a forma in natura oferece maiores riscos de contaminação e deterioração. Com isso, o 

mercado consumidor pode ter acesso aos sabores da região centro oeste, podendo vir a 

aumentar o consumo destes frutos, além de ser um produto sustentável e gerador de renda 

para famílias produtoras. 
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Resumo: Temos o intuito de evitar ocorrência de doenças provocadas pelo consumo de alimentos 

contaminados, garantindo assim que o consumo de alimentos fora do domicílio seja feito de maneira 

segura e com qualidade. Por meio de entrevistas, utilizando-se de formulário, levantamos as 

informações necessárias para moldarmos à forma que seria empregada a capacitação dos 

ambulantes. Os resultados mostraram uma grande concentração de ambulantes que exercia a 

profissão de forma irregular e uma grande demanda de pessoas que consumiam este alimento 

diariamente. Enfatizando assim, a necessidade de capacitação destes manipuladores para as pessoas 

que consomem este alimento, bem como um incentivo para os comerciantes que pretendem qualificar 

seu trabalho, agregando valor á ele. 

 

Palavras-chave: Alimentos, Contaminados, Ambulante, Capacitação e Manipuladores. 
 

 
1.     INTRODUÇÃO 

       A rápida urbanização, as concentrações nas grandes cidades e as mudanças no estilo de 

vida das pessoas vêm contribuindo para substanciais mudanças na alimentação do brasileiro. 

Entre estas, pode se destacar o consumo de refeições fora de casa, marmitas, lanches, 

alimentos semiprontos, fast-foods e a opção por pratos ou refeições rápidas (SEIXAS et al., 

2008).  
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       Segundo pesquisas recentes, os brasileiros estão gastando pelo menos 30% de sua renda 

mensal com alimentação. Boa parte deles passa mais tempo no trabalho do que em casa, o que 

os leva a se alimentarem em um dos 1,5 milhões de bares e restaurantes espalhados pelo 

Brasil, quando não no trabalho, nas instituições de ensino ou até mesmo na rua.  

       De acordo com os dados do Instituto Data Popular, o hábito de comer fora de casa faz 

parte do dia a dia de 65,3% da população. O valor despendido com este hábito subiu de R$ 

59,1 bilhões, em 2002, para R$121,4 bilhões em 2011 - um crescimento superior a 100% em 

nove anos (CRN 5ª Região, 2009). 

       Neste contexto, os estabelecimentos prestadores de serviços de alimentação assumem um 

papel importante na qualidade da alimentação da população urbana (SOUZA et al., 

2003). Este setor “informal” de alimentos nem sempre é submetido à fiscalização e controle 

de qualidade, podendo causar problemas, comprometendo a segurança de alimentos e ainda 

contribuir para a deterioração do meio ambiente e da saúde dos consumidores. Portanto a 

capacitação continuada com base no diagnóstico dos principais problemas enfrentados pelos 

comerciantes ambulantes de alimentos, é fundamental para atribuir qualidade aos produtos, 

melhorando assim, a segurança dos alimentos oferecidos para os consumidores. 

       As Boas Práticas de Fabricação de Alimentos (BPF), segundo a legislação sanitária 

brasileira, são práticas de higiene que devem ser obedecidas pelos manipuladores desde a 

escolha e compra dos produtos a serem utilizados no preparo do alimento até a venda para o 

consumidor. 
 

 

2.     OBJETIVO GERAL 

        O objetivo geral deste projeto é proporcionar formação e qualificação profissional aos 

manipuladores de alimentos que aderirem à proposta, para maior segurança dos mesmos e dos 

consumidores. 

 

3.     OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Realizar levantamento no município de Rondonópolis sobre público para capacitação 

(produtores/comercializadores de alimentos - barracas, quiosques, carrinhos de lanche, 

produção caseira, entre outros), para identificação da demanda; 

 Identificar quais os principais pontos críticos de controle; 

 Realizar capacitação com grupos de 30 manipuladores de alimentos, sobre noções 

Básicas de Microbiologia, BPF e APPCC; 

 Atender a comunidade, oferecendo orientações acerca de Técnicas de preparo 

e comercialização de alimentos seguros; 

 

4.     METODOLOGIA 

        A pesquisa de Campo foi realizada com visitação aos locais com maior fluxo de pessoas 

na cidade, onde é característica a presença de vendedores ambulantes de alimentos, bem como 

nas feiras livres distribuídas pela cidade. Munidos de prancheta, papel e caneta, os alunos 

observaram o estabelecimento no tocante à condição física e aplicação de boas práticas. 

Posteriormente foi realizada entrevista e cadastro para posterior contato referente à 

capacitação, quando havia interesse. 
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       Após esta etapa, foram realizadas reuniões para observar, nas anotações de campo, quais 

os pontos que mais precisariam ser abordados na capacitação e, desta forma, os alunos 

bolsistas e voluntários se dividiram em grupo para elaborar, cada grupo, um dos tópicos a 

serem abordados na palestra. 

       A capacitação ocorreu dia 17/12 e teve carga horária de 2h e 30 minutos, tendo sido 

ministrada pelos estudantes, com supervisão da Prof.ª Celina, no Campus do IFMT na cidade 

de Rondonópolis, localizado na Rua Ananias Martins de Souza, Vila Mineira.  

       Os participantes receberam instruções acerca das Boas Práticas, Contaminação de 

Alimentos, Higiene Pessoal e Ambiental. Foi oferecido Coffee break e ao final, foi entregue o 

Certificado de Participação. 
 

5.     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       A pesquisa de Campo revelou um grande número de vendedores ambulantes 

de alimentos, seja nas feiras livres, ou nas ruas e avenidas da cidade. Estes representam uma 

forma de alimentação rápida e barata para os transeuntes que não possuem tempo hábil para 

realizar uma refeição tradicional. 

       A grande maioria dos estabelecimentos apresentou problemas estruturais, que dificultam 

a correta higienização e conservação dos alimentos, o que pode converter-se em sério risco à 

saúde dos consumidores, uma vez que pode propiciar o desenvolvimento de micro-

organismos patogênicos que, no organismo humano podem causar sintomatologias diversas, 

indo desde leve desconforto a quadros graves como septicemia e morte. 

       Embora por conta da data da capacitação, muitos dos manipuladores contatados não 

puderam comparecer, aqueles que participaram receberam valiosas instruções que poderão ser 

aplicadas de modo a garantir uma maior segurança aos alimentos ali produzidos, e sugere-se a 

continuidade deste projeto, com maior divulgação e em parceria com os alunos do Curso 

Técnico em Alimentos, na modalidade PROEJA, de forma a expandir a abrangência para 

bairros mais afastados. 
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Resumo:  

Este trabalho tem a finalidade de apresentar resultados de uma aula ministrada na 

disciplina de Química através de experimentos realizados com a extração de corantes 

naturais a partir de elementos presentes no cotidiano dos alunos, e que é potencialmente 

interessante para ser utilizado nas ações do subprojeto de ciências do PIBID. 

Palavras-chave: Ensino de Química, Extração de Corantes Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Veiga et al. (2012) e  Zanon & Palharini (1995), um dos grandes 

problemas do ensino-aprendizagem é o fato dos alunos não saberem associar o 

aprendizado de química com o seu cotidiano. Para as autoras o problema não está 

apenas no fato dos alunos não conseguirem essa associação e sim que a grande parte dos 

profissionais da área de ciências não possui qualificação para atuar nessa área do 

conhecimento, devido a esse aspecto, esses profissionais utiliza apenas o livro de 

didático tornando assim uma aula cansativa e monótona para o estudante. 

Conforme Gonçalves e Galeazzi (2004), concordando com as indicações 

encontradas nos PCNs(1998), defende o uso de atividade experimental como sendo uma 
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das alternativas para melhorar o ensino-aprendizagem, sendo assim utilizar no ensino 

novos métodos para uma melhor aprendizagem. 

O ensino de química tem desafiado os profissionais dessa área em conciliar 

conceitos abordados em sala de aula com a vivência do cotidiano dos alunos. Hoje se 

fala muito em aproveitar o conhecimento que o aluno já tem, mas como ensinar química 

partindo desse pressuposto? Buscando inovar o ensino de química e a elevação da 

qualidade do ensino nas escolas públicas, foi ministrada uma aula expositiva sobre o 

tema “Extração de Corantes Naturais”, com procedimentos práticos a partir de produtos 

presentes na mesa desses alunos, como o repolho roxo, por exemplo. A partir desse 

dado, elaborar atividades que venham contribuir para a aprendizagem desses alunos no 

tocante ao ensino de química, sem sair da sala de aula, sem ter um laboratório equipado, 

o professor da rede pública tem condições de elaborar uma aula que venha atender aos 

anseios de seus alunos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Após falar um pouco do histórico do corante e suas aplicações, através de aula 

expositiva mostrando o quanto ele está presente em nosso dia-a-dia, em quase tudo que 

comemos e bebemos, como refrigerantes, sorvetes, doces e alguns condimentos como o 

açafrão e o colorau, etc., passamos para a prática. 

 O simples fato de você bater o repolho roxo no liquidificador com um pouco de 

água, é possível extrair um maravilhoso corante natural. Levamos o extrato de repolho 

roxo pronto em uma garrafinha de água mineral, mostramos para os alunos para que 

pudessem visualizar a cor. Dispusemos o extrato em quatro tubos de ensaio, o primeiro 

deixou o extrato puro, o segundo adicionamos limão, o terceiro adicionamos água 

sanitária e o quarto adicionou uma quantidade maior de água sanitária.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Observou-se que aconteceram diferentes reações e mudança de cor em cada tubo 

de ensaio. No tubo que adicionamos limão surgiu a cor rosa, no segundo tubo que 
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adicionamos algumas gotas de água sanitária a cor ficou azul escuro e no quarto tubo de 

ensaio que adicionamos uma maior quantidade de água sanitária, o extrato de repolho 

roxo desnaturou, perdendo todas as suas propriedades, ficando totalmente branco. 

 Pode-se perceber que o repolho roxo tem a capacidade de reagir com diferentes 

solventes, obtendo as mais variadas cores, conforme o pH de cada solução, mostrando 

aos alunos que o extrato de repolho roxo assim como qualquer outro produto, como a 

cenoura e a beterraba, pode ser fortes indicadores de ácido-base. 

 A reação dos alunos serviu como indicador das próximas aulas que serão no 

sentido de planejar experimentos que chamem a atenção desses alunos e que os 

motivem a buscar o conhecimento através de procedimentos simples. Que sejam 

desenvolvidas atividades que envolvam todos na busca por mais prática e menos teoria 

no ensino de ciências. 

 O contato do aluno com a prática facilita seu aprendizado, pois ao deparar com 

situações problemas, o mesmo é desafiado a resolver tal situação, interagindo com os 

colegas as certezas ou incertezas, proporcionando assim, uma troca de saberes, o que 

leva à construção do conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos resultados apresentados percebe-se que as aulas diferenciadas são 

bem aceitas pelos estudantes, tendo um bom aproveitamento do conteúdo ministrado. A 

contribuição deixada foi de grande importância para a formação de professor, pois 

levou-nos a uma reflexão da responsabilidade, mas também, de como é gratificante para 

o professor alcançar os resultados requeridos por sua aula. E ainda que este trabalho 

pode servir de atividade diferenciada e motivadora dos estudantes do ensino médio com 

o qual atual os bolsistas do PIBID. 
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Resumo: A beterraba é uma hortaliça caracterizada por possuir uma raiz tuberosa 

comestível. A coloração da beterraba é justificada pela presença das betalaínas, que são 

pigmentos nitrogenados característicos da ordem Caryophyllales, da qual essa hortaliça faz 

parte. Recentemente vários estudos mostraram que as betalaínas de beterrabas possuem 

elevada atividade antioxidante, sobretudo um efeito antiradical, representando uma nova 

classe de antioxidantes catiônicos dietéticos. O consumo de produtos com beterraba 

vermelha regularmente na dieta pode fornecer proteção contra determinadas doenças 

relacionadas ao estresse oxidativo em humanos como obesidade e a quimioprevenção a 

alguns tipos de câncer. O objetivo do trabalho foi desenvolver um iogurte grego com 

beterraba. Foi desenvolvido um xarope de beterraba com 62 ºBrix. O iogurte grego foi 

produzido com 8% de sacarose em seguida foram feitos os tratamentos. O experimento foi 

composto de três tratamentos: T1= 20%, T2= 30% e T3=40% de preparado de beterraba 

respectivamente. Foram realizadas análises de pH, acidez e análise sensorial através de 

escala hedônica estruturada de 9 pontos, com 92 provadores não treinados, além da intenção 

de compra. Os resultados de pH e acidez ficaram dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação específica. Não houve diferença estatística para os tributos aroma, cor e 

aparência global. No entanto, os tratamentos diferiram significativamente para os tributos 

sabor e textura. Sendo o T1 o mais aceito pelos provadores. Quanto a intenção de compra 

58% dos provadores certamente comprariam, 34,8% possivelmente comprariam, 5,4% talvez 

comprariam e apenas 1,1% certamente não comprariam. Os resultados mostram um produto 

viável para o consumo. 

 

Palavras-chave: Iogurte, grego, beterraba. 
 
 

1- INTRODUÇÃO 

 
O interesse por produtos alimentícios saudáveis, nutritivos e de grande aproveitamento 

tem crescido mundialmente, o que resulta em diversos estudos na área de produtos lácteos. 
Alguns desses estudos têm dado ênfase ao valor nutricional dos ingredientes lácteos, assim 
como à importância de uma dieta baseada em produtos lácteos aliados vegetais (THAMER e 
PENNA, 2006).  

O consumo de iogurte no Brasil cresce o triplo da taxa de expansão populacional. Um 
levantamento do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento divulgado 
recentemente apontou que as vendas de iogurte cresceram em média 2,97% ao ano no país 
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nos últimos cinco anos, bem acima da taxa de expansão demográfica, que já caiu abaixo de 
1% em 2012 (BRF, 2012).  

O iogurte concentrado pode se considerado como um produto intermediário entre os 
leites fermentados tradicionais e os queijos não maturados com alto teor de umidade como 
queijo quark, boursin e petit suisse. Dentre os tipos especiais de iogurte, poucos autores citam 
o processo para elaboração do iogurte grego, no entanto Varnam e Sutherland (1995) definem 
o tradicional processo do iogurte grego, como o produto obtido a partir do iogurte tradicional, 
contudo diferenciado pelo processo de dessoragem em sacos de pano, isto para pequena 
escala e a nível industrial por centrifugação. O processo de dessoragem torna o iogurte 
espesso e cremoso, com uma concentração de sólidos totais de aproximadamente 24% e 
gorduras de 10%. No iogurte grego, a textura, principalmente no parâmetro de firmeza, é uma 
propriedade que tem papel fundamental na qualidade do produto final. E o sabor pode ser 
natural, de frutas e até hortaliças como a beterraba. O objetivo do trabalho foi avaliar a 
aceitação sensorial do iogurte grego de beterraba. 

   
2-  MATERIAL E MÉTODOS 

 
O projeto foi desenvolvido no laboratório de bromatologia do IFMT, campus Bela 

Vista. O xarope de beterraba foi formulado com as seguintes contrações: 40% de polpa, 55% 
de sacarose e 5% de água e concentrado até 620Brix. A massa do iogurte grego foi produzido 
com 8% de sacarose em seguida foram feitos os tratamentos. O experimento foi composto de 
três tratamentos: T1= 20%, T2= 30% e T3=40% de preparado de beterraba respectivamente. 
Foram realizadas análises de pH, acidez pH e acidez (expressa em % de ácido lático), de 
acordo com IAL (2005) e análise sensorial, onde foram analisados os atributos: cor, aroma, 
sabor, acidez, e aparência geral, além disso, aos julgadores foram solicitados que indicassem a 
freqüência de consumo de iogurtes e a intenção de compra do produto caso o encontrassem à 
venda no mercado. 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Os valores médios de pH e acidez obtidos nos tratamentos dos iogurtes analisados 
neste trabalho estão apresentados na tabela 1.  
 
Tabela 1. Valores médios de pH e acidez obtidos nos tratamentos dos iogurtes 

Tratamento pH Acidez (% Ac. Láctico) 
T1 4,6a 0,91a 

T2   4,5ab 0,90ab 
T3   4,5ab 0,90ab 

 
 Os resultados obtidos para pH, fator diretamente relacionado à viabilidade dos 
microrganismos variaram de 4,5 a 4,6, estando dentro do limite recomendado pela legislação 
(BRASIL, 2000). O pH ideal para leites fermentados é próximo a 4,5, valores inferiores 
podem levar à rejeição por parte dos consumidores e favorecer a contração do coágulo, devido 
à redução da hidratação das proteínas, causando dessoramento. Valores de pH acima de 4,6 
favorecem a separação do soro, porque o gel não foi suficientemente formado (BRANDÃO, 
1995). 
 As amostras de iogurte apresentaram acidez que variaram de 0,90 a 0,91 valores esses 
considerados dentro do limite máximo permitido pela legislação, que é de, no mínimo, 0,6g 
de ácido láctico/100g de iogurte e, no máximo, 1,5g de ácido láctico/100g de iogurte 
(BRASIL, 2000). Valores de acordo com a legislação para acidez também foram encontrados 
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por OLIVEIRA et al. (2008) em iogurte de polpa de araticum nas concentrações de 0%, 
12,5%, 25% e 50%, com valores de 0,74, 0,78, 0,70 e 0,65, respectivamente. 
 A avaliação dos atributos das amostras de iogurte de beterraba pode ser verificado na 
tabela 2. 
 
Tabela 2. Avaliação dos atributos do iogurte de beterraba 
 

Sabor Aroma Textura Aparência Cor 
7,38a 6,98a 7,45a 7,34a 7,33a 

7,36a 7,09a 7,30ab 7,29a 7,38a 

6,67b 6,80a 7,05b 7,03a 7,42a 

As médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. Foi 
aplicado o Teste Tukey em nível de 5% de probabilidade 
 
 Não houve diferença estatística para os tributos aroma, cor e aparência global. No 
entanto, os tratamentos diferiram significativamente para os tributos sabor e textura. Sendo o 
T1 o mais aceito pelos provadores. De acordo com Chaves (1998), a análise sensorial de 
alimentos é função primária do homem. Por meio da análise sensorial podem ser 
estabelecidos parâmetros como aceitação do produto, diferenças entre produtos, magnitude 
das diferenças, qualidade do produto, entre outros. Observamos que de maneira geral o 
produto foi bem aceito pelos provadores. 
 Quanto a intenção de compra, os resultados podem ser observados no gráfico1. 
 
Gráfico 1. Intenção de compra do iogurte com maior aceitabilidade. 
 

 
 Foi observado através da intenção de compra que a maior parte dos provadores 
compraria o produto por aceitar e acreditar na viabilidade do produto.  
 

4- CONCLUSÃO 
 De acordo com os resultados da análise sensorial, pode-se observar que o iogurte 
grego de beterraba obteve uma aceitação muito boa por parte da população que demonstrou 
grande interesse na aquisição do produto. Como boa opção ao consumidor, a indústria teria 
uma oportunidade lucrativa, já que o produto é de baixo custo e benéfico para a saúde. 
   
 

59%

35%

5%

1%

Certamente compraria Possivelmente compraria

Não tinham certeza que comprariam Não comprariam
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Resumo: É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, é assim fundamental que as empresas do setor alimentar garantam a 

conformidade da rotulagem dos gêneros alimentícios que comercializam. Considerando a 

necessidade da realização de estudos que disponibilizem informações sobre rotulagem ao 

consumidor e que sirvam de alertas para indústrias de alimentos se adequarem a legislação 

vigente, este trabalho teve por objetivo avaliar as principais conformidades e não conformidade 

dos rotulos  de diferentes marcas de Mistura para Bolos que se encontram disponíveis á venda 

nos supermercados de Cuiabá e Várzea Grande – MT, com a finalidade de verificar se estão de 

acordo com a legislação e analisar a qualidade de atendimento dos SACs. A pesquisa iniciou 

com um levantamento bibliográfico das legislações pertinentes para rotulagem de mistura de 

bolos. Estes produtos tiveram seus rótulos fotografado e analisado conforme a legislação de 

rotulagem geral de alimentos entre outras legislações.Os resultados demonstraram que existem 

algumas irregularidades quanto à rotulagem dos alimentos (mistura para bolo), sendo que 

estas variam de erros despercebidos (lista de ingredientes inadequada) até erros críticos (falta 

da data de validade), verificou-se que existem as legislações que garantem ao cliente 

consumidor as informações necessárias para sua segurança alimentar, no entanto estas 

necessita de aprimoramento e maior rigor em suas fiscalizações e punições. 

Palavra chave: Rótulo, Legislação e Mistura para bolo. 

INTRODUÇÃO 

Com a crescente preocupação com a segurança alimentar surgi também à 

necessidade da garantia de informações sobre produtos e serviços ofertados pelas 

indústrias produtoras de alimentos aos seus clientes e consumidores. 

O rótulo, assim como as informações que ele traz, representa o primeiro contato do 

consumidor com o produto que está sendo adquirido e que, consequentemente, será 

consumido. Ao elaborar o rótulo de um alimento, deve sempre existir uma grande 

preocupação com o consumidor, e as informações devem estar ao alcance da sua 

compreensão (Almeida-Muradian e Penteado, 2007). 

Rotulagem é toda inscrição, legenda, imagem ou toda matéria descritiva ou gráfica, 

escrita, impressa, estampada, gravada, gravada em relevo ou litografada ou colada sobre 

a embalagem do alimento. Alimento embalado é todo o alimento que está contido em 

uma embalagem pronta para ser oferecida ao consumidor (ANVISA, 2002). A legislação 

em vigor que aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalada 

encontra-se documentada na RDC n° 259 de 20 de setembro de 2002 (ANVISA 2002), esta se 

aplica à rotulagem de todo alimento que seja comercializado, qualquer que seja sua origem, 

embalado na ausência do cliente, e pronto para oferta ao consumo. Neste encontra-se as 

obrigatoriedades exigida para rotulagem dos produtos e a definição dos itens exigidos. 

Este trabalho tem por objetivo - avaliar as principais conformidades e não 

conformidade na rotulagem de diferentes marcas de Mistura para Bolos que se 

encontram disponíveis á venda nos supermercados de Cuiabá e Várzea Grande – MT, - 
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verificar se os mesmos estão de acordo com a legislação e analisar a qualidade do 

atendimento dos Serviços de Atendimento ao Cliente (SAC). 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa iniciou-se com uma investigação bibliográfica que teve por 

objetivo identificar trabalhos relacionados ao tema deste estudo, visando definir 

conceitos para discussão sobre as conformidades e não conformidades encontradas em 

alguns rótulos de produtos. 

 Posteriormente foi realizada um levantamento das principais marcas de 

mistura para bolo comercializado nos supermercados de Cuiabá e Várzea Grande – MT, 

e  tomou-se como amostra 7 marcas diferentes deste produto sendo estes de 4 sabores 

distintos [abacaxi(1), chocolate(2), coco(3) e fubá(1)], e identificados como marcas 

1,2,3,4,5,6 e 7. 

 Os rótulos foram fotografados e analisados conforme a legislação de rotulagem 

geral de alimentos Resolução RDC nº 259, de 20 de setembro de 2002 (ANVISA, 

2002), e do INMETRO – Portaria nº 157 de 19 de agosto de 2002 (INMETRO, 2002). 

Quanto a declaração da informação nutricional, a legislação consultada foi a Resolução 

RDC nº360 de 23 de dezembro de 2003, que Aprova o Regulamento Técnico sobre 

Rotulagem Nutricional, tornando obrigatória a rotulagem nutricional (ANVISA,2003). 
As analises foram realizadas de acordo com toda legislação brasileira em vigor 

pertinente para este produto, conforme os critérios elaborados por Smith, A.C, 2010 

RESULTADOS 

 

A tabela 1 demostra a quantidade de itens conformes e não conformes referente a 

cada marca. 
Tabela 1 Resultados das conformidades e não conformidades encontrada nos rotulos. 

Produto Nº de itens 
conformes 

Nº de itens 
não 

conformes 

Nº de intens 
não 

aplicáveis 

Marca 1 30 9 2 

Marca 2 33 5 3 

Marca 3 31 10 3 

Marca 4 24 11 6 

Marca 5 34 7 7 

Marca 6 21 10 10 

Marca 7 22 9 10 

Média  28 9 6 

SD +/-5,4 +/-2,0 +/-3,3 

 
Dos 7 rótulos analisados foram encontradas em media 9 não 

conformidades.Irregularidadesdes de detalhes a não conformidades críticas foram 

encontradas. Mas de modo geral dos 41 itens avaliados todos os rótulos apresentaram 

mais de 50% dos itens conformes.O graficoabaixo representa os numeros de itens 

conforme e não conforme em relação as marcas. 

44 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entre as não conformidades encontradas destaca-se as marcas 6 e 7 que 

apresentaram não conformidades críticas sendo que ambas estavam com a data de 

validade e lote danificadas e ilegíveis, tornando impossível o conhecimento dos mesmos 

pelo consumidor.  

Em contato com o SAC das marca 6 via telefone obteve-se a informação de que 

o número discado estava indisponível no momento, via internet a empresa respondeu 

por meio de e-mail pedindo que o produto não fosse consumido, uma vez que a data de 

validade era desconhecida, e enviou um kit de produtos da marca. Com a marca 7 o 

contato com SAC foi direto pela internet, a empresa respondeu com ligação justificando 

que a tinta poderia ter saído caso o mercado tivesse limpado o produto com álcool, 

pediu que o produto não fosse consumido, por ter data de validade desconhecida, e 

enviou um kit de produtos da marca. 

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

Os resultados obtidos demonstram que existem algumas irregularidades quanto à 

rotulagem dos alimentos (mistura para bolo), estas não conformidades variam de erros 

despercebidos (inregularidade na lista de ingredientes) até erros críticos como produtos 

que se apresentavam lote e validade legível alem de não informar os aditivos utilizados 

na elaboração, estas informações garantem ao consumidor uma maior segurança em 

relação ao alimento consumido. Em relação ao SAC observa-se que ainda existem 

falhas no adentimento via telefone, porém foi notório que o auxilio da tecnologia 

(internet), garantiu uma resposta da indústria quanto ao consumidor, mas vale ressaltar 

que o SAC telefônico é obrigatório, enquanto o eletrônico é sugerido, portanto no 

momento da ligação o atendimento deveria ter ocorrido. 

Foi possivel verificar atraves do estudo que existe as legislções que regem a 

rotulagem correta no entanto necessitam de aprimoramentos e maior fiscalização 

quanto ao cumprimento das normas estabelecidas e punição para indústrias que não 

cumpram as legislações pertinentes. 

Nº de itens 

avaliados 

Marcas 

Figura 1 Numero de itens conforme e não conformes em relação as 

marcas analisadas. 
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Resumo: Desde a criação da Internet, o comércio eletrônico (ou e-commerce) tem resultado no 

crescimento em grande escala de consumidores online. Vários consumidores evitam ir ao 

estabelecimento efetuar suas compras, pois buscam estabelecimentos virtuais. Com essa grande 

demanda de procura de produtos de fácil acesso, as empresas buscam cada vez mais expandir sua 

marca, e assim usam a Internet, tornando-se um grande atrativo para o consumidor, com diversas 

ofertas de produtos e serviços. O presente trabalho procurou investigar quais os medos, dificuldades e 

receios das pessoas ao fazer compras online, e se as pessoas sabem comprar de maneira segura. 

Palavras-chave: Comércio Eletrônico, Compra virtual, Compra segura 

 

 

       1. INTRODUÇÃO 

 O comércio eletrônico é definido como um meio rápido e prático, amplamente utilizado 

para a aquisição de bens e serviços. Cruz e Silva (2012), definem comércio eletrônico como: 
“O comércio eletrônico, que procura facilitar a 

vida das pessoas que não tem muito tempo para 

realizar suas compras; é um meio prático de 

escolher um produto ou serviço sem precisar se 

deslocar de sua moradia.”  

       Entre as vantagens em relação à compra pela Internet, destacam-se: a possibilidade de 

negócios acessível aos clientes 24 horas por dia todos os dias da semana; conforto no 

momento da compra, tendo a possibilidade de concretizar o negócio em qualquer lugar; 

inexistência de determinadas despesas para adquirir o produto, como exemplo o transporte 

para se dirigir à loja; acesso de forma rápida a diversos setores e produtos, com suas 

características e especificações detalhadas.  
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       Entretanto, é necessário que os consumidores conheçam seus direitos, as modalidades de 

venda de produtos, cuidados ao efetuar uma compra de maneira segura (PROCON-SP, 2013). 

 

       2. MATERIAIS E MÉTODOS 

       Primeiramente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre conceitos e legislação 

sobre comércio eletrônico, compras online e compra segura. O método de pesquisa adotado 

foi a quanti-qualitativa de natureza descritiva, que tentou compreender como os consumidores 

de Mato Grosso estão adaptados com o comércio eletrônico, e também descobrir o nível de 

informações a respeito da compra segura.  

       O modo de coleta de dados escolhido foi o questionário. Devido ao grande público-alvo, 

optou-se por realizar o questionário de maneira online, pois além de alcançar diversas 

pessoas, também é um modo rápido para analisar os resultados. A ferramenta utilizada foi o 

Google Drive
1
, que oferece o serviço de armazenamento de arquivos, e também aplicações 

como criação e edição de arquivos, e com isso, criação de questionário online, que após a 

aplicação, fornece dados em tabelas e gráficos.  Após a aplicação do questionário, foram 

feitas a análise quantitativa e qualitativa dos dados. 

 

       3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       No total, cento e trinta e seis pessoas responderam ao questionário. Em relação ao perfil 

dos respondentes, 46% são do sexo feminino e 54% do sexo masculino. A maioria das 

pessoas está na faixa dos 30 a 50 anos, e equivalem a 46% do total. Um fator interessante foi 

que 71% das pessoas possuem pós-graduação (completa ou incompleta), mostrando que o 

público foi seleto, de pessoas que tem um grau de instrução alto. Em relação à renda, 24% 

ganha de 3 a 6 salários míninos, e 50% ganha mais que 6 salários míninos. A renda influencia 

muito na possibilidade de realizar compras online. Em relação aos meios de pagamento, 95% 

das pessoas possuem conta em banco, e 79% possuem cartão de crédito, que é meio de 

pagamento muito utilizado para realizar compras.  

       Em relação às concepções e práticas, a aplicação do questionário apontou diversos 

resultados. Como é possível ver na Figura 1, as pessoas têm diversas preocupações em relação 

à compra online. A maior delas é comprar em um site não confiável. Isso demonstra que há a 

necessidade de esclarecimento sobre como verificar se um site é confiável ou não. Na Figura 

2, verifica-se que a compra online chama a atenção de muitas pessoas, juntamente com a 

comodidade de comprar em casa. O questionário também revelou dúvidas em relação à 

segurança nas transações web, criação de senhas, riscos associados à cookies, emails, etc. Isso 

reforça a importância do esclarecimento sobre diversos fatores, sejam tecnológicos ou sobre 

legislação. Apesar de alguns receios, ao perguntar “Se já comprou, compraria novamente?”, 

93% das pessoas disseram que comprariam novamente. Isso denota a tendência do novo 

consumidor, ou e-consumidor, que já consegue visualizar mais vantagens do que 

desvantagens ao realizar as compras online. 

 

 

 1 - Disponível em: https://drive.google.com/ 
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Figura 1 – Preocupações em relação à compra via Internet

 

Figura 2 – O que faz um consumidor gastar em compras pela Internet?

 

 

       4. CONCLUSÕES 

       Após a aplicação do questionário, verificou-se que a amostra foi um grupo distinto, em 

que a maioria das pessoas possui uma renda consideravelmente alta, e também outro 

diferencial, que é o grau de instrução. Entretanto, apesar do grau de instrução, foram 

encontradas algumas dúvidas e preocupações relacionadas à compra pela Internet, e como 

lidar com as tecnologias de forma a se prevenir contra fraudes. Como trabalhos futuros e com 

base nesses dados, será desenvolvida uma cartilha eletrônica, de forma a esclarecer as 

diversas dúvidas encontradas e relatadas.  
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Resumo: O projeto Grafite Rural pretendeu ser um momento de reflexão antropológica, produção e 

avaliação de práticas artísticas por meio da construção de um coletivo de jovens matriculados no 

ensino médio técnico do IFMT - Campus Juína, que teve como meta se reunir para ler, discutir e 

refletir sobre temas sociais e posteriormente desenhar e grafitar imagens em espaços periféricos da 

instituição. O tema que serviu de base para a inspiração do conjunto de desenhos a serem expostos foi 

vinculado às discussões da Comissão Responsável pelo diálogo sobre políticas de sustentabilidade, 

qualidade de vida e divulgação do patrimônio imaterial, de responsabilidade de alguns professores 

efetivos, inclusive da coordenadora deste projeto de pesquisa. As principais técnicas empregadas 

neste fazer artístico foram a pesquisa sobre o tema e desenho em papel A4, o estêncil e o grafite. O 

projeto se apresenta como um processo em contínua formação, já que se trata de pesquisas e reflexões 

que continuarão fazendo parte do cotidiano dos participantes do Coletivo artístico. As reflexões e 

desenhos puderam colaborar para aguçar o pensamento crítico, a conscientização social e formação 

cidadã do coletivo artístico, conhecimento do patrimônio imaterial da região e o desejo de dar 

continuidade ao projeto para conseguir recurso financeiro para grafitar espaços periféricos do campo 

e apresentar nas escolas estaduais da região.  

 

Palavras-chave: Patrimônio imaterial, Coletivo artístico, Conscientização social, Grafite. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto se apresenta em continuidade à outro de mesmo título iniciado em 2013 e 

se propôs a utilizar a historicidade do grafite e suas técnicas para unir jovens em torno de 

discussões temáticas imprescindíveis à formação cidadã destes e de todos os demais jovens 

estudantes no IFMT - Campus Juína. Foi formado um coletivo de jovens provocados a 

pesquisar e discutir imagens e textos relacionados à temática da sustentabilidade, qualidade de 

vida e patrimônio imaterial, incitando assim o senso crítico e a possibilidade de expressão 

artística através de produções imagéticas. Para Tavares (2010, p. 22), as expressões em 

imagens ou grafite “são manifestações intra/entre/sobre muros que nomeiam brechas na 
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realidade. Nos desenhos e arabescos que tomam de assalto o horizonte, as brechas deixam 

visíveis um universo onírico, um lugar de suspensão onde a realidade e a ficção se misturam”. 

O coletivo já estava em processo de elaboração, contudo este ano foi ampliada a 

discussão e formação teórica dos alunos acrescentando a perspectiva que suas ações possuem 

potencialidade política a partir do conceito de Intervenção Crítica, ou Intervenção Urbana
1
 (no 

caso é rural, pelo campus estar em zona rural). Além disso, avançamos para abordagem 

antropológica e estudo de um novo tema que é o Patrimônio Imaterial e a cosmologia 

indígena.  

Se atendo ao tema dos bens culturais, sabedoria popular ou rituais representativos, a 

cidade de Juína se encontra numa posição privilegiada, pois conta com um dos poucos bens já 

registrados como Patrimônio Imaterial pelo IPHAN – o ritual Yankwá da etnia Enawenê 

Nawê. Poucos alunos conhecem tal registro ou mesmo valoriza a grande riqueza cultural que 

se encontra em outras etnias também próximas.  

O IFMT campus Juína se localiza num espaço potencial para o estudo dos significados 

simbólicos da cultura, pois está contornado por territórios indígenas de diferentes etnias, 

dentre as quais: Rikbaktsa, Cinta Larga, EnaweneNawe, Arara, entre outros mais distantes. 

Indígenas das etnias citadas convivem diariamente nos diversos locais públicos e privados da 

cidade de Juína e o contato com os estudantes do IFMT é comum. Porém é perceptível certa 

resistência dos habitantes da cidade para com os indígenas e até mesmo na própria sala de 

aula é perceptível um tom de assunto tabu, ou mesmo um incômodo para boa parte dos 

alunos.  

Trabalhando o tema de forma científica, troca de saberes e, principalmente, 

divulgando que tão próximo temos um rito indígena reconhecido como um Bem Cultural 

tombado pelo IPHAN e tão valorizado mundialmente, a tendência é de que se amplie a visão 

de mundo dos alunos e os incite a aprofundar e refletir sobre seus próprios valores e 

preconceitos. Segundo Silva (2004, p. 5) o grafite “é uma arte que envolve a paisagem e a 

intervenção humana e convida a refletir sobre a noção de território, limites e fronteira”. 

Tendo como base a reflexão antropológica sobre a performance artística e a 

importância da cultura imaterial, o projeto pretende contribuir para divulgar teorias de uma 

ciência que busca a compreensão da diversidade e valorização da cultura popular, a 

antropologia. A antropóloga Ruth Benedict (LARAIA, 2001, p. 70) afirma que “a cultura é 

como uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam 

lentes diferentes e, portanto, tem visões desencontradas das coisas.” 

 

 

1.1. Atualização de temas e formação teórica 

Desde os primórdios a arte une e convida os seres humanos a refletirem sobre seu lugar 

no mundo. Ela serve à produção de estéticas e, por meio de suas representações, convida à 

transformação social através do inusitado e do notório. Ao pensar um projeto de extensão que 

articulasse temas das ciências sociais com as artes visuais definiu-se a ideia da expressão por 

desenho em perspectiva crítica e reflexiva e o grafite/estêncil. O grafite/estêncil captura o 

olhar e pode ser pensado como instrumento de transformação do cotidiano. É uma intervenção 

urbana, no sentido de que intervém na paisagem cotidiana, levando algum transeunte à 

reflexão, questionamento, ou no mínimo, lhe tirando do comodismo da paisagem diária. 

Expressa-se assim, características da arte contemporânea, diferente da arte clássica que 

                                                           
1
 A potencialidade da Intervenção crítica, também chamada Intervenção Urbana ou Artística, perpassa campos 

políticos de atuação, pois as “obras que procuram reprocessar substratos de experiências cotidianas, através da 

força disrruptiva de uma arte-situação”. (RICHARDY, 2002, p. 16) 
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confortava o expectador. “A arte sai de limites, então instransponíveis, para envolver 

fisicamente o espectador. As atitudes, portanto valem mais do que a forma. Ou seja, são as 

atitudes quem formalizam o conceito. A reconciliação entre a arte a vida” (FIGUEIREDO, 

2007). Contemporaneamente a arte leva o expectador a se questionar, incomoda, o faz 

completar o sentido da obra. Combinando assim com nossa cultura contemporânea, à medida 

que não temos mais um mundo fechado, completo, passivo; A cultura contemporânea é 

recheada de estímulos, aberturas, possiblidades, incompletudes, dos quais a arte também 

acompanha. Afastar-se da comodidade de “admirar o belo”. Assim, passa a “acompanhar os 

fenômenos transitórios da realidade cotidiana, que a arte contemporânea passou a questionar, 

provocar, ou mais, a ressignificar.” (ID. IBID.) 

Segundo Tavares (2010, p. 30): “A arte propõe a desnaturalização do nosso lugar no 

mundo, daí sua capacidade de nos proporcionar um lugar privilegiado de reflexão.” 

Nos Estados Unidos da década de 60, surge, com a cultura Hip Hop, nos guetos e bairros 

negros, de Nova Iorque. Antes dos anos 60, havia grande índice de violência e guerra entre 

gangues por disputa de espaço. O grafite, assim como o rap e o break dance, surgem como 

uma alternativa para afastar-se da violência e drogas dessa tribo urbana, pois a partir de então, 

as gangues começam a disputar de forma lúdica, com competições de break dance, hap e 

grafite. 

No famoso Maio de 68, o grafite, juntamente com o estêncil e pichação, foi largamente 

utilizado pela juventude europeia para expor suas ideias de liberdade e reformas sociais. 

Segundo Silva (2004), diferente da juventude dos anos 60 e 70, que tinham um projeto 

político-ideológico, a juventude que na contemporaneidade se agrupa em torno do grafite, o 

faz porque consegue, assim, experimentar uma coletividade, o que o autor denomina 

tribalização, a partir da experiência de compartilhar um saber prático que é o de marcar com 

cores e formas nas ruas.  

Ao passar do tempo o grafiti aproximou seus artistas do universo artístico institucional, 

incorporando simbolismos, técnicas e modelos de outros agentes culturais. Percebe-se então, 

que ele canaliza, na atualidade, linguagens da publicidade, da moda e do jovem, 

características capazes de conversar e aproximar os adolescentes público desse projeto. Ao ser 

despojada, irônica e interferir de forma abrupta na paisagem, força o transeuntes a serem 

espectadores de arte, a desviarem olhares e pensamentos ao se depararem com grafites 

irônicos e provocativos.  

Neste projeto, a arte cumpriu sua função de instigar o senso crítico e, delimitado o tema, 

exerceu a formação sobre a importância da cultura, dos saberes populares e da diversidade.  

 

1.2. Objetivos específicos 

Fomentar a expressão pelo desenho, incentivando o talento e facilidade para desenhar que 

é notório em grande quantidade de alunos desse campus; 

Exercitar o pensamento crítico em relação a temas sociais cada vez mais presentes no 

cotidiano dos jovens; 

Ampliar o conhecimento sobre bens culturais matogrossenses e divulgar o patrimônio 

cultural da região; 

Refletir e elaborar imagens sobre os temas: políticas de sustentabilidade e qualidade de 

vida, divulgação do patrimônio imaterial da região, importância da cultura popular;  

Consolidar dados para publicações científicas; 

Contribuir para a reflexão teórica-antropológica sobre patrimônio cultural, intervenção 

artística, arte e cultura popular, etc.;  

A partir de contextos etnográficos ainda pouco estudados, possibilitar novas reflexões no 
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contexto do Ensino Médio que motivem estudos envolvendo à temática por meio da 

consolidação de dados que poderão ser utilizados em estudos futuros; 

Contribuir para a estética do Campus Juína e evitar a poluição visual utilizando espaços 

periféricos para ressignificá-los com imagens belas e políticas que convidem à reflexão; 

Desmistificar e minimizar formas de preconceito com o ‘outro”, principalmente os 

indígenas, pois, como bem iluminou o antropólogo Malinowiski, à medida que se estuda e 

“conhece mais de perto o ‘outro’” a tendência é desmistificar a imagem construída a partir de 

discursos ideológicos manipuladores; 

Impulsionar a auto gestão de jovens num Coletivo artístico que poderá gerar diversas 

novas ideias e ações sociais. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       É importante destacar que esse projeto não conseguiu contribuição financeira em edital, 

assim tivemos dificuldade no patrocínio do material para efetivar a prática do estêncil/grafite 

nos espaços do campus. De modo a impossibilitar a concretização dessa última fase. 

Entretanto, houveram vários encontros com leituras, discussões, apresentação de vídeos, 

reflexões críticas, elaboração de desenhos, etc. De forma que, ao estimular outras 

possibilidades de enxergar os problemas sociais através da plasticidade das imagens, abrimos 

uma discussão para novas perspectivas e visões e a prática foi uma alternativa riquíssima com 

vistas à atividade educativa, sendo ao mesmo tempo, uma expressão artística, a partir do 

contexto da arte contemporânea.  

Para o que foi proposto nesse projeto, consideramos resultados extremamente 

satisfatórios, à medida que o coletivo vem se fortalecendo a cada dia e é notório o 

amadurecimento do olhar e reflexões críticas sobre o mundo a cada encontro. Nesse sentido, o 

trabalho tem se mostrado providencial para a realidade dos alunos, assim como a realidade da 

cidade, além do potencial construtivo das imagens desenhadas a partir do estímulo nas 

reflexões e pesquisas. 

A partir da inquietude dos alunos em não desejar o término do projeto, nos inscrevemos 

no Edital Sustentabilidade para dar continuidade ao mesmo e avançar em diversos pontos 

(principalmente os que necessitavam de recursos financeiros, como efetivar a pintura nos 

muros com grafite/estencil). Dentre eles, sair do campus, que era um desejo do coletivo para 

levar até as escolas da cidade o trabalho e as discussões que estão sendo realizadas por esse 

coletivo tão criativo, proativo e ambicioso. 
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Resumo:  O presente trabalho resulta-se de um levantamento realizado na Feira Municipal de Campo 

Verde – MT cujo objetivo é realizar um diagnóstico sobre produtos avícolas comercializados nas 

feiras livres de Campo Verde - MT, desde sua origem, sistema de criação, dificuldades encontradas na 

produção até a importância deste segmento para manutenção das famílias no campo. Na coleta dos 

dados utilizou-se da entrevista semi – estruturada como instrumento de avaliação de dados. Com a 

pesquisa observou-se que em relação à comercialização de produtos avícolas a produção de frangos 

representa a principal atividade sendo grande parte desta produção oriunda de assentamentos da 

reforma agrária onde a avicultura praticada é do tipo caipira e semi-caipira, a principal dificuldade 

encontrada para produção foi o custo com alimentação das aves. 
 
Palavras Chave: assentamentos, avicultura caipira, feira 
. 

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, a origem das feiras data do período Colonial, momento em que se 

multiplicaram rapidamente, cumprindo a função de abastecimento de alimentos aos primeiros 

adensamentos humanos. Cumpriu assim outro papel, o de verdadeiro elemento estruturante da 

organização social e econômica das populações (SACCO DOS ANJOS et. al., 2005). 

Segundo a definição de Mascarenhas e Dolzani (2008), a feira livre no Brasil constitui 

modalidade de mercado varejista ao ar livre, de periodicidade semanal, 3)organizada como 

serviço de utilidade pública pela municipalidade e voltada para a distribuição local de gêneros 

alimentícios e produtos básicos. 

Cabe aos programas e ações de fomento permitir estímulo à comercialização direta dos 

produtos da agricultura familiar em feiras livres, minimizar a participação de intermediários 
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na cadeia produtiva, aumento da renda das famílias, fortalecimento de laços de cooperação e 

solidariedade entre produtores rurais. 

As feiras livres no município de Campo Verde tem se apresentado como um espaço de 

comercialização que cada dia tem ganhado destaque no que diz respeito ao comércio local. 

Iniciou-se de forma tímida com comercialização nas ruas da cidade e atualmente ocupa um 

amplo espaço com estrutura adequada dispondo de barracas que permanecem abertas durante 

toda a semana. A comercialização principal acontece aos sábados quando se pode encontrar 

neste espaço produtos hortifrutigranjeiros, dentre outros. Objetivou-se com este trabalho 

realizar um levantamento sobre produtos avícolas comercializados na feira municipal, desde 

sua origem, sistema de criação, dificuldades encontradas na produção até a importância deste 

segmento para manutenção das famílias no campo. 

 

 

METODOLOGIA 

       Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas semi-estruturadas na feira 

livre de Campo Verde – MT em meados do mês de agosto com produtores de frango e ovos. 

Utilizou-se do questionário com perguntas abertas e fechadas como roteiro. O universo 

pesquisado compreende 14 produtores, onde estes representam 100% dos presentes na feira 

municipal no dia da coleta de dados e 4 produtores presentes na feira livre do bairro Jupiara. A 

utilização das perguntas abertas se justifica devido possibilitar abertura para as considerações 

observadas pelos entrevistados. Este trabalho surgiu no decorrer da disciplina de Zootecnia I 

do curso Técnico em Agropecuária do PRONATEC ofertado pelo IFMT Campus São Vicente. 

A proposta inicial deste trabalho foi apresentar para os discentes do curso alternativas de 

comercialização para os agricultores familiares do Município de Campo Verde onde estes 

estudantes residem. As entrevistas, realizadas pelos alunos, foram direcionadas a todos os 

feirantes que comercializam produtos avícolas (carne e ovos) em seu horário de trabalho na 

feira com o intuito de identificar o tipo de produção desenvolvida nas pequenas propriedades, 

técnicas de abate desde suas origens, sistema de criação, dificuldades enfrentadas. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

      Dos entrevistados 72,2 % são do sexo feminino, 50 % apresentam faixa etária entre 

42 e 49 anos, 22,2 % de 26 a 41, 27,8 % apresentam idade acima de 49 anos. Ramos et al., 

(2011) encontraram resultado similar pesquisando o perfil dos produtores de feiras 
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agroecológicas verificando que a presença da juventude rural nas feiras não é tão expressiva. 

A maioria dos produtores (55,5%) apresentam áreas que variam de 11 a 20 ha, sendo que 

100% da mão de obra utilizada na produção é familiar. 88,9% dos entrevistados relataram que 

a produção e comercialização de frangos e ovos tem grande importância para manutenção de 

sua família no campo. Em relação as dificuldades encontradas 77% dos produtores da feira 

municipal encontram no custo da ração a principal dificuldade para manter-se na atividade. Já 

os produtores da feira do bairro Jupiara 75% atribuem ao transporte a principal dificuldade 

para comercialização de seus produtos. Em relação à comercialização de produtos avícolas na 

Feira Municipal de Campo Verde - MT a produção de frangos representa a principal atividade 

com 69%, seguido por frango e ovos simultaneamente com 23% e somente ovo com 8%. Na 

feira livre do bairro Jupiara não se encontrou produção de ovos, 100% dos entrevistados 

comercializam frangos. 

Quando indagados sobre a localização das propriedades identificou-se a maioria dos 

produtores inseridos na atividade avícola possuem propriedades localizadas em áreas de 

assentamento. Ramos et al. (2011), pesquisando o perfil dos agricultores familiares das feiras 

Agroecológicas de Congo-PB e Monteiro-PB observaram que os participantes das feiras 

agroecológicas estudadas são geralmente pequenos agricultores provenientes de 

assentamentos rurais. 

 

 
GRÁFICO 01: Localização das Propriedades 

 

A avicultura alternativa é considerada uma opção viável para a diversificação da renda 

na agricultura familiar, pois alé,m da demanda crescente por frangos e ovos do tipo caipira 

nos mercados, a atividade é facilmente assimilada pela maioria das famílias agricultoras, 

inclusive por aquelas que têm restrições em termos de área para sustentar criações de espécies 

de maior porte. 

50% 

22% 

28% 

Localização das propiedades 

Dom Osório 

14 de Agosto 

Outros 
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GRÁFICO 02: Tipo de Produção 

 
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Em relação à comercialização de produtos avícolas na Feira Municipal de Campo 

Verde - MT a produção de frangos representa a principal atividade. Grande parte desta 

produção é oriunda de assentamentos da reforma agrária onde a avicultura praticada é de base 

caipira por representar uma alternativa aos produtores que não dispõem de recursos 

financeiros para investir em instalações e equipamentos com o uso de altas tecnologias. 
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Resumo: Os deficientes visuais têm muita dificuldade de se locomoverem sozinhos. Este trabalho tem 

como objetivo ajudar as pessoas cegas a se locomoverem por meio de um sistema de detecção de 

obstáculos ultrassônico. O sistema foi desenvolvido com um microcontrolador e um módulo 

ultrassônico, com custo de componentes de R$ 66,00, e foi capaz de identificar objetos de madeira, 

PVC e metal a uma distância de um metro. 
 
Palavras-chave: Sensor ultra sônico, microcontrolador, deficiente visual.  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Neste trabalho tem objetivo de auxiliar pessoas com deficiência visual a se locomoverem 

sem a orientação de um guia, detectando obstáculos que estejam a menos de um metro à sua 

frente, através de um protótipo que seja de pequeno tamanho, leve, de fácil utilização pelo 

deficiente, e de baixo custo. 

Tecnicamente este projeto é de grande viabilidade, pois não é um circuito muito 

complexo, pois é utilizado um sensor ultrasônico, um microcontrolador, cristal oscilador, 

regulador de tensão e uma placa de circuito impresso. Economicamente este projeto é viável, 

pois o componente eletrônico mais caro é o sensor ultras sônico (R$ 24,00), o vibracall 

(R$ 5,00), buzzer (R$ 4,00), placa de circuito impresso (R$ 10,00), microcontrolador 

PIC16F628A (R$ 23,00) e demais componentes, totalizando um valor final de R$ 66,00, 

sendo, portanto um projeto de baixo custo. 

Socialmente este projeto é de grande importância, pois no mundo existem 

aproximadamente 45 milhões de deficientes visuais dependentes de guias para se locomover 

(Camará dos Deputados Federais/Brasil, 2013). 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Desde tempos remotos a cegueira vem sendo considerada algo muito impeditivo para 

socialização do deficiente. Ainda existe muito preconceito em relação às pessoas com algum 

tipo de deficiência, e infelizmente, qualquer deficiência traz dificuldades e limitações às 

pessoas. As pessoas cegas foram sempre consideradas como incapazes e dependentes, 

maltratadas e negligenciadas, sendo que algumas civilizações chegavam mesmo a ser 

eliminadas. (MOTTA, 2004). 

Existem diversos tipos de dispositivos que auxiliam a locomoção de deficientes visuais, 

mas nem sempre são usados, ou por serem caros ou por não trazerem segurança. uso de cães 

guias é bastante restrito por não serem aceitos pela sociedade em geral. A bengala é o recurso 

mais utilizado, porém, não traz segurança e confiança total aos deficientes visuais (SÁ, 2005). 

Ondas ultras sônicas são ondas acústicas com frequência acima de 20 kHz. Os sensores 

ultras sônicos geram ondas ultras sônicas a partir do movimento de uma superfície, criando a 

compressão e a expansão de um meio, que pode ser um gás, líquido ou sólido (Wikipédia, 

2013). Ao encontrar um obstáculo, essas ondas são refletidas, e assim, podem ser detectadas 
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por um microfone. Os sensores de ultrassom utilizados nesse trabalho são constituídos assim 

de um emissor e um captador de som (Winkipédia, 2013). 

Foram encontrados relatos de trabalhos similares ao pretendido: 

 Ultracane: É um dispositivo Ultrassônico acoplado numa bengala que utiliza ultrassom 

para detectar a presença de obstáculos na direção que se encontra orientada, passando 

informação ao deficiente visual através de vibração em zonas distintas do punho, 

fornecendo informação de distância ao utilizador através do tato (ULTRACANE, 

2003). 

 Miniguide: É um acessório que complementa as ajudas tradicionais, bengala ou cão 

guia. É um sistema que se baseia no ultrassom, utilizado para detectar obstáculos. A 

localização do obstáculo é sinalizada através de uma vibração: quanto mais rápida a 

vibração mais perto está o objeto do cego (MINIGUIDE, 1998). 

 Óculos Sonar para Deficientes visuais: É um óculos com Sonar que guia o deficiente 

visual, na movimentação do seu dia a dia, de forma autônoma e segura, evitando 

possíveis colisões com obstáculos suspensos (GONZATTO, 2009). 

 

3. METODOLOGIA 

 
Utilizou-se no protótipo um microcontrolador 16F628A da Microchip, que tem a 

finalidade de gerenciar o sistema. Na Figura 1 podemos ver o diagrama geral de 

desenvolvimento do projeto. 
 

Figura 1 – Diagrama elétrico do protótipo. 

 

 
Fonte: Autores (2013). 

 

Observa-se na Figura 1 a utilização dos seguintes componentes: LM7805 regulador de 

tensão 5 V, BC548 – transistor para alimentação do buzzer e do vibracall, cristal de quartzo de 

10 MHz para fonte de clock do microcontrolador, resistores e capacitores. 

O módulo de ultrassom utilizado é o HC SR04, que possui quatro pinos: Vcc; Trig; Echo; 

e Gnd. O processo de medição começa quando colocamos no pino Trig em nível alto por mais 

de 10 us, nesse instante será transmitido um pulso de onda ultrassônica que ao ser refletido 

por um obstáculo volta para o sensor, e coloca o pino Echo em estado alto pelo tempo 

correspondente à distância medida.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Para comprovação dos resultados, foram realizados ensaios de detecção com o Protótipo. 

Os ensaios foram conduzidos da seguinte forma: Posicionado e ligado o circuito eletrônico, 

um obstáculo com área frontal mensurada é aproximado do circuito até que o circuito acione o 

vibracall/buzzer de forma constante, é medida a distância entre o objeto e o sensor 

ultrassônico. O ensaio foi repetido cinco vezes para cada objeto. Obtém-se assim a distância 

mínima para detecção de diferentes objetos. A Figura 2 ilustra a metodologia de mensuração 

de distância mínima para detecção de obstáculos. 
 

Figura 2 - Mensuração de distância mínima para detecção de obstáculos (Tubo de PVC de Ø 8 cm). 

 
Fonte: Autores (2013). 

 

A Tabela 1 apresenta os resultados obtidos. 
 

Tabela 1 - Tabela de detecção de obstáculo do Sistema Ultrassônico. 

Obstáculo Área (cm
2
) Distância (cm) 

Madeira 33,6 109 
Ripão de Madeira 42 107 

Tubo de pvc diâmetro 90 110 
Tijolo cerâmico 400 162 
Viga de madeira 480 170 

Barreira de 4 tijolos 1505 200 
Chapa de metal 1600 200 

Cubo de madeira 56 162 
Fonte: Autores (2013). 

 

Na Tabela 1 observa-se que pequeno objetos são detectados a no mínimo 107 cm, e 

objetos maiores são detectados com distâncias maiores que 1,5 metro. Observa-se ainda que 

independe do material do qual é formado o obstáculo (PVC, cerâmica, metal, madeira). A 

Figura 3 mostra o circuito final desenvolvido. 
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Figura 3 – Circuito final desenvolvido, medindo 10 x 5 x 3 cm. 

 
Fonte: Autores (2013). 

 

5. CONCLUSÃO 
 

O protótipo desenvolvido se mostrou funcional para o objetivo proposto, identificando 

obstáculos a pelo menos um metro de distância do sensor. Por ser pequeno, leve, e alimentado 

por meio de uma bateria de 9 V, o sistema é portátil, e pode ser carregado pelo cego 

facilmente em sua mão. E por utilizar componentes comuns em lojas de eletrônica, com um 

custo de componentes de R$ 66,00, torna o sistema acessível. 

Infelizmente não foi possível realizar o teste com deficientes visuais, mas os ensaios 

demonstram o funcionamento satisfatório para o protótipo. 
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RESUMO: Este trabalho teve como objetivo investigar a trajetória de organização espacial 

urbana do distrito de Vila Operária no município de Rondonópolis-MT. Para realização da 

pesquisa foi utilizado como metodologia a pesquisa qualitativa com recorte para o registro de 

memória através da técnica da História Oral. O depoente foi um padre que há cinquenta anos 

vive na comunidade e desenvolve duas funções básicas: as atividades pastoral religiosa e a 

organização política de seus paroquianos, estas atividades estão fundamentadas em duas ações, 

moradia e educação, a primeira como a construção de casas para as famílias carentes enquanto a 

segunda se preocupa com a construção de creches onde as mães trabalhadoras possam deixar 

seus filhos enquanto trabalham. Os resultados apontam para um desenvolvimento urbano que 

passou de uma vila de beira de estra a um distrito com mais de trinta mil habitantes que já pensa 

em emancipação política. 

 

Palavras chaves: Memórias, Espaço urbano, Organização política. 

 

 

       INTRODUÇÃO 

O espaço onde atualmente é o município de Rondonópolis, antes da chegada dos 

brancos era habitado por índios da nação Bororo, que hoje vivem em reservas restritas. 

Pois a partir de 1915, o Marechal Cândido Mariano Rondon instalou um posto 

telegráfico, à margem do Rio Poguba (ou Rio Vermelho como é conhecido), que tinha 

como objetivo ligar a Amazônia ao restante do país, com isso, deu se início ao povoado, 

inicialmente chamado de Rio Vermelho. Em 1920, esse povoado foi elevado à categoria 

de distrito do município de Poxoréu, com o nome de Rondonópolis e em 1953, com a 

lei estadual n° 666, foi elevado a categoria de município. 

Devido ao fato de estar em um ponto estratégico, no entroncamento de duas 

rodovias federais, as BRs 163 e 364, a migração para a região principalmente nos anos 

1960, 1970 e 1980 foi muita intensa; parte dessa população ocupou inicialmente 

espaços rurais, mas com as mudanças econômicas e sociais que vêm ocorrendo nestas 

últimas décadas, a população rural vem rompendo com o seu passado e tentando se 

ajustar a uma existência urbana. 

A produção agrícola no município tem sua gênese voltada para o cultivo de 

subsistência e abastecimento do comércio local, no entanto, a partir de meados do 

século XX, esse mercado se expandiu e ganhou espaço no mercado nacional. Com a 

inserção da mecanização agrícola na década de 1970, o município passou a produzir 

soja nas áreas de cerrado com sua produção voltada para o mercado internacional, 

percurso seguido pela pecuária com a utilização de tecnologia e melhoramento genético. 

Essa nova forma produtiva colocou a região em evidencia e propiciou um alto nível 

de desenvolvimento, no entanto, em seu bojo veio uma série de problemas sociais e 
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ambientais que requer estudo e planejamento estratégico ne perspectiva de preservação 

dos recursos naturais e de uma distribuição de renda mais igualitária.   

Pensar a realidade e propor soluções para a construção de uma sociedade mais justa 

faz parte dos estudos da Geografia, sendo assim, conhecer o espaço é indispensável na 

formação de cidadãos conscientes de sua participação na vida social. Entendimento que 

nos instigou estudar a trajetória da organização espacial do distrito de Vila Operária no 

município de Rondonópolis, um dos mais antigo da cidade e, atualmente abriga um 

conjunto de diversos bairro, um deles é a Vila Mineira endereço do Campus do IFMT.  

Conforme os documentos históricos e a memória do Padre Lothar, no início de sua 

formação, Vila Operária se constituiu em um povoado as margens da rodovia MT 130 

que liga Rondonópolis a Poxoréu. Este distrito foi por muitos anos um bairro 

dormitório, onde residiam os trabalhadores dos diversos setores produtivos da região, no 

entanto, com o desenvolvimento econômico e social dos últimos anos já não há mais 

separação entre a região de Vila Operária e os demais bairros com localização 

centralizada a não ser pelo zoneamento organizado pela prefeitura municipal.   

Para não perdermos parte desta história este estudo teve como objetivo registrar a 

memória de um dos pioneiros da região que ocupou esse espaço com a missão de 

evangelizar a população local, o Padre Lothar. Após cinquenta anos de efetivo trabalho 

evangelizador e de formação política, mesmo com a saúde fragilizada ele ainda celebra 

e se constitui como uma liderança comunitária. Sua história de vida e de militância não 

distingue da história do distrito de Vila Operária, por isso, seu legado é muito 

importante para o entendimento da organização do espaço e das comunidades no 

município de Rondonópolis e, de forma muito especial do distrito de Vila Operária.  

O registro da memória do Padre Lothar nos possibilitou compreender de forma 

sistemática como ocorreu o desenvolvimento deste espaço e nos possibilitou identificar 

quais os benefícios e os problemas que o desenvolvimento econômico e urbano trouxe 

para o local. Segundo (OLIVEIRA 2009), a vida econômica, social e política de uma 

cidade está vinculada aos elementos de sua trajetória ao longo do tempo e que isso a 

influenciará durante muito tempo.   

Para (LEFEBVRE 2001), o fenômeno urbano se estende sobre uma grande parte do 

território, nos grandes países industriais, em Rondonópolis não foi diferente, a chegado 

do desenvolvimento econômico com o agronegócio proporcionou a região um grande 

avanço no diz respeito a produção de bens e serviços, no entanto esses benefícios não 

estão a disposição de a sociedade, mas daqueles que podem pagar por ele.  

 

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

  

A proposição de pesquisa problematizada nesse estudo encontra o seu referencial 

metodológico na pesquisa qualitativa, apoiando-se na modalidade de História oral.  Seu 

recorte se deu com o registro da memória do Padre Lothar que em sua narrativa relatou 

como ocorreu o desenvolvimento urbano do distrito de Vila Operária no município de 

Rondonópolis. Dessa maneira, os estudos foram instituídos sob a ótica própria de uma 

visão política, econômica, social e lógica do fenômeno organização de espaço, 

focalizando seus componentes como: história de vida, cultura, movimentos sociais e 

produção econômica. 

Segundo as orientações de ( THOMPSON 1992) compreendemos que a história 

oral foi a abordagem mais apropriada para a nossa investigação, uma vez que 

entendemos que o nosso estudo se preocupou mais com o processo do que com o 

produto ou resultado final. Foi de extrema relevância para o nosso trabalho questionar o 
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depoente nesta investigação com relação aquilo que ele experimentou, o modo como 

interpreta a sua experiência e o modo como estrutura o mundo social em que vivem. 

(PSATHAS, 1973 apud BOGDAN & BIKLEN 1994 p. 51). Esses dados nos 

possibilitaram fazer uma análise mais coerente quanto ao objetivo da pesquisa. Sendo a 

entrevista nosso instrumento principal para produção das informações.  Para (LUDKE 

1986, p. 33 e 34) essa metodologia: “permite correções, esclarecimentos e adaptações 

que a torna sobremaneira eficaz na obtenção das informações desejadas”, mais adiante a 

autora informa que neste procedimento “não há uma imposição de uma ordem rígida de 

questões, o entrevistado discorre sobre o tema proposto com base nas informações que 

ele detém e que no fundo é a verdadeiro razão da entrevista.”     

Nesta perspectiva, para registrar a memória do Padre Lothar foi agendado com a 

secretária paroquial um horário que o padre pudesse nos atender, para otimizar o 

trabalho os itens que nortearam a entrevista foram criteriosamente selecionados de 

maneira que contemplassem as orientações teóricas referente aos aspectos 

metodológicos de história oral e pudesse contribuir para que as informações que 

estávamos procurando fossem encontradas. Nesta perspectiva, a análise dos dados 

construídos através dos instrumentos utilizados como a entrevista e os documentos 

pesquisados, foram agrupados de acordo com o objetivo da pesquisa e as referências 

para a análise, reflexão e produção do relatório final. 

 

RESULTADO 

Ao narrar sua memória o Padre Lothar inicia falando de sua origem alemã, a 

formação familiar, sua trajetória de formação sacerdotal e a vinda para Rondonópolis. 

Nesta trajetória de recordação fala de algumas passagens em uma narrativa corrente e 

em alguns momentos com longas pausas para refletir ou reformular o raciocínio. 

A escolha por Rondonópolis se deu devido ser esta a cidade de residência do Bispo 

D. Wunibaldo, o primeiro bispo de diocese, segundo sua memória o lema de D. 

Wunibaldo era: “(...) primeiro constrói uma escola depois uma igreja, então as primeiras 

escolas que foram construídas aqui foi graças ao emprenho dele (...)”.  

Esta narrativa é confirmada por diversos estudos realizados sobre a organização de 

educação em Rondonópolis, conforme Tesouro (1993, p. 91), a educação no município 

teve forte influência religiosa. 

Padre Lothar recorda que quando chegou em Rondonópolis na região de Vila 

Operária foi no dia quinze de agosto de 1964  e narra: “(...) a cidade era bem pequena 

ainda, não tinha ruas asfaltadas”, então conforme sua narrativa D. Wunibaldo trouxe até 

a comunidade de Vila Operária e disse:  “(...) daqui para frente você cuida aqui da área, 

e nessa época, só tinha o centro da vila operaria, lá tinha poucas moradias construídas 

assim para os operários que trabalhavam em Rondonópolis.”  

Ao comparar as dificuldades do período que chegou na Vila Operária com os 

tempos atuais o Padre Lotar relata que: “Agora está quase tudo asfaltados o aspecto 

urbanístico melhorou tremendamente principalmente na parte da saúde e da educação  

por parte do estado e do município”. Quanto a as questões sociais sua narrativa afirma 

que “melhorou também a situação econômica das pessoas” e relata que naquela época o 

emprego era pouco, as pessoas trabalhavam no lavoura, mas com o desenvolvimento 

tecnológico “(...) tudo foi desmatado e não tinha mais trabalho na roça e a opção era vir 

para cidade (...).”  

Esse fenômeno migratório gerou uma série de problemas sociais a ponte de o padre 

organizar mutirões para construção de casas populares e de creches para os filhos dos 

moradores na região da Vila Operária.  
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Conforme a narrativa do Padre Lothar podemos perceber que sua participação no 

desenvolvimento do espaço de Vila Operária é muito nítido e, para sua influência esta 

associada a seu envolvimento com outras realidades e culturas, seu envolvimento com 

os movimentos sociais e em defesa das pessoas com menor poder aquisitivo. É por esta 

característica que Padre Lothar é uma das pessoas mais admirada e querida da região, 

independente da manifestação religiosa todos os respeita e a tem como uma liderança 

comunitária.  

 

       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo desta pesquisa consistiu em entender a formação do espaço urbano de 

Vila Operária. Nesta perspectiva, a memória do Padre Lothar foi analisada e 

interpretada a partir das concepções de cidade na perspectiva do capitalismo moderno. 

Neste sentido foi observado a organização espacial dentro da lógica do poder 

econômico em que o desenvolvimento caminha em uma via de mão dupla, enquanto o 

progresso avança e produz cada vez mais tecnologias e conforto para alguns gera 

exclusão e miséria para outros que ficam as margens desse avanço produtivo para o 

mercado externo como é o caso do agronegócio em Rondonópolis. Esta evidência esta 

marcada narrativa quando o depoente explica todo o desenvolvimento do ponto de vista 

do capital e a necessidade de sua interferência em defesa daqueles que foram excluídos  

desse processo. 

Nossa expectativa com esse trabalho é a de que essas reflexões possam nos ajudar a 

pensar um desenvolvimento urbano mais humanizado, com menos violência e mais 

fraternidade, nesta perspectiva, o debate aqui provocado não tem caráter conclusivo, ele 

abre espaço para novas discussões, novos olhares que, certamente produzirão novas 

reflexões acerca do espaço urbano de Vila Operária e os demais bairros de nossa cidade 

e de outras áreas urbanizadas em todo o país.  
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Resumo: Este artigo demonstra uma solução de proxy reverso que foi implementada com sucesso no
Instituto de Computação (IC) da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), campus Cuiabá.
Para fornecer serviços para um número maior de pessoas vários servidores web são disponibilizados
na Internet. Com o número reduzido de endereços IPs públicos disponíveis é importante que esses
recursos sejam disponibilizados de forma organizada e que permita o controle centralizado. Através
de um gerenciamento único é possível inclusive elevar o nível de segurança. Esse estudo demonstra
que é possível criar uma camada adicional de segurança entre cliente e servidor.

Palavras-chave: proxy reverso, nginx, servidor web 

INTRODUÇÃO

Os servidores  web propiciam que as informações fiquem à disposição além da rede
interna.  A facilidade  de  acessar  dados  através  de  um simples  navegador,  nos  dias  atuais
disponível em um grande número de dispositivos, torna esse serviço um grande alvo. É cada
vez mais comum que as organizações tenham uma parte na rede mundial de computadores. Os
serviços disponibilizados na Internet representam o próprio negócio da empresa, em muitos
casos (NAKAMURA, 2010).

A necessidade  de  elevar  o  nível  de  segurança  nos  servidores  web é  real.  Ataques
maliciosos  não  geram  apenas  transtornos,  geram  prejuízos  e  podem  comprometer  a
disponibilidade de serviços de uma organização. A identificação de vulnerabilidades interfere
diretamente nos custos, retornos e investimentos (GIAVAROTO, 2012).

O  termo  proxy  significa  fazer  algo  no  lugar  de  alguém  (NETO,  2009),  é  mais
conhecido como a ponte entre cliente e a navegação na Internet, o que significa dizer que
auxilia o usuário na saída para a rede mundial de computadores.  Já o  proxy reverso faz o
caminho inverso, recebe e interpreta uma solicitação que vem da Internet para um servidor na
rede local. Isso impede que o solicitante acesse diretamente o servidor de conteúdo. 

O proxy reverso eleva o nível de segurança pois atua em uma área que o alcance do
firewall é  limitado.  Dessa  forma é  criada  uma camada adicional  entre  cliente  e  servidor,
liberando  o  acesso  a  apenas  o  que  é  realmente  necessário.  Além disso,  é  possível  fazer
balanceamento. Com isso é possível tornar as aplicações  web mais responsivas, escaláveis,
rápidas e seguras.

Esse artigo apresenta uma solução de gerenciamento centralizado de servidores  web
implementada com sucesso no Instituto de Computação (IC) da Universidade Federal de Mato
Grosso (UFMT), campus Cuiabá. O novo arranjo da rede possibilitou diversas melhorias de
segurança e desempenho no controle de subdomínios.
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METODOLOGIA 

Para que o gerenciamento de subdomínios pudesse ser centralizado foi implementado
o proxy reverso nginx.  O objetivo do proxy reverso é prover segurança ao servidor evitando
que o usuário tenha acesso direto (FILHO, 2008). 

O cenário do IC é composto por diversos servidores  web,  alguns com IP (Internet
Protocol)  público  e  outros  com endereço  local,  espalhados  por  vários  hosts   em  pontos
diferentes, o que dificulta a administração desses recursos. O primeiro passo foi retirar esses
endereços públicos e utilizar somente IPs da rede local. A seguir as entradas de DNS (domain
name  server)  foram  criadas  e  apontadas  para  o  nginx,  que  tratava  as  requisições  e
encaminhava para o servidor destinatário.

Antes as requisições vindas dos clientes chegavam diretamente nos servidores  web.
Configurações básicas de segurança precisavam ser feitas em cada máquina  (Figura 1). 

Após a implementação do proxy reverso o servidor de resolução de nomes direciona
essa requisição para o  nginx,  que trata essa solicitação e encaminha o que é estritamente
necessário para o servidor específico (Figura 2).
  

  

Figura 1: Cenário anterior.

Figura 2: Cenário com proxy reverso.
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RESULTADOS

A nova ferramenta tornou possível devolver ao solicitante uma página pré-processada
com conteúdo estático, o que acelera a navegação (MACEDO, 2012).  Com o novo serviço as
requisições originadas na Internet são centralizadas e isoladas da rede local (LOPES, 2006).

 O  proxy reverso  possibilitou  oferecer  benefícios  como  criptografia,  compressão,
balanceamento de carga, cache e segurança (SILVA, 2011). 

Através dos testes de  ping (Figura 3) e de rota (Figura 4) foi possível verificar que
requisições para diferentes servidores web chegam ao mesmo destino: proxy reverso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ferramenta adotada na criação de  proxy  reverso se mostrou viável,  foi  capaz de
centralizar a criação de subdomínios agregando mais segurança e novas funcionalidades ao
ambiente de servidores de conteúdo. Em trabalhos futuros pretendemos abordar o tratamento
de requisições para hosts que que possuem vários sites rodando na mesma porta.
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Figura 3.Teste de ping.

Figura 4. Teste de rota
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Resumo: O principal objetivo desse trabalho foi desenvolver o hábito do uso racional da energia 

elétrica nas residências dos alunos das turmas A e B de 1° Ano 2013 do Curso Técnico em Alimentos 

do IFMT - Campus Confresa. No decorrer do nosso dia a dia enfrentamos vários problemas causados 

pelas quedas frequentes de energia elétrica, que na maioria dos casos ocorrem pelo excesso de 

utilização da mesma, principalmente nos períodos vespertino e noturno. Iniciamos os trabalhos 

pesquisando o consumo mensal de energia nas residências dos alunos em Kwh (quilowatt-hora). Na 

sequência foram realizadas leituras e debates sobre a importância do uso racional da energia elétrica 

hoje em nosso planeta, e com o auxílio da modelagem matemática de funções afins os alunos 

aprenderam a encontrar o consumo de energia de cada aparelho. A partir daí realizaram uma pesquisa, 

cada um em sua residência para encontrar com o auxílio dos modelos criados em sala de aula, qual 

aparelho elétrico que estava consumindo mais energia. Conhecendo qual aparelho gastava mais 

energia em sua residência, os alunos, cujo consumo mensal superava os 200 kwh, foram convidados a 

adotarem uma série de recomendações para o uso racional da energia elétrica afim de no próximo mês 

baixarem o valor de consumo. O resultado alcançado ao final desse trabalho, além de que a maioria 

dos alunos envolvidos conseguiu assimilar bem os conceitos de função linear, foi que em 78% das 

residências houve baixa no consumo de energia elétrica no mês seguinte. 

 

Palavras-chave: Ensino; Modelagem Matemática; Função 

 

       1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho de pesquisa teve como principal objetivo desenvolver o habito do 

uso racional da energia elétrica nas residências dos alunos das turmas A e B de 1° Ano 2013 do 

curso técnico em alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato 

Grosso – Campus Confresa.  

No decorrer do nosso dia a dia enfrentamos vários problemas causados pelas quedas 

frequentes de energia elétrica, que na maioria dos casos ocorrem pelo excesso de utilização da 

mesma, principalmente nos períodos vespertino e noturno. A população vem sofrendo muito 

com os períodos que faltam energia elétrica, imagine se esse recurso que é proveniente de 
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matérias primas naturais (água, cana de açúcar, etc.) se esgotasse totalmente. 

Obtida a partir de todos os outros tipos de energia, a eletricidade é transportada e chega 

aos consumidores no mundo inteiro por meio de sistemas elétricos complexos. A eletricidade 

se tornou a principal fonte de luz, calor e força utilizada no mundo moderno. Atividades simples 

como assistir à televisão ou navegar na internet são possíveis porque a energia elétrica chega 

até o consumidor. Fábricas, supermercados, shoppings e uma infinidade de outros lugares 

precisam dela para funcionar. Grande parte dos avanços tecnológicos que alcançamos se deve 

à energia elétrica, hoje em dia não se vive mais sem esse recurso, por isso o uso racional da 

mesma se torna cada vez mais importante e necessário. 

Segundo a opinião dos diversos analistas de mercado, 99 % (noventa e nove por cento) 

da produção da energia elétrica do Brasil é advinda de recursos hídricos ou hidráulicos, ou seja, 

são armazenados diversos milhões de metros cúbicos de água em represas com pontos 

estratégicos de distribuição, que com a contribuição dos rios e seus afluentes, vão "estocando" 

reservas de água para a produção de energia elétrica. Além das usinas hidrelétricas, existem 

outras fontes de produção de energia elétrica : Biomassa (Resultante da queima do bagaço de 

cana de açúcar), usinas termoelétricas (onde a matéria prima é o gás natural ou o óleo ultra 

viscoso), usinas nucleares (como Angra I e II, onde o risco ao meio ambiente é muito grande), 

e usinas movidas à motores à explosão (Grupo moto-geradores, à diesel ou à gás GLP),e essas 

formas de produção de energia além de ser muito prejudicial ao meio ambiente, algumas podem 

ser fatais para todo e qualquer ser vivo. 

O ensino de matemática atualmente vem sendo questionado em todo o país, não somente 

na rede pública, mas também nas redes privadas. Tais questionamentos se dão em cima dos 

resultados de avaliações que são feitas com os alunos dessas redes de ensino. Questiona-se 

então a metodologia adotada pelos docentes para ensinar as teorias relacionadas a esta 

disciplina. Os alunos encontram dificuldades nessas avaliações por que nelas encontram 

exercícios totalmente diferentes dos que estão acostumados a resolver em sala de aula. Isso 

acontece nos casos em que o professor preocupa-se apenas a ensinar a teoria matemática, 

esquecendo de contextualizar a mesma com a vida social do aluno. 

 Dessa forma, essas críticas e questionamentos devem levar os docentes a refletir e 

procurar novos métodos para ensinar matemática em sala e aula. E um desses novos métodos é 

a Modelagem Matemática, que segundo Bassanezi (2004) “consiste essencialmente, na arte de 

transformar situações da realidade em problemas matemáticos cujas soluções devem ser 

interpretadas na linguagem usual”. 

Mas, Modelagem Matemática não é apenas estudar um problema do cotidiano do aluno, 

criar um modelo matemático desse problema e resolvê-lo, preocupando-se apenas com o 

processo de modelagem e as técnicas matemáticas aplicadas. Além disso o importante na 

Modelagem Matemática é que o aluno durante o caminho crie estratégias de ação sobre a 

realidade. 

 

 

2. A SENSIBILIZAÇÃO DO USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA NAS 

RESIDÊNCIAS ATRAVÉS DE REFLEXÕES PROVENIENTES DE MODELOS 

MATEMÁTICOS DE FUNÇÕES LINEARES 

 

2.1Metodologia 

 

Iniciamos os trabalhos pesquisando o consumo mensal de energia nas residências dos 

alunos em Kwh(quilowatt-hora), a partir dos dados obtidos através dos boletos de energia, 
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observamos quais alunos que consumiam mais energia e quais consumiam menos. A partir 

disso, os alunos que tinham maior consumo em suas residências foram convidados a participar 

de reuniões e debates, com o objetivo de desenvolver o hábito do uso racional de energia 

elétrica. Em seguida, foram passados aos alunos, um modelo matemático, que iria facilitar o 

racionamento de energia elétrica. Esse modelo se baseia na utilização de funções afins, para 

descobrir quanto cada aparelho eletrodoméstico consome de energia em kWh(quilowatt-hora), 

e isso só é possível por meio de modelos matemáticos criados através de funções lineares. Como 

mostra as figuras abaixo: 

 

Figura 1: Equação para criar os modelos matemáticos 

 
 

Figura 2: exemplo de como calcular o consumo mensal dos aparelhos eletrodomésticos. 

 
Com o conhecimento obtido pelos alunos, os mesmos realizaram uma pesquisa, cada 

um em sua residência para encontrar, qual aparelho eletrodoméstico que estava consumindo 

mais energia, assim como mostra o exemplo acima. Puderam assim verificar que 

frequentemente aparelhos com menor potência consomem mais energia que outros de maior 

potência por ficarem mais tempo ligados. É certo que quanto maior é o desperdício de energia, 

maior é o preço que a natureza e nós pagamos por ela. Segundo a CPFL (Companhia Paulista 

de Força e Luz), que é uma empresa de distribuição de energia do interior de São Paulo, com 

sede em Campinas afirma que por conta do verão, o consumo de energia tende a aumentar, pois 

é mais comum o uso de ventilador, ar condicionado e geladeira. A utilização do aparelho de ar 

condicionado pode representar um acréscimo considerável no valor da conta de energia elétrica. 

Os custos para manter a temperatura das residências mais agradável podem chegar a 30% do 

valor da conta. Sendo assim, conhecendo qual aparelho consumia mais energia elétrica, os 

alunos foram convidados a adotarem uma série de recomendações simples para o uso racional 

da energia elétrica com o objetivo de no próximo mês baixarem o valor de consumo, seguindo 

algumas recomendações como: 

• Desligar a TV quando ninguém estiver assistindo – o mesmo vale para o som 

• Apagar as luzes: aproveitando a luz do dia 
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• Não deixar aparelhos eletrônicos conectados a tomada sem utilização 

• Ao sair, apagar as luzes 

• A geladeira deve ficar longe do fogão e da luz do sol 

•O ar condicionado deve ser desligado quando não estiver ninguém em casa, pois é um 

dos maiores consumidores de energia elétrica principalmente no verão. 

Ao aderir esses métodos de racionamento de energia elétrica, os alunos perceberam 

grandes vantagens. Muitos deles começaram a perceber uma redução considerável no valor á 

pagar da conta de energia, e com isso passaram a aconselhar os colegas, conhecidos e familiares 

sobre a importância do uso racional de energia elétrica. Sendo assim podemos perceber que 

uma das vantagens do uso racional de energia elétrica é a redução dos gastos. 

 

2.2 Resultados 

 

O resultado alcançado ao final desse trabalho foi muito positivo. Pois a maioria dos alunos 

envolvidos conseguiu assimilar bem os conceitos de função linear, e compreenderam como a 

matemática pode influenciar no nosso dia a dia, e com todos os atos de conscientização, 

obtemos uma redução considerável no consumo de energia elétrica nas residências dos alunos 

pesquisados, sendo estes ao todo 60 alunos. A redução do consumo foi de 78%.   

 

       3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com esse trabalho os alunos aprenderam há analisar os dados da conta de luz, e com 

isso puderam reduzir o consumo mensal de energia elétrica em suas residências. Também 

perceberam que todo aparelho eletrodoméstico possui uma potência que é dada em Watts (W). 

De acordo com o desenvolvimento do trabalho, os alunos envolvidos puderam perceber que 

alguns aparelhos eletrodomésticos, mesmo possuindo menor potência, gastavam mais, por 

ficarem mais tempo ligados. 

 Através de ações concretas, voltadas para o uso racional de energia elétrica e o ensino 

da matemática (funções afins), foi possível que os alunos adquirissem conhecimentos, valores 

e a formação de atitudes sociais que sustentam a conscientização e a necessidade de 

racionamento de energia elétrica. 

 A questão de controle dos gastos de energia elétrica torna-se cada vez mais importante 

em nossa sociedade, pois a relação entre o homem e a natureza constitui uma questão vital para 

a sobrevivência do nosso planeta. 

 A escolha do tema surgiu da necessidade da conscientização do uso racional da energia 

elétrica, com o intuito de reduzir o desperdício e o uso ineficiente da energia elétrica e sabendo 

como calcular o consumo de energia elétrica dos aparelhos, os alunos podem assim economizar 

eletricidade e dinheiro, além de que como já foi citada a região Norte Araguaia vem sofrendo 

com as frequentes quedas de energia elétrica. 
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Resumo: Apesar do crescente desenvolvimento no domínio da eletrônica e do incremento do número 

de consumidores de energia elétrica, em escala mundial, o sistema elétrico atual ainda atende apenas 

as demandas do século passado. Como uma das propostas de solução a esta questão tem-se as redes 

inteligentes, conhecidas como Smart Grids. Esta rede consiste na combinação das Tecnologia de 

Informação e comunicação (TICs) com o sistema elétrico de potência. Desta forma, utilizam sensores 

distribuídos pela rede elétrica, medidores inteligentes (digitais) e outros equipamentos integrados, e 

assim proveem dinamicidade ao funcionamento do sistema elétrico. Na literatura disponível 

atualmente, existem diversos tipos de plataformas de simulação envolvendo softwares de rede de 

dados e de potência, com o propósito de simular a Smart grid em cenários dinâmicos, cada qual com 

suas peculiaridades. Diante desse contexto, este trabalho tem como objetivo investigar o estado da 

arte referente aos simuladores para Smart Grids, a fim de auxiliar estudos futuros neste domínio do 

conhecimento. Como recurso metodológico de apoio foi realizado um estudo de revisão da literatura, 

com a finalidade de avaliar e comparar as principais plataformas de simulação existentes. Assim, 

como resultado deste trabalho, foram identificadas as principais vantagens e desvantagens de cada 

uma das plataformas de simulação mapeadas. 

 

Palavras-chave: Smart grid, Plataformas de Simulação, Tecnologia de Informação e Comunicação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O grande desenvolvimento da eletrônica em conjuntos com a população consumista de 

aparelhos elétricos, nos últimos anos, causou um crescimento acentuado do consumo de 

energia elétrica, de tal forma que o sistema elétrico atual encontra-se ultrapassado e limitado 

para atender as exigências do novo mercado de consumo. Pois, as técnicas recentes de 

geração, transmissão e distribuição de energia atendem às demandas do século passado, além 

de estudos apontam que o consumo de energia deverá dobrar até 2020 (GARRITY, 2008). 

       Problemas recorrentes como apagões, furtos e a inflexibilidade de integrar fontes 

renováveis são lacunas que o sistema elétrico atual não é capaz de atender. 

       Em contraste ao sistema elétrico tradicional, pesquisas em escala global buscam melhorar 

a rede elétrica existente para uma rede “inteligente” denominada Smart Grid (POURMIRZA 

& BROOKE, 2013), que consiste na combinação das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TICs) com o sistema elétrico de potência, modernizando o sistema de 

distribuição de energia, por meio da integração de uma infraestrutura de rede automatizada no 

sistema de comunicação (SINHA et al., 2011).Em função do nível de complexidade que as 
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Smart Grids agregam, torna-se fundamental o uso de simulações, como um recurso de apoio 

para avaliar os impactos da nova tecnologia. Além de ser mais rápida de se implementar, a 

simulação é bem menos onerosa  

       Os simuladores de Smart Grid realizam a simulação do sistema completo (potência e TI), 

as co-simulações consistem na utilização de dois simuladores de tecnologias distintas, o que 

requer o sincronismo durante a troca de informações geradas pelos aplicativos. 

       Diante deste contexto, este trabalho tem por objetivo oferecer subsidio a pesquisas futuras 

em Smart Grids, por meio de um resumo do estado da arte das técnicas de simulação em 

estudos e as que estão sendo aplicadas. Sendo assim, buscar contribuir com a difícil tarefa na 

escolha da ferramenta de simulação para uma tecnologia de amplos cenários e peculiaridades. 

       Assim sendo, este artigo está estruturado em quatro seções, incluindo esta Introdução. A 

seção 2 (Metodologia) apresenta os passos seguidos no desenvolvimento desta pesquisa, bem 

como os recursos materiais utilizados como apoio. Na sequência, a seção 3 descreve os 

resultados encontrados e as discussões realizadas. Por fim, a seção 4 apresenta as 

considerações finais do trabalho.  

 

2 . METODOLOGIA  

       Para o desenvolvimento desta pesquisa foram utilizados como apoio diversos estudos, 

presentes na literatura atual, relacionados a Smart Grids, a fim de investigar no as técnicas 

recentes de simulação e co-simulação dessas redes.  

Como critério de seleção inicial dos softwares foi avaliada a capacidade do aplicativo 

simular tanto as TICs quanto a rede de potência, recursos imprescindíveis para o estudo de 

Smart Grids. No entanto, como a plataforma de co-simulação simula paralelamente as duas 

tecnologias de Smart Grid e vem se tornando uma técnica bastante viável e eficaz, por tais 

motivos, a avaliação dos softwares foi baseada nas funcionalidades de simulação que cada 

aplicativo desempenha na plataforma. 

       O passo seguinte, no processo de escolha das plataformas foi a avaliação a área de 

aplicação em um cenário Smart Grid. Desta forma, buscou-se um cenário para avaliar  as 

efetivas capacidades de simulação das plataformas. Como recurso metodológico de apoio, a 

esta etapa do trabalho foram utilizado os trabalhos de (METS et tal., 2014), (CHOUIKHI et 

al., 2013) e (POCHACKER et al., 2013). O primeiro trabalho (METS et tal., 2014), estudou a 

combinação dos simuladores de potência e de dados em uma rede inteligente de baixo custo, 

sendo determinante para a decisão sobre qual  área se devia aplicar cada plataforma de 

simulação aqui estudada.  Já o trabalho de  (POCHACKER et al., 2013), contribuiu para 

seleção e avaliação dos  softwares de simulação da rede de potência, por meio  de um 

comparativo dos  resultados encontrados associado ao trabalho de (CHOUIKHI et al., 2013), 

foi possivel chegar  a  um breve resumo do estado da arte das plataformas de simulação para 

Smart Grid, bem como identificar (des)vantagens na utilização de cada técnica e sugerir 

possíveis área de aplicação. 

 Ao final do critério de avaliação, os softwares que sobressariram melhores e aqui 

utilizados para o estudos deste trabalho foram: Ns-2 (THE NETWORK SIMULATOR - NS-

2),OpenDss (DUGAN et al., 2011), Omnet++ (OMNET++), Adves (ADVES), Open 

Modelica (LIBERATORE & AL-HAMMOURI, 2011) e PSLF (HOPKINSON et al., 2003). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

       É importante enfatizar que cada plataforma de simulação para Smart grid tem uma 

aplicação especifica, pois esta rede engloba diversos cenários e tecnologias diferentes, então 

uma plataforma de simulação é limitada a um determinado cenário e não se aplica em um 

cenário global da Smart grid.   

       Com base na revisão da literatura, foi possível identificar que a plataforma OpenDss/Ns-2 
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esta sendo utilizada para análise da integração de energia intermitente ao sistema elétrico; esta 

técnica mostrou-se eficiente em cenários de micro geração distribuídas, por meio do uso do 

simulador de potência OpenDss, que oferece a capacidade de simular painéis solares e usinas 

eólicas integrados ao circuito de potência; em conjunto  com o software Ns-2 que realiza a 

automatização da rede  elétrica por meio de comandos coordenados pela rede de dados. Para 

um estudo de integração de energia ao sistema, esta plataforma se mostrou bastante 

promissora. Em contrapartida, não disponibiliza de ferramenta de comercio para análise dos 

ganhos que a energia gerada pela fonte renovável impacta no âmbito econômico, além disso, a 

técnica de integração e comunicação entre os softwares não é bem definido na literatura, o 

que implica na necessidade de estudos mais detalhados acerca deste processo de integração. 

       Igualmente, constatou-se que o simulador Omnet++ tem sido aplicado na mesma área da 

Smart Grid do OpenDss/Ns-2, no entanto, este simulador apresenta como diferencial, a 

possibilidade de simulação da rede de potência e as TICs acoplada em módulos internos no 

próprio software. A principal desvantagem desta técnica é a simulação da rede de potência ser 

bastante limitada ou quase exclusiva para de micro geração distribuída em áreas residenciais. 

       Foi possível identificar, também que a plataforma Ns-2/Adves abrange os cenários de 

monitoramento e controle da Smart grid, assim sendo, recomenda-se o uso desta plataforma 

para estudos do comportamento do circuito em função de uma alteração ou de um comando 

efetuado na rede. A vantagem desta plataforma é que as funcionalidades do Ns-2 são 

integradas ao simulador Adves, desta forma não se faz necessário sincronização. Além disso, 

esta plataforma tem a flexibilidade de integrar outro simulador de rede como o Omnet++ por 

meio da ferramenta THYME (THYME). No entanto, o principal fator inviabiliza a utilização 

maciça desta plataforma é a simulação da rede de potência apresenta baixo desempenho; por 

isso, esta plataforma torna-se útil apenas para análises menos apuradas das Smart Grids. 

Também projetado para a área de controle de Smart Grid, a plataforma Ns-2/Modelica 

abrange diversos cenários, pois o foco desta técnica é condicionar as TICs como 

controladoras do sistema de potência, sendo assim, esta plataforma avalia as tecnologia de 

comunicação existentes e implementadas na mesma, tais como WIMAX,WIFI ,RSSFs e 

etc.Com esta plataforma o usuário tem a capacidade de avaliar as TICs em função da 

impedância que o ambiente oferece à rede. Todavia, esta plataforma tem como desvantagem o 

fato de que eventos advindos da rede elétrica não são contabilizados na simulação, tornando-

se, desta forma, imparcial o controle da Smart Grid, pois o simulador elétrico encontra suas 

funcionalidades limitadas nesta plataforma.  

     Na mesma área de aplicação, a plataforma Ns-2/PSLF alia um simulador de potência 

comercial a um aplicativo open source de rede dados; o resultado desta combinação, é que o 

usuário tem à sua disposição a integração das interfaces dos softwares, deste modo há um 

ganho de tempo na elaboração da simulação e ajuste dos parâmetros. Contudo, esta técnica 

torna-se limitada pelo fato do simulador de potência ser um aplicativo proprietário e, 

dependendo da complexidade a ser simulado nesta plataforma, implementações de alguns 

módulos para simulação no Ns-2 deverão ser feitas, implicando ao usuário um bom domínio 

de conhecimento dos softwares. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a importância e o impacto que das Smart Grids têm no que se refere a contexto 

social, estudos aplicados devem ser disseminados, de modo que eventuais problemas e 

prejuízos sejam previstos por meio de simulações. Ao associar duas tecnologias bem 

diferentes (TICs e Tecnologia de Potência), as Smart Grids enfrentam o desafio de integrar 

essas tecnologias com êxito e eficiência. O estudo aqui apresentado buscou contribuir com a 

difícil tarefa de se escolher ferramentas de simulação adequadas para cenários diversos.  Os 

pontos fortes e fracos de cada proposta apresentada foram determinados. 
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 Como trabalho futuro, sugere-se comparar os resultados obtidos com plataformas aqui 

estudados com implementações reais em laboratório. 
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Resumo: A questão fundiária urbana no Brasil tem enfrentado diversos problemas de ordenamento 
em razão do seu amplo processo de urbanização. Entretanto, a política de regularização fundiária 
tem sido uma estratégia de grande valia na tentativa de reverter esta situação e garantir moradias, 
assim como outros benefícios em prol da população. Porém, a falta de conhecimento sobre o uso e a 
ocupação do solo tem feito com que a legislação complexa e detalhada tenha sido aplicada com 
alguma flexibilidade. Sendo assim, os órgãos competentes necessitam de uma ferramenta de apoio 
visando garantir a eficiência na tomada de decisões. Este trabalho tem como objetivo apresentar o 
uso de geoprocessamento aplicado no planejamento do espaço urbano visando sua contribuição no 
processo de regularização fundiária. Através de técnicas de análise espacial, com o uso de imagens 
de satélite de alta resolução e fotografias aéreas, foi constatada através de um estudo de caso na 
localidade denominada Manduri que a aplicação de ferramenta de geotecnologias pode ser muito 
viável na gestão territorial urbana. 
 
Palavras-chave: Geotecnologia, Análise Espacial, Sistema de Informação Geográfico, Questão 

fundiária 
 

 

1. INTRODUÇÃO  

 
O uso de geotecnologias como ferramenta de auxílio tem sido de grande destaque na 

atualidade tornando-se muito útil para diversos profissionais em diferentes áreas de atuação 
e tem contribuído com resultados significativos nos órgãos públicos, pelo apoio a decisões 
sobre o uso e captação de recursos, permanência ou remoção de famílias, criação de 
programas sociais e elaboração de projetos principalmente para os que trabalham com uma 
grande quantidade de informações espaciais para fins de planejamento do espaço territorial. 
(NASCIMENTO, 2008). 

De acordo com Cordovez (2012), esta ferramenta permite a análise espacial que 
combine o mapeamento dos problemas urbanos com informações físicas, demográficas, 
topográficas ou de infraestrutura e contribui para análise da solução mais apropriada e em 
menor tempo do que as informações alfanuméricas. 

Dessa forma, a utilização de geotecnologias pode vir a contribuir em ganhos de 
produtividade no gerenciamento por meio de integração das informações espaciais, facilitar 
análises temporais permitindo o reconhecimento de uso e ocupação do espaço e resultar em 
eficiência no processo de gestão do território. 
 
1.1 Objetivo Geral 

Apresentar um modelo de aplicação da geotecnologia  para subsidiar a gestão territorial 
urbana. 
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1.2  Objetivos Específicos 

 Utilizar técnicas de interpretação de imagens e fotográficas aéreas 

 Aplicar o uso de Sistema de Informação Geográfica – SIG 

 Empregar técnicas de análise espacial 
 

 
2  METODOLOGIA DO TRABALHO 

 
2.1  Área de Estudo 

 
Está localizada na região sul do perímetro urbano do município de Cuiabá, capital do 

estado de Mato Grosso, entre as coordenadas de longitudes 55º 59' 26" e 55º 59' 13" WGr. e 
as de latitudes 15º 37' 16"S e 15º 37' 24" S, confrontando com o bairro  Santa Laura e o 
Residencial Aricá. 

 

 
 

Figura 1 - Mapa de Localização da área de estudo. 
 
2.2 Material e Método 

 
Foram utilizadas imagens digitais de alta resolução do satélite WorldView-2 ,com data de 

aquisição em 09 de junho de 2010. Foram também utilizadas fotografias aéreas do perímetro 
urbano de Cuiabá dos anos de 1998, 2005 e 2012 respectivamente. 

A análise da área utilizando a imagem orbital e fotografias aéreas foram feitas em escala 
1: 500 e executadas por meio do software ArcGIS versão 10.0 a partir de interpretação visual. 

Utilizou-se também de dados vetoriais do levantamento planialtimétrico da referida área 
de estudo. Estes dados estavam em formato DWG - que posteriormente foram transformados 
em formato shapefile - disponibilizados pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso – 
Núcleo de Regularização Fundiária. 

Os dados em shapefile bem como as imagens utilizadas foram adicionados no software 
ArcGIS e georreferenciadas a Projeção Universal Transversa de Mercator – UTM, Fuso 21 S, 
tendo como Datum o SAD 69 . 

Foram configuradas as cores das layers de acordo com a avaliação, sendo as principais os 
polígonos azuis referentes à quantidade de lotes provenientes do levantamento planialmétrico 
da área e polígonos amarelos indicando os lotes das pessoas que participaram da ação 
referente ao processo de regularização fundiária do Manduri pela Defensoria Pública do 
Estado de Mato Grosso – Núcleo de Regularização Fundiária. 
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A interpretação das imagens e posterior vetorização para identificação dos lotes foram 
executadas por meio de análise espacial, a partir de interpretação de imagem de satélite 

O primeiro procedimento analisado com o uso de SIG foi à identificação do processo de 
ocupação em intervalos de tempos predeterminados. Esta identificação foi aplicada nas 
imagens de 1998 (13 anos de ocupação contado até 2011 quando foi efetuado a abertura do 
processo), 2005 (6 anos de ocupação), 2010 (1 ano de ocupação) e 2012 (ano de aprovação do 
projeto de regularização da área).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Através deste estudo, verificou-se que o uso de imagens de alta resolução auxilia na 

identificação de ocupação do solo, possibilitando a aferição do tempo em que houve ocupação 
através da visualização ou não de edificações na área específica. 

Na figura 2, é possível identificar áreas que receberam o título definitivo, de acordo com 
relatório da defensoria pública, sem ter qualquer tipo de edificação em alguns terrenos. Sendo 
assim, se o poder público se utilizasse desta ferramento provavelmente este “erro” não iria 
acontecer. 

 

 
 

Figura 2 - Mapa de lotes vazios que receberam o título sem a comprovação de posse. 
Fonte: World View-2 Cuiabá 2010. DP-MT– Núcleo de Regularização Fundiária. 

 
Observa-se que o nível de informação obtida em campo não foi suficiente para cumprir os 

requisitos legais previstas para a aplicação do usucapião neste projeto de regularização 
fundiária do Manduri. 

Todavia, conclui-se que o uso de ferramentas de geoprocessamento por meio de análise 
espacial auxilia tanto na avaliação do uso e ocupação do solo como na aplicação de leis 
necessárias para implantação de um projeto de regularização fundiária, cabendo aos órgãos 
competentes fiscalizar tais áreas identificadas para posteriormente tomar decisões corretas na 
elaboração do projeto, bem como garantir a eficácia de políticas públicas a ser aplicadas e 
investimentos em prol da população beneciária em seus direitos. 

 
4. CONCLUSÕES 

 
O uso de técnicas de geoprocessamento por meio de imagens de satélites de alta 

resolução e fotografias aéreas constitui-se como uma ferramenta de auxílio indispensável para 
propor ações judiciais de usucapião em projetos de regularização fundiária, pois apresenta 
soluções viáveis na tomada de decisões importantes de acordo com a legislação vigente. 
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Por meio da análise espacial é possível identificar as ocupações que compõe a área e as 
ferramentas de geotecnologia permite quantificar o número das posses a ser inserido em cada 
modalidade de uma ação judicial. 

Desta forma, o andamento dos procedimentos dos órgãos competentes ganha mais 
celeridade no processo, pois estes podem diagnosticar a situação de fato através das imagens 
em intervalos de tempos predeterminados e posteriormente estudar cada caso por meio de 
documentos e vistorias em campo para garantir precisão nas informações obtidas. 

Assim como também contribuir na perspectiva devidas as comunidades e famílias 
beneficiadas e ainda interferir positivamente na gestão dos territórios urbanos, já que, 
regularizados, os assentamentos passam a integrar os cadastros municipais e as rotinas 
administrativas das cidades. 
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Resumo: Este trabalho apresenta detalhes sobre o cálculo dos vetores de posição e 

velocidade dos satélites GLONASS a partir de suas efemérides transmitidas utilizando o 

método de integração de Runge-Kutta de quarta ordem. Para análise da qualidade do método 

de integração as coordenadas extrapoladas foram comparadas às coordenadas transmitidas. 

A média das discrepâncias foi de 1,33 m, com desvio padrão de  0,83 m.  

 

Palavras-chave: GLONASS, GPS, Órbitas, Integração Numérica, Runge-Kutta. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Para obter a posição instantânea da antena de um receptor o usuário deve ter acesso às 

posições e ao sistema de tempo dos satélites em tempo real. Estas informações estão contidas 

nas efemérides transmitidas. De uma maneira geral as efemérides são produzidas com base 

em modelos que consideram as forças de atração gravitacional da Terra, Sol e Lua, dentre 

outros. Aqui aparece uma diferença marcante entre os sistemas GPS e GLONASS: no 

primeiro, as órbitas são transmitidas na forma de elementos keplerianos e, no segundo, em 

coordenadas cartesianas, acompanhadas das respectivas velocidades e da aceleração causada 

pela atração luni-solar, em intervalos de 30 minutos. As coordenadas do satélite para uma 

época ti diferente da época de referência tb, com |tb – ti|  15 minutos, são obtidas via 

integração numérica das equações diferenciais do modelo de força dos satélites. A integração 

precisa ser realizada em um referencial inercial (ou quase inercial), mas, por causa do curto 

período de integração, a precessão, nutação e o movimento do polo podem ser negligenciados 

e apenas o efeito da rotação da Terra é considerado. O método de integração recomendado 

pelo GLONASS Interface Control Document é o Runge-Kutta de quarta ordem. Este trabalho 

apresenta detalhes sobre o cálculo dos vetores de posição e velocidade dos satélites 

GLONASS a partir de suas efemérides transmitidas. Para análise da qualidade do método de 

integração as coordenadas extrapoladas foram comparadas às coordenadas transmitidas (no 

instante tb + 30 min, em que tb foi o instante tomado como origem da integração). Também foi 

feita uma comparação entre as coordenadas extrapoladas no intervalo de 15 minutos para 

frente e para trás (no tempo) entre duas atualizações consecutivas das coordenadas 

transmitidas.  
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2. MODELO DE FORÇA PERTURBADORA ORBITAL 

As efemérides GLONASS contêm o vetor de posição, velocidade e aceleração luni-

solar para seus satélites no instante tb. Estes dados são atualizados a cada 30 minutos e são 

válidos para um intervalo |tb – ti|  15 minutos. Para obter as coordenadas dos satélites num 

instante ti as equações (1) que governam seus movimentos precisa ser integradas (Stewart e 

Tsakiri, 1998): 
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Em que (x, y, z) são as coordenadas dos satélites, ( , , )x y z são suas velocidades, wE é a taxa de 

rotação da Terra, LSx , LSy e LSz  são as componentes de atração gravitacional (fornecidos nas 

efemérides) luni-solar, assumidas constantes dentro do intervalo de integração (15 minutos), 

 = GM é a constante gravitacional da Terra, 2 2 2 1/2( )r x y z    é a distância do satélite ao 

centro da Terra (módulo do raio vetor), c20 é um dos coeficientes dos harmônicos esféricos e 

aE é o raio equatorial terrestre. 

3. RESULTADOS 

Como exemplo de aplicação do método de Runge-Kutta para integração da órbita 

dos satélites GLONASS, e com base nas efemérides transmitidas, foram calculadas as 

posições do satélite 11, para a data 09/07/2009, durante um período de 24h, conforme a 

Figura 1.  

 

Figura 1. Coordenadas do satélite 11 no intervalo de 24h do dia 09/07/2009. 
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O passo de integração foi de 1s. Para os cálculos, foram utilizados os parâmetros do 

sistema PZ90 (sistema de referência geodésico Russo). Em seguida, com a finalidade de 

mostrar a degradação da precisão das coordenadas integradas ao se extrapolar o intervalo 

recomendado de 15 minutos, foram calculadas as coordenadas do satélite 11 para um 

intervalo de 2h (com passo de integração de 1s), a contar do instante tb = 00:15:00h. As 

coordenadas calculadas nos instantes t = 00:45:00h, 01:15:00h, 01:45:00h e 02:15:00h foram 

comparadas com as coordenadas transmitidas nas efemérides. Os erros nas posições e nas 

velocidades não foram maiores que 2 m e 0,25 cms
-1

, respectivamente, no período de 30 

minutos (2.000 s). Porém, suas precisões se degradam rapidamente após este intervalo de 

tempo, chegando a 40 m (erro máximo em posição, na coordenada X) e a 1,2 cms
-1 

(módulo do erro máximo em velocidade, na componente Y) ao final de 2h (7.200s), para o 

caso estudado. O erro da integração numérica das coordenadas extrapoladas no limite do 

intervalo (15 minutos) recomendado pelo GLONASS ICD (ICD, 2008) pode ser avaliada ao 

se comparar as coordenadas extrapoladas dos satélites para frente e para trás no tempo. Para 

os satélites 2, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23 e 24, em operação na data de 

referência, foram calculadas as discrepâncias entre suas coordenadas no instante 00:30:00h, 

obtidas da integração numérica a partir dos instantes de referência tb = 00:15:00h (posições 

integradas para frente) e tb = 00:45:00h (posições integradas para trás). A figura 2 mostra os 

resultados.  

 

 
Figura 2. Discrepâncias entre as posições dos satélites quando são comparadas as coordenadas 

integradas para frente e para trás no tempo. 

 

A média das discrepâncias foi de 1,33 m, com desvio padrão de 0,83 m. O valor 

máximo foi de 3,35 m (satélite 13) e o valor mínimo foi de 0,36 m (satélite 11). Nos 
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experimentos de Stewart e Tsakiri (1998), para um passo de integração de 1s as discrepâncias 

foram menores que 2 m. Neste trabalho, apenas dois satélites apresentaram erro superior 2 m: 

os satélites 13 e 23. Isso pode ser explicado pela ausência de informação sobre a aceleração 

daqueles satélites nas efemérides transmitidas. Ao serem desconsiderados os satélites 13 e 23, 

a média das discrepâncias é de 1,08 m, com desvio padrão de 0,51 m e com discrepância 

máxima de 1,87 m. É preciso ter em mente que estes erros são fortemente influenciados pela 

precisão das efemérides transmitidas e pela validade do modelo de força para o período de 

integração de 15 min. 

 

4. CONCLUSÃO 

Este trabalho visou apresentar detalhes sobre o cálculo dos vetores de posição e 

velocidade dos satélites GLONASS a partir de suas efemérides transmitidas. A integração 

numérica foi feita pelo método Runge-Kutta de quarta ordem, recomendado por (ICD, 2008). 

Para análise da qualidade do método de integração as coordenadas extrapoladas foram 

comparadas às coordenadas transmitidas (no instante tb + 30 min, em que tb foi o instante 

tomado como origem da integração). A média das discrepâncias foi de 1,33 m, com desvio 

padrão de 0,83 m, resultados que concordam com os obtidos por Stewart e Tsakiri (1998). 

Apenas dois satélites apresentaram erro superior 2 m: os satélites 13 e 23. Isso pode ser 

explicado pela ausência de informação sobre a aceleração daqueles satélites nas efemérides 

transmitidas.  
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Resumo: Dust devils são vórtices convectivos formados por correntes de ar quente instáveis, dentro 

da camada atmosférica mais próxima da superfície marciana. Muitas vezes estes vórtices produzem 

rastros que podem ser identificados em imagens orbitais. Este trabalho apresenta um mapa de 

ocorrências de dust devils em Iapygia, região de Marte, e foi feito com base na identificação de 

rastros de dust devils em imagens dos sensores MOC e HiRISE. 

 

Palavras-chave: Dust devils, Sensoriamento Remoto, Marte. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Dust devils são vórtices convectivos produzidos por insolação. O ar quente e mais leve da 

superfície aquecida pelo sol é substituído pelo ar frio e mais denso que rodeia o vórtice. As 

partículas são levantadas pela turbulência produzida pelo atrito do vento junto à superfície e 

por um efeito de sucção produzido pela instabilidade vertical dentro do núcleo de convecção 

de baixa pressão (BALME e GREELEY, 2006). Em Marte, eles são mais frequentes no 

hemisfério Sul onde a radiação solar é mais alta devido à excentricidade da órbita do planeta 

(WHELLEY e GREELEY, 2006). Conforme removem a poeira de tonalidade mais clara 

depositada na superfície, os vórtices costumam deixar rastros de brilho mais escuro (REISS et 

al., 2010). Em alguns casos raros, os rastros são mais brilhantes do que as áreas circundantes. 

Este tipo de rastro claro ocorre quando dust devils desintegram agregados de poeira 

depositados na superfície, os quais são mais rugosos e têm baixa refletância, produzindo um 

material particulado mais fino e com alta refletância (REISS et al., 2011). Os rastros de dust 

devils apresentam morfologias lineares, curvilíneas e irregulares que geralmente variam de 10 

m a 200 m de largura e que podem ter até alguns quilômetros de comprimento. Apesar da 

estimativa de que somente 14% de vórtices deixam rastros (WHELLEY E GREELEY, 2008), 

esse tipo de feição pode ser utilizado para inferir a atividade de dust devils em Marte. Estudar 

este fenômeno é importante porque estimativas dão conta de que dust devils são responsáveis 

por cerca de 50% da poeira suspensa na atmosfera marciana (DRAKE et al., 2006; REISS, 

ZANETTI e NEUKUMZ, 2011), além de serem importantes agentes de modificação da 

paisagem do planeta.  

Neste trabalho, foram analisadas imagens MOC NA (Mars Orbiter Camera Narrow 

Angle), obtidas pelo satélite Mars Global Surveyour - MGS e HiRISE (High Resolution 

Imaging Science Experiment), obtidas pelo satélite Mars Reconnaissance Orbiter - MRO da 
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região de Iapygia, localizada no hemisfério Sul de Marte, para identificar rastros. As 

coordenadas de centro das cenas foram utilizadas para mapear as ocorrências dos vórtices. 

2. CLASSIFICAÇÃO DOS RASTROS DE DUST DEVILS 

Os rastros de dust devils podem ser escuros ou claros (relativamente ao terreno 

circunvizinho), dependendo do processo de formação. Rastros escuros são formados quando o 

vórtice remove a camada de poeira e/ou areia formada por grãos mais finos que recobre o 

terreno subjacente (REISS et al., 2010). Rastros claros se formam quando o dust devil 

desintegra agregados de poeira depositados na superfície, os quais são mais rugosos e têm 

baixa refletância, produzindo um material particulado mais fino e com alta refletância (REISS 

et al., 2011). 

 Rastros escuros e claros podem apresentar formas lineares, curvilíneas e cicloidais. A 

Figura 1 mostra exemplos de rastros escuros lineares/curvilíneos (a), atravessando uma 

cratera na região de Hellas, rastros cicloidais (b), na região de Eridania e rastros claros (c) em 

Phoenicis Lacus.  

 

 
                              (a)                                       (b)                                       (c) 

 

Figura 1 – Exemplos de rastros de dust devils: (a) linear; (b) cicloidal; (c) claros. 
 

Para fins de mapeamento sistemático Marte é dividido em 30 quadrângulos, cada qual 

dando origem a uma carta do mapeamento sistemático. Neste trabalho, que é continuação dos 

resultados apresentados em Statella et al. (2014), foram pesquisadas imagens da região 

Iapygia, obtidas pelos sensores MOC e HiRISE que continham rastros de dust devils 

marcianos.  

As imagens MOC foram disponibilizadas gratuitamente pela empresa Malin Space 

Science Systems (MSSS) (http://www.msss.com/moc_gallery/) e também pelo NASA 

Planetary Data System (PDS) (http://pds.nasa.gov/). As imagens HiRISE são disponibilizadas 

gratuitamente pela Universidade do Arizona (The University of Arizona) 

(http://hirise.lpl.arizona.edu/) e também pelo NASA PDS (http://pds.nasa.gov/). 

A pesquisa por imagens foi feita em todas as longitudes solares marcianas (isto é, em 

todas as estações do ano marciano). As imagens com rastros foram armazenada em um banco 

de imagens. Para cada cena foram armazenadas informações como identificação, data de 

aquisição, hora, sensor, largura da imagem, comprimento da imagem, resolução horizontal, 

razão de aspecto, faixa espectral, longitude, latitude, longitude solar, sistema de projeção, 

parâmetros de calibração radiométrica e nome da região. As informações de latitude e 

longitude foram introduzidas em um SIG de maneira que se pudesse visualizar a atividade de 

dust devils na superfície de Marte nas regiões de estudo. Em uma pesquisa futura, as cenas do 

banco de imagens serão processadas para detecção e análise automática dos rastros, extraindo 

informações como área coberta por rastros, direção preponderante dos rastros em azimute, 
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reflectância dos rastros, reflectância de regiões vizinhas aos rastros, contraste relativo entre 

rastros e regiões vizinhas e largura média, máxima média e mínima dos rastros. 

3. RESULTADOS 

Partindo das informações coletadas foi possível criar um SIG com a localização de 

imagens com rastros encontrados na superfície de Marte na região estudada, o que 

possibilitou uma análise sobre a distribuição do fenômeno. O mapa exibido na Figura 2 

apresenta as ocorrências de dust devils em Iapygia. O mapa na Figura 3 apresenta os 

resultados em escala maior.  

 

 
 

Figura 2– Resultado do mapeamento de ocorrências de dust devils em Iapygia. 
 

 

 
 

Figura 3 – Ocorrências de dust devils em Iapygia em escala maior. 
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Para fins de mapeamento dos tipos de rastros, além das localizações de ocorrência, esse 

tipo de feição foi especializada nas seguintes classes: rastros lineares escuros, rastros lineares 

claros, rastros cicloidais e lineares escuros e rastros cicloidais e lineares claros. 

Nas Figuras 2 e 3, os triângulos representam imagens MOC, os círculos representam 

imagens HiRISE e cada símbolo representa uma cena contendo rastros de dust devils. Eles 

foram posicionados no mapa de acordo com as coordenadas dos centros das imagens no 

sistema planetocêntrico. A imagem de fundo do mapa é um mosaico de imagens Viking 

produzido pelo USGS (US Geologycal Survey). O mapa foi feito projeção Cilíndrica 

Equidistante Meridiana na escala. 

4. CONCLUSÃO 

O mapeamento ainda está em andamento. O objetivo é completar o registro de 

ocorrências para o platea todo. Até o momento, pode-se ver, pela análise das Figuras 1 e 2, 

que na região houve pouca ocorrência de rastros claros. Isso pode ser um forte indicativo de 

que a granulometria das partículas constituíntes da superfície naquela região é mais fina, já 

que rastros claros se formam em regiões em que a superfície é formada por aglomerados de 

poeira e areia. Além deste tipo de análise, após o mapeamento do planeta ter sido completado, 

será  possível comparar a atividade de dust devils com outras informações, como inércia 

termal e albedo da superfície a fim de descobrir se existe alguma relação. 
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Resumo 

 
Na sociedade moderna, o jovem vem sendo representado como incapaz de estabelecer e traçar planos 

para o futuro. Porém, este jovem não pode ser apreendido de forma uniforme ou idealizado. É preciso 

compreender suas perspectivas futuras para melhor entender a integração dos fatores históricos e 

socioeconômicos nestas. Ao tratarmos de uma cidade de interior do estado de Mato Grosso, esta 

construção ganha contornos sui generis. A presente pesquisa busca identificar as possíveis interfaces 

entre a realidade socioeconômica do município e a perspectiva de futuro de seus jovens. Utilizou-se 

um questionário estruturado e autoaplicável como instrumento de coleta de dados, sendo estes tratados 

em planilhas no Excell. Os resultados apontaram que os sonhos são limitados em sua possibilidade de 

concretização pela falta de oportunidades educacionais no município e as dificuldades econômicas e 

sociais para sair da cidade. A realização futura dos planos está vinculada à classe social a qual 

pertence o jovem. Analisando-se o papel da escola e do professor na construção destas perspectivas, 

constatou-se que escola vem desprovida de conteúdo afetivo, vista apenas como locus de apropriação 

de conhecimento e saberes. Já a figura do professor não é tida como referência sócia e afetiva. Aponta-

se para uma relação professor-aluno superficial, sem profundidade. Porém, houve diferenças 

significativas no papel da escola e do professor quando utilizados os demarcadores de raça e renda. 

Palavras-chave: jovem, perspectiva de futuro, educação 

 

Introdução 

 

Na sociedade moderna a que pertencemos, o jovem vem sendo representado como 

aquele que pratica somente ações inconsequentes e desregradas, na qual a juventude tem sua 

imagem gradativamente construída em uma visão única e focada comumente em atividades 

ilícitas, na sua sexualidade aflorada, na sua incapacidade de estabelecer e traçar planos para o 

futuro e nas suas relações superficiais e fragmentárias.  

Primeiramente, segundo Áries (1981), foi com o desenvolvimento da sociedade 

moderna ocidental que surgiu a necessidade da criação de um espaço que preparasse o homem 

para a vida adulta. Tem-se, então, que a adolescência se caracteriza por ser esta fase de 

transição entre a infância e a vida adulta, idade na qual se deve abandonar os comportamentos 

infantis e assumir escolhas, posturas, direitos e obrigações que o ser um adulto acarreta. 

Quando se trata da juventude de uma cidade interiorana do estado de Mato Grosso, 

tal construção de identidade fica ainda mais evidente, sendo que as limitações impostas estão 

significativamente presentes no cotidiano desses jovens, como por exemplo: a falta de opções 

de lazer e participação de manifestações artísticas, culturais, políticas e educacionais, além da 

situação socioeconômica existente no município, que por sua vez, tornam-se fatores que direta 

e indiretamente modelam tal categoria. 
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No momento em que uma instituição educativa nova, o Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT se instala na cidade de Pontes e Lacerda, uma 

nova possibilidade de estudos e formação profissional emerge. Com isso, surgem questões 

quanto às quais implicações esta nova realidade de oportunidades educativas traz às 

perspectivas de futuro dos jovens do município.  

 

Objetivo 

 

Ao propor o presente estudo, busca-se entender o que os jovens pensam sobre seu 

futuro, compreensão esta pode auxiliar a conhecer melhor os conflitos, contradições e 

angústias que o atual momento histórico-socioeconômico tem gerado na juventude. 

 

Metodologia 

 

Para coleta de dados optou-se pelo o uso de um questionário estruturado, 

autoaplicável, contendo questões fechadas e algumas abertas, como instrumento de coleta de 

dados. Os dados foram tratados através de planilhas no Excell – aplicativo do pacote da 

Microsoft Office. 

 

Resultados 

 

A pesquisa abrangeu a aplicação de 476 (quatrocentos e setenta e seis) questionários, 

distribuídos por amostragem da seguinte forma: 287 na Escola Estadual de Ensino Médio 14 

de Fevereiro; 162 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT) – Campus Fronteira Oeste/Pontes e Lacerda; e 24 na escola particular Shalon. 

Quanto ao sexo, foram pesquisados 217 do sexo masculino, 244 do sexo feminino e 

15 não responderam. Os sujeitos do sexo feminino são mais jovens que os do sexo masculino, 

sendo que no primeiro caso, há concentração na faixa de 15 a 17 anos; enquanto que os 

homens ficam na faixa de 16 a 18 anos. 

Perguntados sobre a escolha profissional, 66% afirmam terem feito sua escolha, 

enquanto 34% diz ainda não ter escolhido a profissão que irá exercer no futuro. As profissões 

escolhidas são de variadas áreas, porém se destacam três: as engenharias, a medicina 

(incluindo a biomedicina) e o direito. O que demonstra que a predominância das escolhas 

ainda se fundamenta nas profissões socialmente valorizadas, com elevado status social, e tidas 

como promissoras economicamente.  

Buscando entender o processo de escolha profissional destes jovens, questionou-se 

quanto à influência de alguma pessoa nesta decisão. As pessoas que surgiram como maiores 

influenciadoras foram os pais (55%). Destaca-se aqui a pequena participação da figura do 

professor(9%) que aparece após os amigos(16%), estando junto com a figura do tio/a (9%). 

Outro dado relevante encontrado foi quando se questionou com quem os pesquisados 

costumam conversar sobre o futuro. Novamente obteve-se um papel inexpressivo da figura do 

professor com apenas 4% de citação. Contrariando uma expectativa de que, por ser a escola 

um espaço de formação e nela se travarem várias discussões sobre possibilidades e 

perspectivas de formação e futuro profissional, o professor teria um papel mais significativo. 

Porém, esta constatação pode indicar a fragilidade nas relações professor-aluno, nas quais o 

jovem não mais se vê identificado com esta figura, não lhe aparecendo como referência 

afetiva de destaque. Este dado deve ser tomado como alerta para o papel que a escola, na 

figura do professor, vem desempenhando na vida dos jovens. 

Ainda analisando o papel do professor na escolha profissional, percebeu-se que havia 

uma diferença entre as escolas: na escola particular foi bem pequena (5%), já na escola 
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estadual esta influência aparece um pouco mais(11%) e, finalmente, na escola federal ela fica 

mais significativa (16%).  

O que chamou a atenção foi a diferença entre as duas escolas públicas. Tal 

discrepância foi igualmente encontrada no momento em que se investigou a contribuição da 

escola na escolha profissional dos jovens, seu grau de interferência nesta escolha. Neste 

ponto, nos dados gerais, a escola foi citada como tendo muita (24%) ou certa influência (34%) 

na escolha profissional na amostra como um todo. Novamente a escola federal apresenta 

percentuais maiores destacando a escola como fonte de influência e debate sobre o futuro, em 

detrimento dos percentuais apresentados pela escola estadual e particular. 

A hipótese, neste caso, é de que por tratar-se de uma escola federal de ensino 

profissionalizante as discussões em torno de profissionalização, futuro, carreira, entre outros, 

acabam sendo mais intensas do que na escola estadual de ensino regular – apesar de esta 

mesma escola possuir, igualmente, cursos profissionalizantes. 

Porém, é preciso apontar que à escola foi dada maior importância do que à figura do 

professor. Parece haver aí uma contradição, ou pelo menos, a indicação de que o espaço 

educativo considerado pelos jovens talvez seja muito mais amplo do que unicamente a figura 

de um professor ou alguns professores, sendo a escola um espaço de troca de informações 

inclusive entre os próprios jovens e de contato com áreas do conhecimento que talvez se 

configurem mais importantes do que o papel cognitivo, social e afetivo do professor.  

Outro elemento a ser considerado é o índice de pouca (32%) ou nenhuma 

contribuição (6%) da escola na escolha profissional, pois ele indica um número expressivo de 

jovens que não encontram na escola um espaço subsidiário de suas aspirações, sonhos e 

projeções deste adulto que deseja ser. 

 

Conclusão 

 

Tendo como foco a discussão de como a educação escolar contribui para a 

perspectiva de futuro dos jovens, pode-se constatar que é preciso debater esta instituição em 

duas dimensões: a escola - como cenário de trocas sociais e espaço de construção de saberes; 

e a figura do professor. 

Nestes jovens há uma consciência da necessidade da escolarização para ascensão 

social, portanto existe a percepção da escola como via para concretização de aspirações e 

sonhos. Porém, tal escola parece vir desprovida de conteúdo afetivo, vista apenas como locus 

de apropriação de conhecimento e saberes, sem qualquer função formativa mais profunda ou 

de contribuição na construção deste ser humano que está em elaboração. 

Quanto à figura do professor, esta parece ter assumido um papel coadjuvante na vida 

dos jovens. Os dados indicam que o docente não vem cumprindo uma função de referência 

sócio e afetiva. A relação professor-aluno entra em cheque, pois o que os dados apontam é 

para uma relação superficial, sem profundidade, na qual não há espaço para discussões sobre 

diferentes aspectos da vida – o professor não é visto como outro social com quem se pode 

compartilhar anseios, dúvidas, projetos e sonhos. Tal conclusão se baseia na inexpressividade 

desta figura em questões que envolviam a influência do outro social nas decisões e discussões 

da vida dos jovens. Pessoas como tios/as e amigos superaram a figura do docente como 

referência. Se pensarmos que há uma convivência intensa com tal figura devido ao tempo 

dedicado à escolarização, é preocupante que o professor tenha assumido função tão inoperante 

na vida de seus alunos. 
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Resumo: A língua que o surdo utiliza  para se expressar e comunicar é a Língua Brasileira de Sinais,  
Libras. A partir do reconhecimento oficial da Libras como primeira língua dos surdos promovida pela  
Lei  n°10.436/2002  e  da  sua  regulamentação  as  pesquisas   tiveram  novos  e  maiores  
redimensionamentos,  ou seja,  o processo de institucionalização garantiu as iniciativas científicas.  
Dessa forma, o presente projeto, tem como principal objetivo contribuir com o processo de inclusão  
de pessoas surdas no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cáceres, por meio da pesquisa e  
produção de um glossário de sinais referentes à área técnica dos cursos oferecidos neste campus. Tal  
objetivo  pretende  contribuir  de  duas  maneiras:  primeiro,  na  pesquisa  dos  sinais  específicos  dos  
cursos; segundo,  na produção de um glossário interativo destes sinais,  na intenção de atender a  
legislação atual (Lei de Libras no 10436/2002 e Decreto no 5626/2005) no que se refere à inclusão de  
pessoas surdas em todas as instâncias da sociedade,  para garantir-lhes o acesso à educação de  
qualidade.
Palavras-chave: LIBRAS, glossário, inclusão

Introdução

O presente trabalho visa compartilhar a experiência do projeto de pesquisa que vem 
sendo desenvolvido, por um grupo do Instituto Federal de Mato Grosso/Campus Cáceres.

O objetivo geral da pesquisa é contribuir com o processo de inclusão de pessoas surdas 
no Instituto Federal de Mato Grosso,  Campus Cáceres, por meio da pesquisa e produção de 
um glossário de sinais referentes à área técnica dos cursos oferecidos no campus. Coordenado 
pela intérprete de Libras, Claudia Aline Zucchi Leite e pelo professor Fabiano da Guia Rocha, 
do  IFMT,  o  grupo  conta  com  a  participação  dos  bolsistas  dos  cursos  Técnico  em 
Desenvolvimento de Sistemas e de Bacharelado em Engenharia Florestal.

A Libras é a segunda língua oficial do país, oficializada pela Lei n°10.436 de 24 de 
abril  de  2002,  usada  pela  comunidade  surda  no  Brasil.  A partir  do  reconhecimento  da 
LIBRAS, percebemos a necessidade de difusão e formação linguística da Língua de Sinais em 
todas as instâncias da sociedade, buscando garantir a acessibilidade das pessoas surdas. 

Segundo o censo de 2010 realizado pelo IBGE, no Brasil há cerca de 2,1 milhões de 
pessoas com deficiência auditiva severa. Contudo, para atender a este público, ainda existem 
poucos dicionários e glossários de LIBRAS. A proposta desse projeto constitui na pesquisa de 
termos técnicos e assim, produzir um glossário que tem por objetivo ajudar, facilitar e difundir 
os sinais de LIBRAS equivalentes a essa área técnica do conhecimento. 

Este  glossário  será  constituído  de  recursos  visuais  (fotos  e  vídeos)  e  textos  em 
português, servindo também como ferramenta de apoio pedagógico e de consulta. Espera-se 
com este trabalho, contribuir com a disseminação dos conhecimentos desta área, tornando-se 
primeiramente  um  instrumento  de  inclusão  social,  além  de  auxílio  na  educação  para 

94 

mailto:claudia.leite@cas.ifmt.edu.br


comunidade surda, contribuindo para o seu acesso e permanência ao meio técnico-científico.

Metodologia da pesquisa

O projeto está em andamento no IFMT/Campus de Cáceres, tendo como alvo a área 
dos  cursos  Técnico  em  Desenvolvimento  de  Sistemas  e  de  Bacharelado  em  Engenharia 
Florestal.  Inicialmente  foi  realizada  uma  pesquisa  bibliográfica  envolvendo  livros,  teses, 
dissertações  e  artigos  sobre  o  tema.  Fizemos,  também,  um  levantamento  de  glossários 
acadêmicos  e  dicionários  de  Libras  já  existentes  no  Brasil.  Posterior  a  isso,  fizemos  um 
levantamento  dos  termos  técnicos  mais  utilizados  na  área  de  Ciência  da 
Computação/Informática e Engenharia Florestal tendo, em levantamento preliminar, cerca de 
310 termos técnicos. O projeto de pesquisa está agora dedicado à coleta dos sinais existentes 
das áreas técnicas. 

Conclusões parciais

No Brasil atual, ainda são poucos os dicionários e glossários de Língua Brasileira de 
Sinais.  Até  a  década  de  1990,  os  dicionários  disponíveis  no  mercado  apresentavam uma 
relação de sinais  muito  pequena.  Os  sinais  ficavam em torno de  2000 verbetes,  mais  ou 
menos. O dicionário de Capovilla e Raphael (2002) em sua primeira edição apresentou termos 
da comunicação geral em Libras, ficando em torno de 9.500 verbetes. 

No  ano  de  2004,  foi  publicada  a  enciclopédia  em  Língua  de  Sinais  Brasileira, 
categorizando  os  termos  em  19  volumes  (CAPOVILLA  E  RAPHAEL,  2004).  Essa 
compilação registra termos gerais das áreas de educação; artes e cultura, esportes e lazer; 
pessoas; relações humanas; comunicação; religião; medicina; corpo; sexualidade; natureza; 
trabalho; leis; política e preocupações sociais. No entanto, ainda faltam inúmeros sinais de 
áreas específicas, tal como a área de cursos técnicos.

A proposta desse projeto de pesquisa e produção de um glossário tem como objetivo 
ajudar, facilitar e difundir os sinais da área técnica, no meio acadêmico. Através de recursos 
visuais  (fotos  e  vídeo)  e  texto  em  português,  serve  também  como  ferramenta  de  apoio 
pedagógico e de consulta.

Assim, a proposta de um trabalho desse tipo é propiciar à comunidade Surda uma 
divulgação mais ampla dos conhecimentos sobre o domínio em questão, como também ser um 
instrumento de auxílio na educação dos Surdos, contribuindo diretamente para o resgate da 
cidadania do sujeito surdo, contribuindo para o seu acesso ao meio técnico-científico.

Atualmente, o uso da Libras tem sido realizado por diferentes sujeitos em todos os 
espaços sociais, levando a uma melhora na interação e no fortalecimento dos laços sociais 
entre as pessoas, de modo geral, além de levar à maior autonomia das pessoas surdas.

Sabemos que há um longo caminho a percorrer com o objetivo de chegar à nossa 
meta final: a produção de um glossário interativo de termos técnicos em Libras, utilizando 
computação gráfica em 3D, a ser disponibilizado online para usuários em geral. Mas estamos 
dispostos  a  enfrentar  o  desafio,  entendendo  que  essa  é  uma importante  contribuição  que 
podemos oferecer para a expansão da Língua de Sinais e para a educação de surdos em nosso 
país.

95 



Referências Bibliográficas

BOTELHO, Paula. Linguagem e letramento na educação dos surdos: ideologias e práticas  
pedagógicas. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

BRASIL. Lei n. 10.436, de 24 de abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras e 
dá outras providências. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10436.htm>. 

_______. Decreto - lei n. 5.626, de 22 de dezembro de 2005. Regulamenta a Lei n. 10.436, de 24 de 
abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e o art. 18 da Lei n. 10.098, de 
19 de dez. 2000. Disponível: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-
006/2005/Decreto/D5626.htm>. 

______. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. Janeiro de 
2008. Disponível: <http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000011730.pdf>

CAPOVILLA, F.C.; RAFHAEL, W. P. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue da Língua de  
Sinais Brasileira. Vol. 2 - São Paulo, SP: Edusp, Fapesp, Fundação Vitae, Feneis, Brasil Telecom, 
2004.

FERNANDES, Eulália. Linguagem e surdez. Porto Alegre: Artmed, 2003.

GÓES, Maria C. R. de, Linguagem, surdez e educação. 2 ed., Campinas: Autores Associados,1999.

GUARINELLO, Ana Cristina. O papel do outro na escrita de sujeitos surdos. São Paulo: Plexus, 
2007.

LACERDA, Cristina B. F. Um pouco da história das diferentes abordagens na educação dos surdos. 
Cadernos CEDES, Campinas, n°46, set. 1998. Disponível em:< http://www.scielo.br/scielo.php?
pid=S0101->. 

LUCHESI, Maria Regina C. Educação de pessoas surdas: Experiências vividas, histórias narradas. 
Campinas: Papirus, 2003.

QUADROS, R. M. de. Educação de surdos: a aquisição da linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 
1997.

SILVA, Marília da Piedade Marinho.  A construção de sentidos  na escrita do sujeito  surdo. 1999. 
Dissertação (Mestrado em Educação na área de Psicologia Educacional) – Universidade de Campinas, 
Campinas.

96 

http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/materiais/0000011730.pdf


USO DA MODELAGEM 3D COMO FERRAMENTA DE AUXÍLIO A 

INCLUSÃO DE PESSOAS COM SURDEZ 

Claudia A. Z. Leite Fabiano G. Rocha Lucas C. Borges
 

Eduardo N. Obara 
 

IFMT - Campus Cáceres 

Av. dos Ramires, sn 

78200-000 - Cáceres - MT 

claudia.leite@cas.ifmt.edu.br 

fabiano.rocha@cas.ifmt.edu.br 

lucas_campos_borges@hotmail.com
 

eduardoobara@hotmail.com 

Resumo: A língua que a pessoa com surdez utiliza  para se expressar e comunicar é a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Nesse contexto, com o objetivo de contribuir com o processo de 

inclusão de pessoas surdas no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cáceres, propõe-se utilizar 

a modelagem 3D para construção de um glossário de sinais referentes à área técnica dos cursos 

oferecidos neste campus.  

Palavras-chave: Libras, Glossário interativo, Modelagem 3D, Computação, Blender.  

1. INTRODUÇÃO 

A LIBRAS é a segunda língua oficial do país, oficializada pela Lei n°10.436 de 24 de 

abril de 2002, usada pela comunidade surda no Brasil. A partir do reconhecimento da 

LIBRAS, percebemos a necessidade de difusão e formação linguística da Língua de Sinais em 

todas as instâncias da sociedade, buscando garantir a acessibilidade das pessoas surdas.  

Numa sociedade em que a linguagem predominante é a verbal-escrita, as limitações 

criadas pela surdez não se restringem à falta de audição em si mesma. O problema é que a 

surdez, muitas vezes, causa a mudez e, consequentemente, os surdos têm dificuldades de 

interlocução. As limitações da surdez não permitem a pessoa surda comunicar-se pela 

linguagem verbal, mas isso não significa que ele não seja dotado de linguagem. 

Os gestos, os sinais, as cores e, dentre outros, são recursos visuais que produzem efeitos. 

O que realmente faz a diferença é a falta de condições ambientais para facilitar o acesso do 

sujeito surdo ao “mundo Letrado”, seja na instituição escolar, seja na própria família, o que 

sempre se espera é que o sujeito aprenda a falar primeiro para depois escrever. 

Neste cenário, surgiu a ideia de desenvolver um glossário interativo de termos técnicos 

em Libras, utilizando computação gráfica em 3D. Dessa maneira, tendo por base os 

conhecimentos de profissionais da área de informática, somados aos dos profissionais na 

Língua de Sinais busca-se mesclar o conteúdo técnico utilizado nos cursos de informática e a 

prática de Libras.  

2. METODOLOGIA 

O projeto está em desenvolvimento no IFMT/Campus de Cáceres, tendo como alvo a área 

dos cursos Técnico em Informática. Inicialmente foi realizado um levantamento dos termos 

técnicos mais utilizados na área de Ciência da Computação/Informática tendo, em 

levantamento preliminar, cerca de 310 termos técnicos. Em seguida, foi expresso o seu 

significado e a próxima etapa do projeto será produzir sua equivalente representação na 

Língua Brasileira de Sinais. 

Neste próximo passo, tais termos serão codificados por meio de recursos visuais obtidos 

com a modelagem 3D. A modelagem 3D (modelagem tridimensional) consiste basicamente 

em criar objetos, formas, personagens e cenários em três dimensões, com uma superfície que 

se parece com aquilo que se deseja retratar no mundo real. Para este fim, faz-se uso de 
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ferramentas computacionais que possuem como funcionalidade a modelagem e renderização 

3D. 

Para o desenvolvimento da modelagem 3D faz-se uso do software Blender (versão 2.71) 

que é atualmente desenvolvido pela Blender Foundation como software open source (código 

aberto disponível sob a licença GNU GPL). O Blender se destaca no mercado por sua 

interface simples e a grande quantidade de recursos de modelagem 3D, texturização, 

iluminação, pós processamento de vídeo e desenvolvimento de jogos 3D. 

Com o Blender é possível criar o mundo em três dimensões: esquerda-direita (linha 

central X), trás-frente (linha central Y) e cima-baixo (linha central Z). Para a geração da 

animação 3D do termo técnico em Libras, foi desenvolvido no Blender um avatar chamado 

Stayce, ilustrado abaixo. Na Figura 1 tem-se a representação da estrutura do corpo da 

personagem Stayce modelado em 3D (eixos X, Y, Z).  

 

Figura 1: Estrutura do avatar Stayce modelado em 3D nos eixos (X, Y, Z). 

3. RESULTADOS PARCIAIS 

Após o levantamento dos termos técnicos que irão compor o glossário, iniciamos a 

modelagem 3D que irá reproduzir ao usuário do glossário a representação do termo técnico 

em Libbras. Na Figura 2 pode-se observar o avatar Stayce renderizado em 3D. A Stayce será a 

personagem que irá reproduzir os termos técnicos em Libras no Glossário Interativo.  

 
Figura 2: o avatar Stayce renderizado em 3D. 
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No projeto, tendo por base a manipulação nestas três dimensões, a modelagem 3D será 

criada tomando por referencial o frontal e lateral, como pode ser observado na Figura 3 o 

referencial frontal com a representação da interprete de Libras do Campus pela avatar Stayce. 

 

Figura 3: Referencial frontal da interprete de libras e sua correspondência no avatar Stayce. 

Uma vez realizada a modelagem 3D do termo técnico, a atividade do projeto em 

andamento consiste na criação do vídeo tridimensional correspondente ao termo técnico, 

possibilitando ao usuário verificar no glossário o termo técnico, seu significado e sua 

correspondente animação em libras. 

Na Figura 3 pode-se observar um exemplo de tela do glossário interativo no qual tem-se o 

termo técnico COMPUTAÇÃO, seu significado e o usuário pode observar a equivalência do 

termo técnico em libras na animação 3D.  

 

Figura 3: Exemplo de tela do glossário interativo ilustrando o termo técnico CHAT. 

99 



4. CONCLUSÕES PARCIAIS  

Através do glossário interativo proposto, o aprendiz com surdez e até mesmo o professor 

e o público em geral poderá fazer uso desta ferramenta de apoio nas práticas de ensino e 

aprendizagem, pois terá de maneira dinâmica e de fácil acesso ao significado do termo técnico 

e sua respectiva representação em Libras por meio da animação 3D.  

Dessa maneira, com o desenvolvimento do projeto e a produção do glossário espera-se 

que seja possível ajudar, facilitar e difundir os sinais da área técnica, no meio acadêmico. 

Através de recursos visuais (fotos e vídeo) e texto em português, serve também como 

ferramenta de apoio pedagógico e de consulta. 

Assim, com este trabalho espera-se propiciar à comunidade Surda um instrumento de 

auxílio na educação, contribuindo diretamente para o resgate da cidadania do sujeito surdo e o 

seu acesso ao meio técnico-científico. 
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Resumo: 

Relatórios nacionais e mundiais confirmam o aumento do uso de drogas lícitas e ilícitas em todas as 

etapas da vida, os quais apontam o início cada vez mais precoce do hábito, sobretudo do consumo de 

álcool, entre os dez principais problemas de saúde no mundo. De acordo com os referidos relatórios o 

abuso do álcool e outras drogas na adolescência podem desencadear agravos na vida adulta. Adita-se a 

este cenário a disseminação do uso de drogas lícitas e ilícitas entre jovens, já caracterizado como uma 

das questões que mais afligem a sociedade contemporânea. Tendo em vista a compreensão deste 

panorama somado à carência de políticas públicas efetivas e eficazes que coíbam a crescente demanda 

de adolescentes que passam a fazer uso de uma ou mais substâncias psicotrópicas, torna-se 

indispensável a implementação de serviços que tratem estes problemas, ao mesmo tempo em que 

realizam prevenção. Assim, a educação para prevenção é a alternativa que melhor favorece o 

enfrentamento ao consumo de álcool e outras drogas entre os estudantes. Nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais da Saúde, a prevenção do uso do álcool deve ser discutida multidisciplinarmente como tema 

transversal, permeando todas as áreas que fazem parte do currículo escolar. O Projeto em pauta tratou-

se de um programa de prevenção e intervenção sobre o consumo de álcool e uso de drogas lícitas e 

ilícitas no IFMT campus Cuiabá. Os resultados implicaram na ampliação dos diálogos entre a 

comunidade estudantil, mas almeja-se ainda que tal trabalho estimule a implantação e continuidade em 

outras unidades do IFMT. 

  

Palavras-chave: Educação, Prevenção, Intervenção, Álcool, Drogas.  
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Objetivo do trabalho 

Este estudo teve como objetivo a implantação de um programa de prevenção e intervenção 

sobre o consumo de álcool e uso de drogas ilícitas no IFMT. 

 

Introdução 

A história exibe o consumo de álcool presente entre as drogas de abuso, registrando desta 

forma a mais antiga das drogas consumidas pela humanidade. Este fenômeno esteve presente 

ao longo da história da humanidade e provavelmente acompanhe a longevidade da existência 

humana (Dezontinel, Nascimento, Menezes, Godoy & Antonialli, 2007).  

Estudos conduzidos pelo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD) estimam que 

11,7 milhões de brasileiros são dependentes de álcool (IBGE, 2013).  

Uma Pesquisa Nacional sobre o Uso de Drogas, realizada pelo Centro Brasileiro de 

Informações sobre Drogas Psicotrópicas (CEBRID) e pela Secretaria Nacional Antidrogas 

(SENAD), revela que o consumo de álcool por adolescentes de 12 a 17 anos já atinge 54% 

dos entrevistados, desses, 7% já apresentam dependência, o estudo, realizado em 2004 

mostrou que entre jovens de 18 a 24 anos, 78% já fizeram uso da substância e 19% deles são 

dependentes (IBGE/PNAD, 2009).  

Estes percentuais desvelam o consumo de drogas como um problema de saúde pública. Diante 

destes dados a educação para prevenção é a alternativa que melhor favorece o enfrentamento 

ao consumo de álcool e outras drogas entre os estudantes.  

Trata-se de um programa de prevenção e intervenção sobre o consumo de álcool e uso de 

drogas lícitas e ilícitas no IFMT, Campus Cuiabá.  

 

Método 

O estudo contou com reuniões de pesquisadores colaboradores e servidores com o intuito de 

construir coletivamente um programa educacional com vistas a implantar a prevenção e 

intervenção ao uso de álcool e outras drogas no Campus Cuiabá. Paralelamente, reinstituiu-se 

uma comissão para desenvolver ações preventivas do abuso de drogas e promoção da 

qualidade de vida junto à comunidade.  

A fase seguinte ocorreu por meio de reuniões com estudantes representantes de turmas e 

líderes do grêmio estudantil, no sentido de construir ações que envolvessem reflexões acerca 

da vida, de valores, dos comportamentos sobre o uso de álcool e drogas lícitas e ilícitas. 

O mesmo ocorreu com os servidores envolvidos nos grupos de pesquisa e membros da 

referida comissão e estudantes, através de oficinas de capacitação a multiplicadores. As 

oficinas tinham como objetivo apresentar modelos de instrumentos que pudessem ser usados 

para tratar da temática em sala de aula. Estes eventos ocorreram em turmas cujos professores 

sediam suas aulas, solicitando um trabalho preventivo e/ou quando os mesmo faltavam e 

avisavam com antecedências, ou ainda quando a própria comissão era solicitada pelo 

departamento, servidor, pais ou alunos. Ao mesmo tempo em que se estabeleciam parcerias 

com uma Policlínica, a qual contribuiu com ações de promoção à saúde: testes rápidos de 

hepatites, aferição da pressão arterial, teste glicêmico e palestras de prevenção às DSTs/AIDS, 

evento este destinado à toda a comunidade acadêmica e ainda parceria com os programas da 

Polícia Civil, denominado De Cara Limpa Contra as Drogas e De Bem Com a Vida. 

Com vistas ao desenvolvimento de projetos multidisciplinares, sugeriu-se o envolvimento dos 

docentes no sentido de alavancar as discussões sobre o álcool e outras drogas e inseri-las no 

conteúdo das disciplinas ministradas em sala de aula. A ação piloto desta proposta consistiu 

em sensibilizar os professores do núcleo de área da base comum, em reunião de colegiado, a 

desenvolverem concursos junto aos seus alunos, utilizando a temática drogas.  
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Finalizou-se o trabalho com a mudança de enfoque da comissão mencionada, que por sua vez 

passou a elaborar as políticas de prevenção às drogas do IFMT, Campus Cuiabá, ao mesmo 

tempo em que se realizavam, em grupos maiores, oficinas de prevenção às drogas.  

Resultados e discussão 

Este estudo revelou que a Educação para a prevenção e intervenção ao consumo de álcool e 

outras drogas foi um marco favorecedor de ações em contexto escolar, como um despertar 

para a responsabilidade de todos que compõe o cenário institucional acadêmico.  

O engajamento da comunidade estudantil ocorreu de forma satisfatória, os estudantes 

frequentaram as oficinas, contribuíam com sugestões para a melhoria do programa, ficando 

para uma etapa posterior a expressão protagonista desses atores.  

Notou-se que grande parte dos jovens que frequentaram as oficinas tinham informações sobre 

os efeitos das drogas e consumo de álcool, ainda que alguns banalizem as informações sobre 

as consequências destes, parecendo não acreditar na existência de riscos à saúde.  

Percebeu-se, através das verbalizações dos participantes, que estes desempenham diferentes 

papéis nos múltiplos contextos que vivenciam na família, com os pares, na escola e na 

comunidade onde estes papéis atuam como favorecedores ou debilitadores de posturas críticas 

em relação a evitar o consumo e abuso de drogas.  

 

Conclusões 

A implementação da proposta deste estudo corroborou a necessidade de um efetivo 

engajamento de toda a comunidade escolar, não bastando somente a atuação do psicólogo e 

demais profissionais da saúde, bem como a mediação junto às entidades que ofertam serviços 

no controle do consumo de álcool e de outras drogas.  

Dentre os principais desafios deste estudo, o que se mantém recorrente é o de fomentar o 

protagonismo juvenil em ações que discutam as causas e consequências do abuso do álcool e 

outras drogas numa dimensão biopsicossocial, com o intuito de propor ações educativas de 

reflexão que os encorajem a buscar apoio e valorização da vida, e principalmente que sejam 

capazes de promover a saúde no contexto escolar e comunidades das quais fazem parte. 

No que diz respeito aos servidores (professores e técnicos administrativos) muito ainda há de 

se fazer, pois muitos atribuem à “escola” o papel de tratar a prevenção às drogas, eximindo-se 

de maiores responsabilidades sobre a causa. 
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Resumo: Este artigo apresenta um recorte da pesquisa desenvolvida no doutorado sobre a educação 

profissional da pessoa com deficiência. Neste trabalho, faço uma retrospectiva histórica, enfocando o 

processo de inclusão e ou exclusão do jovem com deficiência na organização escolar, notadamente no 

que se refere à sua formação para o trabalho. O objetivo é compreender porque a educação 

profissional da pessoa com deficiência ocorre predominantemente por meio de oficinas em instituições 

especializadas. Para isso foi realizado um estudo da legislação e documentos oficiais da educação 

profissional e especial, associado a uma revisão bibliográfica da temática estudada. A 

institucionalização construída não acolheu as diferenças, notadamente da pessoa com deficiência. O 

estudo demonstrou como na legislação e na organização escolar foram elaborados mecanismos que 

levaram à exclusão da pessoa com deficiência das instituições de educação profissional ou sua 

inserção em espaços restritos de formação. 
 

Palavras chave: Aluno com deficiência; Educação profissional, Educação Especial  

 

As políticas de educação profissional no Brasil, desde as primeiras iniciativas surgidas 

no início do século passado, são marcadas pela organização de trajetórias distintas para os 

diferentes grupos sociais. Assim, no processo de organização da educação profissional, foram 

construídos mecanismos de exclusão que abrangeram, por exemplo, as pessoas com 

deficiências.  

As primeiras políticas para a educação profissional, formuladas no começo do século 

XX, apresentavam caráter assistencialista, sendo destinadas aos considerados desvalidos da 

fortuna, visando à formação da força de trabalho ligada à produção (os artífices para as 

oficinas, fábricas e arsenais). As instituições de educação profissional eram desvinculadas do 

sistema de educação geral, configurando uma dualidade entre educação técnica e geral 

(secundária). A educação das pessoas com deficiência situa-se nesse contexto diferenciado, 

com algumas peculiaridades, como a da segregação. Assim, as primeiras iniciativas para 

regulamentar a educação profissional, ainda na primeira década do século passado, fixaram 

mecanismos para excluir da escola as pessoas consideradas anormais ou subnormais, que 

deveriam ser educadas em espaços restritos e segregados – classes e escolas especiais. As 

Escolas de Artífices e Aprendizes, criadas em 1909 em 19 Estados do país, por exemplo, 
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deveriam atender, preferencialmente, aos desfavorecidos da sorte, desde que não 

apresentassem «defeitos». (Decreto N. 7.566 /09) 
i
. 

As diferenciações da escola profissional em relação à escola secundária não são 

suprimidas durante o século XX, apesar da importante atuação do movimento dos Pioneiros 

da Escola Nova, defendendo, em seu Manifesto de 1932, uma escola única e gratuita para 

todos (DORE SOARES, 1982). 

Em meio ao debate com as correntes católicas, que sustentavam teses conservadoras 

para a escola, o movimento dos Pioneiros da Educação Nova teve uma dimensão democrática 

e seus princípios exerceram inegável influência sobre os rumos da política educacional no 

país. Contudo, ao mesmo tempo em que contribuíram para integrar a escola técnica ao sistema 

regular de ensino, os Pioneiros também propuseram o estabelecimento de mecanismos 

seletivos, como o uso de testes psicológicos, que reforçavam a diferenciação entre a escola 

técnica e a escola secundária. (DORE SOARES, 2003) Os Pioneiros entendiam que os 

estudantes considerados “naturalmente” mais capacitados a adquirir conhecimentos, pois 

dotados de uma “inteligência abstrata”, deveriam continuar seus estudos no nível secundário e 

superior. Já aqueles com “inteligência prática”, deveriam ser encaminhados a atividades 

instrumentais, à formação técnica e profissional. (DORE SOARES, 2003)  

Além de fundamentar a escolha de trajetórias distintas para a formação em nível 

médio, os mecanismos de seleção introduzidos pelos Pioneiros também foram utilizados para 

excluir da instituição escolar aqueles considerados inaptos, incapacitados física ou 

mentalmente. As ideias defendidas pelos Pioneiros foram progressivamente incorporadas à 

legislação sobre a educação, especialmente a profissional. Assim, na década de quarenta, 

durante o governo de Getúlio Vargas, o ministro da educação, Gustavo Capanema, realizou 

uma reforma educacional com vistas a estruturar o ensino industrial, reformular o ensino 

comercial e organizar o ensino agrícola e o normal. Então, foram ampliados os critérios 

seletivos da escola, os quais passaram a excluir de todos os níveis e de todas as modalidades 

do ensino profissional, a priori, aqueles considerados incapacitados para realizar trabalhos 

escolares. (Decreto-lei nº. 4.073/1942, Decreto-lei nº. 6.141/1943, Decreto-lei nº. 9.613/1946, 

Decreto-lei nº. 8.530/1946). Não havia sequer uma avaliação criteriosa de suas 

potencialidades e dos meios e recursos educacionais para desenvolvê-las.  

Naquele período, o impedimento do ingresso do aluno com deficiência nos cursos de 

educação profissional e/ou o seu encaminhamento para classes ou escolas especiais 

fundamentavam-se na noção de diferença/deficiência, entendida como inaptidão e 

incapacidade totais e imutáveis. Trata-se de uma concepção que enfatiza dificuldades 

decorrentes da deficiência dos indivíduos, ignorando os seus condicionantes econômicos, 

políticos e culturais. De acordo com Skliar (2001, p.11), esse conceito refere-se a “toda 

opinião ou prática que anteponha valores e determinações acerca do tipo e nível da deficiência 

acima da ideia da construção do sujeito como pessoa integral, com sua deficiência específica”. 

É um conceito que destaca apenas dimensões negativas, em detrimento das possibilidades do 

ser humano de desenvolver sua capacidade criativa e encontrar meios para compensar suas 

limitações. Essa perspectiva favoreceu a formação profissional da pessoa com deficiência em 

instituições especializadas, de caráter assistencial, privado e filantrópico, utilizando o modelo 

de oficinas. Este modelo apareceu no Brasil já no final do século XIX, no Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, em 1854, e no Imperial Instituto dos Meninos Surdos, 1857. Ao lado do 

ensino “literário”, os alunos aprendiam, em oficinas, a realizar algumas atividades então 

consideradas adequadas para a pessoa cega ou surda, tais como música, encadernação, 

empalhação de móveis e confecção de sapatos (Decreto 3.901/1901; Decreto 14.199/43). 

O modelo de oficinas foi ampliado com a organização, no país, de instituições 

filantrópicas, tais como a Sociedade Pestalozzi (1932) e a Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE, criada em 1955). Essas entidades programaram oficinas pedagógicas 
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pré e/ou profissionalizantes e oficinas de produção protegida. As primeiras tinham o objetivo 

de desenvolver no aluno com deficiência aptidões e habilidades por meio de atividades de 

trabalho. Já as oficinas protegidas, conhecidas também como oficinas abrigadas e/ou oficinas 

empresas, eram destinadas à pessoa com deficiência, considerada com potencial muito aquém 

do exigido pelo mercado de trabalho. As oficinas constituíram-se não só como espaço de 

formação, mas também como espaço de trabalho considerado, naquela época, possível à 

pessoa com deficiência. 

O modelo das oficinas foi adotado por diversas organizações assistenciais de caráter 

privado e filantrópico, bem como por instituições públicas. Tal modelo foi a referência para 

formação para o trabalho das pessoas com deficiência nas Diretrizes Básicas para Ação do 

Centro Nacional de Educação Especial (CENESP), elaboradas pelo governo federal em 1974. 

Daí advém a proposta para programar oficinas pedagógicas e oficinas empresas para dar aos 

“alunos deficientes” a “oportunidade de adquirir autossuficiência e competência social através 

de educação geral e formação ocupacional” (BRASIL/ MEC/ CENESP, 1974, p. 21).  

De acordo com Jannuzzi (2004), nas oficinas se treinavam as pessoas com deficiência 

para desempenhar tarefas específicas e repetitivas, enfatizando a disciplina como elemento 

indispensável às exigências apresentadas pelos setores produtivos para a contratação de 

trabalhadores. 

Já no final do século XX, quando foi formulada a Política Nacional de Educação 

Especial (1994), as oficinas pedagógicas e de produção também constituíram a referência 

principal para a formação inicial de trabalhadores com deficiência. Elas foram concebidas 

como uma modalidade de atendimento específico à pessoa com deficiência e com conduta 

típica, o que implicava a demanda de espaço físico, recursos humanos e material diferenciado. 

Seu principal objetivo era o desenvolvimento de aptidões e habilidades das pessoas com 

deficiência, por meio de atividades de trabalho em diversas áreas profissionais (MEC/ SEESP, 

1994). 

A organização de oficinas, em 1994, foi orientada pelo princípio da normalização. 

Trata-se de um princípio que tem por base o paradigma da integração da pessoa com 

deficiência à organização social vigente. Para isso, foram criados e/ou mantidos serviços para 

adaptar o indivíduo com deficiência à estrutura escolar existente. Assim, nas oficinas 

pedagógicas, a pessoa com deficiência era mantida num “ambiente segregado”, como o 

próprio Ministério da Educação posteriormente reconhece, “para ser colocada no espaço 

comum da sociedade somente quando fosse considerada pronta” (BRASIL/MEC, 2000 p.21, 

grifo nosso). O objetivo das oficinas pedagógicas era o de normalizar/ajustar a pessoa com 

deficiência às condições excludentes de acesso às escolas de educação profissional regular. 

Os programas de formação profissional realizados em instituições especializadas 

públicas e privadas apresentam grande precariedade, como demonstram estudos sobre os 

programas de formação para o trabalho (GOYO, 1989; MENDES ET AL, 2004). Além disso, 

os cursos realizados em oficinas não se relacionam às demandas do mercado de trabalho e 

contribuem para difundir a ideia de que a pessoa com deficiência é “incapaz”. 

A forma precária e excludente da educação profissional para a pessoa com deficiência 

se estruturou com base em duas orientações. De um lado, aquela advinda de organizações 

filantrópicas com apoio do Estado, oferecendo escolas, serviços especiais e programas que, 

em sua maior parte, não tinham vínculos com as demandas do mundo do trabalho. De outro 

lado, a que provinha da formação de uma rede de educação profissional com uma estrutura 

organizacional rígida, enfatizando projetos educacionais de caráter meritocrático e 

homogeneizador 

Nos últimos anos, a democratização das escolas técnicas ampliou o acesso a grupos até 

pouco tempo alijados da participação em seu meio, entre eles estão o das pessoas com 

deficiência. Essa realidade começa a mudar com o movimento pela inclusão social e 
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educacional da pessoa com deficiência, que se iniciou na década de noventa e vem ganhando 

espaços nesses últimos anos. Ele aponta a necessidade de reestruturação das escolas para que, 

de fato, tenham condições de promover a educação para todos. 

 

                                                           
i
 Esse critério de seleção para o ingresso nas escolas profissionais reapareceu em regulamentações posteriores 

(Decreto n. 9.070 – de 25/10/ 1911; Decreto n. 13.064 – de 12/06/ 1918). A condição de “não possuir defeito” 

para ser admitido no curso deveria ser comprovada com certidões e atestados emitidos por autoridade 

competente 
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Resumo: O projeto a seguir teve o intuito de aprofundar o conhecimento sobre o assunto e 

informar a comunidade sobre a importância de obter uma estrutura adequada para atender 

as necessidades de pessoas portadoras da doença e como é indispensável o apoio de amigos 

e familiares durante todo o tratamento do paciente, sabendo que no decorrer desse 

tratamento, o mesmo passa por diferentes estágios psicológicos; desde o choque e negação 

ao descobrir a doença, até a aceitação. Foi realizada uma pequena campanha no dia 08 de 

abril (Dia Internacional do Combate ao Câncer) em escolas e nas ruas como símbolo de 

apoio aos portadores da doença. A partir de então, fomos à busca de indivíduos que 

passaram pela experiência, tanto para quem superou, quanto para quem acompanhou os 

momentos finais da pessoa com câncer, e estavam dispostos a transmitir a todos uma lição de 

vida. 
 

Palavras-chave: Superação; Informação; Apoio.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Em nosso dia a dia, é comum convivermos com pessoas de todos os tipos que passam por 

diferentes situações, pessoas com problemas familiares, financeiros, psicológicos e além de 

outros, problemas de saúde, sendo que estes muitas vezes devido a precariedade na saúde 

pública tornam-se cada vez mais difíceis de serem solucionados. Tendo em vista os 

transtornos psicológicos pelos quais os pacientes passam, sendo eles, o choque ao descobrir, a 

raiva, a barganha, a depressão (que é considerada normal), e a aceitação. Para que o paciente 

supere essas fases é de total importância o apoio de amigos e familiares. 

Vivemos em uma região à aproximadamente 1.149 km da capital do Estado, Cuiabá, em 

uma cidade de aproximadamente 30 mil habitantes onde há um grande descaso pelo poder 

público com a saúde da população. Confresa, a cidade em destaque, devido estradas não 

pavimentadas, torna-se de difícil acesso e consequentemente temos carência de hospitais e 

profissionais da saúde. Em nossa região não possuímos hospitais preparados para receber e 

tratar pacientes que são portadores de câncer, só atende casos emergências e paliativos para 

futuro encaminhamento.  

Ao vermos que atualmente o câncer tem sido considerado a doença do século, nos 

despertou o interesse de conhecer o dia a dia de pessoas que tenham a tão temida doença. Foi 

aí que colocamos o projeto em ação, tendo como um dos principais objetivos a necessidade de 
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informar, prevenir e estimular o conhecimento do assunto em questão.  

 

 

 

2.  DESENVOLVIMENTO  

  

De acordo com pesquisadores do Instituto Nacional de Câncer, 

Câncer é o nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm em comum o 

crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, 

podendo espalhar-se (metástase) para outras regiões do corpo. 

 

Dividindo-se rapidamente, estas células tendem a ser muito agressivas e 

incontroláveis, determinando a formação de tumores (acúmulo de células 

cancerosas) ou neoplasias malignas. Por outro lado, um tumor benigno significa 

simplesmente uma massa localizada de células que se multiplicam vagarosamente e 

se assemelham ao seu tecido original, raramente constituindo um risco de vida. O 
tratamento do câncer pode ser feito através de cirurgia, radioterapia, quimioterapia 

ou transplante de medula óssea. Em muitos casos, é necessário combinar mais de 

uma modalidade. (http://www1.inca.gov.br/conteudo_view.asp? id=322)  

 

 

Então fomos à busca de pessoas que passaram pela doença, e estavam dispostas a falar a 

respeito do assunto. A fim de mostrarmos a realidade e informar a comunidade externa sobre 

o Câncer, foi feito um documentário contendo entrevistas de pessoas que superaram a doença 

e familiares de pessoas que passaram pela mesma. Foram entrevistados Maria Clara Neves de 

Souza, moradora de Confresa MT, 16 anos que superou o câncer nos rins; Nildo Barbosa da 

Silva, morador de Confresa MT, 32 anos que superou o câncer Linfoma de Hodgkin . A partir 

das histórias dos mesmos foram gravados vídeos para a criação de um documentário. Durante 

as gravações os mesmos falaram abertamente sobre o assunto, sem a utilização de um 

instrumento de pesquisa fechado e estruturado, apenas um roteiro a nortear o assunto e manter 

o foco dos questionamentos. Foi pedido que dissessem o nome, idade, onde se localizava o 

câncer, a história em si, as dificuldades, preconceitos e a superação. 

 

                             
(Maria Clara Neves de Souza, antes e depois do câncer) 
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(Nildo Barbosa da Silva, após o câncer) 

 

Depois da gravação com os entrevistados, procuramos alunos do Instituto Federal de 

Mato Grosso Campus Confresa, para responder a pergunta “O que você diria para uma pessoa 

que tem ou já teve câncer?”, onde obtivemos respostas de motivação.  

No dia 08 de Abril, dia mundial do combate ao câncer, saímos nas escolas e nas ruas 

distribuindo fitas vermelhas como símbolo de apoio as pessoas que tem câncer, tiveram ou até 

mesmo pessoas com familiares que sofreram da doença.  

Entrevistamos também Elza Porto, moradora de Confresa MT, a qual perdeu o esposo, 

mais conhecido na região como Dr. Lauro Prestes, a 4 meses devido ao câncer no pulmão. A 

ela foram direcionadas três perguntas: “Qual foi a reação de Lauro ao descobrir a doença?” ; “ 

Como foram os últimos dias dele?”; “Atualmente, como você se sente em relação a perca?”.  

Logo, foi feita finalização do trabalho em memória ao mesmo. 

 

 

 
(Dr. Lauro Prestes e Elza Porto) 

 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Entendemos, através do trabalho sobre o câncer, que é de suma importância a prevenção e 

a informação a respeito do assunto. Foi possível demonstrar de melhor forma para a 

111 



 

 

comunidade externa a gravidade da doença, e a importância do apoio de familiares e amigos 

durante a descoberta, o tratamento e a superação. 
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Resumo: Posteriormente à Conferência RIO+20, ocorrida em 2012 no Brasil, várias nações voltaram 

suas atenções às crianças que não possuem uma boa alimentação, vindo a afetar o desenvolvimento 

físico e mental e consequentemente o prejudicar o PIB. O Brasil é referência para diversas 

organizações, devido O Programa Nacional de Alimentação Escolar, que beneficia discentes das 

escolas públicas. Através de merendas diárias, contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, o 

rendimento escolar e a formação de hábitos alimentares saudáveis. O fundo previsto é de 3,5 bilhões 

de reais destinados a este fim, cabendo aos integrantes da Gestão Democrática Escolar (GDE), 

atuarem e fiscalizarem. Este projeto objetivou a compreender efetivamente o processo da GDE, 

especificamente sobre a qualidade da merenda oferecida por uma escola estadual do município de 

Juína-MT, para isto as ferramentas metodológicas utilizadas à realização deste trabalho partiram de 

abordagens por meio de questionários qualitativos, conversas informais com funcionários e 

estudantes da unidade escolar, além de observação. Com os dados obtidos, conclui-se que, apesar da 

pouca participação dos pais na unidade de ensino, a referida escola procura exercer uma Gestão 

Democrática. Buscando aplicar de maneira adequada os recursos destinados à merenda escolar e 

viabilizando acesso da comunidade às prestações de contas. 

Palavras-chave: Gestão democrática, Educação pública, Merenda, Aprendizagem. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Após a Conferência sobre o Desenvolvimento Sustentável RIO+ 20, ocorrido em 2012 no 

Brasil, o diretor executivo do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Anthony 

Lake (2013) afirmou que aproximadamente 165 milhões de crianças com menos de cinco 

anos sofrem de algum tipo de atrofia no mundo inteiro. Isso pode afetar o desenvolvimento 

físico e mental pelo resto da vida.  

“A desnutrição pode acabar com oportunidades na vida de uma criança e com o 

desenvolvimento de uma nação”. (LAKE, 2013). 
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Para a agência das Organizações das Nações Unidas (ONU), prevenir o nanismo infantil 

pode ajudar a quebrar o ciclo de pobreza e aumentar o Produto Interno Bruto (PIB) dos países 

em até 3% ao ano. Além disso, pode também economizar bilhões de dólares em gastos 

médicos e com a perda de produtividade.  

O Brasil por ser país signatário da ONU, tende a acatar os decretos e acordos 

apresentados pela referida organização, inerentes à alimentação nas escolas. Desta forma: 

 
O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) do governo Federal, hoje 

sob-responsabilidade da Fundação de Assistência ao Estudante (FAE) existe no 

Brasil há cerca de 40 anos. Desenvolvido a partir de 1954, [...] Instituído a partir 

dos excedentes da safra americana doados ao Brasil, quando cessaram esses 

donativos, o programa da merenda foi assumido financeiramente pelo governo 

brasileiro, em face da impossibilidade política de interrompê-lo. (ABREU, 1995, 

p.7). 

 

Contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 

escolar dos estudantes do ensino básico e fundamental e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis, por meio da oferta de merenda escolar e de promoção educativa sobre alimentos 

nutritivos.  

O Pnae tem caráter suplementar, previsto na Constituição Federal (1988), artigo 208, 

incisos IV e VII, que descrevem respectivamente: a educação infantil, em creche e pré-escola, 

às crianças até cinco anos de idade e o atendimento ao educando, em todas as etapas da 

educação básica, por meio de programas suplementares de material didático, transporte, 

alimentação e assistência à saúde.  

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em sua pagina oficial, 

expõe que o orçamento do programa para este ano é de R$: 3,5 bilhões de reais, devendo 

beneficiar 43 milhões de estudantes da educação básica e de jovens e adultos. Os gestores 

devem cumprir a Lei n° 11.947 sancionada em 16/06/2009, 30% desse valor deve ser 

investida na compra direta de produtos da agricultura familiar, medida que estimula o 

desenvolvimento econômico e sustentável das comunidades.  

Na gestão escolar, Hallinger et al. (1992 apud ABU- DUHOU, 2002)  a melhor forma de 

administrar os repasses destinados à educação é a descentralização da gestão escolar. Sendo 

uma das mais importantes tendências das reformas educacionais em nível mundial. Em que a 

gestão democrática da educação formal está associada ao estabelecimento de mecanismos 

legais e institucionais e à organização de ações que desencadeiam a participação social. Ideia 

defendida pela Gestão Autônoma Escolar (GAE). 

Informações obtidas do site mt.transparencia.gov.br/juina, aponta que entre os meses de 

janeiro a julho de 2014. O Governo Federal transferiu R$: 1.904.383,43 à área da educação no 

município de Juína. 

 

1. DESENVOLVIMENTO 

 

De acordo com dados do IBGE (2013), o município de Juína- MT possui 39.592 

habitantes e a rede de ensino do município conta com 495 docentes, sendo 316 do Ensino 

Fundamental. O número de matriculados é de 9.566 alunos em escolas estaduais, municipais e 

particulares, e ainda, um Instituto Federal. Do total de educandos registrados 6.309 é do 

Ensino Fundamental, público ao qual este trabalho está voltado. 

A pesquisa desenvolveu-se numa Escola Estadual de Ensino Fundamental, que atende a 

237 discentes nos períodos matutino e vespertino, estando localizada em um bairro periférico. 

As ferramentas metodológicas necessárias à realização deste trabalho partiram de abordagens 

por meio de questionários qualitativos, conversas informais com funcionários e estudantes da 
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unidade escolar, além de observação. Objetivando-se compreender efetivamente o processo 

de gestão democrática da escola pública, especificamente sobre a qualidade da merenda 

oferecida por esta escola.  

Em virtude de a gestão democrática envolver toda a comunidade escolar, a pesquisa 

qualitativa permite melhor concepção a respeito do tema abordado. Assim, os participantes 

dessa análise foram os professores, funcionários, pais e alunos da escola supracitada.  

Contudo, nosso interesse foi observar e identificar se a escola está promovendo refeições 

saudáveis e adequadas para a faixa etária de seus alunos no que diz respeito ao 

desenvolvimento físico e mental. E se os recursos destinados à merenda escolar são 

devidamente aplicados. 

               

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os dados obtidos dos entrevistados, 100% (30 pais, 30 alunos e 20 funcionários) 

concordaram que uma boa alimentação pode auxiliar o desenvolvimento físico e mental das 

crianças. 90% dos alunos responderam que têm o hábito de se alimentarem da merenda 

escolar; aproximadamente 90% dos pais disseram que não acompanham a merenda oferecida 

pela escola e 95% dos funcionários relataram que acompanham. 83,33% dos alunos disseram 

que a escola oferece vários tipos de cardápio por semana; 90% dos funcionários mencionaram 

que têm conhecimento do cardápio oferecido diariamente e apenas 41,66% dos pais sabe dos 

cardápios da merenda oferecida. 

Durante os dois primeiros bimestres 60% dos funcionários perceberam mudanças física e 

mental nos alunos, destes 30% notaram que houve ganho de peso e interesse pelo estudo. 25% 

dos pais observaram a mudança física e metal de seus filhos. Todos os alunos disseram que 

também acharam a referida mudança, conforme a descrição das respostas e das porcentagens: 

houve ganho de peso e interesses pelo estudo- 46,66%; houve apenas ganho de peso- 6,66% e 

houve apenas o interesse pelo estudo- 46,66%.                                                       

Sobre a qualidade da merenda oferecida pela unidade escolar, os pesquisados 

responderam ótima/boa, 66,66%, 90% e 56,66%, respectivamente pais, funcionários e alunos.        

87,5% de todos os entrevistados disseram que a escola poderia acrescentar outros alimentos 

nas refeições oferecidas. Tais como: Frutas, verduras e Sucos naturais. 

Embora, os entrevistados tenham sido unânimes na importância da boa alimentação no 

auxilio ao desenvolvimento das crianças, apenas 10% dos pais acompanham a merenda 

oferecida aos filhos e 58,34% sequer sabem dos cardápios ofertados. Vale ressaltar que a 

rotina dos pais contemporâneos segue o sistema capitalista, “A primeira barreira identificada 

pelos pais entrevistados por Pugach & Johnson está relacionada à falta de recursos dos pais, 

como por exemplo, falta de meios de transporte e locomoção, falta de creches e berçários para 

deixarem os filhos enquanto se envolvem com a escola, além de problemas para saírem do 

trabalho para atenderem a atividades escolares.” (PUGACH & JOHNSON, 1995, apud 

CAVALCANTE, 1998). 

Levando-se em consideração a opinião dos professores que tem contado diário com os 

alunos, a maioria percebeu alguma mudança como, ganho de peso ou interesse pelos estudos. 

Segundo o relato informal de um dos pesquisados, funcionário (F1), “percebe-se que há 

mudanças, considerando que muitas crianças vêm à escola pela alimentação.” (informação verbal). 

Isto é uma realidade comum em muitas escolas brasileiras, “No Brasil, entretanto, o programa 

de alimentação escolar ganha uma dimensão social maior à medida que, em face da pobreza e 

da miséria de significativos contingentes da população, cresce o número de crianças que vão à 

escola em jejum e que se aumentam em casa com uma papa de água com farinha. Para muitos 

alunos das escolas brasileiras, a merenda é sua única refeição diária”. (ABREU, 1995, p. 09). 
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Ainda que grande parte dos funcionários (85%) e alunos (76,66%) concorde que a 

quantidade de alimentos servidos pela escola seja suficiente. Houve observações mencionadas 

por alguns funcionários sobre o pouco recurso destinado à merenda e o processo diário para 

atender a demanda. Mesmo que haja adversidades no que tange a respeito de oferecer uma 

boa alimentação aos educandos, o esforço coletivo é gratificante, 

 
“Diante dessa realidade, vários estudos demonstram que a merenda escolar pode, 

sem promover mudanças no estado nutricional das crianças, influenciar 

positivamente no rendimento escolar, pois, agindo sobre a "fome do dia", aumenta a 

capacidade de concentração nas atividades escolares. Assim, a merenda permite 

não sentir fome durante a aula, tendo efeito saciador da fome durante o período de 

quatro horas em que a criança permanece na escola.” (ABREU, 1995, p. 10). 

 

Contudo, diante do quadro observado, da pesquisa aplicada por meio de questionários e 

de conversas informais, conclui-se que, apesar da pouca participação dos pais na unidade de 

ensino, a referida escola procura exercer uma Gestão Democrática. Buscando aplicar de 

maneira adequada os recursos destinados à merenda escolar e viabilizando acesso da 

comunidade às prestações de contas.  
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Resumo: Este resumo expandido apresenta resultados finais do projeto de pesquisa “A Literatura 

Africana de Expressão Portuguesa”, realizado no IFMT campus Confresa, Edital EDITAL PROIC – 

IFMT - CFS Nº 01/2012, cujo objetivo foi promover o conhecimento e a divulgação da literatura 

africana de expressão portuguesa no Ensino Médio Integrado e PROEJA, focalizando a obra do 

escritor moçambicano Mia Couto. Teve como base legal a lei 10.639, que tornou obrigatório o ensino 

de conteúdos relativos à história e cultura da África. Foi motivado pela necessidade de suprir uma 

lacuna nos estudos das literaturas de língua portuguesa, que historicamente têm privilegiado autores 

brasileiros e portugueses em detrimento dos escritores africanos. Tal lacuna foi atestada por meio de 

investigação feita através de questionário aplicado no campus, que revelou o desconhecimento dos 

alunos em relação à literatura africana. Pretende-se com este trabalho contribuir com os estudos da 

literatura africana de expressão portuguesa no IFMT, com o resgate e valorização da cultura 

africana, e mitigar a visão reducionista e às vezes preconceituosa sobre a África que ainda se verifica 

no meio escolar. 

 

Palavras-chave: Literatura Africana, Lei 10639, Mia Couto. 

 
 

1.       INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o livro didático e a escola brasileira têm privilegiado na abordagem da 

literatura de língua portuguesa obras consagradas de escritores do Brasil e de Portugal, em 

detrimento dos africanos. Autores portugueses canônicos como Camões, Eça de Queiroz, 

Fernando Pessoa e, mais recentemente, José Saramago são figuras conhecidas do estudante 

brasileiro. Do mesmo modo, os clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, 

Graciliano Ramos, Jorge Amado etc., são conhecidos, estudados, retomados periodicamente 

em sala de aula. Esses escritores, de inegável importância para a nossa língua, naturalmente 

refletem em suas obras o contexto social e político, a história, os costumes e as tradições do 

dos seus países. Mas onde ficam os autores africanos que também engrandecem a língua 

portuguesa e através dela registram uma visão especial do homem, do ponto de vista de quem 

vive na África? Como esses escritores trabalham a língua portuguesa? Quais são as riquezas, 

os dramas humanos, os valores e tradições que essa literatura documenta? Que pontos de 

contatos existem entre a literatura africana e a brasileira?  

 Certamente, Brasil e África têm muita coisa em comum, conforme podem sinalizar as 

disciplinas de História e Geografia. E é com elas que a Literatura pode e deve dialogar para 

colocar em evidência as intercessões que existem entre nossa nação e o continente africano, 

especialmente com os países que, como o nosso, carrega o emblema de ex-colônia 

portuguesa. É justamente essa evidente afinidade histórico-cultural que a Lei nº 10.639 

procurou contemplar, apontando a Literatura como uma das disciplinas privilegiadas para 

trabalhar os conteúdos relacionados à cultura afro-brasileira. Abaixo, segue parte da lei 

supracitada: 

 
Art. 1

o
 A Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida 

dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 79-B: 
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"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 

particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-

Brasileira. 

§ 1
o
 O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o 

estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a 

cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, 

resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e 

política pertinentes à História do Brasil. 

§ 2
o
 Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira serão 

ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de 

Educação Artística e de Literatura e História Brasileiras. 

 

 Acreditamos que o ensino formal, e isso inclui o IFMT, deve evitar a visão 

eurocêntrica que insiste em reduzir na questão da escravidão os laços que ligam Brasil e 

África. Pensamos que a disciplina de Literatura enseja oportunidades ímpares de salientar as 

riquezas culturais do continente africano e as intercessões entre nossa cultura e a dele.  

 

2.       LITERATURA LUSÓFONA NA ÁFRICA 

 

 O aparecimento das literaturas africanas de língua portuguesa é resultado de um 

processo histórico de quase 500 anos e de um período de conscientização iniciado em meados 

do século XIX, que está vinculado ao desenvolvimento cultural nas ex-colônias e a atuação de 

um jornalismo engajado. Os primeiros textos literários surgem nesse período, marcados pela 

influência dos modelos europeus mesclados a costumes africanos. A tensão entre a sociedade 

colonial e a africana é a nota dominante dessa literatura. Como afirmam Fonseca e Moreira 

(online), o embate entre corretes literárias da Europa e das Américas e as manifestações locais 

é o impulso gerador da literatura que se desenvolveu nos países lusófonos da África. Essas 

autoras, baseadas no pensamento de Manuel Ferreira, destacam os quatro momentos 

históricos da literatura africana, a saber: (1) alienação, (2) percepção, (3) desalienação e (4) 

independência nacional. Também citam a divisão histórica proposta por Chabal: (1) 

assimilação, (2) resistência, (3) afirmação e (4) consolidação. É nessa última fase, de 

independência nacional e consolidação da literatura africana, que se encaixa a obra de Mia 

Couto. 

 

3.       MIA COUTO 

 

O moçambicano Antônio Emílio Leite Couto, ou Mia Couto, nasceu na Beira, 

Moçambique, em 1955. Na época de estudante, colaborou com a FRELIMO (Frente de 

Libertação de Moçambique), na luta pela independência do seu país. Formou-se em biologia, 

atuou no jornalismo e é hoje um dos escritores mais conhecidos da África e da língua 

portuguesa. Prova do seu prestígio internacional foi a conquista do Prêmio Camões, em 2013, 

um dos mais importantes da língua portuguesa. É autor de diversos livros de narrativas curtas 

(contos e crônicas), entre os quais Cronicando (1988), Cada homem é uma raça (1990) e 

Estórias abensonhadas (1994). Como romancista lançou Terra Sonâmbula (1994), 

considerado um dos dez melhores livros africanos do século XX, Um rio chamado tempo, 

uma casa chamada terra (2002), O outro pé da sereia (2006), A confissão da leoa (2012), 

entre outros. Também escreveu um livro de poemas, Raiz de orvalho e outros poemas (1999) 

e livros infantis.   

A obra de Mia Couto, frequentemente comparada à de João Guimarães Rosa, focaliza 

a crise econômica e cultural que marca o cotidiano do povo moçambicano, durante e após a 

guerra civil, que durou mais de 20 anos. Problematiza a corrupção, a instabilidade, as 
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injustiças ligadas ao racismo étnico, a subserviência ao estrangeiro, o desrespeito aos valores 

tradicionais e a miséria. O insólito é uma marca das narrativas, ora hilariantes ora dramáticas. 

O leitor é mergulhado numa esfera onírica e fantasiosa, onde o mundo dos vivos se confunde 

com o mundo dos mortos. Tema recorrente é a decadência social, a crítica a uma conjuntura 

onde prevalecem a ausência de valores éticos, a perda da memória e da dignidade humana, e a 

crise econômica e cultural vivenciada no país. A criatividade textual é uma característica 

conhecida de Mia Couto, evidenciada, sobretudo, nos neologismos constantes em seus textos, 

nas inversões sintáticas e na reinvenção e “adequação” de ditos populares. A linguagem é 

fortemente influenciada pela tradição oral, geralmente ligada a situações que envolvem o 

sobrenatural e o mítico. Desse modo, para transmitir a realidade africana, Mia Couto explora 

as potencialidades da língua portuguesa, recria a oralidade e sustenta uma criatividade lexical 

e sintática. 

 

 

4.       CORPUS DA PESQUISA 

  

 O livro Estórias abensonhadas foi escolhido como corpus de pesquisa do projeto. Ele 

reúne contos que entrelaçam realidade e fantasia como um reflexo do próprio continente 

africano. São vinte e seis narrativas que dão visibilidade à dura realidade do povo 

moçambicano, e mesmo assim estão carregadas de lirismo. Flagram um país que renasce 

depois da guerra, registrando o cotidiano de diversos tipos humanos e, consequentemente, a 

fala, a cultura e os dramas da sociedade moçambicana, preferencialmente das classes 

populares. 

 

5.       METODOLOGIA 

 

 A pesquisa teve como ponto de partida o estudo da história recente de Moçambique, 

da Guerra Civil e das condições de vida atuais no país, ou seja, do contexto histórico em que 

decorrem as narrativas. Houve pesquisa da história da literatura na África, sobre a qual se 

procurou construir uma visão panorâmica, para situar adequadamente a obra do autor 

analisado. Como o corpus foi um livro de contos, empreendeu-se estudo da teoria do conto, as 

características fundamentais do gênero, a fim de subsidiar a análise literária. Num outro 

momento, partiu-se para o exame da fortuna crítica, a qual contribuiu na apreciação 

fundamentada das características da escrita miacoutiana. Paralela e simultaneamente a essas 

demandas, desde o primeiro mês da pesquisa, que durou seis meses, foram feitas leituras e 

discussões das narrativas constantes no livro, com levantamento linguístico, estilístico e 

temático, que incluiu comparações com a obra de João Guimarães Rosa. Houve divulgação 

dos resultados através de pôster em evento científico local, elaborado pelo grupo de pesquisa, 

composto pelas bolsistas Luana Lopes dos Santos e Renata Xavier Costa, além do orientador, 

Prof. Marcelo Brito da Silva, autor do presente resumo. Cumpre registrar que o projeto foi 

financiado pelo IFMT campus Confresa. 

  

6.       HIPÓTESE E QUESTIONÁRIO 

 

O projeto envolveu a aplicação de um questionário para investigar o nível de 

conhecimento dos alunos sobre a literatura africana, entre outras informações. Como mostra a 

“Tabela 1”, a hipótese ventilada de que a literatura africana era desconhecida no campus foi 

atestada, mas também ficou evidente o interesse dos alunos pelo assunto. Outro dado 

investigado foi a concepção dos alunos sobre a África, em que prevaleceram aspectos 
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negativos, tais como miséria, pobreza e escravidão, conforme constava no questionário 

aplicado. Observação: foram entrevistados 222 alunos do Ensino Médio Integrado e PROEJA. 

 
Tabela 1 – Conhecimento e interesse pela literatura africana 

 

QUESTÃO SIM NÃO 

Conhece algum escritor africano?  5% 95% 

O conhecimento sobre a África lhe interessa?  91% 9% 

 
Tabela 2 – Concepções sobre a África 

 

QUESTÃO 
Aspectos 

positivos 

Aspectos 

negativos 
Ambos 

Quando se fala em África, 

o que lhe vem em mente?  
12% 70% 15% 

 

7.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa revelou o valor e atualidade da literatura produzida na África lusófona, por 

meio do exame de um dos seus maiores expoentes, o moçambicano Mia Couto. Publicada 

num português claro e acessível ao estudante brasileiro, a obra miacoutiana pode servir de 

porta de entrada ao universo literário africano.  Também ficou evidente a necessidade de 

ações que atendam a lei 10639, a fim de resgatar valores culturais africanos e combater 

preconceitos e estereótipos sobre este continente.  
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Resumo: O presente trabalho objetiva relatar a concepção de alunos sobre a prática docente de 

estagiários de Matemática. Em consequência da participação no subprojeto Matemática do PIBID, 

quando em situação de estágio, também assumiu-se a pesquisa como princípio educativo. Assim, este 

relato decorre da prática docente reflexiva com os dados coletados, no primeiro semestre de 2014, 

com os alunos no Estágio de Prática Pedagógica III, do curso de Licenciatura em Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – Campus Campo Novo do 

Parecis. Estagiou-se em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola da rede estadual. 

Antes de iniciar o estágio, aplicou-se um questionário para investigar quais as concepções dos alunos 

sobre o ensino de matemática, suas facilidades e dificuldades e sobre o ensino realizado por 

estagiários. Após análise destes dados é que o estágio teve início e ao findá-lo, um novo questionário 

foi aplicado às turmas, para avaliar suas percepções sobre sua aprendizagem e a prática docente da 

estagiária. A experiência de garantir a participação e a voz dos alunos sobre a prática docente 

vivenciada gerou imenso aprendizado, possibilitando a reflexão. Com essa vivência, foi possível 

perceber que ser professor não é uma tarefa tão simples, requer bastante determinação e estudo, que 

os alunos pensam diferente e têm formas de aprendizagem diversas. E por isso, a autoavaliação e a 

avaliação dos alunos sobre a prática são muito importantes no processo de aprendizagem do 

constituir-se docente. 

 
Palavras-chave: Estágio supervisionado, Formação inicial, Prática reflexiva 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A prática docente no estágio supervisionado é momento privilegiado para o licenciando 

estabelecer relações entre a teoria estudada ao longo do curso e o contexto real de uma sala de 

aula. É quando se defronta com o desafio de unir prática e teoria.  

Pimenta (2009) pontua que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da 

experiência dos formados, ao tomarem a prática existente como referência para sua formação 

e aprenderem a refletir sobre ela. 

A primeira situação experienciada foi através do PIBID, no período de 2012-2013. Sabe-

se que o estudo da experiência é potencial para elevar a qualidade da prática escolar e, por 

conseguinte, a qualidade da teoria. É o entendimento da dependência da teoria em relação à 
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prática, já que esta lhe é anterior. É o estudo e a investigação sistemática da própria prática  

com a contribuição da teoria, conforme elucida Pimenta (1996). 

E, em consequência da participação no subprojeto Matemática do PIBID, quando em 

situação de estágio, também assumiu-se a pesquisa como princípio educativo, buscando 

conhecer diretamente e por meio de coleta de dados  a realidade escolar.  

Nóvoa (1992), ao propor a formação crítico-reflexiva, apresenta-a como aquela que 

fornece aos professores os meios para um pensamento autônomo e que facilite o processo de 

formação autoparticipada. E esta formação docente depende de três processos: 

desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. O processo de desenvolvimento 

pessoal implica valorizar o trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas realizadas e sobre as 

experiências que compartilha. E é nesta perspectiva que esta vivência de estágio foi analisada. 

Por isto, as reflexões deste trabalho objetivam relatar a concepção de alunos sobre a 

presença de estagiários na disciplina de matemática e que relevância estas concepções tiveram 

para a estagiária, no decorrer do seu estágio.  

 

2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

DO IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS 
 

O estágio curricular supervisionado é elemento constituinte do currículo do curso, regido nos 

termos da lei. É definido como um processo de aprendizagem profissional que deve integrar o 

conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula à prática profissional e o estimular ao 

reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em situações reais de vida e trabalho. 

O estágio supervisionado, de natureza obrigatória, está articulado, na matriz curricular, através 

das disciplinas: Estágio de Prática Pedagógica 1 (EPP 1), Estágio de Prática Pedagógica 2 (EPP 2), 

Estágio de Prática Pedagógica 3 (EPP 3) e Estágio de Prática Pedagógica 4 (EPP 4). 

A cada semestre, são 50 horas de estágio nas escolas públicas do município. Todavia, as 

atividades desenvolvidas são específicas e diversas. Em EPP 1, há observação e monitoria em turmas 

dos anos finais do Ensino Fundamental; e, como continuação, em EPP 2, há o efetivo exercício de 

docência nestas mesmas turmas. Já em EPP 3, é realizada monitoria e docência em turmas do Ensino 

Médio. E, em EPP 4, a monitoria e a docência ocorrem nas diferentes modalidades de ensino: 

educação profissional, de jovens e adultos, especial ou indígena. 

Neste contexto, socializa-se as reflexões decorrentes da vivência em EPP 3, no primeiro semestre 

de 2014, em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Madre Tarcila, em Campo 

Novo do Parecis/MT. 
 

3. A PESQUISA 

Antes de iniciar o estágio no Ensino Médio, aplicou-se um questionário para investigar 

quais as concepções dos alunos sobre o ensino de matemática, suas facilidades e dificuldades 

com esta disciplina e o ensino realizado por estagiários. 

A turma A era composta por 30 alunos adolescentes. Já a turma B, era composta por 33 

alunos. Todos responderam os questionários (inicial e final). 

A visão que eles apresentaram sobre o ensino de matemática foi positiva, afirmaram 

gostar da disciplina e da professora regente. Os alunos pediram mais tempo de aula para a 

matéria, e acham que a matemática é essencial para a formação do raciocínio e para suas 

vidas. A turma B possui um grande número de alunos com dependência nesta disciplina (12 

alunos). 

Quando questionados sobre como melhor aprendem Matemática, a forma mais citada foi 

quando o professor fala.  Observe o Gráfico 1: 

 

Gráfico 1 – Melhor forma de aprendizagem da Matemática 
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Isto fez refletir sobre a necessidade de adequar a fala e as explicações para melhor 

propiciar a aprendizagem deles. As sugestões que deram para melhorar o ensino e sua 

aprendizagem nas aulas de matemática foram: mais exemplos, mais exercícios, mais 

explicação, aumentar o tempo das aulas, exercícios mais interessantes, mais colaboração da 

turma, jogos de raciocínio lógico, promover gincanas.  

A partir daí, foi questionado sobre a inserção de estagiários na disciplina de Matemática. 

Ao poderem expressar sua opinião afetiva, quanto a gostar ou não de estagiários, os dados 

foram significativos, denotando que as experiências com outros estagiários não foi tão 

exitosa, conforme Gráfico 2: 

 

Gráfico 2 – Apreciação quanto à presença de estagiários de Matemática  

 

Como a questão solicitava justificativa, a maioria que aprova a presença de estagiários 

justificou que era porque com eles tinham expectativas de novos aprendizados, ter outro perfil 

de professor, vivenciarem outra forma de ensinar, conhecerem novos “professores” que logo 

estarão atuando na profissão. Mas os que responderam não, argumentaram que os estagiários 

não explicavam bem, que a explicação era diferente da professora e seus rendimentos sempre 

caiam. 

Após análise destes dados é que o estágio teve início, buscando atender às expectativas 

dos alunos, com o cuidado pedagógico de realizar um trabalho diferenciado, específico a cada 

turma. 

Quanto à metodologia, adotei aulas expositivas, com muita resolução de exercícios, 

enfatizando os procedimentos matemáticos. Mas, com constante espaço de diálogo, 

provocando a participação dos alunos. Nas aulas adotei um relacionamento cordial, com 

domínio do conteúdo, que era apresentado de forma com que as dificuldades estivessem em 

uma sequência tentei motivar os alunos, perguntando ou valorizando suas dúvidas, 

preocupando-se com a aprendizagem - sabia se o aluno tinha a capacidade para aprender o 

que estava ensinando e resolvia exercícios adequados ao nível da turma. Na turma B, para ter 

uma maior interação levei um dia jogos de raciocínios lógicos, onde percebi grande interesse 

e motivação dos alunos que adoraram a aula e a experiência com uma matemática diferente da 

rotina da sala. Quanto à forma de avaliação, com uso de provas, tarefas e trabalhos. A 

professora regente auxiliou na elaboração dos instrumentos. 

123 



 

 

E, ao findar o estágio, um novo questionário foi aplicado à turma, para avaliar suas 

percepções sobre prática docente da estagiária e sua aprendizagem. 

Sobre a prática docente da estagiária, eles avaliaram positivamente, elogiando meu 

trabalho e enfatizando que conseguiram entender a matéria e minha explicação. Eles também 

afirmaram que contribui com seu rendimento deles. É claro que também houve crítica e 

insatisfação de alguns alunos pela minha explicação e perfil (muito jovem).  Percebi que os 

alunos gostaram da minha prática e a forma como houve interação com eles, ressaltaram a 

grande ajuda com o reforço, mas também deixaram sugestões para melhoria da minha postura 

como ser mais rígida e autoritária, melhorar minha explicação, adequar os tempos das 

avaliações  e sem duvida que seria uma grande profissional.  

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O estágio, de docência no Ensino Médio, exigiu o emprego tanto dos conceitos teóricos 

quanto os práticos estudados no curso, na busca de uma prática docente crítica e reflexiva. 

Proporcionou uma vivência no cotidiano escolar, conhecendo a realidade da sala de aula. 

 Ocorreram dificuldades no processo de ensino, como: transposição didática, encontrar 

alternativas metodológicas diferentes, necessidade de maior tempo de preparo e estudo dos 

conteúdos. E isto foi ratificado pelos alunos, na avaliação final, ao sugerirem melhoria na 

forma de explicar e de abordar os conteúdos.  

Mas, também houve aprendizados e avanços. Em comparação com outras experiências 

com estagiários, a turma avaliou que desta vez os conteúdos foram bem explicados, 

respeitando o ritmo deles. Como conquista, cabe destacar que a experiência de garantir a 

participação e a voz dos alunos sobre a prática docente vivenciada no estágio gerou imenso 

aprendizado, possibilitando a prática reflexiva. 

Ser professor não é uma tarefa tão simples e requer bastante determinação e estudo. Nem 

sempre agradamos a todos, os alunos pensam diferente, tem formas de aprendizagem 

diversas. É necessária a reflexão, a autoavaliação, conhecer o perfil da turma, o que poderia 

ter feito diferente, o que faltou, e, sem dúvida, ouvir mais os alunos. Neste sentido, a 

avaliação dos alunos sobre a nossa prática é muito importante no processo de aprendizagem 

do fazer docente.  

No estágio ainda não se tem definida a prática profissional a ser seguida, é época de 

aprendizado e de escolhas. E a vivência deste estágio foi profícua: superação de dificuldades, 

maior dedicação e estudo, aprender a adequar o planejamento ao perfil da turma e maior 

compreensão da profissão escolhida e da prática docente. Espera-se, pois, com muita 

expectativa o próximo estágio. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como finalidade identificar os resultados dos trabalhos da Orientação 
Educacional no campus Confresa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso. O trabalho de Orientação Educacional é realizado por uma equipe multidisciplinar composta 

por Assistente Social, Enfermeira, Psicóloga, Pedagogas, Nutricionista, servidores que atuam no 
Atendimento Especializado e de Assistência ao Educando. São feitas pela Orientação Educacional 

intervenções nos aspectos da disciplina, lazer, segurança, saúde, nutrição, pontualidade, higiene, 

orientações quanto ao processo ensino aprendizagem, permanência, dos direitos e deveres dos 
discentes, cuidado com o patrimônio, e temas relacionados aos direitos humanos: o respeito à 

diversidade, a ética, e ações contra a violência. Para coleta de dados foi aplicado questionário para 

os discentes do Ensino Médio Integrado, no qual se abordou a participação dos estudantes no serviço 

de Orientação Educacional e a avaliação dos mesmos sobre a ação. Este resultado aponta para uma 
abrangência significativa no número de discentes atendidos, ainda, que o limitante da ação é a 

insatisfação de parte dos discentes atendidos, por não conseguirem resolver de imediato seus anseios 

e necessidades. 

 
Palavras-chave: Educação, Sujeitos, Orientação. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

       Considera-se na ação da Orientação Educacional que o sujeito é complexo, que carrega 

em si aspectos da cultura produzida historicamente, é um ser orgânico, social, afetivo. Muitos 

desses discentes atendidos se encontram em situação de vulnerabilidade e exclusão social, por 

pertencerem a camadas mais desfavorecidas da sociedade. No trabalho de Orientação 

Educacional se busca a superação da postura tradicional de aplicação de sanções disciplinares 

pela instituição de ensino e através das ações dos discentes: resistências, afirmações e direitos 

construir um processo relacional de reflexão e de motivação frente às atividades afetivas e 

didáticas. A percepção que se tem dos discentes é de sujeitos ativos, afirmativos e de direitos. 

       O trabalho da Orientação Educacional foi aperfeiçoado no campus com a criação do 

atendimento especializado, uma integração dos serviços de assistência social, saúde, nutrição, 

psicologia, pedagogia, educação especial e serviços de assistência ao educando.   

       O objetivo deste trabalho foi identificar os resultados dos trabalhos da Orientação 

Educacional no campus Confresa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso. Este trabalho justifica-se na medida em que promove uma avaliação do trabalho 
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de Orientação Educacional dando respaldo para aperfeiçoamento no atendimento aos 

discentes.  

  

2. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

       A educação é vista como uma ação de apropriação da cultura humana produzida 

historicamente, e que a escola como instituição que provê a educação sistematizada, destaca-

se a importância das medidas visando à realização eficiente dos objetivos da instituição 

escolar, tendo em vista que é uma escola publica básica, voltada para o atendimento das 

camadas mais desfavorecidas da sociedade. Tais objetivos têm a ver com a construção da 

humanidade do educando, na medida em que é pela educação que o ser humano se atualiza 

enquanto sujeito histórico, em saber-se produzido pelo homem em sua progressiva 

diferenciação do restante da natureza. (PARO, 1998). 

       Ao considerar a prática educacional para além do processo de apreensão de 

conhecimentos sistematizados e ao reconhecer os educandos como sujeitos ativos - 

afirmativos, temos a seguinte afirmação: 
“Toda a prática educativa adquire novas significações se reconhecidos 
os (as)  educandos (as) como sujeitos ativos, afirmativos, de direitos e 

não destinatários agradecidos. O direito da educação se amplia para 

além do domínio de habilidades e competências. O direito ao 
conhecimento se aprofunda para além do domínio de noções 

elementares de ciências e nos obriga a tentar dar conta das grandes 

questões que levam sobre a vida, o espaço, a sobrevivência, sobre o 
indigno sobreviver de que são vítimas como membros coletivos 

sociais, étnicos-raciais, dos campos, das periferias. Nos obriga a dar 

destaque as suas ações, resistências, afirmações como sujeitos de 

direitos.” (ARROYO, 2011) 

       Além do trabalho atendendo as coletividades e singularidades dos educandos em relação 

a situações de cunho social, afetivo, psicológico, da saúde e de aprendizagem também é 

possível trabalhar a motivação dos alunos através dos incentivos afetivos e didáticos. 

       Alguns incentivos são capazes de gerar motivações (motivos para agir, prosseguir, 

realizar). E é importante percebê–los no plano afetivo e no plano didático. No plano afetivo, 

exemplificando, a qualificação e as relações humanas marcadas pela consideração e pelo 

acolhimento, no plano didático como exemplo, a qualificação e a correlação do conhecimento 

com saberes anteriores, com experiências e com os fatos do cotidiano escolar e social. 

(RANGEL, 2005). 

 

1.1 Metodologia 

 

       Métodos para a coleta de dados 

       Para alcançar o objetivo deste trabalho foi projetado questionário que discorre sobre os 

serviços de atendimento aos discentes em várias situações educacional: as atividades de 

Orientação Pedagógica, atendimento especializado, atendimento psicológico, atendimento a 

saúde, orientação nutricional, assistência às atividades da biblioteca, assistência social aos 

discentes, as famílias e a comunidade e as atividades de monitorias das disciplinas, de 

laboratório, cultura e lazer. Sendo 09 questões onde os discentes identificaram os serviços em 

que receberam atendimento de Orientação Educacional e avaliaram este serviço de acordo 

com as categorias satisfatório, parcial e insatisfatório.  

       Ao pesquisar sobre a própria ação é importante dar atenção à necessidade do domínio da 

situação vivida e o domínio teórico do campo observado. Assim, é imprescindível uma 
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prática consolidada, e para pesquisar esta prática, é necessário um domínio teórico da área 

(FAZENDA, 2010). Toda a pesquisa foi subsidiada pelos princípios da pesquisa-ação 

(THIOLLENT, 2009). 

 

       Sujeitos da pesquisa 

       Os sujeitos da pesquisa foram alunos do Ensino Médio Integrado dos cursos Técnicos em 

Agropecuária e Alimentos, escolhidos aleatoriamente, em cada sala de aula para o 

preenchimento do questionário. Foram questionados 97 alunos dos 308 matriculados nos 

cursos. Também foram sujeitos da pesquisa os agentes da própria ação pedagógica e 

detentores do conhecimento teórico do campo investigado. 

 

       Análise e interpretação dos dados 

       Para a análise dos resultados será privilegiado a discussão em torno dos dados obtidos, de 

onde decorre a interpretação de seus resultados, esse trabalho interpretativo é elaborado com 

base nos dados obtidos empiricamente e a partir das contribuições teóricas. (GIL, 2009). 

 

1.2 Resultados 

 

       O atendimento especializado e de Orientação Educacional no âmbito da instituição de 

ensino tende a identificação e o acompanhamento dos discentes nas suas singularidades e 

coletividades educacionais. Essas especificidades educacionais são as dificuldades de 

aprendizagem, as questões ligadas a situações emocionais, culturais, sociais e de 

comportamento, acompanhamento a alunos com problemas de saúde e nutrição, orientação 

quanto aos direitos e deveres de cada seguimento dentro da instituição e os seus regulamentos 

conforme os questionamentos apresentado na tabela 01. Constata-se que mais de 50% dos 

discentes avaliaram como satisfatório, ou parcialmente, o resultado do serviço de orientação 

educacional.  
 

Tabela 01.  Resultados do questionário aplicado aos discentes do Ensino Médio Integrado. 

 

Atividades de Apoio e Orientação aos Discentes Satisfa
tório 

Parcial
mente 

Insatis
fatório 

Não 
responderam 

Total 

Q.1 Orientação pelo Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com necessidades especiais (NAPNEs). 
02 02 01 ----- 05 

Q.2 Orientação e apoio pedagógico 10 14 02 04 30 

Q. 3 Orientação aos alunos no aspecto de 
disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade 

e higiene dentro das dependências escolares. 

21 21 07 05 54 

Q.4 Orientação psicológica 09 10 03 05 27 

Q.5 Orientação e encaminhamento a saúde. 13 12 08 04 37 

Q.6 Assistência nutricional aos discentes e 
coletividades (sadios e enfermos). 

08 13 05 04 30 

Q.7 Assistência às atividades na biblioteca. 43 16 04 10 74 

Q.8 Orientação social aos discentes, famílias, 

comunidade e instituição sobre direitos e 

Deveres, serviço e recursos sociais e programas 
de educação. 

17 14 02 09 32 

Q.9 Atividades de monitorias de disciplinas, 

laboratórios, cultura e lazer. 
28 24 05 11 68 

Total de estudantes que responderam ao questionário 97 
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Gráfico 01. Porcentagem de discentes atendidos em cada uma das atividades de Orientação 
Educacional. 

 

 
 

       Quase totalidade dos discentes recebeu algum tipo de atendimento da Orientação 

Educacional, um total de 76% dos discentes que responderam ao questionário. As três 

maiores demandas para atendimento da Orientação Educacional estão na assistência as 

atividades da biblioteca, das atividades de apoio ao ensino, no caso as monitorias e a 

orientação aos alunos no aspecto de disciplina, lazer, segurança, saúde, pontualidade e higiene 

dentro das dependências escolares. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       Sobre o trabalho de Orientação Educacional é pertinente atentar para o fato de que os 

Institutos Federais possuem servidores, profissionais das áreas da psicologia, assistência 

social, pedagogia, nutrição, saúde, educação especial e assistência ao educando. Quando se 

alcança a integração destes serviços dentro do ambiente educacional envolvendo também os 

docentes e os discentes os resultados do trabalho pedagógico tende a ir ao encontro dos 

anseios dos sujeitos da ação escolar. 
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Resumo: Esta pesquisa teve como finalidade identificar os resultados das atividades de monitoria de 

disciplinas, laboratórios, cultura e lazer realizado no campus Confresa do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. As atividades de monitoria são realizadas por 

alunos, professores e coordenação pedagógica da instituição. Para coleta dos dados foi aplicado 

questionário para os discentes/monitores e professores/orientadores do programa de monitoria, no 

qual se abordou a contribuição e a avaliação dos mesmos no desenvolvimento das atividades de 

monitorias. Os resultados apontam para relevância das atividades de monitoria no processo de ensino 

aprendizagem, como procedimento pedagógico, tem demonstrado sua utilidade, à medida que atende 

às dimensões política, técnica, e humana da prática pedagógica. 

 

Palavras-chave: Educação, Ensino-aprendizagem, Monitoria. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Sobre o trabalho de monitoria é uma estratégia de ensino aprendizagem que contribui 

para a formação integrada do aluno nas atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos 

ofertados pelo campus tanto no ensino médio integrado, quanto no ensino superior. Ela é 

entendida como instrumento para a melhoria do ensino aprendizagem, através do 

estabelecimento de novas práticas e experiências pedagógicas que visem fortalecer a 

articulação entre teoria e prática e a integração curricular em seus diferentes aspectos, e tem a 

finalidade de promover a cooperação mútua entre discente e docente e a vivência com o 

professor e com as suas atividades técnico-didáticas. É regulamentada pela Organização 

Didática em seus artigos 39, 445, 450 e no capítulo IX do artigo 456 aos 462 (IFMT, 2013) e 

pelo Regimento Interno do IFMT – campus Confresa, a partir dessas regulamentações, 

pesquisas teóricas e práticas, elaboramos o Guia de Monitoria do campus Confresa como 

instrumento norteador desse processo. 

O objetivo dessa investigação é refletir sobre os resultados das atividades de monitoria 

realizado no campus Confresa do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso. 

 

2. DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 
Quem ensina aprende ao ensinar e quem aprende ensina ao aprender. Quem 

ensina, ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista 

gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo. Verbo que pede 

um objeto direto – alguma coisa – e um objeto indireto – a alguém. Do 
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ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista 

da racionalidade metafísica em que me coloco e de que decorre minha 

compreensão do homem e da mulher como seres históricos e inacabados e 

sobre que se funda a minha inteligência do processo de conhecer, ensinar é 

algo mais que um verbo transitivo. Ensinar inexiste sem aprender e vice-

versa e foi aprendendo socialmente que, historicamente, mulheres e homens 

descobriram que era possível ensinar (FREIRE, 2004). 

 

Na perspectiva de Paulo Freire é que se insere as atividades de monitoria do IFMT 

campus Confresa, um trabalho que, socialmente, interfere no processo de ensino-

aprendizagem. Fazer da monitoria um espaço de cooperação em que os alunos dos cursos 

assumam as atividades de monitoria para compartilhar saberes das diferentes disciplinas com 

os colegas, com a supervisão dos professores/orientadores. Não como um espaço em que o 

aluno dito “mais forte” seja levado a ajudar aquele que é visto como “o mais fraco”, mas sim 

construir um espaço no qual, como nos diz Paulo Freire, o ensinar está ligado, de forma 

indissociável, ao aprender.  

Colocar neste mesmo espaço alunos aprendizes/monitores e professores/orientadores tem 

um objetivo comum: o aprender, ou seja, a melhoria do processo ensino-aprendizagem. É 

também pretensão das atividades de monitoria que este aprender não seja simplificado a uma 

listagem de conteúdos, relacionados a fatos e conceitos, pois o aluno envolve-se com 

procedimentos e atitudes importantes, que busca criar caminhos para facilitar a construção do 

conhecimento do outro. Importante é lembrar que as atividades de monitoria procura construir 

uma cultura de cooperação entre os alunos dos cursos, através de mudanças de atitudes e 

conscientização da importância do grupo, e do outro, na construção do conhecimento. A 

percepção da importância do grupo requer um esforço de todos para fazer com que toda a 

comunidade acadêmica possa conviver com as diferenças, gerenciando conflitos e 

melhorando as relações humanas, ou seja, levar a comunidade acadêmica a aprender a 

conviver.  

De acordo com (ANTUNES, 2002), a escola como centro epistemológico que está a 

serviço dos interesses da população, deveria contribuir para promover o progresso humano na 

medida em que desperta a atividade mental construtiva e fornece ao aluno elementos que lhe 

permitam uma participação ativa na sociedade.  Nesse modelo de educação, alunos e 

professor realizam um processo conjunto, compartilhado, no qual o aluno ajudado pelo 

professor e/ou por colegas possa tornar-se progressivamente autônomo na resolução de 

tarefas, na utilização de conceitos (ANTUNES, 2002) e, aprenda a relacionar-se, comunicar-

se e, principalmente, a trabalhar em equipe (DELORS, 1998). 

 

2.1  Metodologia 

 

Métodos para a coleta de dados 

Esta pesquisa se propôs a investigar a própria ação pedagógica de acompanhamento e 

orientação as atividades desempenhadas pelos monitores e orientadores de monitoria do 

campus Confresa do IFMT. Para isso foi aplicado questionário aberto para a coleta dos dados 

a um total de 30 alunos/monitores e 20 professores/orientadores. O questionário discorre 

sobre avaliação e contribuição das atividades de monitoria desempenhadas pelos 

discentes/monitores e professores/orientadores. Sendo 04 questões onde os pesquisados 

avaliam o desempenho e contribuição, relatam as principais dificuldades em relação às 

atividades de monitoria em forma de relatório, este é sistematizado para análise dos resultados 

em categorias: ótimo, bom e ruim.  
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A proposta metodológica adotada foi a pesquisa-ação uma vez que, toda pesquisa-ação é 

de tipo participativo: a participação das pessoas implicadas nos problemas investigados é 

absolutamente necessária. Onde os pesquisadores desempenham um papel ativo no 

equacionamento dos problemas encontrados, no acompanhamento e na avaliação das ações 

desencadeadas em função dos problemas. (THIOLLENT, 2009). 

 

Sujeitos da pesquisa 

Os sujeitos da pesquisa foram alunos/monitores e professores/orientadores que atuam na 

monitoria por meio de edital de seleção, os mesmos preencheram um questionário de 

avaliação dos trabalhos de monitorias do primeiro semestre do ano letivo de 2014.  

Os pesquisadores, coordenação pedagógica – pedagogas - que acompanha e orienta todo 

o processo de monitoria de disciplinas, laboratório, cultura e lazer do campus, desempenham 

um papel ativo na própria realidade dos fatos observados, assumindo os objetivos definidos e 

orientando a investigação em função dos meios disponíveis. 

 

Analise e interpretação dos dados 

Para análise dos resultados na perspectiva da pesquisa-ação, uma capacidade de 

aprendizagem é associada ao processo de investigação, nesse sentindo observa-se a 

necessidade de comunicar, organizar e acompanhar as ações de educar, utilizando as 

informações obtidas no intuito de orientar as ações e tomadas de decisões mediante os 

problemas levantados. (THIOLLENT, 2009). 

 

2.2  Resultados  

 

As atividades de monitoria de disciplinas, laboratórios, cultura e lazer no âmbito da 

instituição de ensino são vista como essencial para superar as dificuldades no processo de 

ensino aprendizagem, uma vez que os resultados apresentado na tabela 1, constata-se que 

100% dos discentes/monitores e professores/orientadores avaliam ser de suma importância a 

contribuição das atividades de monitoria no processo de ensino aprendizagem, na construção 

do conhecimento por meio de trocas de saberes e diálogos. 

 

Tabela 1 - Resultados do questionário aplicado aos discentes/monitores (M) e 

professores/orientadores (P). 

Questões Ótimo Bom Ruim Resultados 

Q.1M Como você avalia a sua contribuição enquanto 

monitor para o processo de ensino-aprendizagem? 
30 _ _ 100% 

Q.1P Como você avalia a contribuição do monitor para o 

processo de aprendizagem? 
19 1 _ 95% 

Q.2M Como você avalia a contribuição da monitoria para a 

sua formação? 
29 1 _ 96,6% 

Q.2P Como você avalia a contribuição da monitoria para a 

sua disciplina? 
20 _ _ 100% 

Q. 3M Como você avalia a atuação do docente desta 

disciplina, quanto ao acompanhamento e orientação da sua 

atuação enquanto monitor? 

29 _ 1 96,6% 

Q. 3P Como você avalia o desempenho do monitor quanto 

ao cumprimento de suas funções? 
19 1 _ 95% 

Q.4M Como você avalia o seu desempenho quanto ao 

cumprimento do que havia proposto no seu Plano de 

Trabalho? 

25 5 _ 83,3% 

131 



 

 

 

Gráfico 1 - Principais dificuldades no exercício de monitoria pelos discentes/monitores e 

professores/orientadores. 

 
Em relação às dificuldades no processo de exercício às monitorias, o horário tem sido 

fator predominante, tanto para os discentes/monitores, quanto aos professores/orientadores 

conforme dados apresentados no gráfico 1, uma vez que os cursos ofertados no campus são 

em tempo integral, sendo disponibilizado apenas os horários vagos para atendimento aos 

alunos que necessitam freqüentar as monitorias.  

 

3.    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que as atividades de monitorias são de suma importância para o processo 

ensino aprendizagem na instituição, e que ações em relação às problemáticas levantadas 

durante a pesquisa são no intuito de promover a participação dos sujeitos envolvidos no 

processo na busca de soluções para uma efetiva transformação ou mudança no espaço 

educativo. 
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Resumo: A evasão estudantil nas instituições de educação superior é um problema pouco estudado no 

contexto acadêmico brasileiro. A literatura existente inclui pesquisas sobre o perfil do aluno evadido 

e sobre os motivos contextuais para o abandono do sistema de ensino, não levando em consideração 

fatores pessoais que podem influir na evasão. Esta pesquisa visa compreender aspectos individuais e 

institucionais relacionados à evasão, tendo como contexto de estudo os cursos de licenciatura dos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais. Pretende-se realizar uma 

pesquisa quantitativa e qualitativa, utilizando-se como métodos de coleta de dados, a aplicação de 

questionários e a realização de entrevistas semiestruturadas. A integração entre métodos 

quantitativos e qualitativos possibilitará um entendimento mais abrangente do problema, necessário 

para propor ações de prevenção do abandono da formação docente, que representa prejuízos à 

educação e à sociedade brasileira. 

 

Palavras-Chave: Evasão, Ensino Superior, Licenciatura, Rede Federal de Educação Profissional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o número de 

vagas no ensino superior no Brasil cresceu significativamente, processo este que se ampliou 

no Governo Lula (2003-2010). O primeiro, com o aumento de instituições de ensino superior 

privadas; o segundo, com a oferta pública e privada de educação superior. 

A expansão do ensino superior está relacionada às recentes mudanças sociais e 

econômicas advindas do avanço e da sofisticação das tecnologias e dos processos produtivos. 

Neste cenário, surgem os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, conhecidos 

como Institutos Federais (IF). Tratam-se de instituições de educação superior, básica e 

                                                           
1 Pesquisa em andamento desde agosto de 2014, desenvolvida no âmbito da Rede Ibero-Americana de Estudos 

sobre Educação Profissional e Evasão Escolar - RIMEPES (UFMG): <www.fae.ufmg.br/rimepes>.  
2 Doutora em Educação pela UFMG, com estágio doutoral na Simon Fraser University (Canadá), e pesquisadora 

da RIMEPES. Realiza pós-doutorado na faculdade de Educação da UFMG, sob supervisão da professora Dra. 

Rosemary Dore. 
3 Mestre em Educação pela UFMG e pesquisadora da RIMEPES. 
4 Professora Doutora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFMG e coordenadora da RIMEPES.  
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profissional, criadas pela Lei 11.892/2008, que reestruturou a rede federal de ensino 

profissional existente até então, constituída pelas antigas escolas técnicas e agrotécnicas 

federais, CEFET e escolas técnicas vinculadas às Universidades Federais. Os novos institutos 

foram criados por meio da conversão dessas instituições em IF e por meio da criação de novas 

instituições. Segundo a legislação que os institui, os Institutos Federais devem constituir-se 

como centros de excelência na oferta do ensino das ciências em geral, na capacitação técnica 

de docentes, no desenvolvimento de programas de extensão, no estímulo à pesquisa aplicada, 

à produção cultural, ao empreendedorismo e ao desenvolvimento científico e tecnológico 

(BRASIL, 2008). 

Entre os objetivos da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (RFEPT) está 

a oferta de educação superior, que inclui cursos de tecnologia, bacharelado e licenciatura. 

Destacam-se os programas especiais de formação pedagógica, que visam à formação de 

professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a 

educação profissional, além de cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu (BRASIL, 

2008). 

Em 2012, poucos anos após a instituição dos IF, o Tribunal de Contas da União (TCU) 

elaborou um Relatório de Auditória sobre a Rede Federal de Educação Profissional, Científica 

e Tecnológica, com o objetivo de analisar cinco aspectos da educação profissional: evasão; 

interação com os arranjos produtivos locais; integração entre pesquisa e extensão; inserção 

dos alunos no mercado de trabalho; e infraestrutura. 

A análise sobre o problema da evasão realizada pelo TCU inclui as diferentes modalidades de 

ensino superior ofertadas pelos Institutos Federais. O relatório de auditoria apresenta baixas 

taxas de conclusão dos cursos superiores em nível nacional, sendo de 27,5% para o 

bacharelado, 42,7% para o tecnólogo e 25,4% para a licenciatura (Tabela 1). 

 
Tabela 1 - Evasão nos cursos superiores dos Institutos Federais 

 Cursos Superiores 

 Licenciatura Bacharelado  Tecnólogo 

Quantidade de ciclos de matrícula5 163 107 739 

Quantidade de alunos dos cursos 3.084 2.538 21.762 

Percentual de evadidos 8,7% 4,0% 5,8% 

Percentual de alunos em curso 64,5% 68,1% 50,8% 

Percentual de concluintes 25,4% 27,5% 42,7% 

Fonte: TCU (2012) 

 

Entre as três modalidades de ensino superior apresentadas na Tabela 1, os cursos de 

licenciatura são os que apresentam o menor percentual de concluintes (25,4%) e o maior 

percentual de evadidos (8,7%). “O não casamento entre os indicadores de evasão e conclusão 

deve-se, principalmente, ao fato de grande parte dos alunos se encontrarem no segmento de 

alunos “em curso”. Alunos nesse segmento apresentam situação indefinida, podendo evadir, 

mudar para o outro curso ou concluir o curso” (TCU, 2012, p. 12). 

Os resultados apresentados pelo relatório evidenciam a necessidade do desenvolvimento 

de pesquisas sobre os fatores associados à evasão nos Institutos Federais, em especial nos 

cursos de Licenciatura. A evasão nessa modalidade de curso representa prejuízo à educação e 

à sociedade brasileira, o que torna fundamental o conhecimento dos motivos que levam ao 

abandono da formação docente.  

Assim, o presente estudo pretende contribuir para a identificação de fatores que levam os 

estudantes dos cursos de licenciatura dos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

                                                           
5 Os dados são referentes a ciclo de matrículas que terminaram até o primeiro semestre de 2011.  
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Tecnologia de Minas Gerais a abandonarem seus cursos de formação de professores. A 

compreensão do problema é o primeiro passo para a sua prevenção. Trata-se de um tema 

ainda pouco explorado nas pesquisas acadêmicas, tal como identificado no levantamento 

bibliográfico que será apresentado a seguir. 

 

2. ESTUDOS SOBRE EVASÃO NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

A evasão estudantil nas instituições de educação superior é um problema pouco estudado 

no contexto acadêmico brasileiro. A literatura existente sobre o assunto abrange, em geral, 

dois grupos de trabalhos distintos: o primeiro é composto por estudos sobre as motivações 

para o abandono do sistema de ensino como um todo, com análises de dados oficiais 

disponibilizados pelo governo federal, sem avaliar a decisão pessoal do estudante de evadir; o 

segundo abrange a avaliação educacional e a identificação do perfil do aluno evadido 

(SILVA, 2013). 

Entre as variáveis que representam risco de evasão na educação superior, Silva (2013) 

identificou o desempenho acadêmico, a condição financeira, a idade e o gênero. Os resultados 

de sua pesquisa mostram que os alunos que permanecem menos tempo na instituição de 

ensino superior incluem aqueles com dificuldade de arcar com os custos do curso, que 

sofreram reprovação, que são mais velhos e os do sexo feminino. O autor também observa 

que o risco da evasão ocorrer é maior no início do período, sendo reduzido ao longo do 

tempo. 

No contexto da educação superior pública, Adachi (2009) avaliou a evasão em cinco 

cursos de graduação da Universidade Federal de Minas Gerais, identificando que a evasão é 

mais elevada nos cursos que exigem notas mais baixas para entrada na universidade. Tratam-

se de cursos de mais baixo prestígio social, como história, matemática e química, e 

frequentados geralmente por alunos de nível socioeconômico e cultural mais baixo. A 

pesquisa mencionada apresenta como principais fatores de evasão a transferência, a 

infrequência, o distanciamento da família daqueles provenientes do interior, a condição 

socioeconômica, a necessidade de trabalhar e a insatisfação com o curso. 

A pesquisa realizada por Silva Filho et al. (2007), que analisou dados oficiais sobre a 

evasão nas instituições de educação superior no Brasil, estimou uma taxa de 22% de evasão 

anual, entre 2000 e 2005, em nível nacional. Quanto à evasão por áreas de conhecimento no 

mesmo período, os autores encontraram os seguintes resultados: 25% para a área de Ciências 

Sociais, Negócios e Direito; 18% para a área de Educação; 29% para a área de Serviços. O 

maior índice de evasão foi observado no ano de 2005 nos cursos de Matemática (44%) e de 

Formação de Professores da Educação Básica / Normal Superior (38%). 

Em relação à evasão estudantil nos cursos de licenciatura ofertados pelos Institutos 

Federais, foram identificados no levantamento bibliográfico6 apenas dois estudos 

(ALMEIDA; SCHIMIGUEL, 2011; OLIVEIRA; ANJOS; RODRIGUES, 2013). Ambos 

sugerem que problemas relacionados à formação e ao trabalho docente, como formação 

profissional ineficaz, baixo nível salarial e falta de condições apropriadas para o exercício da 

profissão, estão associados à diminuição da demanda por cursos de licenciatura e aos altos 

índices de evasão. 

Sobre o problema da formação e desvalorização da profissão docente, Paiva e Warde 

(1994, p. 29) ressaltam que o “principal problema com a formação de professores [...] é que 

ela é vista como uma habilitação profissional de pouco prestígio e interesse, tanto por parte de 

professores e departamentos universitários quanto pelos estudantes”. 

 

                                                           
6 No levantamento bibliográfico, foram consultados a base de dados Scielo, o portal de periódicos CAPES e o 

Google Acadêmico. 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A falta de pesquisas sobre as motivações para a evasão dos estudantes de licenciatura dos 

Institutos Federais demonstra a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre o assunto, 

ofertando ao poder público e à sociedade uma base conceitual e empírica consistente. Isso é 

fundamental para o enfrentamento do problema e para a sua prevenção, por meio de políticas 

públicas que levem em conta as distintas formas de manifestação deste fenômeno, bem como 

de suas diversas causas. 
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Resumo: O Objetivo deste estudo foi analisar a relação da composição corporal com os níveis de 

atividade física dos alunos do ensino médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso, campus Sorriso. Os objetivos específicos estabelecidos foram os seguintes: (a) 

Analisar o nível de atividade física habitual e composição corporal; (b) Informar aos alunos sobre os 

efeitos da composição corporal na saúde; (c) Despertar a consciência dos alunos sobre os benefícios 

da prática de atividade física habitual. O estudo foi composto por 57 adolescentes, sendo 30 moças 

com média de idade de 15,12 ± 0,12 anos e 27 rapazes com média de idade de 16,04 ± 0,09. Quanto 

aos critérios de inclusão, adotamos: estar regularmente matriculado. A altura foi avaliada com o 

estadiômetro e a composição corporal com o protocolo de 4 dobras de Deurenberg, utilizamos a 

versão curta do IPAQ como uma ferramenta de coleta de dados do nível de atividade física habitual. 

Os dados obtidos foram submetidos às análises estatísticas descritivas, para as quais utilizamos o 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19.0. Concluímos que embora a maior parte dos 

adolescentes apresentem um bom nível de atividade física habitual, classificação “ativos” (43,85%), 

seguidos por “muito ativos” (28,07%), existe uma parte significante da amostra (Irregularmente 

ativos - 17,56% e sedentários - 10,52%) que se encontram acima do peso (MG≥ 35%), destacando a 

necessidade de programas de exercício físico e políticas públicas de saúde.  
 

Palavras–chave: Atividade física habitual, composição corporal, adolescentes. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A prática regular de atividade física está associada a um melhor controle do peso 

corporal, à melhoria do perfil metabólico e hemodinâmico (Committee PAA, 2008) e da 

condição músculo-esquelético, constituindo a prescrição individual do exercício e a sua 

adequada monitorização fatores determinantes para a obtenção de maiores benefícios para a 

saúde (Pines, 2009). Os efeitos da atividade física nos músculos e tecidos adjacentes expõem 

várias melhorias na saúde, especialmente em adolescentes (Committee PAA, 2008). Tais fatos 

justificam a importância da implementação de programas de promoção do exercício e da 

saúde nesta fase da vida (Rolland Y, Vellas B. 2009). 

A compreensão da relação dos níveis de atividade física com a composição corporal 

dos alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus 

Sorriso, está diretamente relacionada com a qualidade de vida desta população, sendo alguns 

componentes da massa corporal (ex. massa gorda e massa muscular esquelética) excelentes 

preditores para o controle da saúde.  
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Atualmente, todos nós sabemos da importância da atividade física com relação à 

melhoria na saúde, tanto coletiva como individual, a fim de se prevenir com relação a algumas 

doenças cardiovasculares, como afirma Silva e Malina (2000). Para isso, algumas 

organizações como a Word Health Organization (WHO), vêm reforçando essa importância de 

se praticar atividades físicas, devido a essas melhorias. Neste sentido, é fundamental que o 

aluno tenha percepção destas alterações e adote estratégias no seu estilo de vida, destinadas a 

manter-se ou a tornar-se fisicamente ativo, contribuindo para uma melhor qualidade de vida 

(Elavsky, 2009). 

Um indivíduo sedentário é caracterizado por realizar menos de 30 minutos de 

atividade física de intensidade moderada, com uma frequência trissemanal e mantendo este 

tipo de comportamento nos últimos três meses (CDC, 1996). Na escola, as aulas de educação 

física devem ser caracterizadas com movimentação constante e máxima exploração do 

ambiente, diz Marquese Krug (2008).  

Assim sendo, o objetivo do presente projeto de pesquisa é avaliar o nível de atividade 

física habitual e composição corporal dos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, 

Campus Sorriso. 

 

1.1 Material e Métodos 

 

A abordagem metodológica utilizada para verificar as hipóteses de estudo envolveu 

uma análise transversal, sendo as medições da composição corporal e da atividade física 

habitual realizada num momento único. A amostra foi constituída por 57 alunos do Curso 

Técnico Integrado em Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, campus Sorriso, de ambos os gêneros, sendo 30 moças com média de idade de 

15,12 ± 0,12 anos e 27 rapazes com média de idade de 16,04 ± 0,09. Todos os envolvidos na 

pesquisa leram e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido.  

Quanto aos critérios de inclusão, adotamos: estar regularmente matriculado no ensino 

médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus 

Sorriso. Já os critérios de exclusão, foram adotados: não aceitar participar da pesquisa ou ter 

alguma deficiência que impossibilite a realização do estudo. A altura foi medida em posição 

antropométrica com o estadiômetro, sendo o resultado considerado no final da inspiração 

profunda.  

O peso pela balança mecânica, Antropométrica Micheletti, a massa gorda (MG), e a 

massa muscular esquelética (MME) foram avaliadas com o teste de 4 dobras de Deurenberg. 

Estudos confirmam que o protocolo de Deurenberg é um sistema potencial para avaliar a 

composição corporal.  

A atividade física foi avaliada através do questionário International Physical Activity 

Questionnaire (IPAQ) em sua versão curta o qual incluiu quatro componentes de atividade 

física, que conferem uma classificação desta em caminhada (AFC), moderada (AFM) e 

vigorosa (AFV). O IPAQ é proposto pelo Grupo Internacional para Consenso em Medidas da 

Atividade Física, constituído sob a chancela da Organização Mundial da Saúde, com 

representantes de 25 países. As questões averiguam quanto à frequência em dias e à duração 

em minutos das atividades realizadas por mais de dez minutos contínuos durante a última 

semana. A aplicação do IPAQ foi realizada individualmente, os participantes do estudo 

receberam o questionário com instruções e recomendações para o seu preenchimento, não 

sendo estabelecido limite de tempo para o seu preenchimento e as eventuais dúvidas 

manifestadas pelos participantes foram prontamente esclarecidas pelos pesquisadores. Os 

dados obtidos foram submetidos às análises estatísticas descritivas, para as quais utilizamos o 

Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versão 19.0. 
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2. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A amostra foi constituída por 57 adolescentes, outras características da amostra estão 

apresentadas no quadro 1, neste quadro são apresentadas as médias, desvio padrão e a 

amplitude, para as variáveis da composição corporal e idade. Os valores médios de 

porcentagem de massa gorda, serviu para classificar os adolescentes como não tendo 

sobrecarga ponderal patológica. Os valores médios de massa muscular esquelética situaram-se 

entre 28,76 kg e 70,26 kg, não sendo identificado adolescentes com sarcopenia (IMME 

inferior a 28%). 

Quadro 1 – Caracterização da amostra (n= 57).     

Variáveis MédiaDP Amplitude 

Idade (anos) 15,76 ± 0,12 14,04 – 16,32 
Peso (kg) 62,30 ± 14,41 37,00 – 111,80 
Altura (cm) 155,66 ± 5,47 147,00 – 178,60 
Massa Gorda (kg) 13,87 ± 10,65 4,79 – 35,18 
Massa Gorda (%) 24,87 ± 8,99 14,15 – 53,80 
Massa Muscular Esquelética (kg) 31,76 ± 12,69 28,76 – 70,26 
Índice de Massa Muscular Esquelética (%) 42,98 ± 13,73 34,70 – 68,65 

 

O Quadro 2 exibe a comparação das médias das variáveis dos níveis de atividade física 

em função de dois grupos: G1 (não obesos) e G2 (obesos). As distribuições nos 2 grupos 

diferiram em tendência central para a AFM e AFV, revelando esta última, diferenças (p<0,01) 

entre G1 e G2. 

Quadro 2 – Níveis de atividade física da amostra em função da percentagem de massa gorda (MG < 35%, não 

obesos; MG≥ 35%, obesos). 

Atividade Física Habitual (MET-
min/semana). 

Não obesos   

(n=41;médiaDP) 

Obesos 

(n=16; médiaDP) 

Kruskal-
Wallis 

Caminhada 988,27 ± 857,00 203,16 ± 135,98 p= 0,01 
Moderada 2916,92 ± 2539,06 2040,51 ± 1021,58 p= 0,21 
Vigorosa 1158,46 ± 656,99 698,00 ± 753,56 p= 0,75 
Total 5063,65 ± 3322,54 4121,86 ± 1360,55 p= 0,01 

 

A amostra revelou homogeneidade na influência da adiposidade total para os restantes 

dos níveis de AF habitual. Os valores médios de AFTotal foram de 5.063,65 (MET-

minutos/semana) para o grupo de não obesos e de 4.121,86 (MET-minutos/semana) para o 

grupo dos obesos, refletindo a presença de uma maior proporção de atividade física moderada 

mais expressiva para o grupo dos não obesos com valores médios de 2.916,92 MET-

minutos/semana, seguida pela intensidade vigorosa 995,96 MET-minutos/semana.  

Considerando as muitas diferenças metodológicas e suas classificações em relação ao 

nível de atividade física no Brasil, devemos comparar os resultados de estudos de diferentes 

métodos ou instrumentos com extrema cautela (GORDIA et al, 2010).  

Com base no valor médio identificado de AFTotal (4.592,76 MET-minutos/semana), 

podemos classificar o mesmo como suficiente para o controle do peso, sendo este valor 

superior ao recomendado para adolescentes saudáveis pelo American College of Sports 

Medicine and the American Heart Association (Haskell, et al., 2007), podendo até gerar uma 

perda significativa do valor ponderal. Segundo vários autores (Committee, 2008), a prática de 

atividade física superior a 1.560 MET-minutos/semana, gera uma perda de pelo menos 5% do 

valor ponderal inicial.  

O fato da amostra apresentar uma proporção de atividade física moderada (2.478,71 

MET-minutos/semana) seguida pela AFV (928,23 MET-minutos/semana), pode ser 

justificada segundo alguns autores (Cavill et al., 2006; WHO, 2007; Henderson & Ainsworth, 

200; Cohen-Mansfield et al., 2004) como sendo: (a) menor percepção dos benefícios da 
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atividade física para a saúde; (b) estarem mais dependentes de equipamentos e de programas 

de exercício; (c) revelarem um maior envolvimento com tarefas no contexto escolar; (d) 

exibirem condições de saúde, que as leve a valorizar a prescrição e a avaliação do exercício 

por profissionais qualificados.  

Segundo Gordia et al (2010) podemos relacionar o alto índice de nível de atividade 

física com a segurança, clima e tamanho da cidade. Neste contexto Sorriso-MT que é uma 

cidade pequena, possibilita aos adolescentes o deslocamento a pé ou de bicicleta para maioria 

dos locais da cidade. A cidade apresenta ainda quando comparado com cidades vizinhas um 

baixo índice de criminalidade, bem como trânsito de automóveis reduzido, com a junção 

destes dois fatores às praças publicas e áreas verdes, temos uma conexão responsável pelo 

alto nível de atividade física apresentado pelo grupo pesquisado. De acordo com Farias et al 

(2009), a programação da atividade física orientada apresenta influência favorável na 

melhoria e na manutenção das variáveis da composição corporal e conseqüentemente uma 

diminuição no sobrepeso e na obesidade, como podemos confirmar no quadro 2, quando 

comparamos o grupo dos não obesos e dos obesos.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Concluímos que o nível de atividade física habitual dos adolescentes, embora a maior 

parte apresente um bom nível de atividade física habitual, classificação “ativos” (43,85%), 

seguidos por “muito ativos” (28,07%), existe uma parte significante da amostra 

(Irregularmente ativos - 17,56% e sedentários - 10,52%) que se encontram acima do peso 

(MG≥ 35%), destacando a necessidade de programas de exercício físico, políticas públicas de 

saúde. 
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Resumo: As redes sociais tem se tornado indispensáveis na vida das pessoas e isso pode 

influenciar tanto positiva quanto negativamente a vida de seus usuários. No Facebook, 

existem várias páginas e grupos de divulgação científica, muitas delas usando linguagem 

informal e até escachada, porém, sempre com fundamentação científica em suas postagens. 

Estes grupos se encaixam na categoria denominada “humor científico”. Este trabalho foi 

realizado na tentativa de traçar um perfil do estudioso das Ciências Biológicas nessas 

comunidades. 

Palavras Chaves: Redes sociais, Humor científico, Divulgação científica, Perfil.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 No início da segunda década do século XXI, o uso de rede sociais teve um crescimento 

expressivo em todo o mundo, principalmente no Brasil. 

 Por volta do ano de 2011, a população brasileira realizou uma migração da rede social 

Orkut para o Facebook. Este fator, aliado ao desenvolvimento de smartphones de menor custo 

deu ao Facebook um papel não só de entretenimento, mas também de estudo e divulgação 

científica. 

 Conforme defendido por Nascimento & Garcia (2014), a interação entre as gerações de 

imigrantes e nativos digitais, em torno das ferramentas tecnológicas pode estreitar as relações 

entre os alunos e destes com os professores. Neste sentido, começaram a aparecer no 

Facebook páginas e grupos com a temática de divulgação científica e derivando-se destas, 

algumas começaram a divulgar conteúdo através de piadas, trocadilhos e até “zoeira”, termo 

usado na internet para satirizar determinado tema ou pessoa (Figura 1). 
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Figura 1: Exemplos de postagens de páginas de humor científico no facebook. (A e B) Carl Sagan 

Irônico, (C) As leis da física comprovam, para a zoeira não há limites, (D) Biologia da Depressão. 

(Fonte: Divulgação/Facebook) 

 

 Estas páginas e grupos existem em todos os eixos da ciência (humanas, exatas e 

biológicas), interagindo entre si e tornando-se uma ferramenta importantíssima para a 

divulgação da ciência no Brasil. 

 Este trabalho tem como objetivo traçar um perfil dos estudiosos de Ciências Biológicas 

que participam e interagem nesses grupos, podendo assim subsidiar estudos futuros, bem 

como o desenvolvimento de novos meios de divulgação científica no Brasil. 
 

2. METODOLOGIA 
O presente estudo foi obtido através da elaboração e análise de um questionário com 

questões objetivas sobre idade, formação, religião, entre outras questões. 

O questionário foi feito na plataforma do Google Drive e divulgado em páginas e grupos 

de humor científico no Facebook, ficando aberto para respostas das 0h do dia 22 de Setembro 

de 2014 até as 0h do dia 26 do mesmo mês. 

Após o encerramento das respostas, os resultados foram analisados e comparados, 

traçando o perfil dos estudiosos de Ciências Biológicas participantes de tais comunidades. 

 
3          RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados da análise dos questionários mostraram que o perfil do estudioso de 

Ciências Biológicas é jovem, teísta, teve como primeira opção o curso de Ciências Biológicas, 

ainda não completaram a graduação e são estudantes de licenciatura (Tabela 1). 

A análise dos resultados mostra que além de jovem, o público de biologistas tem senso 

crítico. Apesar da grande maioria destes biologistas se declararem teístas, estas comunidades 

divulgam material “anti-religioso” ou cético (Figura 2), reforçando a tese de que a religião 

não é bloqueio em relação ao exercício da ciência. 
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Quanto ao tipo de curso, o estudo mostra que uma grande maioria dos biologistas que 

responderam ao questionário são estudantes de licenciatura, o que ajuda a firmar a 

importância de estudos como, podendo ser uma ferramenta útil para traçar o perfil dos futuros 

professores de Biologia. 

 
Tabela 1: Percentuais que traçam o perfil dos biologistas. 

Idade (%) Formação (%) 1ª opção de curso 

(%) 

Religião (%) Modalidade do curso 

(%) 

<18 24,3 Graduando 81,48 Biologia 51,85 Católica 37,04 Licenciatura 88,89 

18-

20 

31,27 Graduado 3,7 Outros 49,15 Espírita 18,52 Bacharel 11,01 

20-

25 

22,25 Pós 

Graduado 

4,7 - - Evangélica 17,65 - - 

25-

30 

14,81 Mestre 2,0 - - Ateu 25,93 - - 

30-

35 

0 Doutor 3,4 - - - - - - 

>36 7,41 - - - - - - - - 

  

 
Figura 2: Postagem da página Carl Sagan Irônico satirizando a religião. (Fonte: 

Divulgação/Facebook) 

4. CONCLUSÃO 

 O presente estudo apresentou estatísticas relevantes sobre qual será o perfil do biólogo e 

professor de biologia no futuro, salientando também a importância das redes sociais na 

formação do senso crítico do, também, cidadão biologista. 
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Resumo: O conhecimento da flora é de suma importância para o estudo geral de uma região. 

A região do Mato Grosso onde Juína está localizada, é uma área de transição de biomas, o 

que permite uma diversidade muito maior de espécies. A subfamília Caesalpinioideae é 

conhecida pela sua importância econômica, ecológica e medicinal, apresentando um 

catálogo extenso de espécies dos mais variados tipos. Este estudo busca fazer um 

levantamento das espécies encontradas no município, buscando subsidiar estudos futuros 

sobre a flora e a biodiversidade na região 

Palavras-chave: Caesalpinioideae, Diversidade, Levantamento  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 Das famílias pertencentes ao filo Angiospermae, a Leguminoseae ou Fabaceae, se destaca 

por seus frutos serem legumes, uma vez que suas sementes são dispostas em vagens. Sendo a 

terceira família mais numerosa, compreende “36 tribos, 727 gêneros e 19.325 espécies” 

(Lewis apud. Silva et al., 2013), encontrando-se dividida em 3 subfamílias, sendo: 

Caesalpinioideae, Mimosoideae e Papilionoideae. 

 Contribuindo com esclarecimentos sobre o tema, temos que apresenta hábito variado, 

desde ervas perenes até árvores de grande porte, folhas, em geral, compostas, inflorescência 

racemosa, flores com corola dialipétala e zigomorfa, com exceção das Mimosoideae, que 

possuem corola gamopétala, de simetria radiada, frutos do tipo legume e suas variações, como 

legume bacóide, nucóide e samaróide, lomento, folículo, sâmara e drupa. (Barroso et al. apud. 

Dutra et al., 2008) 

Dentre as características conhecidas, associa-se o fator econômico presente no 

paisagismo, principalmente através das plantas arbóreas. Desta maneira, o potencial 

econômico dessa família é amplamente conhecido, pois muitas espécies fornecem madeiras, 
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óleos 

e 

resinas de boa qualidade; seus frutos e sementes são consumidos como alimento, produzem 

matéria prima para perfumes, tinturas e fármacos, sendo muitas espécies utilizadas como 

ornamental. (Lewis apud. Sargeset al., 2012) 

 A subfamília “Caesalpinioideae conta com quatro tribos, 171 gêneros e 2.250 espécies.” 

(Sarges et al., 2012) Entre todos os gêneros pertencentes à esta subfamília, a Caesalpinia se 

destaca por seu uso massivo na medicina alternativa. 

Considerando o potencial econômico e medicinal da subfamília Caesalpinioideae, o 

presente estudo lista as espécies nativas e não nativas que podem ser encontradas na região 

noroeste do estado de Mato Grosso que abrange 105.197,03 km2 (cerca de 12% da área total 

do Estado). É formado por sete municípios: Aripuanã, Castanheira, Colniza, Cotriguaçu, 

Juína, Juruena e Rondolândia. É uma região de grande riqueza e diversidade biológica, onde 

há uma transição entre os biomas da floresta e o cerrado. Muitas das espécies 

vegetais características dessa região têm alto valor econômico, tanto para a comercialização 

madeireira como para o aproveitamento de produtos florestais não madeireiros, como a 

castanha, a copaíba e o látex (Pacto das Águas, 2013). 

Pretende-se ainda com este trabalho, frisar as características econômicas de cada espécie, 

a fim de facilitar os trabalhos de pesquisa que possam futuramente ser executados na região, 

de maneira a explicitar a notória comunhão entre o conhecimento empírico e o conhecimento 

científico. 

 

2. METODOLOGIA 
 Este trabalho foi elaborado através de pesquisa de campo, realizada no período de 

01/07/2014 a 15/09/2014, onde contamos com o auxílio das obras de Lorenzi, 2008; 2009; 

Vidal e Vidal, 2012 e entrevistas com mateiros para a identificação dos espécimes. Para a 

finalização deste, foi realizada ainda, intensa pesquisa bibliográfica, uma vez que o objeto de 

estudo desenvolvido para a investigação também se deu por meio de embasamento teórico 

com levantamento de dados através de revisão bibliográfica em acervo virtual, livros e artigos 

científicos, considerando e analisando a opinião dos autores envolvidos. 

 
3          RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização da pesquisa, constatou-se a existência de várias espécies da 

subfamília Caesalpinioideae em Juína, Mato Grosso, onde foram listadas, ao todo, 13 espécies 

distribuídas em 10 gêneros (Quadro1). 

As informações supracitadas permitem que haja comprovação da riqueza da flora na 

região, especialmente da subfamília Caesalpinioideae, que oferece excelente matéria prima 

para diversos ramos, desde urbanismo até farmacologia, fornecendo subsídios para novas 

pesquisas que contribuam cada vez mais para o avanço das mais diversas ciências associando 

o conhecimento empírico com o conhecimento científico. 

4. CONCLUSÃO 
O reconhecimento da flora nativa da região é de suma importância para a realização de 

futuros trabalhos nas áreas de ecologia, sistemática, educação ambiental, entre outros. 

A presença da subfamília Caesalpinioideae em Juína mostra que esta é uma região 

com espécies de elevado poder econômico e medicinal, que podem ser uma boa alternativa 

para a exploração sustentável. 
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Quadro 1: Espécies encontradas e sua importância. 

Gênero Espécie Importância 

Apuleia  
 

Apuleia leiocarpa 

Econômica (madeira e 

paisagismo) 

 

Caesalpinia 

 

Caesalpinia ferrea 

Econômica (paisagimo) e 

medicinal 

 

Caesalpinia paraguariensis 

Econômica (madeira e 

paisagismo) 

 

Cassia 

 

Cassia leiandra 

Econômica (madeira e 

frutos) 

 

Cassia grandis 

Econômica (madeira e 

frutos) 

Cenostigma 
 

Cenostigma macrophyllum 

Econômica (madeira e 

paisagismo) 

Copaifera 
 

Copaifera langsdorffi 

Econômica (madeira) e 

medicinal 

 

Guibourtia 

 

 

Guibourtia hymenafolia: 

Econômica (madeira e 

paisagismo) e ecológica 

(reflorestamento 

heterogêneo) 

Macrolobium 
 

Macrolobium bifolium 

Ecológica (reflorestamento 

heterogêneo) e medicinal 

Peltogyne 
 

Peltogyne confertiflora 

Econômica (madeira) e 

medicinal 

Senna 
 

Senna multijuga 

Econômica (paisagismo) e 

ecológica (reflorestamento 

heterogêneo) 

 

 

Tachigali 

 

Tachigali aurea 

Econômica (madeira) e 

ecológica (reflorestamento 

heterogêneo) 

 

Tachigali rubiginusa 

Econômica (madeira) e 

ecológica (reflorestamento 

heterogêneo) 
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AVALIAÇÃO DOS DIFERENTES ASPECTOS DE DESSECAÇÃO 

DO HERBICIDA GLYPHOSATE COM A ADIÇÃO ADJUVANTES 

NO CONTROLE DE BRACHIARIA BRIZANTHA CV. MARANDU. 

Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo avaliar diferentes aspectos da dessecação 

da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição de ureia, 

sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise de 

diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. A agricultura mundial tem 

evoluído continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção sustentáveis 

econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se atentar para técnicas que envolvam o menor 

revolvimento do solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas de produção 

conservacionistas estão fundamentados na aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo 

espectro de controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar a eficácia e reduzir 

as doses de aplicação do herbicida glyphosate, sobre a cobertura vegetal. Avaliação  do 

controle percentual das plantas daninhas foi realizada aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação 

(DAA). Os resultado obtidos não apresentarão diferença estatística entre os adjuvantes 

adicionados a calda do herbicida glifosato a nível de 5% de significância. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de herbicidas, Tecnologia de aplicação. 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO 
  

 A agricultura mundial tem evoluído continuamente no sentido de desenvolver 

sistemas de produção sustentáveis econômica e ambientalmente, de modo a produzir 

alimentos, energia e fibras de alta qualidade, em quantidade que viabilize a atividade 

agrícola e com a manutenção dos recursos naturais. Para tanto, deve-se atentar para 

técnicas que envolvam o menor revolvimento do solo, menor uso de agroquímicos, 

adoção racional de doses e momentos de aplicação, manejo integrado de pragas, 

doenças e plantas daninhas, ou seja, técnicas que possibilitem a continuidade temporal 

da atividade agrícola. Frequentemente, os sistemas de produção conservacionistas estão 

fundamentados na aplicação de herbicidas para eliminação da cobertura vegetal em 

período anterior à semeadura das culturas. Esta prática é conhecida por dessecação, e é 

caracterizada pela aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 

controle, em área total. Segundo Nicolai; Carvalho e Christoffoleti (2007), a dessecação 

da cobertura vegetal é uma das etapas mais importantes em qualquer época do ano, pois 

contribui para a perfeita emergência da cultura a ser semeada, cujo crescimento inicial 

ocorre sem competição com as plantas daninhas. Dentre as moléculas herbicidas 

disponíveis para a dessecação da cobertura vegetal pode-se destacar o glyphosate (N-

(fosfonometil) glicina). Trata-se de um herbicida com aplicação em pós-emergência 
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(foliar), não-seletivo, de ação sistêmica, usado no controle de plantas daninhas anuais e 

perenes e na eliminação das culturas de cobertura (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005; 

TIMOSSI; DURIGAN; LEITE, 2006).  

Na tentativa de elevar a eficácia do herbicida glyphosate sobre a cobertura 

vegetal e tentar reduzir as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 

penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas substâncias têm sido 

adicionadas à calda de pulverização, contudo, nem sempre se tem dados sobre o 

comportamento destes para cada região.  

Dentre os adjuvantes comumente adicionados à calda do glyphosate, destacam-

se a ureia e o sulfato de amônio. Embora na prática agrícola a adição destes fertilizantes 

nitrogenados à calda herbicida seja usual, poucas são as informações científicas 

disponíveis no Brasil que fundamentam tal técnica e, ainda, algumas das informações 

disponíveis são controversas e/ou incompletas. Outro grupo de adjuvantes importante 

são os óleos minerais e vegetais, que com a adição em sua fórmula de componentes 

emulsificantes, confere ao líquido resultante um padrão de emulsão estável. De acordo 

com Kissmann (2007), esse tipo de adjuvante confere à calda, entre outros aspectos, o 

aumento da molhabilidade em superfícies hidrorepelentes, aumento do poder 

espalhante, penetrante, anti-evaporante (diminuem o índice de evaporação da água tanto 

durante o trajeto das partículas pulverizadas até o alvo como depois de depositadas), e 

aumento da adesividade nas superfícies vegetais, tornando o produto menos propenso à 

perdas por lavagem no caso de chuvas logo após a aplicação. 
 

2.0 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O experimento foi desenvolvido nas dependências do Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT Campus Confresa, em área de pastagem de Brachiaria brizantha cv. 

Marandu já implantada, degradada pelo uso do fogo e pastejo contínuos ao longo de 

muitos anos de exploração, em área cujo solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo, de textura média (EMBRAPA, 1999).  

O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com nove 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 36 parcelas com e sem ureia. Cada parcela 

foi composta por uma área total e útil de 10,0 e 8,0 m², respectivamente. Os tratamentos 

resultou das combinações entre a dose do herbicida glyphosate (sal de isopropilamina - 

Roundup Original
®
) de 960 g i.a. ha

-1
 e de adição à calda de pulverização de uréia (5,0 g 

L
-1

) (tratamento 1), sulfato de amônio (15,0 g L
-1

) (tratamento 2), óleo mineral 

emulsionável (0,5% v/v) (tratamento 3), óleo mineral emulsionável + óleo diesel (0,5% 

+ 0,5% v/v) (tratamento 4), óleo diesel + detergente doméstico (0,5% + 0,5% v/v) 

(tratamento 5), bem como as doses de 960, 1440 e 2880 g i.a. ha
-1

 sem a presença de 

adjuvantes (tratamentos 6, 7 e 8 respectivamente), e testemunha sem aplicação 

(tratamento 9). As doses de glyphosate foram estimadas de acordo com as 

recomendações de registro para a espécie em questão (RODRIGUES; ALMEIDA, 

2005). Foi utilizado um quadro de madeira de 0,25 m
2
 (0,5 x 0,5 m) para a coleta das 

massas fresca e seca. Após a coleta da parte aérea do material vegetal, este foi seco em 

estufa (70 ºC) por 72 horas, e em seguida foi pesado em balança analítica no qual foi 

registrado em planilhas os valores da massa seca do capim brachiraria brizanta 

cv.mandaru.  
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3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos foram tratados com o programa de estatística Genes e  

descritos nas tabelas 01 e 02. 
 

Tabela 1. Analise de variância  da matéria  fresca  do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

Submetido ao herbicida glyphosate em dessecação de Brachiaria brizantha com  adição de 

adjuvantes. 
---------------------------------------------------------------------- 

FV             GL          SQ              QM            F         

---------------------------------------------------------------------- 

Tratamento (T) 8     248381.49663     31047.68708       6.8684 ** 

Ureia (U)      1       3602.13744      3602.13744       0.7969 ns 

Int. F1xF2     8      33947.17477      4243.39685       0.9387 ns 

---------------------------------------------------------------------- 

Tratamentos    17     285930.80884     16819.45934       3.7208 ** 

Blocos         3       5539.59152      1846.53051       0.4085 ns 

Resíduo        51     230537.16414      4520.33655                 

---------------------------------------------------------------------- 

Total          71     522007.56450                                 

---------------------------------------------------------------------- 

 ** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) * significativo ao nível de 5% de 

probabilidade (.01 =< p < .05)  ns não significativo (p >= .05) 

 

Tabela 2 Analise de variância  da matéria seca  do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

Submetido ao  herbicida glyphosate em dessecação de Brachiaria brizantha com  adição de 

adjuvante. 
----------------------------------------------------------------------

FV             GL          SQ              QM            F         

---------------------------------------------------------------------- 

Tratamneto(T)   8      10532.62821      1316.57853       0.7661 ns 

Ureia (U)       1       4792.27027      4792.27027       2.7884 ns 

TxU             8      14503.00096      1812.87512       1.0548 ns 

---------------------------------------------------------------------- 

Tratamentos    17      29827.89944      1754.58232       1.0209 ns 

Blocos          3       2774.07228       924.69076       0.5380 ns 

Resíduo        51      87649.51441      1718.61793                 

---------------------------------------------------------------------- 

Total          71     120251.48613                                 

---------------------------------------------------------------------- 

** significativo ao nível de 1% de probabilidade (p < .01) * significativo ao nível de 5% de probabilidade 

(.01 =< p < .05)  ns não significativo (p >= .05) 

 

Tabela 2 Médias dos tratamentos      

Tratamentos Medias  
1 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) + ureia (5,0 g L-1) 167.29010 b 

2 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) +  sulfato de amônio (15,0 g L-1) 188.13280  b 

3 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) + óleo mineral emulsionável (0,5% v/v) 184.27350  b 

4 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) + óleo mineral emulsionável + óleo diesel 

(0,5% + 0,5% v/v). 

189.63310  b 

5 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) + óleo diesel + detergente doméstico (0,5% + 

0,5% v/v) 

190.37240  b 

6 Glyphosate (960 g i.a. ha-1) 214.12650  b 

7 Glyphosate (1440 g i.a. ha-1) 146.00900  b 

8 Glyphosate (2880 g i.a. ha-1) 161.61500  b 

9 Sem adição de glyphosate 357.48510 a 
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Conforme a interpretação das tabelas acima, os resultados obtidos da matéria 

fresca do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu, (Tabela1e 3) Submetido as diferentes 

doses do herbicida glyphosate com  adição de adjuvante, mostrando eficácia na 

aplicação, pois os tratamentos diferiram entre se a nível de 1%. A  adição de adjuvantes 

à calda do glyphosate, permite reduzir as doses empregadas, e aumentar o efeito, 

permitindo o aceleramento do processo de senescência da planta, bem como maior 

penetração cuticular e absorção celular da molécula.  
  Não foram observadas diferenças significativas a nível de 5% entre os tratamentos,  

para o fator matéria seca (Tabela 2) utilizada nesse estudo. O fato de não ter sido 

constatadas diferenças significativas, demostra que os adjuvantes adicionado a calda do 

herbicida  não foram capazes de reduzir ou paralisar o crescimento  mais rapidamente 

que os tratamentos sem adição dos mesmos. Vale destacar que no momento da 

aplicação do herbicida não havia sedimentos ou excessiva quantidade de poeira sobre as 

folhas, devido à ocorrência de chuva na véspera. Ainda, considerando-se que não 

ocorreu chuva logo após a aplicação, que as condições meteorológicas foram adequadas 

à eficácia do herbicida. 

  

4.0 CONCLUSÃO  

 

 Com tudo conclui-se, que os resultado obtidos tratados estatisticamente a nível 

de 5% de significância não se diferiram entre si, pois os  adjuvantes adicionados a calda 

do herbicida glifosato com objetivo de reduzir as doses de aplicações e aumentar a 

eficiência da dessecação não foram capazes de reduzir ou mesmo paralisar o 

crescimento  mais rapidamente que  as doses sem adição dos mesmos. 

 Porem quando avaliado a nível de 1% de significância  a matéria fresca mostrou 

diferença estatística entre os tratamentos, que permite afirmar que os adjuvantes 

adicionados a calda do herbicida glyphosate tiveram efeitos positivos na dessecação do  
Brachiaria brizantha cv. Marandu. 
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RESUMO  
 

 

Objetivou-se com este projeto implantar a criação de frangos de corte caipira, no Setor de 

Zootecnia do IFMT, Campus Campo Novo do Parecis, garantindo dessa forma o incentivo à adoção de 

práticas sustentáveis dentro deste segmento de produção. Foram utilizados 200 pintinhos de um dia, 

machos, da linhagem Pesadão Vermelho, criados em sistema de produção semi-intensivo, permanecendo 

confinadas até 21 dias de idade, fase em que foram criadas no piso contendo cama de bagaço de cana de 

açúcar, em densidade máxima de 10 aves/m
2
. A partir do 21ª dia, as aves foram soltas em piquetes, com 

acesso a 3m
2
 pasto por ave. As aves permaneceram soltas nos piquetes no período compreendido entre 

7:00h e 18:00h.  A ração fornecida foi formulada para atender as exigências nutricionais de cada fase de 

crescimento, de modo a garantir o bom desempenho do lote, porém não foi fornecido às aves nenhum 

produto de origem animal, quimioterápicos e antibióticos. Ao final de cada ciclo, a cama utilizada foi 

reaproveitada como adubo orgânico tanto para as pastagens como na produção de legumes e verduras 

que se destinam ao abastecimento do refeitório do Campus. As aves foram abatidas com 90 dias de idade 

e fornecidas ao refeitório do Campus. O abate foi realizado em abatedouro contendo Selo de Inspeção 

Municipal, no município de Tangará da Serra. Com o desenvolvimento deste trabalho foi possível ativar o 

setor de avicultura de corte do Campus, de forma sustentável, além de fornecer 200 aves abatidas ao 

refeitório a cada 105 dias.  

 

Palavras-chave: avicultura alternativa, sustentabilidade, bem-estar. 

 

 
1.  INTRODUÇÃO  
 

Atualmente o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de frangos de corte, ficando atrás 

apenas da China e dos Estados Unidos. Este crescimento da avicultura industrial foi possível 

devido ao avança nas áreas de nutrição animal, melhoramento genético e manejo. Contudo, o 

setor avícola, passa por constantes mudanças e atualizações em paralelo com a demanda do 

mercado consumidor. 

A pressão de mercados consumidores, fez com que o sistema de criação utilizado na 

avicultura industrial fosse repensado, gerando a busca por um produto mais saudável, com 
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menores concentrações de resíduos químicos e menor geração de poluentes. Dessa forma, o 

consumo do frango caipira vem, aos poucos, conquistando a preferência do mercado consumidor, 

por se tratar de um modelo de produção diferenciado, de baixa densidade e crescimento lento, 

com abate realizado aos 90 dias de idade.  

As normas de criação de frangos caipiras foram regulamentadas pelo Ofício Circular n° 

007/99, do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, do Ministério da 

Agricultura e Abastecimento (BRASIL, 1999), o que garante a qualidade e segurança alimentar 

em relação ao produto que chegará ao mercado consumidor. 

Além de ser um produto alternativo, devido ao sistema de criação e à alimentação 

fornecida ao frango caipira, este apresenta características de coloração e textura diferenciadas, 

além de menor teor de gordura na carne, devido à maior movimentação dos animais, sendo, 

portanto, um alimento mais saudável que o frango de corte industrial.  

Entretanto, mesmo na produção de aves caipiras em sistema semi-intensivo, ocorre a 

geração de resíduos, constituídos pela cama contendo as excretas das aves geradas durante aquele 

ciclo de produção. No entanto, a cama de frango é ser rica em nutrientes, possibilitando sua 

utilização como adubo orgânico. O aproveitamento integral e racional de todos os recursos 

disponíveis dentro da propriedade rural aumenta a estabilidade dos sistemas de produção 

existentes, bem como maximiza a eficiência dos mesmos, reduzindo custos e melhorando a 

produtividade. A associação dos diversos componentes em sistemas integrados, que preservem o 

meio ambiente, estabelece o princípio da reciclagem, ou seja, o resíduo de sistema de produção 

um passa a ser insumo de outro sistema produtivo (KONZEN & ALVARENGA, 2008; 

FUKAYAMA, 2008).  

Considerando aumento significativo nos preços dos diversos insumos agrícolas e 

pecuários, trabalhar com diminuição dos custos torna-se uma obrigação para permanência em 

qualquer atividade agrícola ou pecuária. Assim, com os altos preços dos adubos químicos, o uso 

da cama de frango como alternativa torna-se uma saída viável (BENEDETTI et. al, 2009).  

Diante do exposto, acredita-se que a criação de aves caipiras em sistema semi-intensivo é 

uma alternativa viável, segura e sustentável, de modo a satisfazer as exigências por mercado 

consumidor atual. 

 

 

2.  OBJETIVO 
 

Implantar a criação de frangos de corte de linhagem caipira, no Setor de Zootecnia do 

IFMT, Campus Campo Novo do Parecis, garantindo o incentivo à adoção de práticas sustentáveis 

dentro deste segmento de produção.  

 

 

3.  METODOLOGIA  
 

O projeto possibilitou a implantação da criação de frangos caipiras de corte no Setor de 

Zootecnia do Instituto Federal do Mato Grosso/ Campus Campo Novo do Parecis, com posterior 

fornecimento da carne ao refeitório do referido Campus.  

A criação foi realizada de acordo com o ofício circular DOI/DIPOA nº 007/99 de 

19/05/1999, normatizado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que trata da 

criação de “Frango Caipira ou Frango Colonial” ou “Frango Tipo ou Estilo Caipira” ou Tipo ou 

“Estilo Colonial”. 

154 



Para possibilitar a criação das aves, foi realizada a reforma de um galpão avícola 

anteriormente desativado, porém com característivas construtivas ideais á criação de frangos de 

corte (Figura 1).  Dentre estas características estão: pé-direito de 3,5 m, telhas cerâmicas, laterais 

abertas apresentando tela, orientação no sentido leste-oeste, beiral de 1 m de comprimento, além 

de apresentar paisagismo circundante, com presença de árvores ao redor do galpão, o que 

possibilita o sombreamento do local. 

 
Figura 1. Galpão avícola desativado em fase de dimensionamento de piquetes. 

 

 As aves foram criadas em sistema de produção semi-intensivo, sendo mantidas 

confinadas em densidade máxima de 10 aves/m
2
 entre 17:00h e 7:00h, horário em que eram 

conduzidas a piquetes, contendo área de 3m
2
/ave.  

Foram utilizados 200 pintinhos de um dia, machos, da linhagem Pesadão Vermelho. Ao 

chegarem no galpão, os pintinhos foram alojados em círculos de proteção. Foi fornecido água e 

ração à vontade. A ração foi formulada de acordo com as exigências nutricionais da linhagem em 

cada fase de criação, porém sem adição de quimioterápicos e produtos de origem animal.  

As aves permaneceram confinadas até 21 dias de idade, fase em que foram criadas no piso 

contendo cama de bagaço de cana de açúcar, subproduto da produção de álcool, disponível em 

abundância na região. A cama de bagaço de cana de açúcar foi doada ao IFMT, o que reduziu os 

custos de produção.  

A partir do 21ª dia, as aves foram soltas em piquetes, com acesso ao pasto, formado de 

gramínea Tifton 85, caracterizado pela alta digestibilidade, sendo recomendada até mesmo para 

animais monogástricos.  

As aves foram abatidas com 90 dias de idade e fornecidas ao refeitório do Campus. O 

abate foi realizado em abatedouro contendo Selo de Inspeção Municipal, no município de 

Tangará da Serra.  

Ao final do ciclo de produção a cama utilizada foi reaproveitada como adubo orgânico 

tanto para as pastagens como na produção de legumes e verduras destinadas ao abastecimento do 

refeitório do Campus.  

Após a retirada das aves para abate foi realizado o vazio sanitário, no período de 15 dias. 

Após este período foi recebido novo lote de frangos, mantendo-se o ciclo de produção.   

 

4.  RESULTADOS 
 

Com a realização deste projeto foi possível reativar do setor de avicultura de corte do 

Campus (Figura 2), de forma sustentável, fornecendo 200 aves abatidas ao refeitório a cada 105 

dias, reduzindo os custos deste setor. Alem disto, foi possível reutilizar os resíduos gerados pela 
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produção das aves na produção vegetal, reduzindo assim, os custos de produção também neste 

segmento.   

 
Figura 2. Galpão avícola em produção, após a implantação do projeto. 

 

Foi observado que o galpão utilizado possui capacidade para expansão da produção, 

podendo-se criar até 300 aves a cada ciclo.  

Este trabalho foi um grande avanço na produção de frangos de corte dentro do Campus, 

sem deixar de ressaltar a importância da conscientização da população acadêmica em relação à 

práticas sustentáveis.  
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Resumo: Sistemas especialistas são programas que têm como objetivo simular o raciocínio de 

um profissional “expert” em alguma área de conhecimento específico, como um profissional 

em identificação de insetos. Em geral, são constituídos por uma série de perguntas que 

analisam informações e que são fornecidas pelo usuário do sistema, sobre uma classe 

específica de problema.   A presença de insetos potencialmente nocivos em áreas com plantios 

florestais pode ter várias consequências, como ocasionar danos econômicos, perda de 

produtividade, maior impacto sobre os programas de manejo integrado de pragas, maiores 

danos ambientais pelo uso frequente de agrotóxicos e redução de fontes de matéria prima. 

Devido a estes fatores vê-se a necessidade de investir em novas metodologias para minorar 

estas consequências negativas sobre os plantios florestais.   A espécie florestal utilizada no 

desenvolvimento do sistema especialista foi a Tectona grandis (teca), pelo seu grande espaço 

no cenário florestal brasileiro e conhecimento amplamente difundido das pragas nesta cultura. 

O banco de dados desenvolvido pelo programa foi constituído de 40 perguntas e imagens que 

levam a identificação de 23 espécies de insetos chaves para esta cultura florestal. O sistema foi 

programado em HTML 5 (Hyper Text Markup Language 5) para a  implantação em celulares e 

tablets para verificação da probabilidade de acerto por profissionais não entomologistas do 

setor florestal 

 

 

Palavras-chave: sistema especialista, inteligência artificial, proteção florestal. 
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INTRODUÇÃO 

        O projeto proposto trata do desenvolvimento de um Sistema Especialista para o 

diagnóstico das principais pragas que atacam a cultura da teca em todo o território 

nacional. Para tanto, será utilizado o conhecimento de um especialista no assunto, que 

fornecerá ao sistema as informações e situações que podem levar a um único resultado 

que esta causando a injuria ao indivíduo arbóreo, com um grau de confiabilidade igual 

ou superior a 90%, além de trazer junto com a identificação da praga, fotos dos danos 

(auxiliando a identificação) do inseto praga e uma ficha de informações adicionais sobre 

a praga identificada.  Existem várias espécies de insetos que podem causar danos 

significativos à produção e desenvolvimento de empreendimentos florestais com teca. 

Dentre o grupo dos lepidópteros desfolhadores, temos a espécie introduzida Hyblaea 

puera (Cramer, 1777) (lagarta-da-teca) como principal espécie praga, responsável por 

ocasionar perdas de 44,1% no incremento em volume de plantios de teca na Índia (Nair 

et al., 1996). Este inseto, possui ocorrência registrada nos municípios de Cáceres e 

Rosário Oeste, no estado de Mato Grosso (Peres Filho et al., 2002), tendo portanto 

potencial biológico para causar severos danos.  A espécie conhecida como bicho-do-

charuto Oiketicus geyeri Berg., 1877 pode produzir injurias as folhas da teca que não 

chega a traduzirem-se em danos econômicos (Ferreira et al., 2009). Porém, a dinâmica 

populacional desta espécie requer estudos, considerando-se uma analogia ao bicho-cesto 

Oiketicus kirbyi Guilding, 1827, onde ocorrem normalmente em baixas densidades em 

plantios de eucalipto, mas têm esporadicamente seu status elevado a praga secundária 

desta cultura (Zanuncio, 1992). Também de reduzida importância na cultura da teca 

tem-se a espécie polífaga Spodoptera cosmioides (Walker, 1898) (Lagarta-das-folhas-

da-mamona) que se encontra associada à destruição do limbo foliar de folhas novas e 

tenras da teca, porém sem ocasionarem perdas significativas (Peres Filho et al., 2006). 

Portanto, vê-se a necessidade de prevenir e controlar estes insetos pragas para uma 

produção proveitosa e com rentabilidade, portanto criou-se um sistema prático, pois o 

mesmo deverá ser operado por pessoas com diferentes níveis de instrução.   A base de 

conhecimento foi desenvolvida no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Campus 

Cáceres, onde no local com o apoio do especialista fotografaram-se casos de danos em 

teca.  Outra maneira de enriquecer o banco de imagens do sistema foi fotografando as 

coleções entomológicas da Universidade Federal do Mato Grosso, com a ajuda do 

158 



especialista responsável foi possível acrescentar mais fotografias dos insetos pragas 

listados no sistema. Após a elaboração e teste do sistema por outros especialistas da 

área, o próximo passo será a instalação do mesmo nos computadores do Instituto 

Federal para fins de aula prática da disciplina de Entomologia Florestal, onde os alunos 

poderão usufruir de um sistema complementar de aprendizado desenvolvido na própria 

Instituição e totalmente gratuito. 

 

METODOLOGIA. 

O sistema especialista foi desenvolvido no laboratório de Fitossanidade do 

Instituto Federal Campus Cáceres, em um computador móvel onde se utilizou a 

linguagem de programação HTML 5 (Hyper Text Markup Language 5). O 

conhecimento adquirido foi constituído de 40 perguntas simples e objetivas baseadas no 

tipo de injuria e morfologia do inseto juntamente com imagens que levam a 

identificação de 23 espécies de insetos chaves para esta cultura florestal.  Juntamente 

com a base de dados desenvolve-se um banco de imagens com ilustrações de injúrias 

produzidas pelo inseto e do próprio inseto para facilitar a identificação e precisão do 

diagnóstico final. Para a captura das fotografias foi utilizado neste projeto a câmera 

digital Canon Rebel EOS T3 juntamente com a lente Canon EF 100mm f/2.8 Macro 

USM, possibilitando fotografar insetos muito pequenos com extrema qualidade, como 

ilustrado na imagem a seguir: 

                

              Figura 1 Fotografia de Syntermes utilizando a câmera Canon Rebel EOS T3 

O método de identificação foi realizado por um conjunto de regras definidas 

pelo especialista e conforme o usuário define qual o possível sintoma, o sistema exclui 

as que não são pertinentes e aponta para a possível causa.  Para a avaliação da praga foi 
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criado dois cenários de possível atuação da mesma: teca enquanto muda em viveiro e 

teca indivíduo adulto em campo.  

A porcentagem de acerto do programa para diagnose e manejo de pragas da teca, 

durante as fases de validação e na verificação da confiabilidade do sistema proposto, 

será submetida ao ajuste da distribuição de frequência binomial observada, comparada à 

frequência binomial esperada, pela formula:  

 

    
∑          

  
   

   
 

em que,  Foi = frequência observada ou porcentagem de acerto do SE; e  Fei = 

frequência esperada (95% de acerto) para um erro de probabilidade de 5%. As análises 

estatísticas serão realizadas com o emprego do programa R (R Development Core 

Team, 2005). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foi possível desenvolver um programa que se mostrou de fácil manuseio e que 

tem potencial para vir a ser uma importante ferramenta para identificação de insetos 

praga na cultura da teca. Um dos fatores que foi levado em consideração no 

desenvolvimento do programa foi a implantação de uma interface simples e prática 

como apresentado na figura 2, evitando alguma distração do operador no manejo do 

programa. 

 

                                Figura 2 Página inicial do programa ENTOTECA. 
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O desenvolvimento da base de conhecimento do programa possibilitou um 

enorme aprendizado, a busca em literatura, periódicos e especialistas de pragas fez com 

que esse banco de dados seja um dos mais completos em relação a cultura da teca.    De 

posse de todas essas informações foi desenvolvida uma tabela classificando os 

principais insetos pragas desta cultura com relação a ordem, família e número de 

espécies que causam dano: 

 
                Tabela 1 Relação dos principais insetos pragas da cultura teca conforme ordem e família 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar as características silviculturais de um povoamento de 

Acaciamangium aos 36 meses de idade, conduzido sob sistema de iLPF,  na região de Cáceres, MT. 

Para isso foram utilizados dados obtidos por amostragem nos meses de novembro e dezembro de 

2013, sendo mensurados 345 indivíduos do povoamento. Foram avaliadas as variaveis: diâmetro a 

1,30 m em relação ao solo (DAP); altura total (Ht); n° de furcações (nF); altura da 1° furcação (HF); 

danos ao fuste (Df) e mortalidade (M). As árvores apresentaram baixos valores de DAP e Ht, além 

elevada mortalidade. Os valores de nF, HF e Df apontaram para uma baixa qualidade do fuste, o que 

limita o uso da madeira e desagrega valor ao produto final.A elevada ocorrência de árvores doentes 

afetou negativamente o sucesso do componente florestal. 

 

Palavras-chave: ILPF, Agrossilvipastoril, Acacia mangium. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Acacia mangium é uma espécie pertencente à familia Mimosaceae (Leguninosae), sendo 

apenas mais uma representante do gênero Acacia, que abrange em torno de 1.100 espécies. 

Essa árvore é nativa do nordeste da Austrália, Papua-Nova Guiné e porção oriental da 

Indonésia (Moluccas e Irian Jaya). A espécie apresenta crescimento satisfatório sobre solos 

erodidos, rochosos, ácidos e pobres em minerais. É uma espécie pioneira, crescendo melhor a 

pleno sol. Outra característica é a associação simbiótica com bactérias do gênero Rhizobium, 

permitindo a fixação do N2 atmosférico. A associação com fungos micorrízicos também 

ocorre, auxiliando na absorção de micro e macronutrientes, principalmente o fósforo. 

(A.C.T.I., 1983). 

A espécie se destaca por possuir um crescimento relativamente rápido (VEIGA et al., 

2000) e desenvolvimento satisfatório em várias regiões do país, não sendo exigente em solos 

(DUBOIS et al., 1996). 

Por causa destas características, esta espécie é usada na silvicultura, na arborização 

urbana e rurale, principalmente, na recuperação de áreas degradas (DUBOIS et al., 1996; 

ATTIAS et al., 2013). Sua madeira de é usada na produção de moirões, construção civil, 

como quebra-ventos entre outros (ATTIAS et al., 2013). 

Uma alternativa silvicultural para esta espécie é sua introdução em sistemas consorciados 

de produção. O sistema agrossilvipastoril, também denominado integração lavoura-pecuária-

floresta (iLPF), permite a otimização do espaço produtivo com cultivo de árvores, culturas 

agrícolas e pastagem no mesmo local. Desta forma a produção é mais diversa e a renda do 

produtor rural pode ser incrementada. 

Segundo Kluthcouski & Aidar (2003), o plantio de árvores em pastagens pode resultar 

em vários benefícios para os componentes do ecossistema: clima, solo, microorganismos, 
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plantas forrageiras e animais. Dessa forma, o produtor, além de garantir condições ambientais 

mais propícias para suas pastagens e criações, garante também, um suprimento de madeira 

(RIBASKI et al., 2005). 

Nesse contexto, é importante o estudo de espécies florestais em sistemas de iLPF a fim de 

a avaliar o potencial de crescimento e estabelecimento, servindo de subsidio para  produtores 

na tomada de decisão na hora da escolha da espécie florestal. 

Diante do exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desempenho silvicultural de 

Acacia mangium, aos 36 meses de idade, conduzido sob sistema de iLPF na região de 

Cáceres, MT. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

 O estudo foi realizado em área de iLPF no IFMT Campus Cáceres. O clima da região é 

caracterizado como verão úmido e inverno seco (Awi, Köppen), ou seja, clima tropical 

chuvoso, em que a temperatura média anual varia entre 23
o
C e 25

o
C, com índice 

pluviométrico anual relativamente elevado, porém com uma nítida estação seca (W), 

apresenta oscilação anual de temperatura, inferior a 5º C (EMBRAPA, 1982). O relevo é 

plano e o solo classificado como Latossolo Vermelho-Amarelo distrófico. 

O experimento foi implantado em novembro de 2010, sendo o plantio do componente 

florestal (Acacia mangium) realizado em fileiras triplas (renques), com espaçamento de 3x3 m 

nos renques e 23 m entre os renques. 

O preparo de solo foi pelo método convencional (gradagem pesada + niveladora) e nas 

linhas de plantio foi feito um sulco de profundidade média de 50 cm. O plantio foi realizado 

manualmente. A cultura agrícola plantada entre os renques da Acacia mangium foi o milho. 

 Foi feito um inventário nos renques centrais de Acacia mangium, abrangendo 40% de 

todos os indivíduos arbóreos da área de estudo. Os dados coletados foram: circunferência a 

1,30 m em relação ao solo (CAP); altura total (Ht); % de indivíduos com furcações (%F), ou 

seja, indivíduos com duas ou mais furcações; altura da 1° furcação (HF); danos ao fuste (Df) e 

mortalidade (M). Foram amostradas 345árvores. Os valores de CAP foram transformados 

para DAP (diâmetro a 1,3 m de altura) conforme Soares et al. (2011) (Equação 2). 

 

𝐷𝐴𝑃 =
𝐶𝐴𝑃

𝜋
                                                                         (2) 

 

Sendo: DAP= diâmetro a 1,3 m;CAP= circunferência a 1,3 m e π= 3,141592... 

As árvores foram distribuídas em classesde DAP pelo método de Sturgues (Equação 1): 

 
𝐾 = 1 + 3,322 ∗ log 𝑛                                                                 (1) 

 

Sendo: K = número de classes e n= número de árvores amostradas. 

O número de classes de diâmetro calculado pelo método de Sturges, com n igual a 345 

(número de árvores medidas), foi de 9,17. O maior valor observado foi de 17,8 cm e o menor 

de 1,7 cm. A amplitude total foi de 16,1 cm. Dividindo 16,1 por 9,17 obteve-se o intervalo 

das classes igual a 1,76 cm (aproximadamente 2 cm). Logo, foram descritas 9 classes de 

diâmetro com intervalo de 2 cm. 

 O povoamento vem recebendo anualmente tratos silviculturais como desramas de 

intensidade baixa. Os dados foram coletados entre os meses de novembro e dezembro de 

2013. 
 

 

 

163 



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O DAP mínimo e máximo de Acacia mangium foi de 1,7 e 17,8 cm, respectivamente. 

Nota-se que a maior frequência de diâmetros encontra-se na classe de 6,1 a 8 cm, próximo ao 

valor médio de DAP (8,56 cm). Esse padrão é característico de florestas equiâneas, onde a 

curva da distribuição diamétrica apresenta tendência normal (Figura 1). 

 

 
Figura 1. Distribuição diamétrica observada para Acacia mangium em sistema de iLPF, aos 36 meses 

em Cáceres, MT. 

Na Tabela 1 estão apresentadas as médias absolutas dos valores de diâmetro a 1,30 m de 

altura (DAP); altura total (Ht); altura da 1º furcação (HF) e médias relativas dos valores de 

indivíduos com furcações (%F); danos ao fuste (Df) e mortalidade (M) do povoamento. 

Tabela - 1. Valores médios de DAP (cm), HT (m), %F, HF (m)e percentual de Df e M (%) de árvores 

de Acacia. Mangium, aos 36 meses de idade,em sistema de iLPF em Cáceres, MT. 

DAP (cm) Ht (m) HF (m) %F Df (%) M (%) 

8,56 5,44 0,98 71 51,15 22,03 

 

VIERA et al. (2011), avaliando o desenvolvimento de eucalipto em consorcio com 

Acacia mearnsii, verificou aos 18 meses, valores de DAP médio de 7,9 cm e Ht de 8,5 m para 

Acacia mangium. O valor de DAP foi muito próximo ao observados neste estudo aos 36 

meses de idade, e o valor de Ht foi maior do que o obtido do presente estudo. Coêlho (2006), 

avaliando o desenvolvimento Eucalyptus grandis em consórcio com Acacia mangium 

observou para A. mangium altura de 5,5 m aos 24 meses. Isto pode indicar que a espécie não 

apresentou crescimento satisfatório.  

Em torno de 71% das árvores apresentaram furcações na altura média de 0,98 m em 

relação ao solo. Também foi observado que 51,15% das árvores apresentaram danos ao fuste, 

sendo a maioria com sintomas de cancro (Figura 2). Esses resultados apontam para uma baixa 

qualidade do fuste, o que limita o uso da madeira e desagrega valor ao produto final. Segundo 

TONINI & VIEIRA (2006), a Acacia mangium é altamente suscetível à podridão-do-lenho ou 

cerne, que está relacionada à permanência de galhos mortos na planta e à presença de 

ferimentos, o que propicia a invasão de fungos que causa danos. Vale ressaltar que não foi 

feito uma análise patológica para confirmar a doença no presente estudo. 

A mortalidade apresentou-se alta, 22,03%, indicando que a espécie não se adaptou bem 

ao local ou teve influência negativa de tratos silviculturais. Segundo Macedo et al. (2005), 

normalmente avaliações do potencial de estabelecimento são expressas por meio da 

porcentagem de sobrevivência das espécies florestais. 
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Figura 2. Cancro no fuste de Acacia mangium em sistema de iLPF, aos 36 meses em Cáceres, MT. 

 

4. CONCLUSÕES  

 

A baixa qualidade do fuste apresentada limita o uso da madeira e desagrega valor ao 

produto final. 

A elevada ocorrência de árvores doentes afetou negativamente o sucesso do componente 

florestal. 
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Resumo: Guadua paniculata (taboca) pode atuar como agente causador de perturbação, afetando a 

estrutura e composição florística local. Desta forma o objetivo deste trabalho foi avaliar a 

contribuição de Guadua paniculata no aporte de serrapilheira, em área de floresta secundária, 

localizada no pantanal matrogrossense. Foram instalados coletores suspensos para a coleta de 

serrapilheira durante seis meses, correspondendo ao período seco. O material foi triado, seco em 

estufa e pesado. Houve uma contribuição expressiva de Guadua paniculata na formação da 

serrapilheira no trecho de florestas estudada. A biomassa da serrapilheira de taboca, no período 

seco, foi de 39; 35; 39; 33; 18 e 25% em relação à biomassa total de serrapilheira, para os meses de 

abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Para todo o período analisado, o valor 

encontrado foi de 32%. A população de Guadua paniculata apresenta contribuição expressiva na 

formação da serrapilheira, em termos percentuais, no trecho de floresta estudada. 

 

Palavras-chave: perturbação, biomassa, taboca 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Bambus do gênero Guadua sp. (taboca) se beneficiam da abertura do dossel, 

ocasionada por perturbação na estrutura da floresta, e aumentam rapidamente sua densidade 

(SMITH, 2000). As tabocas agem também como agentes causadores de perturbação, 

influenciando na estrutura e composição florística local (FERREIRA, 2014). No solo, as 

tabocas tem um papel importante, pois a decomposição de seus colmos é lenta (SINGH et al., 

1999), contribuindo para a minimização dos processos erosivos (ZHOU et al., 2005). 

A dinâmica de desenvolvimento, reprodução, morte e decomposição de tabocas, afeta 

diversas características do ambiente, especialmente as relacionadas à densidade da vegetação, 

intensidade luminosa, e a estrutura vertical e horizontal da floresta (SILVEIRA, 2001). Dentre 

estas modificações, ocorrem alterações na produção de serrapilheira, com a participação da 

biomassa produzida pelos tabocais (TOREZAN & SILVEIRA, 2000). Desta forma, este 

trabalho objetivou avaliar a contribuição de Guadua paniculata Munro no aporte de 

serrapilheira, em área de floresta secundária localizada no pantanal matrogrossense. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi instalado em Cáceres – MT, no campus do IFMT. As coordenadas 

geográficas são: 57º40’51’’W e 16º11’42’’S, com altitude de 117 m. Sua área de vegetação 

original é de Savana Florestada (Cerradão), clima de Savanas tropicais com verão úmido e 

inverno seco (Awi, Köppen), ou seja, clima tropical chuvoso, em que a temperatura média 

anual varia entre 23°C e 25°C. O relevo é plano e o solo classificado como Latossolo 

Vermelho-Amarelo distrófico. 
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A área de estudo corresponde a um trecho de floresta secundária em estágio intermediário 

de sucessão, com 63 ha de extensão. Segundo informações de servidores mais antigos, a 

floresta está há pelo menos 30 anos sem intervenção antrópica. Observações de campo 

indicam alta densidade de Guadua paniculata (taboca).  

Para a coleta da serrapilheira foram utilizados seis coletores suspensos, de forma cônica, 

confeccionados com arame liso e tela de nylon com malha de 2 mm, permitindo a retenção da 

serrapilheira e o escoamento de água da chuva. A abertura de cada coletor apresenta forma 

circular com diâmetro de 0,70 m e área de 0,38 m
2
.  Os coletores foram distribuídos de forma 

sistemática, sendo amarrados com linha de nylon nas árvores e ficando suspensos a 0,5 m do 

solo. 

No presente estudo foi avaliado apenas o período seco (agosto e setembro de 2012 e abril 

a julho de 2013). O material coletado referente a cada mês foi seco ao ar e triado em frações 

folhas gerais, folhas de taboca, galhos gerais (material lenhoso), colmo de taboca (material 

lenhoso), material reprodutivo e outros (fração não identificável). Em seguida o material foi 

acondicionado em sacos de papel e seco em estufa de circulação de ar a 65 ºC até atingir peso 

constante. Após a secagem o material foi pesado em balança analítica, obtendo-se a massa da 

cada fração. Os valores foram convertidos para Mg . ha
-1

 e então calculada a contribuição da 

biomassa da serrapilheira de taboca, em porcentagem, em relação ao total. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados mostram uma contribuição expressiva de Guadua paniculata na formação 

da serrapilheira no trecho de florestas estudada. A biomassa da serrapilheira de taboca, no 

período seco, foi de 39; 35; 39; 33; 18 e 25% em relação à biomassa total de serrapilheira, 

para os meses de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro, respectivamente. Para todo o 

período analisado, o valor encontrado foi de 32% (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Valores médios de biomassa total de serrapilheira (Total), biomassa total de 

serrapilheira de Guadua paniculata (Taboca) e contribuição em termos percentuais da 

serrapilheira de Guadua paniculata em relação ao Total, para o período seco, em uma floresta 

secundária em Cáceres – MT. 

 

Mês Total (Mg . ha
-1

) Taboca (Mg . ha
-1

) Taboca (%) 

Abril 0,6467 0,1503 39 

Maio 0,5070 0,1684 35 

Junho 0,4637 0,1301 39 

Julho 0,6958 0,2284 33 

Agosto 2,4027 0,4217 18 

Setembro 1,4839 0,3237 25 

Total 1,03 0,24 32 

 

A serrapilheira é uma importante via de retorno de nutrientes ao solo (TOLEDO et al., 

2002), de maneira que a deposição, seguida de sua decomposição, é fundamental para a 

manutenção ou melhoria da fertilidade do solo. A expressiva contribuição de taboca na 

formação da serrapilheira pode exercer influencia sobre a heterogeneidade e qualidade do 

material no que tange ao teor e quantidade de nutrientes (SINGH & SINGH, 1999). Tal fato 

pode influenciar a fauna do solo. De acordo com Polyakova & Billor (2007), a qualidade da 

serrapilheira reflete na abundância, composição, e atividade dos microorganismos e fauna do 

167 



solo, que atuam na decomposição do material, que por sua vez determinam a taxa de 

decomposição e a dinâmica de nutrientes. 

 Outro fator que deve ser considerado, é a possibilidade do processo de ciclagem estar 

sendo afetado negativamente pela elevada contribuição da taboca na formação da 

serrapilheira. Uma serrapilheira pouco heterogênea, em sendo pobre em nutrientes, acabará 

por retornar baixa quantidade de nutrientes ao solo. Tal fato poderia dificultar ou até impedir 

o estabelecimento de espécies vegetais mais exigentes em fertilidade do solo. Diante do 

exposto, e realização de estudos com esta abordagem são importantes para subsidiar a adoção, 

ou não, de tratamentos silviculturais em áreas com elevada densidade de tabocas, com a 

finalidade contribuir para o processo de sucessão. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A população de Guadua paniculata apresenta contribuição expressiva na formação da 

serrapilheira, em termos percentuais, no trecho de floresta estudada. 

Estudos de aporte de nutrientes via serrapilheira em tabocais, bem como sua influencia 

sobre o processo de sucessão, são importantes para subsidiar a aplicação de tratamentos 

silviculturais nessas áreas. 
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Resumo: O presente estudo teve como objetivo avaliar a produtividade de 13 cultivares de alho (Allium 

sativum) vernalizadas e não vernalizadas, na região sudeste do estado do Mato Grosso. O ensaio foi 

instalado em maio de 2012. As cultivares não vernalizadas utilizadas foram: HozanL.V, Hozan, 

Amarante L.V, Chinês Real, Gigante do Núcleo, Amarante, Caturra, Curitibanos e Gigante Roxo. Já as 

cultivares Quitéria L.V, Caçador, Quitéria, e Jonas passaram pelo processo de vernalização anterior 

ao plantio. O delineamento utilizado foi em blocos ao acaso com 13 (treze) tratamentos (cultivares) e 4 

(quatro) repetições. Os parâmetros Agronômicos avaliados foram: diâmetro médio de bulbos (mm), 

peso médio de bulbo (gramas) e produtividade (kg.ha-1). Os dados foram submetidos a análise de 

variância e as médias comparadas pelo teste de agrupamento de Scott & Knott (1974). Verificou-se que 

a cultivar Quitéria L.V apresentou maior diâmetro e peso de bulbo em relação as demais cultivares 

testadas. As cultivares Quitéria L.V., Quitéria, Caçador, Hozan e Jonas apresentaram maior 

produtividade em relação as demais. Em geral a cultivar Quitéria L.V. mostrou-se mais adaptada nesta 

região. 

 

Palavras-chave: Allium sativum, vernalização, produtividade.  

1       INTRODUÇÃO 

O alho sendo um vegetal da família das liliáceas, é uma planta assexuada que se propaga 

por meio do plantio dos bulbilhos ou dentes.  

Ocupando a nível nacional o quarto lugar em importância econômica dentre as hortaliças, 

o alho (Allium sativum L.) é superado apenas pelas culturas do tomate, cebola e batata. 

A aplicação da técnica de vernalização, anterior ao plantio, altera as exigências 

agroclimáticas e reduz o ciclo desta cultura. A avaliação da adaptação de cultivares já 

existentes, submetidas a estudos na região é de extrema importância, visto que as técnicas de 

produção para esta cultura necessitam de elevada utilização de mão-de-obra estas, geralmente 

encontradas nas propriedades praticantes da agricultura familiar. 

 

2       MATERIAL E MÉTODOS  

A pesquisa foi realizada em uma área experimental do Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso, Campus São Vicente.  

O delineamento experimental utilizado foi blocos casualizados (DBC), com quatro 

repetições e treze tratamentos. Cada parcela com 1,0 m2 constituída por quatro fileiras de 1,0 

m linear, espaçamento de 0,25 x 0,10 m, totalizando 40 plantas/parcela.  Os bulbilhos utilizados 

foram adquiridos junto a Embrapa Hortaliças e Universidade Federal de Goiás, Campus Jataí, 

UFG. Os matérias genéticos provenientes da Embrapa Hortaliças foram: Quitéria L.V, Quitéria, 

Caçador, Hozan L.V, Hozan, Amarante L.V, Amarante, Jonas, Chinês Real, Gigante do Núcleo  

e os materiais provenientes  da UFG foram: Gigante Roxo e Curitibanos. 

As cultivares submetidas ao processo de vernalização anterior ao plantio, foram: Quitéria 

L.V, Caçador, Quitéria e Jonas. Estas foram acondicionadas em caixas de papelão e 

acomodadas em prateleiras dentro de uma câmera fria, onde ficaram 54 dias sob uma 

temperatura média de 5°C e umidade relativa do ar com média igual a 70%. 
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A adubação de plantio e cobertura foram realizadas de acordo com a as necessidades da 

cultura e interpretação da análise de solo. As irrigações por aspersão foram feitas quatro vezes 

por semana até 20 dias antes da colheita, utilizando-se uma lâmina em torno de 10mm. 

A colheita de todas as cultivares foi realizada aos 150 dias após o plantio. Após a colheita, 

as plantas foram curadas ao sol por cinco dias. Posteriormente, as plantas foram acondicionadas 

em ambiente protegido, onde foram curadas por 20 dias. Efetuada a cura, foi realizado o toalete 

dos bulbos coletando-se posteriormente os dados de produção. 

Foram avaliadas a produtividade (ton.ha-1), a massa média do bulbo (g) e o diâmetro médio 

do bulbo em (mm). A massa média e o diâmetro médio do bulbo foram obtidos por meio da 

média aritmética de 10 bulbos por parcela. 

Os dados originais foram submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo 

teste de Scott & Knott (1974) a 5 % de significância.  

 

3       RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Em relação ao diâmetro médio do bulbo, verificou-se a formação de 3 grupos distintos.  

  

Tabela 1 - Diâmetro médio de bulbos de alho curados, cultivados na região sudeste do estado 

do Mato Grosso. IFMT - Campus São Vicente Santo Antônio de Leverger, 2012. 
Tratamentos Diâmetro médio de bulbos (mm) 

Quitéria L.V (vernalizado) 

Caçador (vernalizado) 

Hozan L.V 

Hozan 

Jonas (vernalizado) 

Quitéria (vernalizado) 

Amarante L.V 

Curitibanos 

Amarante 

Caturra 

Chinês Real 

Gigante do Núcleo 

Gigante Roxo 

45,20 a 

39,80 b 

38,77 b 

36,37 b 

35,80 b 

34,72 b 

34,57 b 

31,25 c 

28,70 c 

28,00 c 

27,27 c 

27,02 c 

25,97 c 

CV (%): 9,77 

Média Geral: 33,24     

Médias seguidas pela mesma letra  na coluna não diferem significativamente entre-si pelo teste de Scott & Knott 

(1974) a (P < 0,05). 

 A variedade Quitéria L.V alcançou 45,20 cm de diâmetro sendo estatisticamente 

superior as variedades Amarante L.V, Caçador (vernalizado), Hozan, Hozan L.V, Jonas 

(vernalizado), e Quitéria (vernalizado) que comportaram-se com intermediárias em relação ao 

parâmetro avaliado, obtendo em média 36,67 cm, enquanto Amarante, Caturra, Chinês Real, 

Curitibanos, Gigante do Núcleo e Gigante Roxo obtiveram o menor diâmetro em relação as 

demais variedades (28,03 cm).  
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Figura 1. Efeito da associação do diâmetro médio de bulbos de alho curados, cultivados na região sudeste 

do estado do Mato Grosso, com a produtividade. IFMT - Campus São Vicente, Santo Antônio de 

Leverger, 2012. 

 

 Ao analisar o peso médio dos bulbos, constatou-se que a cultivar Quitéria L.V obteve o 

maior peso chegando à atingir 33,5 gramas, valor este bem superior as variedades Amarante 

L.V, Caçador, Hozan, Hozan L.V., Jonas e Quitéria que obtiveram em média 24,25 gramas 

sendo significativamente diferente de Amarante, Chinês Real, Curitibanos, Gigante do Núcleo 

e Gigante Roxo que pesaram apenas 15,35 gramas que não diferiram entre si (Tabela 2). Em 

estudo realizado por Oliveira et. al., (2003), as cultivares Chinês Real e Caturra foram as que 

apresentaram maior peso de bulbos. Já a Gigante Roxo, Gigante do Núcleo, Hozan e Amarante 

obtiveram menor valores. A diferença desta característica agronômica estudada também foi 

descrita por Menezes Sobrinho et al., (1999).  

 

Tabela 2 - Peso médio de bulbos de alho curados, cultivados na região sudeste do estado do 

Mato Grosso. IFMT - Campus São Vicente, Santo Antônio de Leverger, 2012. 

Tratamentos Peso médio de bulbos (g) 

Quitéria L.V (vernalizado) 33,50 a 

Caçador (vernalizado) 27,50 b 

Quitéria (vernalizado) 26,00 b 

Hozan L.V 25,50 b 

Amarante L.V 23,00 b 

Hozan 22,50 b 

Jonas (vernalizado) 21,00 b 

Chinês Real 19,50 c 

Curitibanos 18,00 c 

Gigante Roxo 17,00 c 

Gigante do Núcleo 14,50 c 

Amarante 13,62 c 

Caturra  9,50   c 

CV (%): 22,43 

Média Geral: 20,85 

Médias seguidas pela mesma letra  na coluna não diferem significativamente entre-si pelo teste de Scott & Knott 

(1974) a (P < 0,05). 

Notou-se ainda que a correlação entre peso do bulbo e produção obteve uma resposta linear, 

mostrando que quanto o maior peso de bulbo maior é a produção (Figura 2). 
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Figura 2 - Efeito do peso médio de bulbos de alho, cultivados na região sudeste do estado do 

Mato Grosso. IFMT - Campus São Vicente, Santo Antônio de Leverger, 2012.  

 

Após realização do estudo, observou-se que as Variedades Caçador, Hozan, Jonas, 

Quitéria e Quitéria L.V obtiveram significativamente uma maior produtividade média (4.011 

kg.ha-1) em relação a Amarante L.V, Caturra, Chinês Real, Curitibanos, Gigante do Núcleo e 

Hozan L.V., aparecendo no segundo grupo (2.581 kg.ha-1), sendo superior à Amarante e 

Gigante Roxo que foram as que menos produziram (1.750 kg.ha-1) (Tabela 3). De acordo com 

Oliveira et al., (2003), as cultivares Chinês Real (10.600 Kg/ha) e Caturra (9.680 kg.ha-1) foram 

que se destacaram na produtividade, sendo seguidas por Gigante do Núcleo (7.800 kg.ha-1), 

Gigante Roxo (8.020 kg.ha-1), Hozan (6.300 Kg/ha) e Amarante (8.000 kg.ha-1), diferindo dos 

resultados obtidos neste ensaio.  

Os valores médios de produtividades encontrados neste experimento ficaram abaixo da 

produtividade média nacional (Tabela 3). Provavelmente, essa grande diferença produtiva 

ocorreu devido a cultura do alho possuir uma alta sensibilidade aos fatores como: fotoperíodo, 

temperatura, altitude. 

  

Tabela 3 - Produtividade média de cultivares de alho curados, produzidas na região sudeste do 

estado do Mato Grosso. IFMT - Campus São Vicente, Santo Antônio de Leverger, 2012 
Tratamentos Produtividade (kg.ha-1) 

Quitéria L.V (vernalizado) 4.535,00 a 

Quitéria (vernalizado) 4.107,50 a 

Caçador (vernalizado) 3.882,50 a 

Hozan 3.792,50 a 

Jonas (vernalizado) 3.740,00 a 

Curitibanos 2.912,50 b 

Chinês Real 2.785,00 b 

Gigante do Núcleo 2.565,00 b 

Caturra 2.506,75 b 

Amarante L.V 2.387,50 b 

Hozan L.V 2.332,50 b 

Amarante 2.040,00 c 

Gigante Roxo 1.460,00 c 

CV (%): 14,94 

Média Geral: 2.974,14 
Médias seguidas pela mesma letra  na coluna não diferem significativamente entre-si pelo teste de Scott & Knott 

(1974) a (P < 0,05). 

 

4       CONCLUSÃO  

 Dentre as cultivares estudadas, a cultivar Quitéria L.V (vernalizado), apresentou maior 

diâmetro e peso médio de bulbos em relação as demais; 

y = 98,349x + 952,44
R² = 0,9317
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 As cultivares vernalizadas Quitéria L.V, Quitéria, Caçador, Hozan e Jonas foram as 

cultivares que apresentam maior produtividade; 

 Na condição estudada a cultivar Quitéria L.V apresento uma maior adaptabilidade a 

região sudeste do Estado de Mato Grosso; 

 
Agradecimento 

Agradecemos ao IFMT por disponibilizar as ferramentas para a eficaz coleta e apuração dos 

dados. 

 
5      REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALMEIDA, M., BONAVENTURA, C., LIMA, A. D., AZAR, L. Alho, Tecnologia em Gastronomia: 

Noções de Nutrição. 2006. 

 

MENEZES, S.J.A., CHARCHAR, J.M., ARAGÃO, F.A.S. Caracterização morfológica de 

germoplasma de alho por análises multivariada, componentes principais e variáveis canônicas. 

Horticultura Brasileira, Brasília, v. 17, n.2, 1999. 

 

 

 

 

 

173 



 

 

 

 

 

QUALIDADE SANITÁRIA DE GRÃOS DE MILHO ARMAZENADOS 

NA REGIÃO DE SORRISO E LUCAS DO RIO VERDE – MT 

 

 

Andre L. Arenhardt, Joabe G. da Silva Luan A. Scariot e Gilma S. Chitarra 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Bela Vista, Campus Sorriso. 

CEP 7889000 - Sorriso –MT 

E.mail: andrearenhardt@hotmail.com; joabegirao@gmail.com, gilma.chitarra@srs.ifmt.edu.br 

 

 

Resumo: O presente estudo foi conduzido com o objetivo de avaliara a qualidade sanitária de 

grãos de milho armazenados na região de Sorriso e Lucas do Rio Verde – MT. A cultura do milho é 

amplamente plantada na região do Médio Norte do Mato Grosso, e é considerado um dos produtos de 

maior importância econômica para o estado, principalmente por ser uma fonte energética utilizada 

para alimentação humana e animal, no preparo de rações animais, sendo cerca de 80% do milho 

produzido é utilizado na cadeia produtiva de suínos e frangos local e de outros estados brasileiros. 

Foram utilizados grãos armazenados da safra 2013/2014, coletados em unidades de armazenamento 

da região. Cada amostra coletada foi submetida ao “Blotter test”, sendo os grãos distribuídos sobre 

três folhas de papel de filtro contido em placas de Petri esterilizadas, sem desinfestação, e utilizadas 

400 sementes para o teste de sanidade. Foi utilizada uma solução de restrição hídrica, a -8MPa para 

inibir a germinação dos grãos. As placas foram incubadas a 22° ± 2, com 12 horas de fotoperíodo 

durante 7 dias. Após o período de incubação foi feita a identificação dos fungos presentes nos grãos 

com o auxílio de microscópio estereoscópio e microscópio composto. Os fungos mais frequentes 

detectados no município de Sorriso foram: Fusarium sp., Cladosporium sp., Penicillium sp., e para 

Lucas do Rio Verde foram Fusarium sp., Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp.  

 

 

Palavras-chave: Armazenamento, Fungos, Qualidade, Zea mays 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O Brasil está entre os maiores produtores de milho, com uma produção de 79.839 

milhões de toneladas, conforme o levantamento da safra de 2012/2013 (CONAB 2013). A 
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produção de milho safrinha da região Centro-Oeste neste período foi de 34.594,6 milhões de 

toneladas.  

A cultura de milho no estado de Mato Grosso ocupa uma área de 3.424,7 milhões de 

hectares, com uma produtividade média de 5.589 kg/ha e com uma produção de 19.139, 

milhões de toneladas na safra de 2013. 

A importância econômica da cultura do milho é caracterizada pelas diversas formas de 

sua utilização, constituindo-se em indispensável matéria-prima para diversificados complexos 

agroindustriais, tais como farinhas, óleo, amido e também na alimentação animal ou em 

rações industrializadas (EMBRAPA, 2007). O milho é utilizado para alimentação animal no 

estado e outra parte é exportada para a Ásia e Europa, e por isso existe uma grande demanda 

por armazéns para estocagem nos municípios de Sorriso e Lucas do Rio Verde.  

  O sistema de armazenagem dentro da cadeia produtiva do milho é um dos gargalos na 

produção agrícola local e nacional. Na região Centro-Oeste este fato apresenta uma 

peculiaridade que se destaca com mais intensidade das demais regiões. A carência de 

armazéns em vária microrregião e a concentração da capacidade estática nas empresas que 

recebem basicamente soja, gera a falta de espaços localizados para o recebimento de outros 

produtos, tal como o milho (CONAB 2013). 

O armazenamento inadequado em condições improvisadas, o qual os produtores são 

obrigados a armazenar os grãos de milho, dentro e fora dos armazéns, pode resultar em perdas 

quantitativas e qualitativas nos grãos, devido à presença de contaminantes nas fases de pré e 

pós-colheita de grãos, resultando em um risco na segurança alimentar de humanos e de 

animais. Alguns fungos, quando associados às sementes e aos grãos armazenados, causam 

deterioração severa ou, ainda podem produzir micotoxinas que comprometem a qualidade dos 

grãos, por serem nocivas à saúde humana e animal. 

A presença de fungos nos grãos de milho representa um importante indicativo de má 

qualidade sanitária dos grãos. Esses organismos são capazes de crescer em sementes e grãos 

armazenados, que em sua maioria são capazes de se desenvolverem em atmosfera com U.R. 

entre 65 e 95%, com ausência de água livre e alta pressão osmótica. Dentre esses fungos 

frequentemente detectados em grãos armazenados, estão vários gêneros, despontando como 

mais importantes, o gênero Aspergillus e Penicillium. Diante do exposto, o objetivo desse 

trabalho foi avaliar a qualidade sanitária de grãos armazenados da região de Sorriso e Lucas 

do Rio Verde.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A pesquisa foi desenvolvida no laboratório de Biologia do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, Campus Sorriso, com a utilização de grãos de milho 

armazenados provenientes das safras de 2012/213 e 2013/2014. O milho foi coletado em 

unidades de armazenamentos na região de Sorriso e Lucas do Rio Verde no estado de Mato 

Grosso. 
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Para a coleta das amostras, foi utilizado um calador tipo sonda para a coleta de 400 g em 

cada amostra simples, em 10 diferentes pontos da unidade, totalizando 4 kg resultando na 

amostra composta, e a mesma foi colocada em um balde para desinfecção com detergente 

com quaternário de amônio. Subsequente, cada amostra foi homogeneizada manualmente, e 

foi obtida uma amostra de 2 kg (quarteamento). As amostras foram acondicionadas em sacos 

de tecido de algodão e transportadas em caixas isotérmicas para o laboratório, onde cada 

amostra, depois de homogeneizada, foi subdividida em duas (2) sub-amostras: amostra A: 250 

gramas foram acondicionados em sacos de papel, utilizados para a detecção e identificação da 

microbiota fúngica; Amostra B: 250 gramas foram acondicionados em sacos plásticos 

mantidos em freezer, como contra prova.  

Os grãos de milho coletados na unidade de armazenamento foram levados para o 

laboratório de Biologia do IFMT Campus Sorriso, e para cada amostra 400 sementes 

utilizadas, distribuídos sobre o papel de filtro contido em placas de Petri esterilizadas, 

“Blotter test”. Para cada amostra foi realizado o teste de sanidade sem desinfestação. 

O teste consiste em dispor as sementes em placas de Petri de 15 cm (25 sementes /placa), 

totalizando 16 placas por amostra. Cada placa contém três folhas de papel de filtro 

previamente esterilizadas e umedecidas com solução osmótica a -0,8 Mpa de Na Cl. As placas 

contendo os grãos de milho foram incubadas em câmara de incubação a 20 ºC ± 2 ºC e 

fotoperíodo de 12 horas, durante sete dias. Após o período de incubação foi feita a 

identificação dos fungos presentes nos grãos com o auxílio de microscópio estereoscópio e 

microscópio composto. Para a identificação de espécies de interesse foi utilizado o meio de 

cultura Batata-Dextrose-Ágar (BDA) e os fungos foram classificados ao nível de gênero. 

 

3. RESULTADOS 

 

A qualidade dos grãos produzidos é importante para o destino dos produtos, pois poderá 

interferir na saúde humana, na produção animal, podendo assim sofrer restrições para 

exportação, interferindo na economia estadual e nacional. 

A detecção dos fungos associados aos grãos de milho apresentados neste estudo refere-se 

a resultados parciais. Os fungos mais frequentes detectados no município de Sorriso, nas 

amostras dos grãos de milho depois de submetidos ao “blotter test”, sem desinfestação 

superficial, foram: Fusarium sp., Cladosporium sp., Penicillium sp. Nas amostras de grãos de 

milho provenientes de Lucas do Rio Verde, os fungos mais frequentes foram: Fusarium sp., 

Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. 

Os fungos menos frequentes detectados nas amostras dos grãos de milho de Sorriso, 

depois de submetidos ao “Blotter test”, sem desinfestação superficial, foram: Aspergillus sp. e 

Rhizopus sp. Para as amostras de grãos de milho armazenados em Lucas do Rio Verde, o 

fungo menos frequente foi o Cladosporium sp. 

Os fungos que apresentaram mais de 85% de ocorrência do município de Sorriso foram 

Fusarium sp. (99,9%) e Cladosporium sp. (86,6%), e o fungo Fusarium sp. apresentou 68% 

de ocorrência para o município de Lucas do Rio Verde, como mostra a tabela 1. 

Tabela 1 – Ocorrência (%) dos fungos associados aos grãos de milho armazenados. 
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 SORRISO LUCAS DO RIO VERDE 

FUNGOS  OCORRENCIA (%) OCORRENCIA (%) 

Aspergillus sp. 39 44 

Cladosporium sp. 87 20 

Fusarium sp. 100 68 

Penicillium sp 71 32 

Rhizopus sp. 7 32 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os fungos mais frequentes detectados no município de Sorriso foram: Fusarium sp., 

Cladosporium sp., Penicillium sp., e para Lucas do Rio Verde foram Fusarium sp., 

Aspergillus sp., Penicillium sp. e Rhizopus sp. A presença desses fungos nos grãos de milho 

armazenados representa um importante indicativo da qualidade sanitária dos grãos, onde um 

controle ineficiente pode acarretar em perdas qualitativas e quantitativas. Além disso, essas 

perdas podem trazer impactos econômicos consideráveis às indústrias e aos produtores de 

grãos. O levantamento sobre os fungos associados aos grãos de milho armazenados em 

Sorriso e Lucas do Rio Verde irá fornecer informações para as estratégias de controle visando 

a melhoria da qualidade dos grãos.  
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Resumo:O Brasil é o país com a maior biodiversidade mundial. Sua grande quantidade de 

biomas apresenta diferentes espécies com variadas. O Dipiteryxalatavog, popularmente conhecido, 

em Mato Grosso, como Cumbaru, é uma espécie que possui um fruto com uma amêndoa de 

propriedades nutricionais e sensoriais muito ricas, o que fazem do mesmo um atrativo para o homem 

e para animais. O óleo extraído do Cumbaru apresenta em sua composição 81 % de lipídios, 

possuindo vantagens para a produção do biodiesel. Diante do exposto este trabalho teve como 

objetivo comparar os catalisadores NaOH e KOH na produção do biodiesel a partir do óleo de 

cumbaru .  Para a produção do biodiesel realizou-se a reação de transesterificação em rota metílica, 

na razão molar 1:6- óleo:álcool, temperatura de 45
o
 C, usando os catalisadores NaOH e 

posteriormente o KOH, sob agitação constante. Após a caracterização dos biodieseis produzidos 

pelos dois catalisadores verificou-se que independente do tipo de catalisador usado, o biodiesel 

apresentou uma massa específica dentro das normas da ANP. A acidez resultou em valores acima da 

ANP (0,5  mg KOH/g) para ambos os catalisadores, KOH (0,63 mgKOH/g) e NaOH (0,525mg 

KOH/g).Este fato pode ter sido pelo fato de que óleo de cumbaru apresentou uma acidez de 1,26 

mgKOH/g, acima da determinada pela ANP para óleos (máx.1mg/g KOH), resultando em biodiesel de 

baixa qualidade.Uma alternativa para diminuir a acidez  do biodiesel e, consequentemente melhorar 

a sua qualidade seria fazer a neutralização do óleo de cumbaru.  

 

Palavras-chave:Biodiesel,Cumbaru, NaOH, KOH 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A busca pelo desenvolvimento sustentável e a prevenção de uma futura crise energética 

mundial levou ao desenvolvimento dos Biocombustíveis, ou seja, combustíveis produzidos a 

partir de fontes renováveis que desempenham o mesmo papel dos combustíveis fósseis.  

Dentre os biocombustíveis, destaca-se o biodiesel, combustível que pode substituir total 

ou parcialmente o emprego do óleo diesel. O Biodiesel pode ser produzido a partir reações de 

transesterificação de óleos vegetais, dentre esses óleos, o mais utilizado hoje, é o óleo de soja. 

No entanto, existem dezenas de espécies oleaginosas no Brasil que podem produzir Biodiesel. 

(VENTURINI & LORA, 2012). Dentre muitas destas matérias-primas potenciais para a 

produção de biodiesel, destaca-se o Cumbaru (Dipteryxalatavog).  
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 O Cumbaru é um fruto com várias denominações, dependendo da região que é colhido, 

tais como, Cumbaru (MS), Baru, Barujo, Coco-feijão, Cumarurana, Emburena-brava, Feijão-

coco e Pau-cumaru, sendo muito encontrados nos cerrados (LORENZI, 2008). O óleo 

extraído do Cumbaru apresenta em sua composição α-tocoferol e 81 % de lipídios 

insaturados, sendo muito utilizado em fins medicinais e industriais (SANO et al.,2004; 

DRUMMOND apud OLIVEIRA et al., 2011). Sua utilização para a obtenção de Biodiesel 

possui vantagens sobre algumas oleaginosas, visto que é um fruto que não faz parte, 

atualmente, da alimentação regular dos brasileiros, além do fato de ser uma planta perene, 

dispensando a replantação e no aspecto ambiental pode ser usada como reflorestamento de 

áreas degradadas (PEREIRA, 2010).  

O método geralmente utilizado na produção do biodiesel é a reação de transesterificação. 

Esta reação e afetada pela razão molar dos triglicerídeos e álcool, tipo de catalisadores, teor de 

ácidos graxos livres, teor de água dos óleos e gorduras, temperatura e tempo de reação 

(SILVA, 2008). O Biodiesel pode ser produzido a partir de catalisadores ácidos e básicos, 

usando a rota etílica e metílica (VENTURINI & LORA, 2012). 

Atualmente, a catálise homogênea em meio alcalino é o processo mais comumente 

empregado, e os catalisadores básicos, hidróxidos de sódio e potássio (NaOH e KOH, 

respectivamente) são os mais utilizados nas pesquisas.  Muitos estudos apontam vantagens 

deste tipo de catálise, tais como, menor tempo de reação, maior rendimento e seletividade, 

além de apresentar menor problema de corrosão dos equipamentos. Entretanto, um 

inconveniente desses catalisadores é que em presença de ácidos graxos livres pode ocorrer a 

formação de sabões, dificultando o processo de purificação do biodiesel (LOTERO et al. apud 

SILVA, 2008). 

Este trabalho teve como objetivo comparar os catalisadores NaOH e KOH na produção 

do biodiesel a partir do óleo de cumbaru . 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

As sementes de cumbaru foram obtidas de uma cooperativa rural na cidade de Poconé- 

MT. A extração do óleo de cumbaru, a produção do biodiesel e sua caracterização foram 

realizadas no laboratório de química do IFMT- Campus Cáceres.Para a caracterização do óleo 

de Cumbaru avaliou o índice de acidez e ácidos graxos livres, atravésda metodologia de 

Moretto e Fett (1998). 

A extração do óleo foi realizada no extrator de Soxhlet; utilizando o hexano como 

solvente (OLIVEIRA et al., 2011), ocorrendo em ciclos e lavagem contínua durante 8 horas. 

Posteriormente, as misturas líquidas resultantes foram levadas a um rotavapor a 60°C, para 

uma remoção total do solvente e separação dos óleos. 

Realizou-se a reação de transesterificação em rota metílica, na razão molar 1:6- 

óleo:álcool, utilizando como catalisador o hidróxido de potássio (KOH) a 1,5% (m/v) e como 

agente transesterificante, o metanol. A reação ocorreu a 45ºC, sob constante agitação durante 

o tempo de 1 h (GERIS et al., 2007). 

Posteriormente, a mistura reacional foi transferida para um funil de separação para 

permitir separação das fases: superior contendo biodiesel e inferior composta de glicerol, 

sabões, excesso de base e álcool. Após 24 horas, o biodiesel produzido foi lavado de acordo 

com a metodologia descrita por Geris et al., (2007).  Após a purificação, o biodiesel foi 

encaminhado para a caracterização físico-química. A caracterização do biodiesel foi realizada 

em termos das seguintes análises físico-químicas: rendimento, índice de acidez e massa 

específica, segundo a metodologia do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

Repetiu-se o experimento acima substituindo o catalisador KOH pelo NaOH, nas mesmas 

condições experimentais. 
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3. RESULTADOSE DISCUSSÕES 

 

Após a extração e avaliação de parâmetros físico-químicos para o óleo de Cumbaru 

verificou-se que o resultado de índice de acidez, ácidos graxos livres e massa específica foram 

de1,26 mg KOH/g; 5,26% e 900 Kg/m
3
,respectivamente. Este óleo apresentou índice de 

acidez e ácidos graxos livres elevados para produção do biodiesel. 

A tabela 1 apresenta os resultados de caracterização físico-química dos biodieseis 

produzidos a partir do óleo de cumbaru nos catalisadores KOH e NaOH. 

 

Tabela 1-Característica do biodiesel de óleo de cumbaru nos catalisadores KOH e NaOH 

 

Caracterização do Biodiesel Catalisador KOH Catalisador NaOH 

Rendimento  80,5% 75,3% 

Índice de acidez (mg KOH/ g) 0,63 0,525 

Massa específica (Kg/ m
3
) 882,8 867,6 

 

Como pode ser observado pela tabela 1,os resultados de massa específica para o biodiesel 

produzido com o catalisador KOH (882,8 Kg/m
3
) e com o NaOH (857,6) atenderam as 

especificações normalizadas pela ANP (850-900 Kg/m
3
). Independente do catalisador 

utilizado na produção do biodiesel, o índice de acidez para ambos apresentou um resultado 

acima da ANP (máx. 0,5 mgKOH/g).  

Gonçalves et al., (2009), afirma que resíduos gordurosos devem conter no máximo a 

acidez de 1 mg KOH/g para que atenda a acidez normalizada pela ANP de 0,5 mg KOH/g. De 

acordo com Silva (2011), as propriedades físico-químicas do óleo influenciam diretamente na 

qualidade do biodiesel e no seu rendimento. Esta afirmação pode ser corroborada com 

resultado encontrado neste trabalho. O óleo de cumbaru apresentou uma acidez de 1,26 

mgKOH/g, acima da determinada pela ANP para óleos (máx.1mg/g KOH), resultando em 

biodiesel de baixa qualidade. Uma alternativa para diminuir a acidez do biodiesel e, 

consequentemente melhorar a sua qualidade seria fazer a neutralização do óleo de cumbaru.  

Rodrigues et al. (2012)  encontrou uma acidez com óleo de cumbaru de 0,40 mg KOH/g, 

em rota etílica, resultado menor do que encontrado nesta pesquisa. A massa específica 

encontrada por este autor foi 870 kg/m
3
. 

O índice de acidez do biodiesel com o catalisador NaOH apresentou um resultado menor 

quando comparado com o uso do catalisador KOH. Esta diferença pode estar relacionada com 

o poder de neutralização de cada tipo de catalisador. O NaOH apresenta um menor raio 

atômico e , consequentemente uma maior força de atração exercida sobre os elétrons de uma 

ligação e um poder de neutralização ligeiramente maior quando comparado com o KOH 

(RUSSEL, 1994). Este fato pode ser comprovado pelo resultado do rendimento de cada 

catalisador, visto que com o KOH foi de 80,5% e o NaOH , 75,35%. Esta diminuição do 

rendimento com o NaOH pode ser explicado pelo fato de que, parte deste catalisador pode ter 

sido deslocado para a neutralização dos ácidos graxos livres, não sendo utilizado na sua 

totalidade, para a conversão de ésterres. 

Pereira (2010) encontrou um rendimento em massa de 91% na rota metílica, superior ao 

estudo realizado neste trabalho. 

 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
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O óleo de cumbaru analisado e apresentou uma elevada acidez, e consequentemente 

obiodiesel produzido a partir desta matéria-prima apresentou um índice de acidez acima do 

limite máximo exigido pela ANP (0,5 mg KOH/g), independente do tipo de catalisador usado 

(NaOH ou KOH). O processo de neutralização deste óleo seria uma alternativa para diminuir 

a sua acidez e melhorar a qualidade do biodiesel produzido. A massa específica do biodiesel 

produzido para ambos os catalisadores estudados apresentou resultado dentro da ANP. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

 

Os autores agradecem o ao Instituto Federal de Educação e Tecnologia do Mato Grosso-

Campus Cáceres e ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica do CNPQ-

PIBIC/IFMT. 
 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
ANP Resolução nº 14 de maio de 2012. Disponível em: 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu. Acesso 

em: 04/08/2014. 

 

GERIS, R., et al.Biodiesel de soja – reação de transesterificação para aulas práticas de química 

orgânica. Química Nova,v.30 (5), 1369-1373, 2007. 

 

INSTITUTO ADOLFO LUTZ. Normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz. V.1: métodos químicos 

e físicos para análise de alimentos, 4ª ed.- 1ª impressão digital. IMESP. São Paulo – SP. 2005. 

 

LORENZI, H.Árvores brasileiras: manual de identificação e cultivo de plantas arbóreas nativas 

do Brasil. 3ed. vol. 2. Nova Odessa: Plantarum. 2009. 241 p. 

 

MORETTO, E.; FETT, R. Tecnologia de óleos e gorduras vegetais na indústria de alimentos. São 

Paulo: Varella, 1998. 149p. 

 

OLIVEIRA, L. C. P., et al.Estudo da extração e avaliação do  rendimento de óleo de baru. Rev. 

HestiaCitino. Vol. 1, No. 1, 2011, Página 20. 

 

PEREIRA, N. R. Estudos Oleoquímicos e Obtenção de Ésteres Metílicos e Etílicos a Partir do 

Óleo Extraído do DipiteryxAlatavog(Baru). 2010.Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de 

Uberlândia-programa de Pós-graduação em Química. 2010. 90p. 

 

RODRIGUES et al. Biodiesel etilico de baru (Dipteryxalatavog): caracterização físico-química e 

distribuição de massas. 52
o
 Congresso Brasileiro de Química, Recife-Pernambuco. 2012. 

 

RUSSEL, J. B. Química Geral. 2 ed. v.1. São Paulo: Makron Books.1994. 

 

SANO, S. M.; RIBEIRO, J. F.; BRITO, M. A.  Baru: Biologia e Uso. Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária – Embrapa Cerrados, Primeira Edição, 2004. 

 

SILVA, L. Estudos de óleo residuais oriundos de processo de fritura e qualificação desses para 

obtenção de monoésteres (biodiesel). 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia Química) – 

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Química, Universidade Federal de Alagoas, Maceió- AL. 

2008.52 p. 

 

VENTURINI, O. J.; LORA, E. E. S. Biocombustíveis vol. 1. Rio de Janeiro: Interciência. 2012. 

181 

http://nxt.anp.gov.br/NXT/gateway.dll?f=templates&fn=default.htm&vid=anp:10.1048/enu


  
 

 

INCIDÊNCIA DE HEMATOMAS EM CARCAÇAS DE BOVINOS 

TRANSPORTADOS POR DIFERENTES TIPOS DE CARROCERIAS NA 

REGIÃO DE CUIABÁ – MT 

 

Jorge Luiz da Silva1; William Bertoloni2; Janessa Sampaio de Abreu2 

1Instituto Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente – Núcleo Avançado de Jaciara - Rua Jurucê, s/n.º, 

Centro, Jaciara – MT/ e-mail: Jorge.silva@svc.ifmt.edu.br  
2Universidade Federal de Mato Grosso - UFMT 

 

Resumo: O presente trabalho objetiva avaliar o efeito do design da carroceria na qualidade de carcaça bovina. 

As condições de transporte e manejo pré-abate no estado de Mato Grosso e principalmente no município de 

Cuiabá são diferenciadas quando comparadas a outras regiões brasileiras, devido às condições climáticas e 

geográficas. Avaliou-se bovinos transportados por três tipos de carrocerias (caminhão truck, carreta baixa e 

carreta Double deck ou alta, de dois andares), onde foram mensuradas as seguintes características: Taxa de 

hematomas nas carcaças: extensão das lesões (Australian Carcass Bruise Scoring System), idade e local das 

lesões. Os animais transportados pela carreta alta (Double deck) apresentaram maiores taxas de hematomas, 

maiores situações estressantes.   

Palavras–chave: transporte de bovinos; manejo pré-abate; qualidade de carnes. 

INTRODUÇÃO: 

Há algumas décadas, o abate de animais de açougue era considerado uma operação 

tecnológica de baixo nível científico e não se constituía em um tema pesquisado seriamente por 

universidades, institutos de pesquisa e indústrias (DÁRIO, 2008).   

Somente foram intensificados os estudos referentes a esta técnica, quando se percebeu que 

os eventos ocorridos desde a fazenda até a etapa de abate do animal interferem na qualidade do 

produto final (ROÇA, 2002).  

Neste sentido, ROÇA (2001) aponta o transporte de animais (bovinos) para o abatedouro-

frigorífico como a primeira etapa crítica do abate humanitário, e está relacionado com o estresse 

animal, a qualidade de carne e de carcaça.  

GREGORY (1994) ressalta que o manejo pré-abate inadequado compromete o bem- estar 

animal, causando desde contusões, fraturas, arranhões, exaustão metabólica, desidratação, 

estresse térmico e até morte. Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo principal estudar o 

impacto entre as etapas de retirada dos animais da fazenda e sua condução até o frigorífico, 

explicando o efeito do tipo de carroceria utilizada no bem-estar e qualidade de carcaça de 

bovinos transportados e abatidos na região de Cuiabá (MT). 

 

MATERIAL E MÉTODOS:  

  

Os dados foram coletados em novembro de 2012 em um frigorífico da região centro-sul 

do estado de Mato Grosso, localizado no município de Cuiabá. Avaliou-se 85 animais, 

transportados (em distância menor que 50km) em 3 tipos de carrocerias: caminhão truck (18 

animais), carreta baixa (29 animais) e carreta alta (38 animais).  
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Na avaliação das contusões nas carcaças, seguiu-se o critério descrito pela Austrália 

Meat (AUS-MEAT, 2001), mensurando idade em recente (coloração avermelhada) e antiga 

(coloração amarelada), grau I: afeta somente o tecido subcutâneo; II: afeta também o tecido 

muscular e III: afetam tecido subcutâneo, muscular e ósseo), extensão (nível I: 1-10 cm; nível 

II: 11-20 cm e nível III: acima de 20 cm) e localização das lesões (traseiro, dianteiro, contra-

filé e ponta de agulha). As avaliações foram realizadas na linha de abate, logo após a retirada 

da pele, marcando “X” em desenhos de carcaças de um formulário específico para esta 

mensuração. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO:  

 

Observou-se que todos os tipos de carrocerias utilizadas para transporte, 

proporcionaram elevada incidência de hematomas nas carcaças dos bovinos, apresentando taxa 

superior a 60% com destaque para a carreta double deck (100%), demonstrando efeito no bem-

estar dos animais e qualidade de carcaça (Tabela 1). 

 
Tabela 1. Incidência de hematomas em carcaças de bovinos transportados em diferentes tipos de carrocerias. 

Tipos de 

carroceria 

Total de 

carcaças 

avaliadas 

Carcaças Total 

de 

lesões 

% de 

carcaças 

lesionadas 

Idade das 

lesões Sem 

lesão 

Com 

lesão 

Caminhão truck 18 6 12 23 66,00 R* 
Carreta baixa 29 6 23 53 79,31 R* 
Carreta double deck 38 0 38 129 100,00 R* 

TOTAL 85 12 73 205 85,88 R* 
R* = recentes 

 

Das 85 carcaças avaliadas, verificou-se que 85,88% (73) apresentavam alguma lesão, 

considerando todas as lesões, observou-se 205 hematomas no total de todas as carcaças 

analisadas. 

A seguir trabalhou-se somente com os dados das lesões. A maioria dos hematomas 

encontrados foram considerados recentes e de Grau 1 (Tabela 2), provavelmente devido ao 

manejo inadequado no embarque, transporte e desembarque.   
 

Tabela 2. Intensidade de hematomas em carcaças de bovinos transportados em diferentes tipos de carrocerias. 

Tipo de 

carroceria 

Grau das lesões Média dos 

dados Grau 1 Grau 2 Grau3 

Caminhão truck 19 4 0 0,64bc 

Carreta baixa 44 8 1 0,86b 

Carreta double deck 113 15 1 1,09ª 

 

Verificou-se efeito significativo para a carreta double deck, evidenciando que as carcaças 

dos animais transportados por este tipo de carroceria estão mais sujeitos a piores condições de 

bem-estar. 

Considerando a área superficial do hematoma e a localização na carcaça, valores 

significativamente elevados também foram obtidos nas carcaças provenientes de animais 

transportados pela carreta   double deck, para os outros tratamentos não se observou diferenças 

significativas (Tabelas 3 e 4). 
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Tabela 3. Extensão dos hematomas em carcaças de bovinos transportados em diferentes tipos de carrocerias. 

Tipo de 

carroceria 

Extensão das lesões Média dos 

dados Nível 1 

(1 – 10 cm) 

Nível 2 

(11 – 20 cm) 

Nível 3 

(> 20 cm) 

Caminhão truck 9 5 9 1,09 cd 

Carreta baixa 21 19 13 1,34 bc 

Carreta double deck 51 43 35 1,81 a 

 

Percebe-se que grande quantidade de extensões entre 11 cm e acima de 20 cm, o que denota 

além de graves condições de bem-estar animal, perdas significativas, pois as partes lesionadas 

devem ser retiradas da carcaça no DIF (Departamento de Inspeção Final). 

Com base nisso uma das grandes preocupações, diz respeito à localização das lesões nas 

carcaças, onde estas perdas podem ser maiores, dependendo dos cortes cárneos que serão 

lesionados. A tabela 4 retrata a localização das lesões nas carcaças. 

 
Tabela 4. Localização dos hematomas em carcaças de bovinos transportados em diferentes tipos de carrocerias. 

Tipo de 

carroceria 

Local das lesões 

Dianteiro Traseiro Contra-filé Ponta de agulha 

Caminhão truck 0 13 9 1 

Carreta baixa 0 37 13 3 

Carreta double deck 0 97 27 5 

 

BONFIM (2003), ressalta que traumatismo e contusões são bastante comuns no transporte 

de bovinos, devido à densidade inadequada; tipo de piso, carroceria do veículo com defeitos, 

excesso de velocidade nas curvas, aceleração e freadas bruscas durante a viagem. Estas carcaças 

com fraturas e/ou hematomas resultarão em perdas financeiras, não apenas para o frigorífico, 

mas também para os pecuaristas.   

 

CONCLUSÕES  

Conclui-se que os bovinos transportados pela carreta  double deck apresentaram índices 

de hematomas na carcaça. Considerando as condições do estudo e indicadores de bem-estar e 

qualidade de carcaça utilizados o caminhão tipo truck e carreta baixa apresentaram melhores 

resultados em comparação à carreta  double deck.    
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Resumo: A tomada de decisão para a seleção do sistema de plantio mecanizado é feita pela 

avaliação dos desempenhos operacionais e econômico das atividades. O presente trabalho foi 

conduzido na área experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso Campus Cáceres. O estudo teve por objetivo, avaliar a capacidade operacional e o custo 

operacional do preparo de solo mecanizado realizado com um subsolador. Os custos operacionais do 

trator e dos implementos foram estimados em R$ h
-1

 efetivamente trabalhadas por ano. O maior custo 

fixo está representado pela depreciação do trator. O consumo de combustível foi o que mais implicou 

nos custos variáveis. Considera-se baixa a eficiência de campo, no entanto, a eficiência de campo 

depende de vários fatores como: condições das máquinas, habilidade do operador, velocidade de 

deslocamento, condições do solo, tamanho da área, entre outros, podendo sofrer variação em cada 

situação de trabalho.  
 

Palavras-chave: Subsolador, Capacidade operacional, Custos operacionais  

 

1. INTRODUÇÃO  

Define-se preparo do solo como o rompimento periódico da massa contínua do solo, o 

qual pode ser realizado por inversão de camadas, por deslocamento lateral-horizontal, por 

desagregação subsuperficial ou por revolvimento rotativo (GAMERO & LANÇAS, 1996) 

que, quando usado de forma racional influência o crescimento inicial das plantas, a 

uniformidade e a produtividade da floresta, além de ter relação direta com o potencial de 

conservação do solo. Dentre as diversas opções de preparo, a subsolagem tem se consolidado 

na área florestal, devido aos seus efeitos benéficos sobre o solo e às suas vantagens 

operacionais e econômicas (GONÇALVES et al., 2002) 

Desempenho operacional das máquinas agrícolas são conjuntos de informações que 

determinam seus atributos ao executarem operações sob determinadas condições de trabalho. 

A avaliação das características operacionais, no caso dos tratores e implementos agrícolas, é 

feita pela capacidade de campo, a qual é estimada pela área trabalhada em uma unidade de 

tempo. A capacidade de campo pode ser teórica, efetiva ou operacional (MIALHE, 1974). 
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A tomada de decisão para a seleção do sistema de plantio mecanizado é feita pela 

avaliação dos desempenhos operacionais e econômico das atividades. Entretanto, a adoção do 

sistema de plantio não irá depender somente da capacidade operacional e do custo, mas 

também, da qualidade do plantio, o que determina se a operação está adequada ou não aos 

padrões do local. 

 

2. METODOLOGIA  

 O presente trabalho foi conduzido na área experimental do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus Cáceres. Para realizar o estudo 

utilizou-se uma área de aproximadamente 2160 m
2 

(18 x 120 m), onde a mesma se encontrava 

em pousio, sendo esta anteriormente utilizada para criação de bovinos.  

 O preparo do solo foi realizado com um subsolador de uma haste (parabólica) 

trabalhando a uma profundidade de 46 cm e com uma distância entre linhas de 3 m, com as 

seguintes especificações técnicas:  

 Subsolador com uma haste parabólica em aço forçado; tamanho de bico 75 x 450 mm; 

peso 425 kg; 

 

Para compor o conjunto mecanizado utilizou-se um trator agrícola de pneus, marca 

New Holland, modelo TM7010, com as seguintes especificações técnicas: 

 Motor com rotação nominal 2200 rpm; potência na rotação nominal 141cv (104 kW); 

torque a 1400 rpm (610 Nm); aspiração turbo intercooler; 6 cilindros com capacidade 6,7 

litros; sistema de injeção com bomba rotativa; capacidade de levante hidráulico a 610 mm 

do olhal com 2 cilindros auxiliares  (6475 Kg). 

 Para se estimar os custos operacionais, foi necessário conhecer o consumo de 

combustível, este foi obtido por diferença de massa específica e posteriormente transformado 

em litros. Adaptou-se um tanque auxiliar de combustível para quantificar este consumo, onde 

se obteve a massa específica antes e após a atividade.  Para isso, utilizou-se uma balança 

digital, marca Luxor, modelo 5386. 

A coleta de dados de tempos foi efetuada pelo método de cronometragem de tempo 

contínuo (tempo gasto para o preparo de toda a área) e através da paralização do cronometro 

(velocidade real de deslocamento, calculada em função do tempo de percurso da área). A 

profundidade de trabalho foi obtida por medição com trena in loco. 

 

2.1.  Capacidade operacional do conjunto mecanizado e Custos operacionais  

Para a realização desse estudo utilizou-se a metodologia proposta por (PACHECO, 

2000). O autor afirma que a quantidade de trabalho que as máquinas e implementos agrícolas 

são capazes de executar por unidade de tempo denomina-se capacidade operacional. 

Os custos foram estimados pela metodologia proposta por (PACHECO, 2000 & 

SIQUEIRA, 2012). Nesta metodologia os custos com máquinas agrícolas são normalmente 

divididos em dois componentes principais: custos fixos (CF) e custos variáveis (CV).  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Segundo (PACHECO 2000), uma maneira para se reduzir custos de produção é 

aumentar a eficiência de campo das operações de máquinas agrícolas. 

Na tabela 1 estão representados os dados obtidos referentes às capacidades de campo 

teórica, efetiva e a eficiência de campo. 
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Tabela 1. Capacidade de campo teoria, efetiva e eficiência de campo. 

Preparo do solo (subsolagem) 

Capacidade Campo Teórica (CcT) 

Velocidade (km h
-1

) Largura entre linhas (m) N° de Passadas CcT (ha h
-1

)  

7,6 3 2 1,14 

Capacidade Campo Efetiva (CcE) 

Velocidade (km h
-1

) Tempo (Hrs) Área (ha) CcE (ha h
-1

)  

7,6 0,43 0,216 0,51 

Eficiência de Campo (EC%) 

CcE (ha h
-1

)  0,51 

CcT (ha h
-1

)  1,14 

EC % 0,45 

 

Pela tabela 1 nota-se que, a eficiência de campo está abaixo da eficiência estimada 

pela American Society of Agricultural Engineers (ASAE) citado por (PACHECO, 2000), 

onde trabalhando em uma velocidade entre 4-7 Km h
-1

, a eficiência seria de 70-90%.  

Porém, a eficiência de campo depende de vários fatores como: condições das 

máquinas, habilidade do operador, velocidade de deslocamento, condições do solo (humidade, 

estrutura, compactação, ondulações) tamanho da área, entre outros, podendo sofrer variação 

em cada situação de trabalho.  

Os custos operacionais do trator foram estimados em R$ h
-1

 para 1000 horas de 

trabalho efetivamente trabalhadas por ano. Já os custos operacionais do subsolador foram 

estimados em R$ h
-1

 para 400 horas de trabalho efetivamente trabalhadas por ano. 

 A tabela 2 representa as estimativas dos custos operacionais do conjunto mecanizado 

(R$ ano
-1

). 
 
Tabela 2. Custos fixos e variáveis  

Preparo Subsolagem 

CF R$ ano
-1

 26.097,59 

CV R$ ano
-1

 146.772,96 

Total 172.870,55 

Total em 5 anos 864.352,75 

 

Analisando a tabela 2, verifica-se que, os custos variáveis foram o que mais 

implicaram no custo operacional.  

Nas figuras 1 e 2 estão representados graficamente os percentuais dos custos variáveis 

e fixos, respectivamente.   
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Observa-se na figura 1 que, o consumo de combustível foi o que mais implicou no 

custo variável e a manutenção do subsolador apresenta um valor abaixo de 1%. Quando 

analisamos a figura 2, verifica-se que, a depreciação do trator apresentou o maior custo fixo 

do conjunto mecanizado.   

 

4. CONCLUSÕES 

 O maior custo fixo está representado pela depreciação do trator; 

 O consumo de combustível foi o que mais implicou nos custos variáveis; 

 A eficiência de campo apresentou-se baixa. 

 

Agradecimentos  

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Mato Grosso (FAPEMAT) por ter 

concedido a bolsa e financiado o projeto. 

Ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus 

Cáceres, por apoiar a realização do trabalho.  

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

GAMERO, C.A.; LANÇAS, K.P. Ensaio & certificação das máquinas de mobilização periódica do 

solo. In: MIALHE, L.G. (Ed.). Máquinas agrícolas: ensaios & certificação. Piracicaba: FEALQ, 1996. 

cap. 9, p.463-514. 

 

GONÇALVES, J.L.M.; STAPE, J.L.; WICHERT, M.C.P.; GAVA, J.L. Manejo de resíduos vegetais e 

preparo de solo. In: GONÇALVES, J.L.M.; STAPE, J.L. Conservação e cultivo de solos para 

plantações florestais. Piracicaba: IPEF, 2002. cap.3, p.131-204. 

MIALHE, L.G. Manual de mecanização agrícola. São Paulo: Agronômica Ceres, 1974. 301p. 

 

PACHECO, E.P. Seleção e custo operacional de máquinas agrícolas. Rio Branco: Embrapa Acre, 

2000. 21p. (Embrapa Acre. Documentos, 58). 

SIQUEIRA, W. C. UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, Viçosa. Avaliação técnica e de custos 

da utilização do óleo de pinhão-manso em trator agrícola, 2012. 69f. Tese (Doutorado). 

Figura 1. Porcentagem dos componentes dos 

custos variáveis do conjunto mecanizado 

Figura 2. Porcentagem dos componentes dos 

custos fixos do conjunto mecanizado 

68% 
12% 

11% 

9% 

0% 

Custos variáveis do conjunto 

mecanizado 

Custo de combustível  (R$ /ano)

Custo do Óleo Lubrificante (R$ /ano)

Manutenção trator (R$ /ano)

Salário do operador (R$ /ano)

Manutenção  subsolador (R$ /ano)

2% 
1% 

0% 

53% 
32% 

12% 

Custos fixos do conjunto mecanizado 

Depreciação subsolador

R$/ano
Juros subsolador R$/ano

ISA subsoladorR$/ano

Depreciação trator R$/ano

Juros trator R$/ano

ISA trator  R$/ano

188 



CULTIVO DE MILHO SAFRINHA CONSORCIADO COM Brachiaria
ruziziensis NA REGIÃO DE  CAMPO NOVO DO PARECIS

Pedro G. G. B. de Souza, Wellington J. C. da Silva, Oleriana S. de Souza e Rosivaldo Hiolanda

IFMT
Campus Campo Novo do Parecis
Rodovia MT-235 Km 12 s/nº
78.360-000 – Campo Novo do Parecis – MT
pedro.souza@cnp.ifmt.edu.br, wellingtoncandido.cnp@hotmail.com, olerianasantos@gmail.com e
rosivaldo.ifcnp@hotmail.com

Resumo: O objetivo do trabalho foi avaliar o sistema de consorciação de milho-safrinha e
Brachiaria ruziziensis, submetidos a diferentes espaçamentos de milho-safrinha e tipos de semeadura
da espécie forrageira no que se refere à capacidade de produção de matéria seca da espécie forrageira
e a produtividade do milho-safrinha. O experimento foi realizado no campo experimental do IFMT –
Campus de Campo Novo do Parecis, onde foram utilizados dez tratamentos com três repetições.
Avaliaram-se a produção de matéria seca da espécie forrageira e a produtividade do milho safrinha e
suas interações. A variável massa total (MaT) apresentou diferença significativa em relação a
diferentes coberturas utilizadas. A combinação espaçamento e cobertura interferem significativamente
na produção da massa verde e massa seca da Brachiaria ruziziensis.

Palavras-chave: Integração lavoura-pecuária, Brachiaria ruziziensis, Zea mays, palhada.

1. Introdução
O Brasil é um dos poucos países em que é possível realizar o cultivo de mais de uma cultura

por ano na mesma área, como é o caso da sucessão soja e milho safrinha. Anualmente se cultivam
ao redor de 5 milhões de hectares com esta sucessão, que representa 34,7% da área de milho do país
(CONAB, 2009), mostrando a importância deste sistema de produção de grãos para a agricultura
nacional. No entanto, a produção de grãos continuada neste sistema de soja e milho safrinha pode
não se tornar sustentável, principalmente por problemas relacionados ao manejo do solo, como a
baixa produção de palhada, a redução do teor de matéria orgânica e as perdas de água por
evaporação, além de resultar em maior compactação do solo e beneficiar a erosão (Beutler &
Centurion, 2004), sendo a principal consequência o aumento da suscetibilidade destas culturas aos
períodos de estiagem ocasionando a diminuição da produtividade (FRANCHINI et al., 2008). Com
a formação e preservação de coberturas do solo (plantio direto na palhada), nas áreas sob o cerrado
podem ser conferidas mais economia, conservação física e química do solo e sustentabilidade dos
sistemas de produção. Da palha na superfície do solo resulta o aporte de matéria orgânico e nutriente
com interferência na eficiência da adubação química dos cultivos (CRUSCIOL et al.,2005;
CHAGAS et al., 2007).

Outro problema deste sistema é o baixo investimento realizado no controle das plantas
daninhas na cultura do milho safrinha, o que resulta em aumento da infestação e do banco de
sementes de infestantes nestas áreas. Uma alternativa para minimizar os impactos negativos desta
sucessão seria a introdução de plantas de cobertura no sistema (Torres & Saraiva, 1999), que pode
ser realizado após a colheita do milho safrinha ou consorciado ao mesmo. Nesse contexto,
forrageiras tropicais, como as braquiárias, sendo um exemplo a Brachiaria ruziensis, vem sendo
estudadas em consórcio com o milho safrinha, com bons resultados como opção de cobertura do
solo (DEBIASI et al., 2009). O cultivo consorciado é uma oportunidade para aumentar a
produtividade sem aumento de área cultivada. Neste sistema de cultivo a produtividade do milho
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não é afetada pela braquiária (Borghi & Crusciol, 2007), apresentando melhoria nas propriedades
químicas e físicas do solo (Amado et al., 2006), supressão de plantas daninhas (Gimenes et al.,
2011), entre outras. Baixas populações de plantas da forrageira podem proporcionar adequada
quantidade de massa seca para cobertura do solo (Ceccon et al., 2009; Gimenes et al., 2011), com
incremento na produtividade de massa da forrageira após a colheita do milho.

São inúmeros e incontestáveis os benefícios do sistema de produção consorciada de culturas
de grãos e espécies forrageiras. Contudo, algumas dúvidas ainda se fazem pertinentes e precisam
ser esclarecidas, como o espaçamento das culturas de grãos e o tipo de semeadura da espécie
forrageira para que se tornem técnicas simples e mais acessíveis aos produtores.

O objetivo deste experimento foi avaliar o sistema de consorciação de milho-safrinha e
Brachiaria ruziziensis, submetidos a diferentes espaçamentos de milho-safrinha e tipos de
semeadura da espécie forrageira no que se refere à capacidade de produção de matéria seca da
espécie forrageira e a produtividade do milho-safrinha.

2. Material e Métodos

O experimento foi realizado no campo experimental do Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia do Estado do Mato Grosso (IFMT), Campus Campo Novo do Parecis - MT. A área
experimental situa-se nas coordenadas 57°40’07” e 57°46’13” Oeste de longitude e 13o40'36" S e
13°40'58" de latitude Sul (GOOGLE, 2012). Segundo dados do Censo 2006, o clima é tropical, com
período de chuvas e de seca, bem definidos durante o ano. A temperatura média anual é de 24ºC e
a precipitação pluviométrica varia de 1.900 mm/ano a 2.400 mm/ano, sendo um Latossolo
Vermelho Amarelo distrófico.

O delineamento foi de blocos casualizados (DBC), com três repetições, e as parcelas terão a
dimensão de 4,0 m x 4,0 m, distribuídas de forma alternadas na área, onde, somente as duas linhas
centrais serão analisadas. Os tratamentos foram: Tratamento 1 – milho no espaçamento 0,45m +
braquiária a lanço; Tratamento 2 – milho no espaçamento 0,55m + braquiária a lanço; Tratamento
3 – milho no espaçamento 0,70m + braquiária a lanço; Tratamento 4 – milho no espaçamento 0,90m
+ braquiária a lanço; Tratamento 6 – milho no espaçamento 0,45m + braquiária no sulco de plantio
do milho; Tratamento 7 – milho no espaçamento 0,55m + braquiária no sulco de plantio do milho;
Tratamento 8 – milho no espaçamento 0,70m + braquiária no sulco de plantio do milho; Tratamento
9 – milho no espaçamento 0,90m + braquiária no sulco de plantio do milho; Tratamento 10 –
testemunha.

No mês de março ocorreu o preparo do solo para a semeadura com uma gradagem leve para
eliminar as plantas daninhas, sem a aplicação de herbicida. A semente de milho utilizada foi tratada
com os inseticidas Maxim e Cropstar, na braquiária não foi utilizado nenhum tratamento. A
adubação utilizada foi de 300 kg ha-1 de NPK.

No estádio V3 de desenvolvimento do milho foi aplicado inseticida e fungicida com trator
acoplado ao implemento Columbia. Vale ressaltar que foram encontrados percevejos e vaquinhas
atacando durante todo o ciclo da cultura (Anexo).

As avaliações de produtividade do milho safrinha foram realizadas nas duas linhas centrais de
seis metros de cada parcela, coletando cinco espigas de cada linha 110 dias após o plantio (grãos
com 25% de umidade). Avaliou-se os seguintes componentes de rendimento: diâmetro da espiga
(com o uso de paquímetro – centímetro (cm)); comprimento da espiga (uso de fita métrica – cm),
medindo-se da base ao ápice da espiga; o número de fileiras de grãos por espiga (contagem das
fileiras de grãos de 10 (dez) espigas, individualmente); massa de mil grãos (média da massa (gramas
(g)) de cinco subamostras de 100 grãos corrigida a 13% de umidade), estimando-se assim a massa
de mil grãos; e a produtividade (massa de grãos produzidos nas duas linhas centrais de cada parcela
corrigida para 13% de umidade estimando-se a produtividade para kg ha-1).

Após a colheita do milho safrinha foi avaliado a matéria seca (uso da balança de precisão) da
B. ruziziensis, foi coletada com o emprego de um gabarito de madeira quadrado, medindo 0,5 m2,
sendo três amostragens ao acaso em cada parcela. As amostras foram pesadas e armazenadas em
sacos de papel, em seguida levados a estufa a 65°C por 72 horas. Após a secagem do material,
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foram pesados em balança de precisão (uso da balança de precisão) para a obtenção da massa seca
(g). Os dados submetidos à análise de variância (ANAVA) e, quando significativos, (p<0,05)
analisados pelo teste Scott Knott.

3. Resultados e Discussão

De acordo com a análise de variância, as variáveis: massa de 200 grãos milho (MaD), média
do diâmetro das espigas (DiE), média do comprimento das espigas (CoE), média do número de
fileiras das espigas (NuF), ao ser submetidas ao teste F não diferiram entre si para os fatores
espaçamento (0,45; 055; 0,70 e 0,90 m) e cobertura (braquiária semeada na linha de plantio, a lanço
e sem semeadura da braquiária). Estes dados corroboram com Alvarenga et al. (2006) relatam que
o milho consorciado ou solteiro, quando semeado junto ou após a emergência do milho (estágio
V4), não apresenta redução significativa em sua produtividade, e quando observada, esta fica em
torno dos 5% de diminuição. Porém, de acordo com Borghi e Crusciol (2007) o tipo da semeadura
da B. ruziziensis realizada (linha e lanço) pode interferir na produção, observado também para a
massa de mil grãos e número de grãos por espiga sendo inferiores quando a semeadura da forrageira
é realizada na linha ou na entrelinha da cultura do milho. A variável massa total (MaT) apresentou
diferença significativa em relação a diferentes coberturas utilizadas (Tabela 1).

Tabela 1. Análise de variância da massa total (MaT) em relação aos diferentes espaçamentos e
coberturas utilizadas no consórcio milho com braquiária (Safra 2013).

FV GL SQ QM FC
Espaçamento 3 321560,65 107186,88 1,95ns

Cobertura 2 727981,17 363990,58 6,63 *

E*C 6 176364,22 29394,04 0,53 ns

Resíduo 24 1317116,59 54879,86
Total 35 2543022,63

ns - não significativo, *significativo a 5% de significância pelo teste F, CV: 23,19 %.

Tabela 2. Teste de média da massa total (MaT) em relação as diferentes e coberturas utilizadas
no consórcio milho com braquiária (Safra 20113).

FV Médias
Linha 843,19b
Lanço 996,65b
Testemunha 1190,73a

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem significativamente entre si pelo teste de Scott-Knott (p<0,5).

As variáveis massa verde (MvB) e da massa seca da B. ruziziensis (MsB) diferiram
estatisticamente entre si quando analisadas nas interações entre os espaçamentos e as coberturas
(Tabela 3,4,5,6,7 e 8).

Tabela 3. Análise de variância da produção de massa verde da Brachiaria ruziziensis (MvB)
em relação aos diferentes espaçamentos e coberturas utilizadas no consórcio milho
com braquiária (Safra 2013).

FV GL SQ QM FC
Espaçamento 3 1099,70 366,57 2,278ns

Cobertura 2 92552,70 46276,35 287,60**

E*C 6 3659,30 609,88 3,790*

Resíduo 24 3861,76 160,91
Total 35 101173,46

ns - não significativo, ** - significativo a 1% de significância pelo teste F * - significativo a 5% de significância pelo teste F,
CV: 17,74 %.

Tabela 4. Desdobramento dos tipos de espaçamentos em relação às coberturas utilizadas na
produção de matéria verde da Brachiaria ruziziensis (MvB) (Safra 2013).

Espaçamento Lanço Linha Sem forragem
0,45 230,17b 357,07a 0
0,55 267,67b 296,18b 0
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0,70 268,27b 269,32b 0
0,90 350,10a 283,42b 0

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de
probabilidade.

Tabela 5. Desdobramento do tipo de espaçamentos em relação às coberturas utilizados na
produção de matéria verde da Brachiaria ruziziensis (MvB) (Safra 2013).

Cobertura 0,45 0,50 0,70 0,90
Lanço 230,17b 267,67a 268,27a 350,10a
Linha 357,10a 296,19a 269,32a 283,42b
Sem forragem 0 0 0 0

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de
probabilidade.

Tabela 6. Análise de variância da produção de massa seca da Brachiaria ruziziensis (MvB) em
relação aos diferentes espaçamentos e coberturas utilizadas no consórcio milho com
braquiária (Safra 2013).

FV GL SQ QM FC
Espaçamento 3 1099,70 366,57 2,278ns

Cobertura 2 92552,70 46276,35 287,60**

E*C 6 3659,30 609,88 3,790*

Resíduo 24 3861,76 160,91
Total 35 101173,46

ns - não significativo, ** - significativo a 1%  pelo teste F * - significativo a 5% pelo teste F, CV: 17,74 %.

Tabela 7. Desdobramento dos tipos de espaçamentos em relação às coberturas utilizados na
produção de matéria seca da Brachiaria ruziziensis (MvB) (Safra 2013).

Espaçamento Lanço Linha Sem forragem
0,45 91,24b 128,26a 0
0,55 89,23b 110,33a 0
0,70 98,51b 101,03a 0
0,90 131,86a 101,32a 0

Médias seguidas pelas mesmas letras na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de
probabilidade.

Tabela 8. Desdobramento do tipo de coberturas em relação aos espaçamentos utilizados na produção de
matéria seca da Brachiaria ruziziensis (MvB) (Safra 2013).

Cobertura 0,45 0,50 0,70 0,90
Lanço 91,24b 89,23a 98,51b 131,86a
Linha 128,26a 110,33a 101,03b 107,70b
Sem forragem 0 0 0 0

Médias seguidas pela mesma letra na coluna não diferem estatisticamente entre si pelo teste de Scott-Knott, a 5% de
probabilidade.

4. Conclusões

A variável massa total (MaT) apresentou diferença significativa em relação a diferentes coberturas
utilizadas. A combinação espaçamento e cobertura interferem significativamente na produção da massa
verde e massa seca da Brachiaria ruziziensis.
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Resumo: Atualmente a responsabilidade civil do empregador está entendida de forma geral, para 

todos os casos de acidente do trabalho, como sendo subjetiva, ou seja há necessidade de 

demonstração de culpa por parte da empresa, para que esta responda pelo eventual dano sofrido pelo 

trabalhador.Tal entendimento está asseverado no art. 7º, inciso XXVIII da CF/88 que deixa claro que 

o empregador em caso de acidente do trabalho responde civilmente somente quando incorrer dolo ou 

culpa por parte da empresa .Nesse contexto nossa pesquisa surge no horizonte trabalhista objetivando 

a possibilidade do trabalhador ter ampliado sua tutela em caso de acidentes do trabalho quando o 

trabalho é desenvolvido em atividades que devido a sua própria natureza e condição são 

consideradas de risco. A metodologia usada para a abordagem da pesquisa é dialética, o 

procedimento análise histórica e comparativa de documentação indireta. Os resultados obtidos na 

pesquisa sinalizam uma forte e inovadora tendência do judiciário trabalhista pátrio adotar a 

responsabilidade civil objetiva. A pesquisa indica a compatibilidade da aplicação da 

responsabilidade civil objetiva para as situações em tela em consonância com o ordenamento 

jurídico, jurisprudência e doutrina brasileira.. 

  

 Palavras-chave: Acidente do trabalho, Responsabilidade civil no acidente do trabalho, Dano no 

acidente do trabalho 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

A responsabilidade civil remonta ao surgimento do direito e toma feições jurídicas com o 

direito romano, iniciando-se com a vingança privada, quando os homens faziam justiça pelas 

próprias mãos. Vigorava a Lei de Talião, compendiada na máxima “olho por olho, dente por 

dente” (SIGNIFICADO, 2014). 

O termo responsabilidade deriva-se do verbo latino respondere, que exprime a idéia de 

responder, garantir, assegurar, afiançar (SIDOU,1995). 

Dispõe Pereira (1998) que “com a Lex Aquilia, o instituto da responsabilidade civil sofre 

uma revolução e inova, ao atribuir ao elemento culpa, o fundamento na reparação do dano”.   

O instituto da responsabilidade civil, no entanto, possui diversas significações, 

constituindo-se, no dizer de Gonçalves (1995): “Em parte integrante do direito obrigacional, 

pois a principal conseqüência da prática de um ilícito é a obrigação que acarreta para o seu 

autor, de reparar o dano, obrigação esta de natureza pessoal, que se resolve em perdas e 

danos.”  

Tem-se, então, que a obrigação de reparar se origina da prática de um ato ilícito. Diniz 

(1999) conceitua responsabilidade civil como: “A aplicação de medidas que obriguem alguém 

a reparar dano moral ou patrimonial causado a terceiros em razão de ato por ela mesma 

praticado, por pessoa por quem ela responde, por alguma coisa a ela pertencente ou de 

simples imposição legal.”  
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Stoco (1994) coloca que “a responsabilidade civil envolve, antes de tudo, o dano, o 

prejuízo, o desfalque, o desequilíbrio ou descompensação do patrimônio de alguém”.  

A responsabilidade civil acarreta a obrigação do agente causador do dano (ilícito civil) de 

ressarcir o prejuízo causado a um particular e/ou ao Estado, perquirindo que essa reparação 

restabeleça o status quo ante ou indenize através de pagamento em dinheiro. Busca-se, então, 

que através da indenização o lesado seja recolocado ao estado anterior, como se a lesão não 

tivesse ocorrido.  

Entretanto, no infortúnio laboral, a prevenção se reveste de uma importância maior do 

que a consequente reparação do dano, isto porque a existência, a vida, é o bem mais valioso.  

De acordo com Raimundo Simão de Melo (2007) : “[...] muito mais importante do que 

indenizar simplesmente os efeitos danosos, é a sua finalidade preventiva das causas deste, 

porque indenização nenhuma é capaz de reparar uma vida humana perdida”.  

A própria Constituição Federal (CF/88) prevê no seu artigo 7º, inciso XXVIII, o direito 

de o empregado receber seguro em decorrência de acidente de trabalho a cargo do 

empregador e administrado pelo INSS (conhecido como SAT), sem excluir a responsabilidade 

pela indenização pelo Acidente do Trabalho, como se pode observar na transcrição a seguir 

(BRASIL, 2014) : “Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 

visem à melhoria de sua condição social: [...]XXVIII - seguro contra acidentes de trabalho, a 

cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, quando incorrer em 

dolo ou culpa; [...].” 

Percebe-se claramente que a CF/88 garante ao empregado o direito de ser indenizado em 

caso de acidente de trabalho. 

Dá inteligência desse magnífico dispositivo constitucional extrai-se que uma vez 

configurado o acidente do trabalho (conceito legal ), possibilita nascedouro para o trabalhador 

segurado (INSS) de dois direitos fundamentais: o benefício previdenciário acidentário que 

este faz jus segundo a incapacidade adquirida e a indenização por danos sofrido, este último 

tema de nosso trabalho. 

Para Carvalho (2009), ao se analisar e interpretar a Constituição Federal de 1988 deve-se 

considerá-la como um conjunto de direitos mínimos e não máximos, encontrando, assim, na 

carta magna o comando para que os direitos mais favoráveis ao trabalhador venham a ser 

fixados por meio de lei ou convenções coletivas. Quando a CF/88 declara que outros direitos 

podem ser conferidos ao trabalhador, cumpre tríplice função, as quais são: elaboração de 

normas jurídicas; hierarquia das normas jurídicas e interpretação das leis.  

Menciona-se que a CF/88 no seu artigo 5º, parágrafo 2º, assegura que os direitos e 

garantias previstos na constituição não excluam outros decorrentes do regime e dos princípios 

adotados, enfim, autoriza a recepção de outros direitos.  

Segundo Carvalho (2009) O Enunciado nº 37 foi aprovado na 1ª Jornada de Direito 

Material e Processual da Justiça do Trabalho, in verbis: “Responsabilidade civil objetiva no 

acidente de trabalho. Atividade de risco. Aplica-se o art. 927, parágrafo único, do Código 

Civil nos acidentes do trabalho. O art. 7º, XXVIII, da Constituição da República, não constitui 

óbice à aplicação desse dispositivo legal, visto que seu caput garante a inclusão de outros 

direitos que visem à melhoria da condição social dos trabalhadores.”  

Considerando os princípios e valores fundamentais mencionados nesta fase do estudo, 

ressalta-se que o artigo 7º da CF/88, não sofrer uma interpretação literal e isolada. Carvalho 

(2009) ainda salienta que: 

[...] não se vê como deixar de aplicar a teoria da responsabilidade 

sem culpa, caso o acidente de trabalho decorra de atividade 

normalmente de risco, com supedâneo no parágrafo único do art. 927 

do Código Civil, ou de danos ao meio ambiente do trabalho, nos 

termos do disposto no parágrafo 3º do art. 225 da CF e § 1º do art. 14 
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da Lei 6.938/81. Aplicando-se aos demais casos a regra geral da 

responsabilidade subjetiva de que trata o inciso XXVIII da 

Constituição Federal.   

Essa discussão leva-nos a porta de nosso estudo de que o artigo 7º da CF/88 em 

consonância com os princípios que norteiam o direito trabalhista e ainda com aplicação 

harmônica dos dispositivos legais dispostos no Código Civil Brasileiro/2002 que tratam do 

tema responsabilidade civil , autorizariam (nossa hipótese) a aplicação da responsabilidade 

sem culpa (objetiva) do empregador nos acidentes advindos da relação laboral, nas situações 

em que o acidente decorra da atividade de risco ou de acidente ambiental (meio ambiente do 

trabalho), nos demais casos aplicar-se-ia a regra geral prevista na interpretação literal do 

artigo 7º, inciso XXVIII da CF/88, a responsabilidade civil é subjetiva. 

 

METODOLOGIA 

 

  A abordagem deste estudo foi a dialética, segundo Vieira Pinto (1999), a dialética 

interpreta o processo da realidade vendo nela uma sucessão de fenômenos, cada um dos quais 

só existe enquanto contradição com as condições anteriores, só surge por negação da 

realidade que os engendra, e se revelará produtivo de novos efeitos objetivos unicamente na 

medida em que estes, sendo o ‘novo’ recém surgido, negam aquilo que os produziu. 

O procedimento  adotado foi a análise histórica e comparativa que de acordo com 

Skocpol (1994) : “a análise histórica comparativa é, na verdade, o modo de análise 

multifacetado ao qual se recorre quando há muitas variáveis e não há casos suficientes”. 

Documentação indireta foi a técnica usada por meio de pesquisa bibliográfica especializada, 

periódicos, artigos, jurisprudência, doutrina e bibliotecas virtuais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na pesquisa sinalizam uma forte e inovadora tendência do 

judiciário trabalhista pátrio adotar a responsabilidade civil objetiva (sem o elemento culpa) 

nos casos de acidentes do trabalho em que a atividade desenvolvida pela empresa seja 

considerada de risco devido a natureza do negócio e condições de desenvolvimento da função 

laboral do trabalhador.Um incremento significativo no rol dos direitos dos trabalhadores que 

vislumbra a ampliação dessa tutela como uma conquista de justiça social. 

 

CONCLUSÃO 

 

Pela pesquisa concluímos ser plenamente compatível com o ordenamento jurídico pátrio 

e a Constituição Federal de 1988 a aplicação da responsabilidade civil objetiva (sem 

demonstração de culpa) para os casos de acidentes do trabalho onde a atividade desenvolvida 

seja considerada de risco. 
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Resumo: O presente artigo surgiu a partir dos estudos e conteúdos discutidos na disciplina de 

Fonologia, Variação e Ensino no curso de mestrado em Letras – PROFLETRAS. O objetivo foi 

analisar textos de alunos e apresentar uma proposta de trabalho para o ensino de língua portuguesa 

no que se refere ao ensino e aprendizagem de Concordância Nominal. Assim, apontamos alguns dos 

inúmeros casos de “erros” possíveis na produção de textos escritos dos alunos em processo de 

escolarização. Trataremos, portanto, sobre algumas das violações das regras gramaticais praticadas 

na escrita. A partir do pressuposto teórico da sociolinguística analisamos o “erro” e propomos 

algumas atividades para minimizar dita ocorrência. Nesse sentido, nossa reflexão parte sempre da 

ideia defendida por (OLIVEIRA e NASCIMENTO, 1990, p. 35), de que nesse processo o aluno/sujeito 

é o ponto de partida de toda aprendizagem e não o conteúdo a ser estudado.  

 

Palavras – chave: Linguagem. Variação linguística. Preconceito linguístico.  

 

1. INTRODUÇÃO 

Para realização deste trabalho analisamos vinte redações de alunos do 1º ano
1
 do 

segundo segmento de EJA, do CEJA
2
 Creuslhi de Souza Ramos em Confresa-MT e vinte 

redações dos alunos da primeira fase do terceiro ciclo
3
, da E. E. Professor Demétrio Costa 

Pereira em Cáceres-MT. De todas as redações lidas encontramos fortemente as ocorrências de 

Variações sintáticas: Ausência de concordância nominal (singular/plural). 

Antes de darmos início à nossa análise, faremos uma breve reflexão sobre língua e 

noção de “erro”. Como sabemos a língua não é homogênea e por sua vez é dinâmica. Dentro 

da sala de aula apresentam-se realidades diversas de falantes de um mesmo idioma. Essas 

realidades diversas que chamamos de diferenças linguísticas não são “erros”, noção 

importante que o professor precisa trabalhar com seus alunos, inclusive para evitar o 

preconceito linguístico.  

A variação não pode ser vista como um “erro”, mas como um elemento que ajuda no 

processo de aprendizagem, se visto como uma fase da construção do saber sobre a língua 

formal. Precisamos entender que a variação linguística é só mais uma forma de uso da língua. 

                                                           
1
 Corresponde a 5ª e 6ª série do Ensino Fundamental. 

2
 Centro de Educação de Jovens e Adultos – Mato Grosso.  

3
 Corresponde à 7ª série do Ensino Fundamental. 
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Pois, como afirmam os autores OLIVEIRA e NASCIMENTO (1990, p. 38) “(...) O máximo 

que podemos dizer é que erros só são erros por não se ajustarem à ortografia oficial em 

vigor”. Dessa forma, o professor, consciente disso, entenderá que o dialeto falado pelo seu 

aluno difere do exigido pela escola. 

 

2.  A ESCRITA DOS ALUNOS: OLHANDO AS OCORRÊNCIAS 

 

Tomamos as ocorrências como exemplificações. Ao analisarmos as construções: Os 

menino viajou e Os pobre menino, verificamos que o plural está marcado apenas no primeiro 

elemento do enunciado. Mesmo assim, podemos dizer que do ponto de vista linguístico, ou 

seja, do ponto de vista do funcionamento da língua, não há nenhum problema, com o sentido 

atribuído aos enunciados e todo leitor consegue compreendê-los. O que visualizamos, 

portanto, é que estas construções estão em desacordo com a norma culta, sendo um erro, 

porém, apenas do ponto de vista gramatical.   

Logo, um “erro” para ser erro de fato, deve desconstruir a estrutura de uma língua, e o 

interlocutor, consequentemente, não entenderá a mensagem produzida pelo locutor. Assim, 

imaginemos um erro: Na hora correm muito os alunos do recreio, a ordem que rege a 

estrutura da língua portuguesa seria: Na hora do recreio os alunos correm muito ou Os alunos 

correm muito na hora do recreio. Como vemos este tipo de erro não ocorre nos falantes de 

língua portuguesa e se ocorresse estariam cometendo um erro morfossintático, pois, na 

construção, há irregularidade, deformação, equívoco não previsto no sistema da língua, que 

no dia-a-dia não é praticado pelo falante. 

Então, de que tipo de “erro”, estamos falando? Ensinar português é ensinar como a 

língua funciona e as dificuldades devem ser analisadas a partir da linguística. Para a 

compreensão desta problemática a sociolinguística aparece como uma teoria que se funda 

basicamente na conceituação de língua como sistema, intrinsecamente heterogêneo em que 

estão presentes fatores, intra e extralinguísticos como: classe, sexo, idade, etnia, escolaridade, 

estilo (BAGNO, 2004, p. 299). Logo, entendemos que o estudo da língua portuguesa não se 

resume a um conjunto de normas, todas registradas em um livro chamado gramática, que tão 

pouco deve ser descartado, pois este é o instrumento de ensinar sobre a língua ou norma culta. 

Por outro lado, não podemos esquecer o sujeito empírico, sentado na tradicional carteira 

escolar, que é falante de uma variante da língua portuguesa. É essa heterogeneidade que torna 

a língua dinâmica e imprevisível já que também está sujeita a mudanças. 
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Vejamos as seguintes ocorrências: As criança; Minhas amiga; Meus irmão; Muitas 

letra. Observamos que as estruturas artigo e substantivo; pronome possessivo e substantivo; 

pronome possessivo e substantivo; pronome indefinido e substantivo, mantêm a estrutura da 

língua. Mesmo com o apagamento do /s/ entendemos perfeitamente a mensagem, porém, o 

que temos que verificar é o processo que está ocorrendo na escrita desse aluno. 

Alvarenga e Oliveira (2013), apresentam esta ocorrência através de um esquema 

silábico que organiza a sílaba em Onset e rima, sendo que a rima é constituída de um núcleo 

seguido, opcionalmente, de uma coda. Neste caso, interessa-nos entender que a coda pode ser 

representada por um /R/ +(S) ou /L/ + (S) ou apenas em /S/ (p. 136). Nos modelos analisados: 

As criança; Minhas amiga; Meus irmão; Muitas letra, houve a omissão da coda /s/ enquanto 

indicativo de plural na posição final, sendo os dois primeiros casos bimorfêmicos e os dois 

últimos monomorfêmicos conforme sílaba tônica. 

Conforme os autores tal ocorrência não se revela importante e propõem uma reflexão 

sobre fatores de natureza não estrutural como série e classe social que segundo os autores se 

mostram relevantes na análise da coda em /s/. Nesse mesmo sentido, afirma Bagno (2003, 

p.52), “a marca de número funciona como um “sinal”, um “aviso” de que aquele grupo de 

palavras está no plural: por isso ela é sempre usada na primeira palavra do grupo”. 

A postura homogeneizante da escola não abarca a diversidade sócio-cultural dos 

alunos, patrimônio cultural que se sustenta na tradição de um conjunto de hábitos responsável 

pela produção dos discursos de identidade marcados pelas diferenças de gênero, etnia, 

trabalho, filiação religiosa, territórios geográficos, entre outras.  

Sabemos que é função do professor, sobretudo do professor de língua portuguesa, 

ajudar os alunos a desconstruir a ideia de que a variedade não padrão é inferior; o professor 

precisa além ter tal compreensão para ajudar o aluno a compreender que todas as variedades 

têm regras, tem coerência, pois, conforme, Bagno (2003), “Ensinar português é ensinar como 

a língua funciona e quais os usos que tem e treinar os alunos nesses usos”. 

 

3. PROPOSIÇÃO INTERVENTIVA 

 

Diante da percepção das ocorrências na escrita dos alunos, realizamos uma proposta 

de ação para subsidiar o ensino e aprendizagem da variação sintática – ausência de 

concordância nominal (singular/plural). Para isso, pontuamos três passos considerados 

primordiais: 1. Conhecer a clientela; 2. Diagnosticar as normas presentes na sala de aula; 3. A 

partir do diagnóstico, preparar um trabalho específico para a turma e situação em questão.  
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Nessa terceira etapa possibilitamos ao aluno ver, ouvir, vivenciar e experimentar 

várias situações de funcionamento da língua: reunião de bairro, discurso político, jornal de 

TV, sessão na câmara, reunião de pais e mestres, narração de jogos, entre outros.  Outra 

atividade foi o trabalho com a literatura regional, popular, trazendo poemas como o de 

Patativa do Assaré e músicas como: o “Cuitelinho”, “Asa branca” e outras. Aproveitamos 

para mostrar outras versões escritas de acordo com o português padrão.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Deste modo, portanto, cabe ao professor direcionar seu trabalho ao ensino de língua 

materna no sentido de colaborar para que os alunos percebam que a oralidade e a escrita são 

um “continuum tipológico das práticas sociais”, e que cada uma exerce diferentes papéis 

funcionais dentro de cada coletividade. Marcuschi (1995).  

Assim, nossos alunos perceberão que a língua portuguesa se apresenta em diversas 

formas de uso e que o motivo pelo qual “aprendem” o português na escola contribui para a 

sua formação científica, mas, também compreender que aquele que fala o português popular 

não “fala errado”, apenas utiliza outra variedade. Assim, conhecer o funcionamento da língua 

é essencial para que os alunos possam amadurecer sua relação com a língua, fazer uso dela 

nas diferentes posições de sujeito e ser capaz de produzir textos e construir autoria. 
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Resumo: O raciocínio lógico é uma habilidade fundamental à vida cotidiana e profissional, pois 

permite lidar de maneira bem-sucedida com os mais diversos problemas: desde organizar 

mentalmente sua agenda do dia, até planejar a execução de projetos complexos, passando por 

resolver contas de cabeça, jogar xadrez ou sudoku, planejar um roteiro de viagem ou montar um 

plano de estudo. Muitas pessoas julgam possuir e saber utilizar o raciocínio lógico, porém, quando 

questionadas, direta ou indiretamente, perdem a linha de raciocínio, pois o raciocínio lógico não é 

algo isolado, ao contrário, depende de vários outros fatores para completá-lo, tais como: calma, 

conhecimento, vivência, versatilidade, experiência, criatividade, ponderação, entre outros. Ao 

procurarmos a solução de um problema é necessário explorar as possibilidades, experimentar 

hipóteses, voltar atrás num caminho e tentar outro. É preciso buscar ideias que se adequem à 

natureza do problema, rejeitar aquelas que não se ajustam a estrutura total da questão e organizar-

se. Assim, depois de examinarmos os dados, chegamos a uma resposta que aceitamos como certa e 

concluímos que estivemos raciocinando. Quanto mais se resolve problemas que exijam raciocínio, 

melhor nos tornamos em resolvê-los bem e com rapidez. Baseado nisto, o presente projeto propôs 

uma experimentação de atividades, para alunos do Ensino Médio Integrado, que envolviam a 

resolução de enigmas lógicos. A escolha deste tema se justificou tomando a escola e o aluno como os 

principais personagens desta discussão. Buscamos na teoria piagetiana do desenvolvimento um 

embasamento acerca do pensamento formal a fim de compreendermos os raciocínios dos 

adolescentes. 

Palavras-chave: Raciocínio Lógico, Enigmas Lógicos, Resolução de Problemas. 

 

 

1.       Fundamentação Teórica, Desenvolvimento e Resultados do Projeto 

 

 

A construção do conhecimento lógico matemático teve início quando o homem percebeu as 

relações quantitativas que podiam ser estabelecidas entre os objetos, levando em consideração um 

conjunto de suas características, tais como “forma” e “tamanho”. Lidar com quantidades exige certas 

formas de raciocínio, conectadas com o desenvolvimento do conceito de número e das relações entre 

números. Desse modo, o raciocínio lógico está ligado a ideias capazes de organizar e clarear as 

situações cotidianas, permitindo o preparo para circunstâncias mais complexas. 

A utilização do raciocínio lógico, na formação educacional de jovens, gera pessoas críticas, com 

senso argumentativo, e é com essa característica que desenvolvemos alunos capazes de criar, 

interpretar, responder e explicar situações problemas envolvendo matemática. Portanto, o ensino 

utilizando o raciocínio lógico, como recurso metodológico, tem mostrado resultados positivos, 

contribuindo em três aspectos básicos: ler, escrever e resolver problemas. Aspectos estes que, após a 

sequência de estudos lógicos, passam a representar sistematizações mais amplas e profundas. De 

acordo com Sérates:  
O Raciocínio Lógico é cheio de desafios e prepara o ser humano para o próximo 

milênio. Até agora tivemos o século das máquinas e da tecnologia. O primeiro 

século do próximo milênio vai ser o do pensar. Vai vencer aquele que tiver 

instrumentais, pensamentos lógicos, quem for criativo e inovador. (Jonofon 

Sérates, Isto É) 
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Assim, quando apresentado qualquer tipo de situação-problema em um ambiente de aprendizagem, 

faz se necessário, para a obtenção do resultado esperado, levar o assunto tratado do aspecto teórico, do 

papel, para um nível mental, transpor os signos para uma esfera interna do pensar, Piaget fala deste 

fenômeno, denominando-o abstração construtivista, mostrando que certos processos como comparar, 

buscar diferenças ou quantificar não tem existência na realidade externa, são ações internas e próprias 

de cada indivíduo.  

Como estamos tratando do raciocínio lógico na matemática, após o aluno abstrair para ter uma 

interpretação das informações, o próximo passo é buscar as relações existentes entre o que foi 

apresentado e os conhecimentos adquiridos, no caso, o número e suas relações, sejam elas 

geométricas, algébricas ou de tratamento das informações, para isso é necessário uma boa base teórica 

de matemática, firmada na interação do aluno com a aprendizagem, isto é, a matemática é trabalhada 

na vida dos indivíduos em um primeiro momento de forma empírica. O sócio-interacionismo de Piaget 

afirma que: o conhecimento lógico matemático é construído por cada pessoa de dentro para fora, na 

interação com o ambiente, ou seja, o conhecimento lógico matemático não é adquirido diretamente do 

ambiente por internalização, é necessária a interação para que a criança construa internamente este 

conceito. (KUNAST  et. al., 2006, apud PIAGET, 1970) Depois, de forma sistematizada, na escola as 

informações e experiências são guiadas pelo formalismo científico e experiências direcionadas para a 

aprendizagem matemática. A argumentação envolve a discussão do raciocínio, são as avaliações e 

testes do pensamento, quando argumentamos buscamos respostas verdadeiras que validem nossa 

forma de pensar, tendo como base informações e argumentos pré-validados.  

Finalmente, é importante ressaltar que critérios e princípios lógicos são usados para que nosso 

argumento tenha maior aceitação e aprovação, destacamos não só o pensar, mas o pensar 

racionalmente, valendo-se da razão matemática e lógica. “Pensar e argumentar logicamente é 

indispensável para dar sentido ao pensamento.” (RAUBER  et.al., 2003) Assim, pode-se afirmar que 

a lógica trata do estudo do raciocínio, ou seja, sistemas que definem como pensar de forma mais crítica 

no que diz respeito a opiniões, inferências e argumentos. Com este intuito apresentamos uma proposta 

para abordagem de problemas que envolvem lógica, a prática da resolução de enigmas de lógica 

passou pela interpretação dos desafios por parte dos alunos, contextualizando o problema e buscando 

encontrar suas soluções utilizando materiais concretos como apoio para a argumentação. Eram 

sugeridos procedimentos a serem tomados durante as práticas, bem como exemplificados alguns 

problemas lógicos a partir de sugestões de encenação e materiais concretos. Os alunos registravam as 

etapas do processo de resolução e verificavam os diferentes raciocínios possíveis na resolução do 

problema. 

As questões foram divididas em três níveis de dificuldade, nos dois primeiros meses foram 

abordados problemas incluídos de nível fácil a moderado. A partir do terceiro mês os alunos 

trabalharam com problemas de nível moderado a difícil. Nos dois últimos meses do projeto os alunos 

participantes ofereceram oficinas aos outros alunos da instituição que manifestaram interesse em 

resolução de problemas e enigmas lógicos, seguem fotos 1 a 6. 
     Foto 1.         Foto 2.          Foto 3. 

    
          Fonte: Acervo Pessoal.          Fonte: Acervo Pessoal.          Fonte: Acervo Pessoal. 
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          Foto 4.            Foto 5.             Foto 6. 

   
        Fonte: Acervo Pessoal.           Fonte: Acervo Pessoal.  Fonte: Acervo Pessoal. 

 

Os encontros se davam uma vez por semana buscando sempre resolver questões de concursos 

(Figura 1), e de olimpíadas do conhecimento (Figura 2) que envolvem raciocínio lógico, enigmas 

lógicos tais como o Teste de Einstein (Figura 3) e ainda jogos como o Sudoku (Figura 4), que 

estimulam o raciocínio lógico. Foi criado também, um grupo na rede social Whats App onde ainda 

ocorre a postagem de problemas que envolvem raciocínio lógico pelos alunos que participaram do 

projeto e pela professora orientadora.               
                    Figura1.                          Figura2. 

 
        Fonte: http://calculemais.com.br                                              Fonte: http://olimpiada.ic.unicamp.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

203 



Figura 3.      Figura 4. 

  
Fonte: http://rachacuca.com.br/teste-de-einstein   Fonte: http://rachacuca.com.br/logica/sudoku 

 

 

Considerações Finais 

 

 

A utilização do raciocínio lógico, na formação educacional de jovens, gera pessoas críticas, com 

senso argumentativo, e é com essa característica que desenvolvemos alunos capazes de criar, 

interpretar, responder e explicar situações problemas envolvendo matemática. Com a observação dos 

resultados alcançados, após a aplicação das oficinas inerentes ao tema do projeto, tornou-se claro o 

grande interesse que os educandos mostram em trabalhar questões nas quais eles precisem raciocinar 

de maneira lógica e dedutiva, pôde-se ainda perceber que essa capacidade é rapidamente ampliada 

com a persistência e aumento da prática de resolução de tais situações problemas. Assim, cabe sugerir 

a inserção desses tipos de questões no cotidiano das aulas de matemática, visto que não há um 

momento específico para o trabalho com o raciocínio lógico no âmbito escolar. 
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Resumo: A automação residencial consiste em automatizar algumas tarefas manuais que no contexto 

residencial ficaria a cargo de seus moradores. O sistema de automação residencial desenvolvido 

consiste em um software implementado em Delphi que reconhece os comandos de voz do usuário e, 

em conjunto com uma placa controladora, torna possível administrar equipamentos eletroeletrônicos 

que podem ser ligados/desligados em data e hora previamente programada trazendo maior 

praticidade, segurança, economia e conforto para o morador. 

Palavras-chave:Automação residencial, Comando de voz, Delphi. 

1. INTRODUÇÃO 

Com as inovações no mundo tecnológico surgiu a necessidade de automatizar 

equipamentos eletroeletrônicos e, nesse contexto, também surge a necessidade de desenvolver 

software para administrar esses equipamentos. 

Um problema frequente no dia a dia das pessoas é quando à necessidade de administrar 

(ligar/desligar) equipamentos eletrônicos, em dias e horários em que o usuário não esteja em 

casa, como por exemplo, ligar lâmpadas no período noturno, acionar um motor para irrigação 

de jardim, entre outros. Nessa linha de pensamento, pode-se relacionar a situação problema 

em que a pessoa com deficiência motora possui dificuldade ao acionar equipamentos 

eletrônicos.  

O software proposto em conjunto com a placa controladora vem a sanar tais situações 

problema, pois permite o acionamento dos equipamentos a distância ou de maneira presencial 

aceitando comandos por voz e, consequentemente, melhorando a acessibilidade do usuário e 

sua experiência com o uso do software. Este software foi desenvolvido na linguagem Delphi 

para controle e automação de sistemas e, por meio de uma interface simples e de fácil 

manuseio, permite ao usuário programar o acionamento de até oito dispositivos eletrônicos.  

2. ABORDAGEM TEÓRICA 

O software está em desenvolvimento utilizando a linguagem de programação Delphi 7. O 

Delphi é um ambiente e uma linguagem de programação usado para o desenvolvimento de 

aplicações diversas, compatível com o sistema operacional Windows, é uma linguagem 

fortemente estruturada que permite não só haver menos erros, mas também que os que há 

sejam mais fáceis de encontrar e resolver. 

Um dos principais recursos do Delphi é o acesso ao banco de dados, que armazena as 

informações salvas pelo software e pode ser acessado através de diversas tecnologias 

disponíveis tais como: BDE (Borland Database Engine), dbExpress (Database Express) e 

entre outras. Por meio da interface do software, que foi projetada com os recursos disponíveis 

no Delphi e o fácil acesso as tabelas do banco de dados, o usuário pode programar o 

acionamento dos dispositivos. 

Este comando é então convertido em um sinal elétrico que é enviado para a placa 

controladora que determina o controle automático do dispositivo a ela conectado. Na Figura 1 

pode-se observar uma das telas do software desenvolvido em que o usuário pode efetuar o 
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gerenciamento dos equipamentos eletroeletrônicos definindo previamente as datas e os 

horários de acionamento. 

A placa controladora fabricada pela I/O Robotics é conectada à rede elétrica e aos 

aparelhos eletrônicos, como eletrodomésticos ou lâmpadas. Cada equipamento ligado à placa 

é conectado a um dos oito relês do circuito da placa.  
 

 
Figura 1: Interface do sistema diário. Fonte: Arquivo pessoal. 

Pode-se observar que na tela ilustrada na Figura 1, o campo Porta corresponde ao 

acionamento de um determinado relê, como por exemplo: a Porta 7 refere-se ao equipamento 

eletrônico “Ventilador” que está conectado ao relê 7 da placa controladora ilustrada na Figura 

2.  

 
Figura 2: Placa controladora com oito portas. Fone: I/O Robotics. 

No projeto, cada porta é identificada pelo computador através de um conjunto de 

números. As oito portas disponíveis são totalmente independentes, ou seja, aceitam diferentes 

comandos simultaneamente. O sistema de automação residencial pode ser controlado por 

comandos obtidos via teclado, mouse e por comando de voz. Os comandos de voz utilizados 

no sistema serão pré-definidos e podem ser consultados no menu “Ajuda” para facilitar o 

manuseio do programa pelo usuário. 

3. DESENVOLVIMENTO 

As telas do software que foram desenvolvidas são de fácil uso e acessibilidade. A tela 

inicial possui o formulário de login, em que o usuário se identifica para usar o programa e, 
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uma vez autenticado, o usuário pode acessar os outros formulários por meio de um menu 

localizado na parte superior do formulário principal. O software em desenvolvimento utiliza 

como base o Delphi e seus recursos visuais, como os componentes LookupComboBox 

presente nas telas “Diário” e “Antirroubo”. 

O comando de voz viabiliza o uso do software por pessoas com necessidades especiais de 

locomoção, melhorando a experiência do usuário na gerência do uso dos dispositivos 

eletrônicos. Para o desenvolvimento do sistema de reconhecimento de voz foi utilizado o 

Microsoft Speech API. Trata-se de um recurso presente no Windows que disponibiliza as 

funções de reconhecimento e síntese de voz que estão em implementação no sistema por meio 

dos componentes que implementam as rotinas que permitem o acesso as funções de 

reconhecimento de voz. 

A comunicação entre a placa controladora e o software é feita utilizando uma biblioteca 

de código aberto chamada Comport, que fornece acesso a recursos básicos de comunicação 

via porta serial, entre eles leitura e escrita de dados. 

O sistema composto pelo computador, o software e a placa controladora, permite o 

controle de até oito equipamentos, inclusive de voltagens diferentes, de 0 a 220 Volts, ligando 

e desligando em horários predefinidos, conforme a necessidade do usuário.  

4. RESULTADOS 

Obtivemos sucesso nos testes realizados com a interação do software e a placa 

controladora, todas as portas responderam corretamente. Os testes com o comando de voz 

geraram alguns erros que estão sendo corrigidos, somente alguns comandos para controlar as 

opções de abrir e fechar as telas foram cadastrados como por exemplo: “Sistemas”, e “Abrir 

Diário”. Notamos que o reconhecimentos de voz não funciona de perfeitamente em locais 

com barulhos, pois interfere no reconhecimentos do comando para executar a função dita.  

5. CONCLUSÃO  

O protótipo do software grava e acessa os dados definidos pelo usuário, permite controlar 

equipamentos com voltagens diferentes, em horários e datas pré-definidas ou aleatoriamente. 

Todas as portas estão funcionando nos horários e datas pré-definidos pelo usuário, os 

comandos de voz que já foram cadastrados também funcionam corretamente, independente do 

timbre de voz da pessoa.  

Com as pesquisas realizadas foi possível contextualizar as diferentes etapas do processo 

de desenvolvimento de software, agregar conhecimento sobre automação residencial, bem 

como entender o funcionamento da placa de automação utilizada e o componente que 

possibilita o comando de voz.  
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Resumo: Este projeto tem o objetivo de oferecer mais segurança a vida e ao patrimônio dos que 
possuem ou façam uso do ferro de passar roupas, sem alterar sua estrutura original, através da 
implementação de um sistema eletrônico instalado na parte terminal do cabo de alimentação, para o 
acionamento ou desligamento do ferro de passar roupas em tempo hábil, antes que possa ocorrer 
algum sinistro.

Palavras-chave: Eletrônica Aplicada, Ferro de Passar Roupas, Segurança. 

1. INTRODUÇÃO

Todos os dias são lançados no mercado inúmeros produtos eletroeletrônicos. No decorrer
do tempo esses produtos são relançados, com novas formas de acionamento e controle. Tais
inovações propiciam comodidade, praticidade, conforto economia e segurança. Têm-se como
exemplos os controles remotos que facilitam o uso de diversos equipamentos eletroeletrônicos
tais como: TVs, vídeos, toca CDs, portões, etc.

O  acionamento  e  desligamento  de  lâmpadas  através  do  sensor  de  presença  evitam
desperdício de energia elétrica. Assim também ocorreu com os monitores de computadores
que são desligados em função de sua ociosidade e religados logo que ocorre alguma interação
do usuário com a máquina, interrompendo o ciclo ocioso, o que também traz economia de
consumo de energia elétrica.

O objetivo desse trabalho é proporcionar mais segurança à vida e ao patrimônio de quem
possua ou faça uso do ferro de passar roupas. Apesar do ferro de passar roupas já ter recebido
uma série de inovações ainda é possível melhorar sua forma de ligar e desligar. O motivo de
tal melhoria é justificada pela popularidade e utilidade do referido eletrodoméstico, além do
grande potencial de incêndio que o ferro ainda oferece, pois se trata de uma fonte de calor que
comumente está próxima de um combustível sólido como o tecido.

A proposta da forma de ligar e desligar do ferro de passar é implementada através de um
sistema microcontrolado, acionado por meio de um sensor de toque tátil, que liga ou desliga o
ferro de passar roupas em função da sua ociosidade, em tempo hábil antes que ocorra algum
sinistro que possa causar prejuízos à vida e ao patrimônio.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Em 1882 tem-se o registro de patente do ferro de passar elétrico, feita pelo americano
Henry W. Seely e, em 1926, surgiria o primeiro ferro a vapor. No Brasil, os primeiros ferros
de passar foram importados e sua nacionalização ocorreu durante os anos 50. Já chegou a
existir ferros elétricos de simplicidade tal que não possuía nenhum tipo de chave para ligar ou
desligar, ficando a cargo do usuário tirá-lo da tomada para fazer o controle de temperatura ou
desligá-lo. Há no mercado atualmente modelos com chave seletora de temperatura, spray e
vapor. (Wikipédia, 2009).

Os microcontroladores são amplamente utilizados em equipamentos que necessitam de
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processamento  de  dados,  são  encontrados  em  aparelhos  eletrônicos,  de  uso  doméstico,
automação, robótica, instrumentação, eletrônica embarcada e periféricos de informática. Entre
os diversos fabricantes, tem se destacado a Microchip, pela sua linha de componentes PIC que
processam dados  de  8,  16,  e  32  bits,  com conjunto  de  instruções  RISC.  Os  PICs  estão
organizados em famílias 12, 16, 17, 18 e 24. Os modelos possuem encapsulamento de 6 a 100
pinos em diversos formatos (SOT23, DIP, SOIC, TQFP, etc). Com memória ROM dos tipos
EPROM, EEPROM e Flash de diferentes capacidades. (PEREIRA, 2002).

Existe  uma infinidade de sensores tanto analógicos  como digitais,  mas a cada dia  os
transdutores analógicos tendem a transformação digital. Em um projeto de menor dimensão, é
viável economicamente o uso de um microcontrolador  que faça conversão analógica para
digital (A/D). O PIC 16F628 possui um conversor AD de 10 bits, que será utilizado para
leitura da temperatura do ferro de passar.

3. METODOLOGIA

O sistema completo é formado por quatro partes principais:  fonte de alimentação em
corrente  contínua,  sensor,  controle  e  acoplamento  da  carga  (ferro  de  passar  roupas).  O
dispositivo para o controle e desligamento automático não acarreta em mudanças na estrutura
do ferro, pois, é instalado na ponta cabo de alimentação do eletrodoméstico. Além disso, o
dispositivo está distante da fonte de calor.

O ferro de passar roupas com o dispositivo instalado é mais  seguro,  pois desliga em
tempo hábil antes que ocorra algum incêndio caso inadvertidamente seja esquecido ligado. O
diagrama de blocos, Figura 1, visto logo abaixo demonstra as etapas de alimentação, sensor,
controle e atuador do sistema.

Figura 1 - Diagrama de blocos do sistema completo.

Fonte: Autores (2012).

Para desenhar o diagrama esquemático e circuito impresso foi a versão 1.50 do Dip Trace
disponibilizado gratuitamente na internet,  em uma versão em inglês. Este possui uma boa
biblioteca, interface gráfica muito prática e de fácil uso, oferecendo no mesmo pacote um
editor de componentes. ( Dip Trace, 2008).

Para a alimentação do circuito foi utilizada uma fonte chaveada de 12 V, com entrada
bivolt,  na  qual  foi  acrescentado  regulador  de  tensão  de  5  V.  Esses  dois  circuitos  são
necessários  para  a  alimentação  em  duas  tensões:  para  o  relé  e  o  sensor  12  V  e  o
microcontrolador 5 V. Também foi inserido um fotoacoplador no mesmo circuito regulador de
tensão. Este tem as funções de acoplar o circuito do sensor, que é de 12 V, ao circuito do
Microcontrolador, que é de 5 V, além de isolar o circuito de baixa potência do circuito de
potência ao qual está a carga.

O sensor de toque tátil funciona através da polarização da base de um transistor na qual é
ligado um fio blindado de 1,5 m que vai até o ferro de passar roupas, ficando a ponta sem
isolação, fixada no cabo do ferro de passar roupas para ser tocado quando é empunhado pelo
usuário. Ocorrendo dessa forma a polarização do transistor, que fecha o circuito, ocorrendo
uma  mudança  de  estado  de  alto  para  baixo,  na  saída  do  sensor.  A Figura  2  ilustra  o
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funcionamento do sensor de toque.  O circuito  transistorizado que forma o sensor fornece
apenas um bit de resolução. Isso o torna útil para indicar se o ferro de passar roupas está ou
não sendo utilizado.

Figura 2 – Circuito do sensor de toque.

Fonte: Autores (2012).

Foi adicionado junto ao cabo de alimentação do ferro de passar roupas um fio blindado,
que  sai  da  caixa  onde  fica  o  dispositivo  de  controle  indo  até  o  ferro.  Foi  retirada
aproximadamente  três  centímetros  da  capa  de  isolação do fio  blindado e  fixado na  parte
superior de onde se empunha o ferro de passar, a fim de ser tocado pelo usuário quando o
referido eletrodoméstico for utilizado. A Figura 3 demonstra o estado final do ferro de passar
com o sistema de desligamento automático já montado.

Figura 3 – Ferro de passar com o sistema automatizado implantado.

Fonte: Autores (2012).

A Figura 3 mostra os Led’s vermelho e amarelo, sendo que o Led vermelho quando aceso
indica uso do aparelho e, quando pisca indica ociosidade. O Led amarelo quando aceso indica
que a carga (ferro) está ligada, e quando apagado indica que a carga foi desligada pela falta de
uso ou se a chave seletora estiver na condição de uso convencional.

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Para determinar o tempo ideal para o ferro ser desligado a chave foi direcionada para a
condição de maior temperatura – posição 7 da chave seletora, sem o uso do vapor. Seguindo
as instruções contidas  no próprio ferro de passar  a posição 7 é  indicada para linho.  Para
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chegar a condição mais crítica foi utilizado o tecido indicado na posição 1, indicado para
passar Acetato Acrílico. O tecido de Acetato foi colocado sobre uma tábua de passar roupas,
feita de madeira e recoberta por uma fina camada de espuma sintética revestida por tecido de
algodão, posteriormente a tábua foi encapada por uma capa térmica indicada para esse fim.
Foi instalado um termômetro na tábua de passar e dessa forma obter o valor da temperatura
em função do tempo.

Os testes foram repetidos cinco vezes para cada condição, onde se observou que partindo
da temperatura  ambiente o tecido suportou sem sofrer  danos durante trinta  segundos.  No
segundo teste quando o ferro atingiu a temperatura de 260ºC, foi colocado sobre o tecido
durante  vinte  segundos,  que  sofreu  deformação,  porém  sem  risco  de  incêndio.  Com  a
obtenção  dos  dados  da  resistência  térmica  do  tecido  foi  construída  a  programação  do
microcontrolador.

Além dos testes realizados para determinar o tempo na programação, o sistema também
foi testado no dia-a-dia por uma dona de casa com a família composta por quatro pessoas. Os
testes foram realizados por quatro vezes, sendo uma vez por semana, passando em média
trinta  peças  de  roupas  de  diversos  tipos.  Na  ocasião  dos  testes  observou-se  que  o  ferro
desligou por quatro vezes, porém por um intervalo de tempo sempre menor que quarenta
segundos o que não acarretou perda de calor perceptível pela usuária.

Todos os testes demonstraram eficácia mesmo em condições extremas, como já foi citada,
com temperaturas máximas que o ferro pode atingir sobre tecidos mais frágeis não causando
riscos de incêndios.

5. CONCLUSÃO

Apesar  do  sensor  utilizado  no  projeto  aparentar  bastante  simplicidade,  foi  o  que
apresentou resultado satisfatório, pois todo o sistema depende da resposta do sensor. Foram
realizados  testes  com  diversos  sensores  que  apresentaram  muita  instabilidade  devido  ao
comprimento do cabo de sinal que sai da extremidade do cabo de alimentação e termina no
ferro de passar roupas.

Dos  testes  de  resistência  térmica  do  tecido  verificou-se  que  partindo  da  temperatura
ambiente  que,  no  momento  era  de  32Cº,  o  tecido  resistiu  por  30  segundos  com  uma
temperatura de 105 Cº, sem sofrer nem um tipo de dano. No segundo teste com o ferro pré
aquecido com uma temperatura de 260ºC, foi colocado sobre o tecido por 20 segundos, que
sofreu danos, porém sem riscos de incêndio.

O  sistema  de  um  modo  geral  apresentou  bom  resultado.  Porém,  fica  o  desafio  de
“miniaturizá-lo” e propiciar isolação térmica suficiente para não danificar os componentes
para ser inserido no próprio ferro de passar roupas.
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Resumo: As redes inteligentes, denominadas Smart Grids, surgiram da necessidade de se melhorar o 

sistema elétrico vigente. Essas redes introduzem mecanismos avançados de controle e monitoramento 

para o sistema elétrico convencional, o que torna possível, por exemplo, o fluxo bidirecional de 

energia elétrica, por meio do qual tanto a rede elétrica como os consumidores produzem energia. Este 

trabalho apresenta um estudo preliminar de um protótipo de integração de energia solar à rede de 

energia elétrica, controlado por microcontrolador. Utilizou-se nos experimentos aqui apresentados 

uma placa com o microcontrolador Atmega2560 (Arduino Mega 2560 R3) e um Raspberry Pi. O 

microcontrolador foi usado para leitura de tensão gerada no circuito que simularia uma microgrid e 

o Raspberry Pi foi utilizado para o processamento dos dados recebidos do Arduino Mega 2560 R3. Os 

resultados preliminares mostram que o cenário proposto é viável. 

 

Palavras-chave: Smart Grid, Microcontrolador, Painel Solar e Arduino. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O atual sistema de fornecimento da energia elétrica brasileiro está obsoleto, e isso 

provoca: ineficiência, em razão de perdas na transmissão da energia e períodos de interrupção 

imprevisíveis; perdas não técnicas, resultantes de furtos de energia; entre outros. 

Evidentemente, esses problemas geram prejuízos consideráveis tanto para a empresa 

responsável pelo fornecimento de energia quanto para o consumidor final.  A Smart Grid 

(KENZO, 2014) surge com o objetivo de solucionar tais problemas, além de trazer outros 

benefícios para consumidor e empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica, 

como por exemplo, a mudança no modelo unidirecional atual de distribuição da energia para 

um modelo interativo de distribuição bidirecional. Com isso, o consumidor pode também 

produzir e fornecer energia ao sistema elétrico. 

Essa mudança deve começar com a substituição dos medidores convencionais analógicos 

pelos modernos digitais. Os medidores inteligentes (digitais) permitem, por exemplo, a 

verificação, em tempo real, do consumo de cada aparelho elétrico na propriedade do 

consumidor, bem como a programação do funcionamento de um determinado eletrodoméstico 

para um horário de menor custo da energia. Visando uma aplicação em pequena escala desse 

cenário, propõe-se aqui um protótipo de sistema de controle baseado na integração de dois 
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sistemas microprocessado embarcados, o microcomputador Raspberry Pi (RASPBERRY PI 

FOUNDATION, 2014) e o microcontrolador Arduino (ROBOCORE TECNOLOGIA LTDA, 

2014). A ideia do projeto é avaliar a viabilidade de se usar esse sistema de baixo custo para 

controle e otimização da bateria e do painel solar numa rede elétrica de pequeno porte 

denominada microgrid.  

2. METODOLOGIA 

Nos procedimentos metodológicos deste estudo utilizou-se uma placa com o 

microcontrolador Atmega2560 (Arduino Mega 2560 R3) e um computador de baixo custo 

(Raspberry Pi), onde o Atmega2560 é responsável por mensurar o valor de tensão elétrica, e o 

Raspberry Pi por fornecer energia para o microcontrolador e pela gravação dos algoritmos no 

Arduino Mega. Esses algoritmos são utilizados para a aquisição de dados (tensão e corrente, 

por exemplo).  

Para testar a viabilidade da microgrid montou-se um circuito elétrico com dois resistores 

(320 e 99 ohm) e um potenciômetro (resistor de resistência variável). Todos montados num 

protoboard (dispositivo para interligação de componentes eletrônicos) com o objetivo de 

detectar variações de tensão. Nesse experimento, a variação de tensão simula as flutuações de 

tensão de uma placa solar, a qual possui uma fonte de energia intermitente. Com essa medição 

pode-se, por exemplo, identificar o momento no qual o painel solar deixa de absorver energia 

solar, e assim o algoritmo no Raspberry Pi pode comandar ações adequadas para o 

funcionamento adequado da microgrid.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Figura 1 mostra a montagem de um circuito genérico que tem como objetivo identificar 

as flutuações de tensão. Conforme mencionado, neste circuito foram utilizados dois resistores 

(99 e 320 ohm), um potenciômetro de resistência variável, um protoboard e um Arduino Mega 

2560 R3. Nessa fase preliminar as variações de tensão foram provocadas manualmente por 

meio do ajuste do potenciômetro.   

 
Figura 1 – Experimento realizado com Arduino para aquisição de dados. 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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O Arduino Mega 2560 R3 trabalha com tensão de saída de 3,3 volts e 5 volts. Nesse caso, 

foi utilizada a saída de 5 volts, onde o Atmega2560 mede os valores de tensão, variáveis 0  a 

5 volts, em virtude das especificações do microcontrolador.  Embora o experimento seja 

muito simples, o uso do microcontrolador se justifica aqui pelo fato de que ele possui muitas 

entradas analógicas, além das digitais, o que o torna adequado para cenários em que muitos 

dispositivos elétricos necessitem ser mensurados. Usando-se apenas o Raspberry Pi, o 

hardware ficaria muita mais complexo. 

A implantação do algoritmo de aquisição de dados foi feita no Raspberry Pi que 

compilou o algoritmo no software Arduino 1.0 para posterior gravação do código no Arduino 

Mega 2560 R3. A Figura 2 ilustra o Raspberry Pi fornecendo energia para o Arduino Mega 

2560 R3. O mesmo cabo USB-AB foi utilizado para alimentação elétrica do microcontrolador 

e para a transferência de dados entre os dois dispositivos: Arduino e Raspberry Pi. 

 
Figura 2 – Interligação do Raspberry Pi  com o Arduino Mega 2560 R3 por meio da utilização do 

cabo USB-AB (energia e dados). 

 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

O Algoritmo preliminar desenvolvido no Raspberry Pi e transferido para o Arduino está 

representado na Figura 3. No código é necessário realizar a conversão da leitura analógica 

(que vai de 0 – 1023) para uma tensão de 0 até 5V. Nota-se que apenas a ação de aquisição de 

dados foi finalizada até o presente momento, mas nas próximas etapas o algoritmo será 

aprimorado com os procedimentos de monitoramento e controle de uma microgrid, com a 

interação de algoritmos nos dois sistema embarcados: Raspberry Pi e Arduino. Para isso, 

modelos matemáticos apropriados deverão ser desenvolvidos na linguagem de programação 

C++ (FELICIANO & LAMEGO, 2014).  
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Figura 3 – Algoritmo responsável pela leitura de tensão. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados obtidos até o presente momento indicam que é factível a proposta de 

mensurar os valores de tensão utilizando o Arduino Mega 2560 R3 e o Raspberry Pi para 

simular as flutuações de tensão de um painel solar, já que o circuito montado poderia ser 

substituído pelo painel solar. E o algoritmo de aquisição de dados gerado pelo Raspberry Pi 

no software Arduino 1.0 poderia identificar quando o painel solar deixou de armazenar 

energia solar e também verificar quando a bateria solar está totalmente carregada através da 

leitura de tensão, e assim tomar as medidas necessárias. A próxima etapa da pesquisa será o 

desenvolvimento pleno do algoritmo de monitoramento e controle a ser implementado no 

microcomputador Raspberry Pi, com o uso do sistema operacional Linux denominado 

Raspbian (THOMPSON e GREEN, 2014). 
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Resumo: O projeto foi desenvolvido com o objetivo principal de trabalhar a orientação e educação 

sexual com jovens de escolas públicas municipais de Juína – MT, na metodologia empregada optou-se 

por uma abordagem interativa onde promoveu-se encontros e palestras para a promoção do 

conhecimento e orientação de forma preventiva a sexualidade dos jovens estudantes. A pesquisa trouxe 

dados alarmistas sobre a sexualidade dos adolescentes no município, demonstrando a importância da 

implantação de projetos de orientação sexual para esse público e colaborando para que o adolescente 

tenha uma vida mais conectada, saudável, com uma melhor autoestima e maior conhecimento do 

próprio corpo e consciência para no futuro exercer sua sexualidade com atitudes mais conscientes e 

preventivas. 

 

Palavras-chave: Adolescentes, Sexualidade, Educação, Orientação sexual, Escolas públicas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO   

 

A sexualidade é um tema sempre marcante na vida do ser humano, contudo, na sociedade 

moderna ele ganhou destaque relevante, influenciado, principalmente, pelas mudanças nos 

hábitos de vida e propagação pela mídia. Santos & Matthiesen (2012).  

Os primeiros trabalhos de educação sexual eram voltados fundamentalmente para o âmbito 

biológico. Atualmente, o tema da sexualidade tornou-se obrigatório nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do Brasil (PCN’s), devendo ser tratado como um tema transversal. Dinis 

& Asinelli-Luz (2007).  

Os PCNs apresentam o tema da orientação sexual com instrumento que busca considerara 

sexualidade como algo inerente à vida e saúde, e se expressa no ser humano em todas as faixas 
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etárias, desde o nascimento até sua morte, fazendo relações com o direito do prazer e ao 

exercício da sexualidade com responsabilidade. (BRASIL.1999) 

Desta forma, a sexualidade não é mais um tema particular das aulas de Biologia, engloba 

a diversidade, relações de gênero, respeito às crenças e está intimamente ligada aos aspectos 

emocionais, socioculturais, históricos, entre outros, que tornam-se fundamentais quando 

pensamos em trabalhar educação e sexualidade Nunes & Silva (2000, citado por SANTOS & 

MATTHIESEN, 2012). 

Nesse contexto, englobando a diversidade, relações de gênero e o respeito às diversidades 

de crenças, valores e expressões culturais existentes numa sociedade democrática e pluralista, 

incluindo ainda a importância da prevenção das DST’s (Doenças Sexualmente Transmissíveis), 

AIDS e gravidez precoce ou indesejada na adolescência. O projeto de educação e orientação 

sexual desenvolvido em âmbito escolar contribui como uma iniciativa educativa ajudando a 

somar no processo de formação desses jovens, para que no futuro, exerçam sua sexualidade 

com prazer e responsabilidade. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 

A dinâmica da mudança de conduta da sociedade frente ao exercício da sexualidade se deve 

a vários fatores e essa transformação social implica na atribuição cada vez maior de novos 

valores e novas condutas, além de mudanças culturais. Tais mudanças refletem também no 

comportamento dos adolescentes, fase se alterações expressivas relacionadas a maturação de 

ordem biológica, cultural e de relacionamento. De acordo com Lopes (1998), uma das formas 

dos adolescentes se expressarem sua autonomia é através da sexualidade. 

A sexualidade dos adolescentes é preocupação escolar desde o século XVIII, quando esta 

questão torna-se um problema público, sendo necessário analisar entre outros fatores a 

precocidade das relações sexuais Michel Foucault (1997 citado por ALTMANN 2007). E de 

acordo Altmann (2001) a sexualidade na adolescência poderá trazer riscos ao o projeto de vida 

e até à própria vida destes jovens. 

O exercício da sexualidade sem maturidade e a devida instrução frente às questões 

relacionadas ao tema, pode provocar consequências de ordem particular e pública que vão desde 

a gravidez precoce e/ou indesejada até a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis 

e AIDS, além das implicações psicológicas a esse adolescente. 

Neste sentido ao desenvolver um trabalho de educação e orientação sexual em escolas 

públicas do município de Juína – MT, buscou-se contribuir como uma iniciativa educativa que 

ajude a somar a esse processo de educação e prevenção e traze dados que possam ser utilizados 

pelas autoridades competentes para futuras intervenções nessas unidades escolares. 

A metodologia empregada dividiu-se em três etapas: aplicação de questionários de 

percepção do comportamento sexual dos adolescentes, parcerias entre o IFMT – campus Juína, 

a comunidade escolar e secretaria de saúde do município, ciclo de palestras participativas. 

Seguindo um cronograma confeccionado respeitando o calendário escolar, as escolas 

participantes do projeto foram visitadas para aplicação dos questionários de percepção entre os 

jovens, no mesmo dia foi disponibilizado nos corredores da escola, uma caixa lacrada tipo urna, 

onde os jovens poderiam depositar anonimamente suas dúvidas sobre sexualidade, as quais 

deveriam ser esclarecidas durante a realização das palestras. 

Na data combinada, as palestras participativas foram realizadas nas escolas, utilizando 

materiais audiovisuais, foram explanados os temas relacionas à sexualidade, tais como: 

conhecimento do corpo, higiene pessoal, gravidez na adolescência, métodos contraceptivos, 

AIDS e DST´s, e ainda foram respondidas as perguntas mais frequentes depositadas na urna. 

Ao final do ciclo de palestras e da tabulação dos questionários de percepção em todas as 

escolas participantes, obteve-se dados alarmistas sobre a sexualidade desses educandos. 
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Foram entrevistados entre março e julho de 2013, 254 estudantes de 3 (três) escolas 

públicas de Juína-MT, destes 26,40% declararam que já tiveram alguma experiência sexual, 

com idade entre 10 e 13 anos, dos quais 57% disseram não conhecer todos os métodos 

contraceptivos, 36% que nem sempre usam preservativos durante as relações sexuais e 73% 

deles declararam não saber o que são DST’s. Tornando-se assim, um grupo susceptível a 

contrair e disseminar doenças sexualmente transmissíveis e AIDS, além do risco de gravidez 

precoce e/ou indesejada. 

Outro dado obtido durante a pesquisa, referente à educação e orientação sexual, 83% dos 

adolescentes consultados, consideram importante receber Orientação Sexual ainda na 

adolescência e 79% deles acham que esse trabalho deve ser feito pela escola. O que comprova 

o anseio dos jovens por receber orientações pertinentes a essa temática e a necessidade de 

incentivar e implementar projetos como este, pois, ainda que estejamos vivendo na era da 

informatização, onde grande parte da população tem acesso à internet, e outras formas de mídia 

informativa, como televisão e rádio onde constantemente são divulgadas campanhas 

preventivas relacionadas à sexualidade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Procurou-se refletir sobre um assunto que, nos últimos tempos, tem estado presente no dia-

dia dos meios de comunicações, dentro de escolas, em propostas curriculares, debates sobre 

políticas públicas, entre outros. Trata-se da sexualidade na adolescência, cujo foco de atenção 

tem sido a gravidez precoce e/ou indesejada e a prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis (DSTs) e AIDS. Sabemos que a não satisfação das curiosidades das crianças e 

adolescentes em respeito à sexualidade, gera ansiedade e tensão, pois são questões muito 

significativas de cada ser. Saito & Leal (2000).  

Neste sentido buscou-se questionar sobre aquilo que se atribui como um destaque, 

refletindo sobre o modo como essa problemática tem sido socialmente equacionada e, mais 

particularmente, como a Educação está envolvida nessa questão. 

 Período de transformações e riscos, a adolescência torna-se objeto de uma série de 

cuidados, atenções e intervenções, no sentido de garantir uma transição satisfatória para uma 

vida adulta que atenda a determinadas expectativas sociais. Deste modo, a escola enquanto 

espaço social que atinge um grande número de jovens, torna-se um local privilegiado para o 

desenvolvimento de projetos de educação e orientação sexual, pois de acordo com Freire, se 

encaixa como um agente transformador capaz de promover mudanças significativas e subsidiar 

a construção de conhecimento, através de projetos pedagógicos de abordagens de conteúdos 

contextualizadas e integradas com outros seguimentos da sociedade.  
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Resumo: O presente Trabalho intitulado “Analise sensorial de massa de pizza à base de soja” teve 

como objetivo  desenvolver  um alimento que possa ser ingerido pelos pessoas que apresentam alergia 

ao glúten, a partir da substituição do trigo pela farinha de soja. A soja é alimento altamente nutritivo e 

que não contém o glúten, sendo atualmente consumida em diferentes modos, mas ainda encontra-se 

resistência no Brasil, devido ao sabor. Durante a pesquisa procurou-se produzir um alimento com 

farinha de soja com cor e sabor semelhante ao produzido com trigo. Após todos os experimentos 

foram realizadas análises sensoriais utilizando para análise escala hedônica, posterior os dados foram 

analisados e verificação do grau de aceitação da pizza. 

Palavras-chave: Soja, Doença celíaca, massa. 

 

Análise Sensorial de Massa de Pizza a Base de Soja. 

1. Introdução 

A doença celíaca se caracteriza como uma alergia permanente ao glúten, proteína do trigo, 

estando associada a fatores genéticos, ambientais e imunológicos. Ao consumir o glúten a pessoa 

desencadeia uma série de fatores adversos, no intestino, causando atrofia das vilosidades da 

mucosa, causando prejuízo na absorção dos nutrientes, vitaminas, sais minerais e água. A doença 

celíaca apresenta como quadro sintomático manifestações de diarreia, dificuldades no crescimento 

de crianças e fadiga, podendo associar-se a outros sintomas como de intoxicação alimentar, em 

todos os sistemas do corpo humano digestório causando problemas de funcionamento (MAGOTO, 

2008). 

A doença celíaca começou a ser reconhecida através dos sintomas apresentados pela 

pessoa, tais como criança com aparência raquitica e às vezes, desnutrida; distensão abdominal 

acentuada, diarréia profusa e/ou esteatorréia, com consumo de tecido da região glútea, 

comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor e anemia carencial (MAGOTO, 2008). 
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Os celíacos devem estar sujeitos a uma dieta isenta de glúten.  Por isso é fundamental 

que os celíacos saibam onde encontrar as proteínas do glúten. Todo o produto obrigatoriamente 

deve apresentar em sua embalagem uma identificação oferecendo ao consumidor a informação se 

há ou não a presença do glúten (KIRINUS; COPETTI; OLIVEIRA, 2012). 

Visando a produção de um alimento sem o glúten, mas, com o gosto semelhante ou 

igual ao produzido pelo trigo, que possa ser consumido tanto por portadores da doença celíaca 

quanto as demais pessoas, desenvolveu-se uma pizza e se procedeu à análise sensorial.   A soja 

apresenta composição variada de acordo com o solo e as condições utilizadas para seu plantio, 

mas em média pode-se obter 40 a 45% de proteína, 18 a 20% de lipídeos, 30 a 34% de 

carboidrato e 5% de minerais. (ARAÚJO, 2012).  

2. Materiais e Métodos 

Utilizou-se as seguintes matérias-primas para a elaboração dos produtos:  

 1° Reformulação:  500 g de Farinha de soja; 500 g de Amido de milho; 3 Ovos; ½ ou 

80 g de Cebola; 100 ml Óleo de soja;100 ml Água; 1 colher de chá de sal e a mesma de 

açúcar;  Utensílios de cozinha; Desidratador. 

 2° Reformulação: 750g de farinha de soja; 300g de amido de milho; 3 ovos; ½ ou 80 g 

cebola; 100mL de óleo; 100mL de água; 1 colher de chá de sal e a mesma de açúcar 

Foram então tomados os ingredientes líquidos e colocados no liquidificador, com a cebola. 

Iniciou-se o processo de homogeneização com a desintegração da cebola até formar um caldo 

grosso.  Em outra vasilha foram colocados juntamente com a farinha, o amido e mais o produto 

processado no liquidificador. Para a incorporação dos ingredientes foi realizado o processo de 

amassar até se homogeneizar. Estando a massa pronta, foi colocada para descansar por 30 minutos, 

depois novamente foi sovada e esticada no formato redondo.  

A análise sensorial  realizou-se no Laboratório de Análise Sensorial (LASA) do Instituto 

Federal de Mato Grosso – Campus São Vicente (IFMT), com contribuição de  alunos dos cursos de 

Tecnologia de Alimentos, Agronomia e Zootecnia.  As amostras foram avaliadas por vinte e cinco 

provadores de sexo masculino e feminino de idades entre 18 e 30 anos, todos os provadores não 

eram treinados e nem celíacos. Realizou-se as prova das amostras  durante 3 dias consecutivos 

(14,15 e 16/07 de 2010). As amostras foram provadas com teste de comparação pareada e afetiva 

sendo as amostras classificas como: T50 e T75, onde os provadores analisaram a sua cor, textura, 

aroma e sabor.  
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3. Resultado e Discussão  

Os resultados obtidos na analise sensorial foram avaliados a partir da média das notas dadas 

pelos provadores, essas notas variavam de 0 a 7 onde 0 seria desgostei muitíssimo e 7 para gostei 

muitíssimo onde as amostras receberam notas equivalente com os tratamentos de 75% de 

aprovação para (T50%) e 50% de aprovação para (T75%). O Gráfico I indica os percentuais obtido 

através dos respondentes: 

Gráfico I – Análise sensorial 

 

       Para o T75% recebeu notas equivalentes a “Gostei moderadamente”, já para o 

T50% recebeu notas equivalentes a “gostei muito” para aroma, sabor, cor e textura.   

O avanço da tecnologia em todos os setores proporcionou a divulgação da soja 

como um alimento nutritivo e de múltiplo uso. Desenvolveu-se por isso, uma massa 

com farinha de soja substituindo o trigo e submeteu-se a apreciação das pessoas, 

questionando após provarem sua opinião.  Com o objetivo de incluir não somente uma 

alimentação saborosa na dieta dos celíacos mais também proporcionar aos 

consumidores de pizza a uma alimentação diferenciada e com maior agregação de valor 

nutricional.  

4. Conclusão 

Houve a aprovação do tratamento com 50%, contudo, trata-se de um experimento 

que pode ter seqüência alcançando ainda, melhor aceitação. 

Com os resultados obtidos, pode-se apontar que as formulações avaliadas foram 

sensorialmente aceitas, sendo a melhor formulação a com 50% de farinha de soja.  

Essa formulação irá proporcionar a oportunidade de uma alimentação saudável e sem 

restrição, com agregação de valor a um produto acessível.   
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Resumo: A pesquisa ocorreu com alunos formandos do Curso Técnico Subsequente em Alimentos, 
com a característica de privação de aulas práticas laboratoriais na área de Microbiologia. Os alunos 
participaram de um projeto proposto para a análise das condições higiênico-sanitárias e de 
manipulação de alimentos do queijo tipo Minas Frescal. O objetivo geral foi investigar o efeito da 
atividade prática no aprendizado dos alunos em relação ao conteúdo Boas Práticas de Fabricação 
(BPF). Aplicou-se uma avaliação diagnóstica do conteúdo teórico técnico pré-existente, e ofertou-se 
embasamento teórico e de análises em laboratório de microbiologia, para a realização dos trabalhos. 
Propôs-se um tema a ser pesquisado ao grupo; os alunos elaboraram um artigo com os resultados 
encontrados, e passaram por nova sondagem. Averiguou-se a presença de aspectos relevantes na 
estrutura cognitiva dos alunos à serem trabalhados (científicos e do cotidiano); e a média das notas 
da segunda aplicação foi 107% maior que a primeira. Conclui-se que a atividade prática realizada 
atuou como um meio para a promoção de uma aprendizagem significativa neste grupo de alunos.  

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; aulas práticas de laboratório; Boas práticas de 
fabricação. 
 

1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho nasceu a partir de um desafio aos educadores: estabelecer pontos de ligação 
entre as disciplinas. Motivou-se através das quatro aprendizagens fundamentais, propostas por 
Delors (2003) e pelas reflexões de Morin (2009). Trata-se de uma proposta de ver diferentes 
horizontes, da ideia de que ordem, desordem e organização devem ser pensadas juntas.   

Escolheu-se um grupo de alunos formandos do Curso Técnico Subsequente em Alimentos 
do Instituto Federal de Mato Grosso, IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista, que possuíam uma 
característica marcante e preocupante: no decorrer de seu curso no IFMT, devido uma 
reforma no Complexo de Laboratórios, estes alunos foram privados de aulas práticas 
laboratoriais, em especial na área de Microbiologia.  

O tema escolhido para esta abordagem foi as Boas Práticas de Fabricação – BPF’s. Não 
existe uma disciplina específica para a abordagem do conteúdo das BPF’s, visto que pode 
estar presente em vários componentes curriculares, com abordagens diferenciadas, por isso, a 
escolha deste conteúdo para a pesquisa. 
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Este trabalho se tornou um desafio, considerando que, os alunos não se encontravam 
dentro de uma disciplina, e consequentemente, não estariam “recebendo nota” atrelada a um 
componente curricular, pela participação nesta proposta pedagógica.  

A proposta feita ao grupo era de participar, espontaneamente, de um processo de 
aprendizagem baseado mais na compreensão e no significado, do que na memorização. Como 
contrapartida, os dados técnicos coletados por cada participante durante o desenvolver deste 
projeto estariam disponíveis para que fosse utilizado na confecção de seus respectivos 
Trabalho de Término de Curso (TCC).  

. 

2. METODOLOGIA 

Desenvolveu-se uma pesquisa de campo exploratória, com estudo exploratório-
descritivo combinado, utilizando um estudo de caso com comparativo de antes e depois.  

Os participantes foram selecionados em função da falta da utilização do Laboratório 
de Microbiologia. Foram um total de 6 alunos, de um total de 15 alunos. Todos os sujeitos 
estavam regularmente matriculados no período noturno, do 4o semestre do curso técnico em 
Alimentos do IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista, sendo 2 do sexo masculino e 4 do sexo 
feminino, com idade entre 20 e 29 anos.  

Este grupo de alunos foi motivado a realizar análises microbiológicas, em Laboratório 
de Ensino localizado no IFMT Campus Cuiabá – Bela Vista, em um produto alimentício de 
avaliação das condições higiênico-sanitárias e de manipulação de alimentos. O produto a ser 
analisado ficou como escolha livre para o grupo de alunos.  

A coleta de dados foi realizada através da aplicação de questionários. Houve neste 
trabalho a combinação de respostas de múltipla escolha com as respostas abertas, por 
possibilitar maiores informações sobre o assunto, sem prejudicar a facilidade de estas 
questões serem tabuladas, proporcionando uma exploração em profundidade quase tão boa 
quanto a de perguntas abertas.  

O projeto foi desenvolvido junto aos alunos entre os meses de novembro/2011 e 
março/2012, e a coleta de dados junto às testemunhas-chave ocorreu nos meses de fevereiro e 
março de 2013 foi realizada a coleta de dados junto às testemunhas-chave. 

.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O produto escolhido pelos alunos foi o queijo tipo Minas Frescal. A escolha deste 
produto pelos alunos se deu devido o conhecimento de que os queijos são muito suscetíveis à 
contaminação, dado o método de sua fabricação, com vários processos. Ordóñez (2005) 
salienta que a presença de microrganismos indesejáveis no queijo, além da importância em 
saúde pública, também compromete a qualidade do alimento, visto que ocorrem alterações 
indesejáveis no gosto, aroma e aspecto do produto. 
 O grupo optou por analisar amostras do Queijo tipo Minas Frescal, obtido em três 
diferentes pontos de comercialização no município de Cuiabá-MT, sendo Ponto A em feira 
livre e Ponto B e C em supermercados da capital mato-grossense. A hipótese levantada pelo 
grupo era de verificar se haveria diferenças  nas condições higiênico-sanitárias dos queijos 
comercializados em feira livre e supermercados em Cuiabá, MT. 

Os resultados das análises microbiológicas realizadas em amostras de queijo minas 
frescal  coletadas  nos estabelecimentos A, B e C estão demonstradas na Tabela 3.  
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Tabela 03:  Resultados das análises microbiológicas realizadas pelos alunos em amostras de queijo 
tipo minas frescal. 

 
Análises Microbiológicas Ponto A Ponto B Ponto C Parâmetro da 

Legislação* 
Coliformes a 35oC 
NMP/g 

>1,1 x 106 >1,1 x 107 4,1x107 Não referenciado 

Coliformes a 45oC 
NMP/g 

>1,1 x 106 1,4 x 107 1,4x 107 5,0x103 

Bolores e leveduras 
UFC/g 

4,1 x 106 1,4 x 106 1,4 x 106 Não referenciado 

Mesófilos 
UFC/g 

4,2 x 107 2,3 x 106 2,4 x 107 Não referenciado 

* Resolução – RDC nº 12, de 2 de janeiro de 2001, Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(ANVISA); NMP/g = Número Mais Provável de coliformes por grama do produto; UFC/g = Unidade 
Formadora de Colônia por grama do produto. 
 

Os três pontos analisados (A, B e C) apresentaram amostras com valores para 
coliformes a 45oC acima do limite máximo estabelecido pela Resolução RDC nº 12/2001. Os 
coliformes a 45oC podem indicar contaminação durante um processo de manipulação humana, 
determinada pelo manipulador com hábitos de higiene insuficientes. 
 

3.1. Aplicação de Questionário Técnico – Comparativo de Antes e Depois 

O questionário para avaliação dos conhecimentos técnicos da área de alimentos foi 
aplicado em dois momentos: a) primeira aplicação antes da participação dos alunos do 
projeto; b) segunda aplicação ao término do projeto.  As questões abordaram conteúdos 
referentes ao conhecimento técnico em Boas Prátcias de Fabricação (BPF’s). 

Segue na Tabela 02, o comparativo geral entre a 1a Aplicação e a 2a Aplicação do 
Questionário de Conhecimentos Técnicos e Cálculos de Estatística Descritiva. 
 

Tabela 02: Comparativo Geral entre a 1a Aplicação e a 2a Aplicação do Questionário de 
Conhecimentos Técnicos e Cálculos de Estatística Descritiva 

 
Aplicação Média das Notas Diferença entre médias Variância Desvio Padrão 

1a 3,86 107,40% 
 

2,29 1,51 
2a 8,00 1,90 1,38 

 
 Analisando os dados do comparativo geral, percebe-se que a diferença entre médias da 
nota dos alunos na  2a Aplicação do questionário teórico foi 107% maior do que a média da 
nota na 1a Aplicação, em outras palavras, a nota dobrou. Foi perceptível pela convivência com 
os alunos que havia uma evolução em conhecimentos, e ao entregarem o questionário da 2a 
Aplicação, foi verificada uma acentuada diminuição de respostas equivocadas.  

Outro fato que chama a atenção foi a verificação da variabilidade das notas, que 
evidenciou homogeneidade nos conhecimentos do grupo tanto dentro das respostas da 1a 
Aplicação quanto nas respostas da 2a Aplicação. Contudo, como o desvio-padrão da 2a 
Aplicação é menor quando comparado com o desvio-padrão da 1a Aplicação, pode-se concluir 
que as notas da 1a Aplicação têm maior variabilidade do que as notas da 2a Aplicação. 
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Buscando saber se a diferença entre médias que ocorreu entre as aplicações é 
suficientemente grande, realizaram-se os cálculos de inferência estatística, ou seja, verificar se 
o resultado do experimento foi estatisticamente significante. Para tanto, os dados foram 
analisados pela Comparação de Dois Grupos, cujas hipóteses a serem testadas foram: H0 = as 
médias das aplicações são iguais; H1 = as médias das aplicações são diferentes. 

Para haver decisão entre as hipóteses levantadas, submeteram-se os dados ao Teste t 
de Student nos estudos com dados pareados, pelo nível de significância a 5% (α = 0,05). Na 
Tabela 03, segue os dados obtidos pela inferência estatística. 

 
Tabela 03: Dados obtidos pela Inferência Estatística 

 
Média das Notas 1a Aplicação 3,86 
Média das Notas 2a Aplicação 8,00 
Diferença entre médias  107,40% 

Desvio Padrão entre média de aplicações 2,91 
Variância das diferenças 1,05 
Grau de Liberdade   13 
Tc - valor absoluto   27,15 
Tt - valor crítico   3,81 
nível de significância   0,05 

 
 Analisando os dados estatísticos obtidos, verifica-se que o valor de Tc (valor absoluto) 
é maior do que o Tt (valor crítico). Logo, rejeita-se a Hipótese da Nulidade (H0), de que a 
média das notas dos alunos antes e depois da participação do projeto é igual, no nível de 
significância de 5%. Em termos práticos, conclui-se que, as médias das notas obtidas pelos 
alunos depois da participação do projeto são significativamente maiores do que as médias 
obtidas antes do projeto. 

. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Verificou-se que a atividade prática realizada atuou como um meio para a promoção de uma 
aprendizagem significativa neste grupo de alunos. Em outras palavras, o assunto foi percebido 
pelos alunos como sendo relevante para seus próprios propósitos.  
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Resumo: Propuseram-se aos alunos do curso técnico subsequente em Alimentos a participação em 
um projeto, com tema livre, para a análise das condições higiênico-sanitárias e de manipulação de 
alimentos em estabelecimentos comerciais. O objetivo geral foi investigar o efeito da atividade prática 
em grupo com tema livre no aprendizado dos alunos. Tratou-se de uma participação espontânea, sem 
que esta proposta estivesse atrelada a uma disciplina, e como contrapartida, os dados técnicos 
coletados por cada participante durante o desenvolver deste projeto estariam disponíveis para que 
fosse utilizado na confecção de seus respectivos Trabalho de Término de Curso (TCC). Foram feitos 4 
grupos com temas distintos. Conclui-se que houve proximidade dos alunos com a comunidade (temas 
do cotidiano) e a efetiva autoconstrução de seus conhecimentos, o que oportunizou uma ação 
significativa. 

Palavras-chave: Trabalho em grupo; Estratégia de Ensinagem; Atividade prática. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Buscando melhor organizar e operacionalizar o trabalho docente, recorre-se neste 
estudo a busca de estratégias de ensino, termo este que estará sendo utilizado como no sentido 
de um meio utilizado pelo docente para a articulação do processo de ensino, na expectativa de 
um resultado esperado. Para tanto, nesta pesquisa se utilizará como referencial Anastasiou e 
Alves (2004).  
 As autoras utilizam a expressão ensinagem, resultante da pesquisa de doutorado de 
Anatasiou (1998), significa uma situação de ensino aonde ocorra de fato uma aprendizagem, 
sendo caracterizado pela parceria entre alunos e professor. Desta forma, a ensinagem, envolve 
os sujeitos de forma que possibilite “[...] o pensar, situação onde cada aluno possa re-elaborar 
as relações dos conteúdos.” (ANASTASIOU, 2011, p. 4).  

Os trabalhos com grupos auxiliam no desenvolvimento das relações interpessoais, 
fundamentais para a interação, compartilhamento, respeito e habilidade de se lidar com o 
outro, exigindo autonomia e maturidade dos alunos. A caracterização do grupo precisa ser 
vista como uma oportunidade de desenvolvimento interpessoal (reconhecimento de emoções 
de outras pessoas e habilidades em relacionamentos interpessoais) e intrapessoal 
(autocontrole, controle emocional e automotivação), e não apenas uma junção de alunos 
(ANASTASIOU, 2011). Para tanto, as autoras pontuam: 
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Com relação às estratégias grupais, é fundamental sua organização, sua preparação 
cuidadosa, o planejamento compartilhado e mutuamente comprometido com o aluno 
que, como sujeito de seu processo de aprendiz, atuará ativamente: assim, os 
objetivos, as normas, as formas de ação, os papéis, as responsabilidades, enfim, o 
processo e o produto desejados devem estar explícitos, compactuados 
(ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 75)  

 
 O professor precisa estar atento e disponível durante todo o processo, conversando e 
acompanhando cada evolução e dificuldade que o grupo apresente. Outros cuidados 
necessários são de garantir a comunicação do grupo, o respeito à ideia do outro, 
oportunidades de negociação, respeito ao direito de expressão de todos os membros do grupo 
e mesmo o papel atribuído a cada participante (ANASTASIOU; ALVES, 2004). 
 

2. METODOLOGIA 

Desenvolveu-se uma pesquisa de campo exploratória, com estudo exploratório-
descritivo combinado, utilizando um estudo de caso. Os participantes foram selecionados da 
necessidade da realização de um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) para término do 
curso Técnico Subsequente em Alimentos do IFMT Campus  Cuiabá-Bela Vista. Foi um total 
de 14 alunos, que foram motivados a realizar visitas em estabelecimentos comerciais da área 
de alimentos seguido de análises microbiológicas de avaliação das condições higiênico-
sanitárias e de manipulação de alimentos, com escolha de tema livre.  

A coleta de dados foi realizada através observações assistemáticas e recolhimento de 
depoimentos espontâneos ocorreram de maneira livre, simples, ocasional e acidental, não 
havendo um planejamento ou controle previamente elaborados, por se entender que se trata de 
uma atividade dinâmica. O projeto foi desenvolvido junto aos alunos entre os meses de 
novembro/2011 e março/2012. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Buscando seguir os preceitos de Freire (2011), o desenvolvimento do projeto proposto 
foi realizado pelos alunos, sendo que os próprios estudantes organizaram e dirigiram seus 
estudos, tendo a liberdade de se auto organizarem. O fato de terem liberdade de escolha do 
estabelecimento a ser pesquisado, foi um fator estimulante, que a princípio surgiram diversas 
sugestões. Contudo, o fator determinante para a escolha foi a 
proximidade/familiaridade/clientelismo que cada equipe tinha com o 
estabelecimento/produto. 

Estimulou-se os alunos inicialmente a realizar a pesquisa bibliográfica, legislação 
específica e base-teórica sobre a atividade do estabelecimento a ser pesquisado. Essa pesquisa 
foi provinda de fontes como a internet, artigos científicos, livros e TCC’s disponíveis na 
biblioteca do Campus e material didático de disciplinas teóricas cursadas. 

A partir deste momento os grupos iniciaram suas pesquisas de forma independente. 
Percebeu-se que a contextualização dos conteúdos estudados em disciplinas. A reflexão sobre 
este momento se somou a algumas considerações de Telma Weiz, como segue:  
  

Para aprender a aprender o aprendiz precisa dominar conhecimentos de diferentes 
naturezas [...]. Precisa ter flexibilidade e capacidade de se lançar com autonomia nos 
desafios da construção do conhecimento. Há todo um saber necessário para poder 
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aprender a aprender. Isso só se torna possível para quem já aprendeu muito sobre 
muita coisa (WEIZ, 2009, p. 35) 

 
Foi perceptível que os alunos compreenderam a complexidade do assunto proposto 

após a sua busca do embasamento teórico. A autonomia ofertada à eles, que a priori teve ar de 
liberdade se tornou um verdadeiro desafio. Houve muita interação entre eles neste primeiro 
momento, por compartilharem material bibliográfico levantado, contudo, cada grupo acabou 
realizando o projeto com características próprias. 

O Grupo 01 optou por analisar o queijo tipo Minas Frescal, uma equipe muito coesa, 
com 4 integrantes, que se auto-organizaram desde o lançamento da proposta, delegando 
tarefas entre eles conforme afinidade e elegendo um líder. Houve diversos momentos que 
buscaram informações de procedimento junto a pesquisadora. 

Estes alunos foram capazes de conduzir o projeto com responsabilidade e competência 
técnica, que pontua-se: 1) avaliaram, através das análises laboratoriais realizadas, as 
condições higiênico-sanitárias do produto escolhido; 2) através dos parâmetros avaliados, 
identificaram as possíveis fontes de contaminação do produto analisado; 3) compararam os 
resultados obtidos com os padrões microbiológicos e sanitários regulamentados, e, quando 
inexistente buscaram conhecer seu significado; e 4) desenvolveram autonomia para questionar 
a importância da implantação das Boas Práticas de Fabricação.  

O Grupo 02 buscou levantar as condições higiênico-sanitárias de uma cantina escolar, 
sendo um grupo mais disperso, com 3 integrantes. Não elegeram um líder, mas dividiram as 
tarefas entre os integrantes. Discretos na busca por informações/orientações junto a 
pesquisadora, tiveram maior envolvimento durante a execução das análises microbiológicas 
no laboratório. 
 Apresentaram maiores dificuldades para a realização do projeto do que os demais 
grupos, devido a falta de tempo dos participantes para dedicação. Mesmo neste contexto, o 
grupo apresentou responsabilidade com suas atitudes durante todo o desenvolver do projeto e 
suas conquistas foram: 1) avaliaram, através da adaptação do check list, as condições 
higiênico-sanitárias do estabelecimento; 2) realizaram as análises microbiológicas propostas; 
3) compararam os resultados obtidos com os padrões microbiológicos e sanitários; 4) 
recomendaram a implantação das Boas Práticas de Fabricação como uma forma de ação 
solucionadora, frente as situações inadequadas presenciadas.  

O Grupo 03 optou por avaliar as condições higiênico-sanitárias de uma Panificadora. 
Trata-se de um grupo com quatro integrantes, coeso e muito disciplinado. Não realizaram a 
eleição de um líder, nem a distribuição de tarefas entre os integrantes: realizaram todas as 
tarefas juntos. Realizavam reuniões na biblioteca do Campus para a escrita do trabalho, e 
sempre convidavam a pesquisadora para participação. 

Se destacaram pela dedicação à realização do projeto; quando enfrentavam alguma 
situação adversa, seja com o estabelecimento ou em termos teóricos, sempre nos procurava, e 
era notório que a literatura recomendada para leitura era pesquisada. Características em 
destaque: 1) avaliaram as condições higiênico-sanitárias da panificadora visitada através da 
adaptação do check list; 2) interpretação da legislação vigente e adaptação da lista de 
verificação; 3) interpretação dos resultados obtidos e levantamento de possíveis soluções 
mediante argumentação científica; 4) de forma contextualizada, sugeriram a implantação das 
Boas Práticas de Fabricação no estabelecimento como instrumento para a obtenção de 
alimentos seguros.  

O Grupo 04 visitou 10 açougues para avaliar as condições higiênico-sanitárias. 
Composto por três integrantes, um grupo caracterizado por problemas de relacionamento 
interno a equipe, e moderadamente ausente nos Encontros propostos pelo projeto. Não houve 
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a eleição espontânea de um líder, mas dividiram as visitas nos estabelecimentos entre os 
membros. A pesquisadora necessitou intermediar a dificuldade de relacionamento entre o 
grupo, e opinar pela eleição de um líder através de um sorteio. 

Apesar dos problemas expostos, este grupo chegou até o fim do projeto e atingiu 
conquistas, como: 1) avaliaram as condições higiênico-sanitárias dos 10 estabelecimentos; 2) 
identificaram situações de Não Conformidade segundo a legislação; 3) contextualizaram a 
importância da aplicação das Boas Práticas de Fabricação para a obtenção de alimentos 
seguros; 4) relacionaram entre si como grupo, mesmo tendo dificuldades entre eles – aprender 
a conviver. 
 As considerações de Anastasiou e Alves (2004) sobre o trabalho em grupo colaborou 
muito com o desenvolvimento deste trabalho, em especial, para atuar junto ao Grupo 04.  
 

Lembramos que o que caracteriza o grupo não é a junção dos alunos, mas o 
desenvolvimento inter e intrapessoal e o estabelecimento de objetivos 
compartilhados, que se alteram conforme a estratégia proposta, o processo 
objetivando o seu processamento (ANASTASIOU E ALVES, 2004, p. 76) 

  
 Pode-se perceber que os alunos se apresentaram estimulados com o ato de pesquisar e 
curiosos pela busca dos resultados, demonstrando um comprometimento com o experimento 
proposto. Atribui-se este contexto ao fato dos alunos ganharem identidade e pelo fato de 
pesquisarem algo pertinente ao seu cotidiano, o que levou os seus conhecimentos teóricos 
ganharem importância com o contexto social. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao se ofertar a liberdade de escolha de tema, planejamento e execução aos alunos, 
obteve-se proximidade com a comunidade (temas do cotidiano) e a oportunidade de 
desenvolvimento intra e interpessoal (trabalho em grupo). Por precisarem explorar, descobrir 
informações e compreender seus significados, os alunos construíram os seus conhecimentos, 
dando a oportunidade para uma ação significativa. 
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Resumo: O presente artigo aborda sobre a importância econômica da Eugenia stipitata, conhecida 

popularmente como araçá-boi, no município de Juína – MT. Juína localiza-se no noroeste do estado a 

724 km da capital Cuiabá sendo considerada uma área ecótonofitossociológico devido a transição 

entre os biomas Floresta Amazônica e o Cerrado. As áreas de transição são conhecidas pela sua 

grande diversidade vegetal, uma vez que apresentam espécies comuns aos dois ecossistemas. 

Considerando a relevância e a riqueza específica que a família myrtaceae apresenta, este estudo teve 

por objetivo destacar a importância econômica do araçá-boi, na agricultura familiar deste município, 

a partir dos dados coletados na Associação Rural Juinense Organizada Para Ajuda Mútua 

(AJOPAM) 
 

 Palavra- chave: Eugenia stipitata, Economia, EcotonoFitossociologico 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O município de Juína é uma área ecótonafitossociologica, pois abriga tanto espécies do 

Cerrado como também espécie da Amazônia sendo um local de grande interação e 

diversidades de espécies de plantas. Dentre as famílias vegetais encontradas nesta região, as 

Myrtaceae se destacam como uma das mais importantes e diversificadas (Mori et al. 1983, 

Fabris & Cesar 1996), sendo o gênero Eugenia L, um dos maiores, com centenas de espécies, 

dispersas neste ecossistema. As Myrtaceae representam uma das maiores famílias da flora 

brasileira, com 23 gêneros e aproximadamente 1.000 espécies. Muitas espécies possuem 

propriedades medicinais e apresentam aproveitamento alimentar. Os especimes desta familia 

possuem caracteristica em geral lenhosas, arbustivas ou arbóreas. As myrtaceae brasileiras 

caracteristicamente possuem tronco de casca lisa, que se renova com cada estação de 

crescimento.Em geral florecem no inicio da primavera (JOLY, 1966).  

 As  regiões  de transiçãosão  especialmente ricas em especies vegetais  muitas das quais 

produtoras de frutos comestíveis, destacando o araça –boi (Eugenia stipitata) uma 

myrtaceae.Planta de porte arbustivo, seus ramos partem diretamente do solo atingindo em 
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média 3m de altura (figura 1). Essa espécie tem seus frutos pouco conhecidos pela população 

fora da Amazônia, porém apresenta grande potencial na agroindustria para fabricação de suco 

concentrado, sorvete e doces. O fruto é uma baga, com casca fina, de cor amarelo canário, 

com polpa suculenta, pouco fibrosa, bastante ácida, mas com sabor e aroma  

bastanteagradáveis. O araçá-boi (Eugenia stipitata ssp. sororia McVaugh) é uma espécie 

adaptada a solos de baixa fertilidade, assim como às variações climáticas do trópico úmido 

amazônico(MENDES,  2011). 

                                   

                      Figura  1- Árvore de araça-boi 

 

                                                                   

2.  METODOLOGIA 

 

Foram feitas pesquisas junto a AJOPAM (Associação Rural Juinense Organizada Para 

Ajuda Mútua) para verificar o uso e comercialização de subprodutos do araçá-boi no 

município de Juína e região.  Foram tiradas fotos do fruto(figura 2), da polpa (figura 3)e da 

planta produzindo (Figura 4).  

Figura  2-Fruto araça-boi                                                          Figura  3-Polpa do fruto de araça-boi 
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Figura  4-Planta produzindo araça-boi 

 

  

3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Com os dados obtidos na AJOPAM, foi possível verificar que o araçá-boi é 

comercializado de duas maneira: o próprio fruto e a polpa que é preparada de forma artesanal 

pelos próprios produtores. A produção e comercialização da polpa é inspecionada e 

acompanhada pela vigilância sanitária e recebe um rótulo contendo as seguintes informações: 

data de validade e de fabricação, o nome do produtor, condições de armazenamento, valores 

nutricionais, ingredientes. 

O município de Juína possui aproximadamente 15 famílias produtoras do araçá-boi 

(Eugenia stipitata), cada uma, possuindo em média de 2 a 70 pés da planta, que chega a 

produzir anualmente 35kg de polpa, desde que seja bem irrigado. Sua produção passa por 

todo um processo de cuidado até chegar ao consumidor final. Antes do amadurecimento dos 

frutos os mesmos são colocados em saquinhos de TNT(Tecido Não Tecido) um tipo de tecido 

sintético de cor branca que permite a oxigenação nos frutos e que são vendidos em fardo e 

podem ser reutilizados, evitando assim que alguns insetos  ataquem os frutos danificando-os. 

Após o amadurecimento os frutos são colhidos e preparados para a venda na feira municipal e 

na AJOPAM de lá são vendidos para as escolas e creches em parceria com a Conab 

(Campanha Nacional de Abastecimento). Estima-se que a produção chega aproximadamente a 

400kg anuais de polpa.  

 

4.  CONCLUSÃO  

 

O assunto abordado neste artigo nos mostra um potencial pouco explorado dos produtos 

do araçá-boi na região. Mesmo apresentando um grande potencial econômico, os recursos 

disponibilizados para cultivo, divulgação do produto e comercialização ainda são poucos. A 

pouca exploração do araçá-boi reforça o observado para outras culturas nativas de que o 

potencial existente em nossas florestas não é realmente aproveitado. O araçá-boi demonstrou 

ter um grande potencial econômico e se melhorado os investimentos, pode trazer grandes 

benefícios econômicos para os pequenos produtores do município de Juína e região.  
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Resumo: Este trabalho apresenta a análise bibliográfica de uma pesquisa que está sendo 

desenvolvida por alunos do quarto semestre do curso de Redes de Computadores do Instituto 

Federal de Mato Grosso, campus Fronteira Oeste, com o objetivo de conhecer e testar, de 

maneira prática, softwares e recursos para gestão e análise de redes computacionais. Um 

administrador comumente encontra dificuldades em visualizar a disposição dos 

equipamentos, bem como o estado lógico dos hosts que compõe a rede. Uma possível solução 

para tal problema é utilizar ferramentas que auxilie e automatize o processo de identificação 

dos elementos da rede, como por exemplo, o SNMP e o Nagios. Ao longo do trabalho 

discutiremos o funcionamento do protocolo SNMP e a aplicação para gerência completa de 

redes, o Nagios. A pesquisa prática ainda está em desenvolvimento e deverá ser concluída 

até o final do semestre. 

 

Palavras Chave: Redes, Gerenciamento, SNMP, Nagios, Informação.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 As redes de computadores atualmente são compostas por uma enorme variedade de 

dispositivos que tem como objetivo comunicarem entre sí e compartilhar recursos, por isso a 

qualidade do serviço prestado está diretamente ligado ao bom desempenho dos sistemas.  

 Para se ter uma rede com boa atuação é recomendavel a centralização das 

informações, ou seja, ter um ponto principal onde todas as informações que circulam pela 

rede passe por ele, caracterizando-se assim o formato de redes em estrela. A partir desses nós 

centrais o administrador poderá verificar qual o status dos elementos que compõe a rede no 

momento que precisar, serviço este não encontrado em redes descentralizadas, pois todos os 

hosts conectados funcionam como cliente/servidor, não sendo possível ter um controle sobre 

as informações que trafegam nessas redes. 

 Por isso é de suma importância utilizar alternativas adequadas, visando facilitar a 

administração das redes, protocolos ou aplicativos de maneira eficaz para um gerenciamento 

de qualidade. 

 

2. ADMINISTRAÇÃO DE REDES 
  

 O gerenciamento de redes nada mais é do que a gerência dos recursos (equipamentos) 

da rede, como modens, roteadores, switches, ou seja, qualquer elemento que esteja ativo no 

sistema e também recursos lógicos como os protocolos, tendo como objetivo principal 

garantir uma confiabilidade, tempo de resposta aceitável e, principalmente, a segurança no 

tráfego da rede.  
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 As tarefas básicas da gerência de rede está ligada a três principais pontos: Obter as 

informações da rede, diagnosticar possíveis problemas e solucionar os problemas detectados. 

Para que seja cumprido este objetivo, funções de administração devem estar instaladas nos 

componentes de rede, possibilitando detectar atuais e possíveis problemas futuros que possam 

acontecer.  

 Para auxiliar neste gerenciamento é possível utilizar alguns softwares que servirão 

como intermediador, facilitando essa tarefa para o administrador.  Os softwares utilizados 

para gestão ficam instalados nos dispositivos hospedeiros e nos processadores de 

comunicação, tais softwares são compostos por elementos gerenciadores, agentes, banco de 

dados e protocolos para troca de informações etc.  

Em cada rede administrada deverá ter, ao menos, uma estação que funcionará como 

gerente, ficando responsável pelo monitoramento e controle dos dispositivos gerenciáveis. O 

agente será instalado nos demais dispositivos (roteadores, switches, estações de trabalho) e 

tem como tarefa principal responder à requisições efetuadas pelo gerente. 

 

3. PROTOCOLO SNMP 

 

 O protocolo mais utilizado para o gerenciamento de redes é o SNMP (Simple 

Network Management Protocol), ele permite que uma ou mais máquinas sejam colocadas 

como gerentes de rede. Este gerente ficará responsável por receber informações de todos os 

outros hosts da rede, conhecidos como agentes, e através do processamento e análise desses 

dados, pode gerir e detectar facilmente os problemas ocorridos. As informações coletadas por 

essa máquina gerente ficam armazenadas em um banco de dados próprio do SNMP, o MIB 

(Management Information Base), onde ficam guardados todos os registros necessários para o 

gerenciamento dos dispositivos. 

 Segundo Poleto Filho¹ o SNMP se tornou popular por ser muito simples, porém 

robusto, e totalmente capaz de resolver os difíceis problemas apresentados no gerenciamento 

de redes heterogêneas. Ele é um protocolo não orientado a conexão, ou seja, não requer ação 

prévia nem posterior ao envio da mensagem, fazendo com que não haja retorno nem garantia 

de entrega da mensagem, isso significa que o gerente e o agente não precisam um do outro 

para operarem.  

 O SNMP é um protocolo presente na camada de aplicação tendo como função básica 

facilitar a troca de informações de controle entre os dispositivos de uma rede, tornando-se 

assim o protocolo mais utilizado no gerenciamento com arquitetura TCP/IP, ele tem como 

base o modelo de referência OSI e procura dentro de um mesmo domínio administrar os 

elementos da rede, produzindo informações relevantes sobre o status dos hosts ativos no 

momento e estatísticas importantes para o funcionamento da rede como: tráfego, taxas de 

erros, vazão, nível de colisão etc.  

Este protocolo é constituído por quatro componentes básicos: os dispositivos 

gerenciados (agentes), máquinas gerentes, banco de dados (MIB) e o protocolo em sí. Os 

gerentes SNMP são softwares capazes de enviar informações às estações agentes e receber as 

repostas, podendo ainda acessar e realizar modificações, além de receber logs importantes 

para o gerenciamento. Os agentes encontram-se nos dispositivos que são administrados, 

podendo ser computadores, impressoras, access points, modens, dentre outros equipamentos 

que possam se conectar à rede. Eles se comunicam com a MIB e são responsáveis por 

responder as solicitações feitas pelos gerentes. Eles ainda são capazes de enviar, quando 

necessário, informações aos gerentes quando algum problema ocorrer. A MIB nada mais é do 

que um banco de dados lógico que armazena informações relativas a todos os objetos 

gerenciáveis na rede. Esses objetos, também conhecidos como variáveis, possuem nome, 

atributos e um conjunto de operações que podem ser realizados. 

 Usando os dados fornecidos pelo SNMP os administradores podem, facilmente, 

controlar a sua performance, solucionar problemas e planejar futuras ações que possam ser 

aplicadas à rede.  

 

4. NAGIOS 
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Quem atua na área de T.I. sabe o quanto é importante monitorar, principalmente para 

detectar e solucionar problemas, preferencialmente antes que o usuário perceba que tal 

problema ocorreu.  É justamente essa a tarefa do Nagios, monitorar as redes de computadores 

e notificar o administrador caso alguma alteração no funcionamento aconteça, de forma 

extremamente rápida, segura e eficaz, tendo como principal aliado o protocolo SNMP e o 

mais importante, totalmente sem custo financeiro para o usuário. O ato de monitorar é mais 

presente em nosso dia a dia do que imaginamos, a todo momento nos deparamos com 

situações de monitoramento. No carro, por exemplo, um sistema monitora todo o 

funcionamento do veículo para evitar surpresas ao motorista, notificando-o sobre fatores 

importantes como temperatura do motor, combustível, bateria e diversos outros fatores.  

 A tarefa do Nagios se resume a isso: monitorar. Ele é um dos serviços mais populares 

para a administração de redes,  o seu código é aberto e foi desenvolvido sob a licença GPL, o 

Nagios pode examinar serviços e hosts, alertando o administrador de redes quando ocorrerem 

problemas. Ele foi projetado para trabalhar em redes de grande porte mas o seu desempenho 

em pequenos ambientes também é muito satisfatório. O Nagios pode, facilmente, ter as suas 

funcionalidades expandidas e o seu desempenho melhorado através da instalação de plugins 

que são desenvolvidos por um grande grupo de programadores existente na internet. O Nagios 

oferece alguns serviços muito interessantes, como por exemplo, as notificações: ao detectar 

algum problema em hosts ou em algum serviço monitorado por ele, automaticamente 

mensagens são enviadas por e-mail ou SMS para o administrador.  

 Apesar de toda a sua capacidade, o Nagios precisa da instalação de plugins 

complementares para oferecer alguns serviços extras, um plugin nada mais é do que um 

programa desenvolvido para realizar uma ação muito específica, o Nagios faz o uso destes 

para monitorar serviços como HTTP, POP3, SMTP, entre outros, e ainda realizar diversos 

tipos de notificações para o administrador. Esses avisos podem ser emitidos em forma de e-

mail, SMS ou a reprodução de sons em um computador configurado para tal. Para o 

funcionamento do Nagios é importante que nas máquinas a serem monitoradas sejam 

instalados softwares que irão atender as requisições dos plugins. Entre os softwares que 

podem ser utilizados para comunicação com o Nagios estão: SNMP, NRPE e NsClient++.  

 Em nossos testes, utilizamos como opção o NSClient++ em máquinas Windows para 

o envio de informações ao Nagios, porém, qualquer um desses outros softwares mencionados 

podem ser utilizados e funcionarão da mesma forma.  

 

 4.1 NAGIOS CORE  
 

 É simplesmente o centro da inteligência do Nagios, ou seja, a área onde está toda a 

essência do software, é através de uma interface gráfica bastante amigável e acessada via 

browser que o administrador pode controlar todas as tarefas, configurando períodos de 

checagens, limitando o tempo de execução de tarefas, selecionando usuários a serem 

notificados, gerando relatórios e realizando outras tarefas de maior complexidade. Apesar de 

toda sua capacidade o Nagios é muito simples de ser implementado e não requer muitos 

recursos da máquina onde será instalado, além disso o software não impõe limitações em 

relação aos hosts e serviços que irá monitorar, todavia isso é definido pela capacidade do 

hardware do servidor, sendo assim, quanto mais recursos a máquina onde o Nágios está 

instalado tiver, mais hosts e serviços poderão ser gerenciados.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Durante a pesquisa e desenvolvimento deste trabalho nos deparamos com 

dificuldades em encontrar materiais de alta confiabilidade sobre o assunto, embora seja um 

software e protocolo muito utilizado, entretanto nada que comprometesse a realização da 

pesquisa. Todavia podemos observar que o Nagios é uma ferramenta de muita abrangência  se 

tratando de gerenciamento de redes, sua  instalação se torna um pouco complexa por ser 

realizada somente através de linhas de comandos em  plataformas Linux, mas em 
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compensação ele atende todos os requisitos básicos que um administrador precisa, e caso 

necessário, ainda é possível obter recursos mais avançados através da instalações de plug-ins, 

oferecendo assim inúmeras possibilidades. Outra grande percepção é a vantagem do Nagios 

utilizar, dentre outros, o protocolo de gerenciamento SNMP, que por sua vez é bastante 

consolidado na área de gestão de redes computacionais e dispõe de compatibilidade com 

grande parte dos dispositivos das redes atuais. 
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Resumo: Este trabalho teve como principal objetivo avaliar diferentes aspectos da dessecação 

da cobertura vegetal com o herbicida glyphosate quando influenciada pela adição de ureia, 

sulfato de amônio e óleos emulsionáveis à calda de pulverização, incluindo a análise de 

diferentes doses, no controle de Brachiaria brizantha cv. Marandu. A agricultura mundial tem 

evoluído continuamente no sentido de desenvolver sistemas de produção sustentáveis 

econômica e ambientalmente. Para tanto, deve-se atentar para técnicas que envolvam o menor 

revolvimento do solo, menor uso de agroquímicos. Frequentemente, os sistemas de produção 

conservacionistas estão fundamentados na aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo 

espectro de controle, em área total para dessecação. Na tentativa de elevar a eficácia e reduzir 

as doses de aplicação do herbicida glyphosate, sobre a cobertura vegetal. Foi realizada aos 7, 

14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA,) uma Avaliação visual  utilizando uma escala de 6 

pontos em que um (1) ausência de sintomas e seis (6) senescência completa  da Brachiaria 

brizantha cv. Marandu. Nas avaliações dos efeitos visuais foi possível perceber uma pequena 

diferença entre os tratamentos testados. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade, Impacto ambiental de herbicidas, Tecnologia de aplicação. 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO 
  

 A agricultura mundial tem evoluído continuamente no sentido de desenvolver 

sistemas de produção sustentáveis econômica e ambientalmente, de modo a produzir 

alimentos, energia e fibras de alta qualidade, em quantidade que viabilize a atividade 

agrícola e com a manutenção dos recursos naturais. Para tanto, deve-se atentar para 

técnicas que envolvam o menor revolvimento do solo, menor uso de agroquímicos, 

adoção racional de doses e momentos de aplicação, manejo integrado de pragas, 

doenças e plantas daninhas, ou seja, técnicas que possibilitem a continuidade temporal 

da atividade agrícola. Frequentemente, os sistemas de produção conservacionistas estão 

fundamentados na aplicação de herbicidas para eliminação da cobertura vegetal em 

período anterior à semeadura das culturas. Esta prática é conhecida por dessecação, e é 

caracterizada pela aplicação de herbicidas não-seletivos, com amplo espectro de 

controle, em área total. Segundo Nicolai; Carvalho e Christoffoleti (2007), a dessecação 

da cobertura vegetal é uma das etapas mais importantes em qualquer época do ano, pois 
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contribui para a perfeita emergência da cultura a ser semeada, cujo crescimento inicial 

ocorre sem competição com as plantas daninhas. 

Dentre as moléculas herbicidas disponíveis para a dessecação da cobertura 

vegetal pode-se destacar o glyphosate (N-(fosfonometil) glicina). Trata-se de um 

herbicida com aplicação em pós-emergência (foliar), não-seletivo, de ação sistêmica, 

usado no controle de plantas daninhas anuais e perenes e na eliminação das culturas de 

cobertura (RODRIGUES; ALMEIDA, 2005; TIMOSSI; DURIGAN; LEITE, 2006).  

Na tentativa de elevar a eficácia do herbicida glyphosate sobre a cobertura 

vegetal e tentar reduzir as doses empregadas, acelerar a senescência, bem como a 

penetração cuticular e absorção celular da molécula, diversas substâncias têm sido 

adicionadas à calda de pulverização, contudo, nem sempre se tem dados sobre o 

comportamento destes para cada região.  

Dentre os adjuvantes comumente adicionados à calda do glyphosate, destacam-

se a ureia e o sulfato de amônio. Embora na prática agrícola a adição destes fertilizantes 

nitrogenados à calda herbicida seja usual, poucas são as informações científicas 

disponíveis no Brasil que fundamentam tal técnica e, ainda, algumas das informações 

disponíveis são controversas e/ou incompletas. Outro grupo de adjuvantes importante 

são os óleos minerais e vegetais, que com a adição em sua fórmula de componentes 

emulsificantes, confere ao líquido resultante um padrão de emulsão estável. De acordo 

com Kissmann (2007), esse tipo de adjuvante confere à calda, entre outros aspectos, o 

aumento da molhabilidade em superfícies hidrorepelentes, aumento do poder 

espalhante, penetrante, anti-evaporante (diminuem o índice de evaporação da água tanto 

durante o trajeto das partículas pulverizadas até o alvo como depois de depositadas), e 

aumento da adesividade nas superfícies vegetais, tornando o produto menos propenso à 

perdas por lavagem no caso de chuvas logo após a aplicação. 
 

2.0 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

O experimento foi desenvolvido nas dependências do Instituto Federal de Mato 

Grosso – IFMT Campus Confresa, em área de pastagem de Brachiaria brizantha cv. 

Marandu já implantada, degradada pelo uso do fogo e pastejo contínuos ao longo de 

muitos anos de exploração, em área cujo solo foi classificado como Argissolo 

Vermelho-Amarelo, de textura média (EMBRAPA, 1999).  

O delineamento experimental adotado foi o de blocos ao acaso, com nove 

tratamentos e quatro repetições, totalizando 36 parcelas com e sem ureia. Cada parcela 

foi composta por uma área total e útil de 10,0 e 8,0 m², respectivamente. Os tratamentos 

resultou das combinações entre a dose do herbicida glyphosate (sal de isopropilamina - 

Roundup Original
®
) de 960 g i.a. ha

-1
 e de adição à calda de pulverização de uréia (5,0 g 

L
-1

) (tratamento 1), sulfato de amônio (15,0 g L
-1

) (tratamento 2), óleo mineral 

emulsionável (0,5% v/v) (tratamento 3), óleo mineral emulsionável + óleo diesel (0,5% 

+ 0,5% v/v) (tratamento 4), óleo diesel + detergente doméstico (0,5% + 0,5% v/v) 

(tratamento 5), bem como as doses de 960, 1440 e 2880 g i.a. ha
-1

 sem a presença de 

adjuvantes (tratamentos 6, 7 e 8 respectivamente), e testemunha sem aplicação 

(tratamento 9). As doses de glyphosate foram estimadas de acordo com as 

recomendações de registro para a espécie em questão (RODRIGUES; ALMEIDA, 

2005). 

 Foram avaliado o controle percentual das Brachiaria brizantha cv. Marandu aos 

7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação (DAA. Para as avaliações de controle, foi utilizada 
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uma escala visual atribuindo-se notas de 1 a 06, em que um (1) representa a ausência de 

sintomas, dois (2) amarecimento parcial das plantas, três (3) queima parcial das folhas 

da planta, quatro (4) amarelecimento com queima das partes das folhas, cinco (5) 

plantas amareladas e algumas folhas totalmente morta, com chance de rebrota e seis (6) 

plantas totalmente mortas. 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Tabela 01. Notas das avaliações visuais dos tratamentos aos  8, 15 e 22 dias após aplicação.  

Tratamento 08/05/2014 15/05/2014 22/05/2014 

1 2 6 6 

2 2 5 6 

3 2 5 6 

4 2 5 6 

5 2 6 6 

6 2 5 6 

7 2 6 6 

8 2 6 6 

9 1 1 1 

10 2 5 6 

11 3 6 6 

12 2 6 6 

13 4 5 6 

14 2 5 6 

15 2 5 6 

16 3 6 6 

17 3 6 6 

18 1 1 1 

Tratamento de 1 ate 9 foi utilizado  ureia na cobertura do capim Brachiaria brizantha cv. Marandu. E do 

tratamento  10 até 18 não foi utilizado ureia. 

 

 

Os resultados obtidos na tabela acima mostram a avaliação visual que foi 

realizada na Brachiaria brizantha cv. Marandu  aos 7, 14, 21 e 28 dias após a aplicação 

(DAA). Logo na primeira avaliação visual, foi possível perceber uma rápida diferença 

entre os tratamentos testados, pois já obteve-se nota 3 ficando bem visível o efeito da 

ação do herbicida glyphosate combinado com os adjuvantes junto a calda de 

pulverização sobre o Brachiaria brizantha cv. De um modo geral foi possível observar 

que os tratamentos com a adubação nitrogenada em cobertura com ureia apresentaram 

sintomas iniciais mais cedo, já com sintomas bem evidente de fitotoxidade já na 

primeira avaliação. 

.  Vale destacar que no momento da aplicação do herbicida não havia sedimentos 

ou excessiva quantidade de poeira sobre as folhas, devido à ocorrência de chuva na 

véspera. Ainda, considerando-se que não ocorreu chuva logo após a aplicação, que as 

condições meteorológicas foram adequadas à eficácia do herbicida. 
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4.0 CONCLUSÃO  

 No entanto, conclui-se que nas avaliações dos efeitos visuais foi possível 

perceber uma pequena diferença entre os tratamentos testados o que mostra que os 

adjuvantes adicionados à calda de pulverização do herbicida glyphosate pode melhorar 

o efeito do herbicida sobre o vegetal com a redução da dose e o aumento da eficiência. 

De modo geral, foi possível observar que os tratamentos com a adubação nitrogenada 

em cobertura com ureia apresentaram sintomas iniciais de fitotoxidade mais cedo, já 

bem evidentes na primeira avaliação. 
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Resumo: Plantas invasoras como Senna obtusifolia (Mata pasto) são comumente encontradas 

em áreas de pastagem, o controle tanto físicos como químicos é oneroso e ecologicamente inviável. 

Técnicas alternativas estão sendo pesquisadas para o controle das plantas invasoras, como a inibição 

de outras plantas por meio dos compostos fitoquímicos sintetizados pelo metabolismo secundário, tal 

efeito é conhecido como alelopatia.  Neste contexto objetivou se o presente trabalho em avaliar os 

efeitos alelopáticos do extrato aquoso  de Morinda citrifolia (Noni) sobre a germinação e velocidade 

de germinação da semente de S. obtusifolia. Os testes germinativos foram realizados em condições 

laboratoriais controlando a temperatura, umidade e fotóperiodo em estufa climatizada tipo BOD. Os 

tratamento foram realizados em placas de petri, em quatro repetições com 25 sementes da espécie 

receptora, três papeis germinativos e 50 mg do extrato aquoso  por caixa, no tratamento controle foi 

realizado apenas a aplicação de agua destilada. Através dos resultados obtidos é possível perceber 

que houve efeito significativo na inibição da germinação e velocidade de germinação de S. 

obtusifolia, por meio da aplicação do extrato aquoso  da semente de M. citrifolia. Entretanto faz se 

necessário o fracionamento e caracterização das classes e substâncias responsáveis pela atividade 

alelopática por técnicas de ressonância magnética nuclear de H¹ e C13. 

 

Palavras-chave: aleloquímicos, bioerbicida, controle alternativo, mata-pasto, noni. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Os campos de pastagens cultivadas no Brasil possuem uma área cerca de 100 milhões de hectares, 

porém é baixa a produtividade da pecuária brasileira, visto que grandes áreas das pastagens cultivadas 

244 

mailto:pedro.cardosoifmt@gmail.com


 

 

se encontram em algum estágio de degradação ou infestação por plantas invasoras como Senna 

obtusifolia (Mata pasto) (PERON & EVANGELISTA, 2004).   

 Com a degradação as plantas invasoras proporcionam inúmeras limitações de ordem econômica 

expressiva na produtividade. A fim de minimizar essas limitações são utilizadas técnicas culturais 

rústicas como o uso do fogo, controle manual (roçagem) ou controles químicos sintéticos. O manejo 

convencional como as queimadas e controle por herbicidas sintéticos trazem consequências que 

afetam negativamente o meio ambiente, degradando e contaminando todo o ecossistema. Uma das 

possíveis alternativas para amenizar os prejuízos ecológicos do uso do fogo e herbicidas, controlando 

as infestações das pastagens por plantas invasoras é a alelopatia, definida como qualquer efeito direto 

ou indireto, estimulando ou inibindo a ação de uma planta ou de microrganismo sobre outra. Esse 

fenômeno ocorre pela liberação de compostos fitoquímicos elaborado no metabolismo secundário 

liberado no ambiente (Souza Filho et al., 2007). 

 Morinda citrifolia  (Noni), segundo Rios et al., (2009), é uma planta fitoterápica no qual em 

seu metabolismo sintetiza altas percentagem de compostos fitoquímicos tanto nas  sementes, fruto e 

folha, no qual em analise experimental, moídas e desengordurada com hexano a temperatura ambiente 

foi possível obter óleo, ácidos graxos, ácido linoléico predominante na semente, em avaliação de 

substâncias voláteis por cromatografia gasosa-espectrometria de massas, realizado com três diferentes 

solventes (acetona, hexano e diclorometano).  

Neste contesto objetivou se o presente trabalho voltando se para uma nova perspectiva 

diferenciada dos trabalhos até então voltado para a utilização do noni em tratamentos fitoterápicos. O 

mesmo propõe a avaliar o potencial alelopático do extrato aquoso  da semente de Morinda citrifolia 

(Noni) sob a velocidade de germinação e germinação de sementes de Senna obtusifolia (Mata pasto) 

em condições controladas de temperatura e fotoperíodo.   

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 
O presente trabalho foi realizado no laboratório de Bromatologia Zootécnica do IFMT 

Campus Confresa. O extrato foi preparado com parte das plantas doadora (Noni) coletadas na região, 

os frutos foram previamente selecionados, frutos necrosados ou outras doenças foram descartados. 

Após a seleção do material botânico da planta doadora os mesmos foram secados em estufa de 

ventilação forçada, os frutos secos foram moídos e submetidos a extração sucessivas a frio, como 

solvente foi utilizado metanol. Toda solução foi filtra e rotovaporizada sob pressão reduzida, 

utilizando se evaporador rotativo, logo após o preparo do mesmo, o extrato foi mantido sob-

refrigeração até momento de aplicação no processo de avaliação do efeito alelopático.  O extrato 

obtido foi classificado como extrato bruto aquoso  da semente de Morinda citrifolia.  Como espécie 

receptora foi utilizada Senna obtusifolia (Mata-pasto), espécie invasora expressiva na redução das 

pastagens.  

Os testes de germinação foram realizados em placa de petri contendo 25 sementes e quatro 

repetições em cada tratamento. Cada placa continhas três folhas de papel germinativo, umedecidas 

com os extratos obtidos, em uma proporção de 50 mg por tratamento, a testemunha (tratamento 

controle) regada somente com água destilada. As placas foram mantidas em câmara de germinação 

tipo BOD com temperatura de 18ºC. As sementes de Senna obtusifolia foram submetidas a 

escarificação mecânica como quebra de dormência, para a contagem da germinação e análise da 

velocidade de germinação  foi utilizado o critério da emergência da radícula segundo a regra de analise 

de Semente ( Brasil, 2009). 

Para avaliação experimental foram realizada análise da velocidade de germinação, a partir do 

terceiro ao sétimo dia. Na ultima leitura, além da análise da velocidade de germinação também foi 

realizado avaliação das plântulas germinadas.  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A atividade alelopática do extrato aquoso  da semente de Morinda citrifolia sobre a velocidade 

de germinação e germinação foi significativo, comparando se ao tratamento controle que não recebeu 

o extrato em analise.    

Como pode ser visto na figura 1, o efeito alelopático do extrato em estudo e perceptível dês da 

primeira leitura da emissão da radícola. No terceiro dia data da primeira avaliação houve uma 

diferença inibitória de 3 mm no tratamento que recebeu o extrato bruto aquoso  da semente de 

Morinda citrifolia em relação ao controle.  Ao final do teste germinativo o desenvolvimento das 

radícolas das sementes do tratamento controle em média foi 12 mm superior as sementes que 

receberam o extrato em analise.  Segundo Souza Filho et al., (2007), os compostos alelopáticos são 

inibidores de germinação e crescimento, pois interferem na divisão celular, permeabilidade de 

membranas e na ativação de enzimas. O que justifica o resultado apresentado no presente trabalho, 

possivelmente os aleloquímicos afetaram  diretamente a germinação e padrões de crescimento e 

desenvolvimento das plantas inibindo sua formação. Na avaliação da germinação o efeito inibitório do 

extrato aquoso  de Morinda citrifoila  sobre a germinação se Senna occodentalis foi significativo, se 

comparado ao tratamento controle  é possível observa uma redução de aproximadamente 85% na 

germinação do S. obtusifolia (Figura 2).    

Os resultados indicam a possível presença de composto fitoquímicos, embora faz necessários 

novos estudos dedicados a fracionar e caracterizar as classes de substâncias responsáveis pela 

atividade alelopática do extrato de Morinda citrifolia através de técnicas de prospecção fitoquímica, 

ressonância magnética nuclear de H¹ e C13 e espectrometria de massa. 

 
 

Figura 1: Variação na velocidade de emissão da radícola de Senna 

obtusifolia sobre extrato bruto aquoso  da semente de Morinda 

citrifolia ( ) em comparação ao tratamento controle ( ) sob 

função do tempo. 

Figura 2: Variação na % 

germinação de Senna 

obtusifolia sobre extrato 

bruto aquoso da semente 

de Morinda citrifolia. 

 

4. CONCLUSÕES 

 
Com os dados obtidos pode se concluir que houve um efeito alelopático significativo do extrato 

aquoso da semente de Morinda citrifolia na velocidade de germinação e germinação das sementes de 

Senna obtusifolia, em condições laboratoriais.  
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Resumo: Para manutenção do equilíbrio ecológico faz-se necessário a sensibilização para uma 

mudança de cultura em relação à visão do meio ambiente como recurso. A compreensão que somos 

apenas um ser vivo dentro de um sistema ambiental e, consequentemente para o bom funcionamento 

do sistema precisamos de equilíbrio é um dos objetivo de um programa de Sistema de Gestão 

Ambiental (SGA). Para que houvesse o desenvolvimento e implementação de um SGA, nas instalações 

do Campus Rondonópolis, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

(IFMT), foi realizada diagnose dos aspectos com possíveis impactos ao meio ambiente, em diferentes 

setores do Campus. Para alcançar esse objetivo empregamos a ferramenta de Análise de Falha e seus 

Efeitos (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA), que resultou em nove tabelas com Índices de 

Riscos Ambientais (IRA) para os diferentes setores do Campus Rondonópolis do IFMT e essas, por 

sua vez subsidiaram o desenvolvimento de planos de ação a serem implementados. 

 

Palavras-chave: Sistema de Gestão Ambiental, Índice de Risco Ambiental, Programa de 

Gerenciamento de Resíduos. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Deslizamentos. Alagamentos. Assoreamento. Contaminação. Poluição. São algumas 

das manchetes dos principais jornais e noticiários do nosso país. Nunca os problemas 

ambientais estiveram tão evidentes e despertaram tanto interesse da sociedade, que busca 

compreender as mudanças ocorridas nos ecossistemas, às alterações nos fluxos dos serviços 

por eles prestados e os impactos sobre o bem-estar humano. 

Para isso, a sociedade tem buscado estratégias que visem minimizar os danos aos 

ecossistemas, uma vez que depende de seus serviços. Diante dessa pressão social surgem os 

Sistemas de Gestão Ambiental (SGA), que desenvolvem ações em determinados espaços na 

busca de um equilíbrio econômico, ambiental e bem-estar das pessoas. Uma das principais 

estratégias para implementação de uma gestão ambiental é a norma internacional ISO 14001. 

Os Sistemas de Gestão Ambiental (SGA) têm ganhado cada vez mais espaço no setor 

empresarial, porém ainda são poucas as Instituições de Ensino Pública e Privada, que 
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possuem um SGA. As Instituições de Ensino são espaços ensino, pesquisa e extensão, e 

possuem papel importante na formação de cidadãos com responsabilidades socioambientais, 

desta forma, a implementação de SGA em seus campi, são estratégias práticas para que alunos 

e servidores possam ser sensibilizados para uma mudança de atitudes frente aos atuais 

problemas ambientais. 

Neste trabalho, foi realizado uma diagnose para obtenção dos Índices de Riscos 

Ambientais (IRA) dos diferentes setores do Campus Rondonópolis do IFMT e ainda, 

construção de planos de ação a serem implementados para a SGA do Campus. 

 

2. MÉTODOS 

 

Para identificar aspectos com possíveis impactos ao meio ambiente, em diferentes setores do 

Campus utilizamos a ferramenta de Análise de Falha e seus Efeitos (Failure Mode and Effects 

Analysis – FMEA) utilizado por Campani et. Al (2006) e Andrade e Turrioni (2000). Para que 

isso fosse possível, foi necessário fazer uma pesquisa em todos os setores do campus 

anotando todos os fatores que poderiam vir a causar impactos ao meio ambiente. Todas as 

anotações foram transpostas para as tabelas IRA as quais nos deram uma representação 

numérica da gravidade de cada setor. O calculo da IRA se dá através da multiplicação de 

valores atribuídos a quatro diretrizes com valores de 1 a 10 que multiplicadas constituem o 

valor de IRA para cada setor ou aglomerado de setores. As diretrizes são:  

-Gravidade (G) (Tabela 1) – avalia o impacto de cada aspecto; 

-Ocorrência (O) (Tabela 2) – avalia frequência que ocorre cada impacto;  

-Detecção (D) (Tabela 3) – avalia o tempo de detecção e solução; 

-Facilidade (F) (Tabela 4) – avalia o grau de facilidade para implantação das ações 

recomendadas.  

  

Tabela 1 - Diretrizes para classificar o índice de gravidade (G) do impacto. 

 

1-2 Dificilmente será visível. Muito baixa para ocasionar um impacto no meio 

Ambiente. 

3-4 Não-conformidade com a política de gestão ambiental da universidade. Impacto 

baixo ou muito baixo sobre o meio ambiente. 

5-6 Não-conformidade com os requisitos legais e normativos. Potencial de prejuízo 

moderado ao meio ambiente. 

7-8 Sérios prejuízos a saúde das pessoas diretamente envolvidas com as 

Tarefas. 

9-10 Sérios riscos ao meio ambiente. 

 

Tabela 2 - Diretrizes para classificar o índice de ocorrência (O) da causa. 

 

1-2 Remota É altamente improvável que ocorra.  

3-4 Baixo Baixa possibilidade de ocorrer em 1 semestre. 

5-6 Moderado Razoável probabilidade de ocorrência em 1 semestre.  

7-8 Alto Ocorre com regularidade mais de uma vez por semestre.  

9-10 Muito. Alto Grande possibilidade de ocorrer cada vez que executada a tarefa. 

249 



 

Tabela 3 - Diretrizes para classificar o grau de detecção (D). 

 

01 Detecção rápida e solução rápida.  

02 Detecção rápida e solução a médio prazo.  

03 Detecção a médio prazo e solução rápida.  

04 Detecção rápida e solução a longo prazo.  

05 Detecção a médio prazo e solução a médio prazo.  

06 Detecção a longo prazo e solução rápida.  

07 Detecção a médio prazo e solução a longo prazo.  

08 Detecção a longo prazo e solução médio prazo.  

09 Detecção a longo prazo e solução longo prazo.  

10 Sem detecção e/ou sem solução.  

 

Tabela 4 - Diretrizes para classificar a facilidade (F) de implantação da ação recomendada. 

 

 CUSTO Nº de PESSOAS TEMPO 

1 Não existe tecnologia ou o custo da mesma é inviável. 

2 Alto Todas Alto 

3 Alto 

 

Apenas envolvidas 

com a tarefa. 

Alto 

4 Alto Todas Baixo 

5 Alto 

 

Apenas envolvidas 

com a tarefa. 

Baixo 

6 Baixo Todas Alto 

7 Baixo 

 

Apenas envolvidas 

com a tarefa. 

Alto 

8 Baixo Todas Baixo 

9 Baixo 

 

Apenas envolvidas 

com a tarefa 

Baixo 

10 Mínimo Custo ou custo benefício de retorno imediato 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Com todo o trabalho que foi desenvolvido ao longo do projeto, obtivemos a 

construção nove (09) tabela de Índice de Risco Ambiental (IRA), e a partir das delas foi 

possível identificar os principais impactos de cada setor. Entre estes aspectos encontram-se; 

consumo de energia, geração de resíduos sólidos e consumo de produtos de limpeza. Como 

pode ser visto na tabela abaixo que ilustra o setor “Sala de aulas, sala dos professores e sala 

de convivência”. Assim como esta tabela as outras apresentam os maiores valores nestes 

aspectos, o que nos possibilita visualizar melhor o que deve ser feito com mais urgência, além 

de nos dar supostas soluções destes problemas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Através dos estudos desenvolvidos e os dados obtidos pode-se propor meios para 

reduzir custos e impactos causados ao meio ambiente. Todas as propostas sendo geradas a 

partir dos planos de ações desenvolvidos a partir das tabelas de IRA, que além de mostrar 

supostas soluções indicam por onde começar, pois permite a formação de uma escala 

hierárquica dos aspectos com maiores impactos ambientais e assim, sendo uma ferramenta 

para o gerenciamento ambiental do Campus Rondonópolis.  
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Aspectos Ambientais Impactos Ambientais Período G Causa Potencial O
Forma Atual 

de Controle
D Ação Recomendada F IRA

Uso exagerado/inadequado dos 

equipamentos
7 Nenhuma 4 6 840

Lâmpadas sempre acesas 9 Nenhuma 4 6 1080

Equipamentos selo tipo C 8 Nenhuma 2 Substituição desses equipamentos 3 240

Diminuição dos recursos 

naturais
Atual 4 Consumo excessivo 9 4 10 1440

Maior número de resíduos 

sólidos
Atual 5

Falta de reutilização de materiais 

que permitem isso.
8 4 9 1440

Desgaste por uso dos móveis 7 4 Substituição dos móveis danificados 3 252

Uso inadequado dos móveis 9 4
Novas orientações direcionadas as pessoas 

que fazem uso desses móveis
2 216

Consumo de Produtos para 

Limpeza

Diminuição dos recursos 

naturais
Atual/Futuro 7 Higienização 9

Pulverizador de 

produto
5

Medir a quantidade de produto que deve ser 

utilizada
7 2205

Uso exagerado de materiais 10

Orientações para 

uso correto dos 

materiais

5 6 2700

Manuseio inadequado de 

materiais impossibilitando a 

reciclagem

10 Coleta Seletiva 7 6 3780

Salas de aulas, 

sala dos 

professores e 

sala de 

convivência

Consumo de energia
Diminuição dos recursos 

naturais
Atual/Futuro 5

Consumo de bens materiais 

(papéis, giz, cartuchos de 

impressora)

Coleta Seletiva
Novas orientações direcionadas as pessoas 

que consomem esses materiais

Consumo de madeira, plástico, 

couro e metais nos móveis

Diminuição dos recursos 

naturais
Atual/Futuro 3

Politica de 

Compras 

Sustentáveis

Geração de resíduos sólidos
Contaminação do meio 

ambiente
Atual/Futuro 9 Incentivo a coleta seletiva

Novas orientações direcionadas as pessoas 

que fazem uso desses equipamentos
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ELABORAÇÃO DE BEBIDA LÁCTEA FERMENTADA ENRIQUECIDA COM 

FARINHA DA SEMENTE E POLPA DE JACA (Artocarpus heterophyllus L.) 

Resumo 

O principal subproduto das indústrias de laticínios, o soro, é um líquido obtido durante a 

fabricação de queijos, devido ao incremento do consumo de queijos esse subproduto vem 

sendo gerado em maiores quantidades, porém sem aproveitamento alimentício, sendo 

problema o seu descarte em excesso como efluente, apresentando uma repercussão negativa 

quanto às questões econômicas e ambientais. A jaca é um fruto disseminado por vasto 

território brasileiro, sendo consumida somente in natura, aproveitando-se apenas a polpa do 

fruto, refletindo em perdas para o produtor, pois a produção é bem maior do que o consumo. 

No presente trabalho objetivou-se a elaboração da bebida láctea fermentada enriquecida com 

a farinha da semente e polpa da jaca, a fim de estabelecer o aproveitamento integral da jaca e 

do soro da fabricação de queijos. Foi produzida bebida láctea fermentada com 70% de soro, 

30% de leite, 10% de açúcar, 2% de estabilizante, 2% de cultura láctea termofílica 

(Streptococcus e Lactobacillus), 6% de polpa de jaca e 1% de farinha da semente de jaca. A 

bebida foi avaliada por análise sensorial e intenção de compra. Após a realização dos testes 

observou-se que a bebida láctea de jaca teve um índice de aceitação bastante significativo na 

escala hedônica, gostei muitíssimo e gostei muito. Bem como, a intenção de compra dos 

provadores, respondendo que certamente comprariam e possivelmente comprariam o produto. 

Isso demonstra um elevado índice de aceitação do produto, evidenciando que o incremento da 

farinha da semente e polpa de jaca à bebida láctea fermentada é viável. 

Palavras-chave: soro de queijo; cultura lática; análise sensorial;  

 

INTRODUÇÃO 

O principal subproduto das indústrias de laticínios, o soro de leite, é um líquido obtido a partir 

da coagulação do leite durante a fabricação de queijos. Sua composição é de 

aproximadamente 93% de água, 5% de lactose, 0,9% de proteínas, 0,3% de gordura, 0,2% de 

ácido lático e pequenas quantidades de vitaminas (BEM-HASSAN, 1994), sendo uma 

excelente fonte de nutrientes com baixo custo. Quantidades cada vez maiores desse 

subproduto vêm sendo produzidas devido ao incremento do consumo de queijos, porém não 

está ocorrendo um aproveitamento significativo como produto alimentício. Ocasionando um 

desperdício do líquido em efluentes, gerando prejuízos, econômicos e ambientais. Muitos 

produtos obtidos a partir da utilização da lactose vêm sendo propostos como forma de reduzir 

o lançamento do soro de queijo em efluentes (AUDIC, et al., 2003). Dentre as várias formas 

de utilização, pode-se destacar a elaboração da bebida láctea fermentada, que pode ser 

incrementada com outros produtos como as frutas tropicais dentre elas, podemos citar a jaca 

(Artocarpus heterophyllus L.).  

       A jaca é uma fruta rica em fibras e outras substâncias nutritivas, como carboidratos 

(18,9%), minerais (0,8%) e vitaminas (30 IU), sendo a polpa consumida em sua quase 

totalidade sob forma in natura pelas mais diversas camadas da população (CAMPBELL et al., 

1998; SCHNELL et al., 2001). Segundo SACRAMENTO et al. (2009), suas sementes 

representam de 7 a 18% do peso do fruto e podem ser eficazes no tratamento de queimaduras 
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atuando como anti-inflamatório. Segundo MORTON (1987), as sementes frescas de jaqueira 

contêm 52 a 58% de umidade; 6,6% de proteína; 0,4% de gordura; 38,4% de carboidratos; 

1,5% de fibra; 1,2 a 1,5% de cinzas. Podem ser consumidas cozidas, torradas ou assadas, 

também podem ser utilizadas para confecção de farinha. Sendo tão rica em nutrientes, essa 

fruta torna-se uma excelente fonte de complementação alimentar, podendo ser utilizada como 

forma de consumo através da adição da sua polpa e da semente desidratada e moída em forma 

de farinha adicionada à bebida láctea fermentada, proporcionando um alimento de elevado 

valor nutritivo, conforme os nutrientes presentes nos componentes dessa mistura. Devido ao 

fato de que os frutos são preferencialmente consumidos na forma in natura pelas mais 

diversas camadas da população e sua alta perecibilidade por ser um fruto climatérico, ocorre 

um índice elevado de perda pós-colheita, acarretando prejuízos para os produtores dessa 

frutífera.  

       Esta forma de consumo pode ser uma alternativa para a minimização do desperdício da 

jaca, com aproveitamento da polpa e da semente da fruta, que ocorre no período pós-colheita. 

É também um incremento para estimular o consumo da bebida láctea fermentada, 

proporcionando aproveitamento do subproduto da fabricação de queijos, diminuindo 

contaminações do ambiente através do seu descarte em demasia como efluente líquido, bem 

como aumentando a renda do produtor. A finalidade deste projeto foi a de elaborar uma nova 

alternativa de aproveitamento tanto para o soro de queijo, quanto para a jaca, através da 

elaboração da bebida láctea fermentada enriquecida com polpa de fruta de jaca e farinha de 

sua semente, visando uma forma alternativa para o aproveitamento desses produtos. 

METODOLOGIA 

ELABORAÇÃO DA POLPA DA JACA 

       Para a elaboração da polpa foi necessário adquirir jacas (Artocarpus heterophyllus, L.) da 

variedade “mole”. Utilizou-se frutos maduros de consistência macia, odor característico e 

pronunciado. Inicialmente as jacas foram pesadas, lavadas com água corrente para retirar as 

impurezas, em seguida, foram cortadas para a retirada da polpa. Os resíduos constituídos por 

cascas e sementes foram pesados para verificar rendimentos. A separação da polpa da jaca e 

sementes foi realizada manualmente. A polpa obtida foi adicionada de 500g de açúcar para 

cada quilograma de seu peso, e posteriormente submetida a uma agitação utilizando 

liquidificador industrial, a fim de se obter uma polpa de consistência líquida e viscosa. A 

polpa foi adicionada numa proporção de 6% em relação ao volume total da bebida láctea. 

ELABORAÇÃO DA FARINHA DA SEMENTE DE JACA 

       As sementes separadas da polpa da fruta foram lavadas com água, para a remoção de 

fibras e cortadas previamente com auxílio de facas, em seguida foram secas a 50°C em estufa 

com circulação de ar, durante 24h e depois trituradas em liquidificador para obter uma 

granulometria típica de farinha. Após esta fase, o produto foi armazenado em frascos 

plásticos, em temperatura de congelamento à -10ºC. A farinha da semente foi posteriormente 

adicionada numa proporção de 1% do volume total da bebida láctea. 

ELABORAÇÃO DA BEBIDA LÁCTEA 

       O produto desenvolvido contém os seguintes ingredientes: o soro de queijo na proporção 

de 70% da bebida total, leite integral 30 %, açúcar 10%, estabilizante 2%, polpa de jaca 6%, 

farinha da semente de jaca 1 %, cultura lática 2% contendo Streptococcus salivarius ssp. 

thermophillus e Lactobacillus delbrueckii ssp. bulgaricus.  O leite utilizado foi submetido às 

análises físico-químicas, os resultados obtidos foram de acidez de 15ºD, densidade 1,031g/mL 

e crioscopia -0,518ºC, mostrando-se em perfeitas condições de uso. O soro de queijo foi 

proveniente da fabricação do queijo minas, sendo submetido à análise de acidez onde 

apresentou 13ºD. Após as análises, iniciamos o tratamento térmico do soro obtido da 

fabricação do queijo minas em temperatura de 70°C durante 15 minutos. Em recipiente 

separado o leite foi misturado ao açúcar e estabilizante formando uma mistura homogênea, 
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sendo em seguida adicionado ao soro de queijo. Essa mistura recebeu um tratamento térmico 

com temperatura de 82°C durante 10 minutos. Após esse processo de aquecimento foi 

realizado o resfriamento e controle de temperatura da mistura para 43°C, sendo essa a 

temperatura ideal de inoculação da cultura utilizada. Estabilizada a temperatura adicionamos a 

cultura lática na proporção de 2% do volume total da mistura. O tempo de incubação da 

cultura lática utilizada variou entre 4 a 5 horas sob temperatura constante de 43°C. Passado 

esse tempo houve formação de um gel liso sem desprendimento de soro ou gases. Neste 

momento que o gel esteve formado, foi realizada a quebra da coalhada com agitação lenta 

para não ocorrer quebra em demasia e nesse momento foi realizada a adição de polpa de jaca 

e da farinha da semente da jaca em suas proporções. Adicionados os ingredientes finais, com 

a mistura apresentando temperatura de 10°C, deve ser realizado o envase da bebida láctea. As 

embalagens utilizadas para o envase foram potes de plástico com tampas com capacidade para 

250mL e posterior armazenagem em temperatura próxima de 5°C, realizada em câmara fria. 

ANÁLISE SENSORIAL 

       A análise sensorial foi realizada no laboratório de análises sensoriais de alimentos do 

campus, com 50 estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio sendo eles 50% 

homens e 50% mulheres. Foi realizado teste de aceitação sensorial, que avaliou o quanto o 

consumidor gostou ou desgostou do produto, sendo classificado como um teste sensorial 

afetivo. A aceitação da bebida láctea fermentada enriquecida com polpa de jaca e farinha da 

sua semente foi avaliada através de escala hedônica estruturada de nove pontos, abrangendo 

de “gostei muitíssimo” a “desgostei muitíssimo”. A intenção de compra foi avaliada mediante 

escala estruturada, abrangendo de “certamente compraria” a “certamente não compraria”. 

Cada provador recebeu uma amostra em um copo contendo 50mL do produto e um copo com 

água, juntamente com a ficha de avaliação com as escalas detalhadas. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a realização dos testes com os provadores observou-se que a bebida láctea fermentada 

de jaca teve uma aceitação de 54% na escala hedônica de nove pontos, entre os termos 

hedônicos, gostei muitíssimo e gostei muito, 40% entre gostei moderadamente e gostei 

ligeiramente e 2% para os pontos não gostei nem desgostei, desgostei ligeiramente e desgostei 

muito, conforme mostra o gráfico (A.) Isso demonstra um elevado índice de aceitação do 

produto, evidenciando que o incremento da farinha da semente e polpa de jaca à bebida láctea 

fermentada foi positivo. Bem como, a intenção de compra dos provadores, que apresentou 

índice satisfatório, com 74% respondendo que certamente comprariam e possivelmente 

comprariam o produto, 20% talvez comprariam e talvez não comprariam, 2% não comprariam 

e 4 % certamente não comprariam, conforme mostra o gráfico (B). Sendo assim fica 

evidenciado que é possível reunir as características nutricionais da bebida láctea fermentada, 

que apresenta em sua composição lactose e proteínas de elevado valor biológico (MAWSON, 

1994), com os valores nutricionais que apresentam tanto a farinha da semente da jaca com 

proteínas, carboidratos, fibras, vitaminas e minerais (MORTON, 1987), quanto a polpa da 

jaca, que contém carboidratos, minerais e vitaminas, (CAMPBEEL et al., 1998., SCHNELL 

et al., 2001), formando-se um produto de excelente qualidade. Além de apresentar uma 

tecnologia de processamento de baixo custo, favorecer o aproveitamento tecnológico do soro 

proveniente da fabricação de queijos e apresentar uma nova proposta para um melhor 

aproveitamento e consumo da jaca. 
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      (A)         TESTE AFETIVO                                      (B)      INTENÇÃO DE COMPRA 

                   
Figura 1: Gráfico representando os dados referente ao teste afetivo (A); Gráfico representando os dados  

                 referente à  intenção de compra (B). 

 

CONCLUSÃO 

Observou-se através dos testes realizados pela análise sensorial, que a bebida láctea 

fermentada enriquecida com a farinha da semente e a polpa da jaca, apresentou índice de 

aceitação positivo para o produto pois 54% avaliaram o produto entre as escalas gostei 

muitíssimo e gostei muito. Assim como o teste de intenção de compra onde 74% responderam 

entre certamente compraria e possivelmente compraria o produto. Sendo assim a bebida láctea 

fermentada pode ser considerada como produto de inovação tecnológica para o mercado de 

lácteos. Os resultados, e estudos da aceitabilidade e intenção de compra mostraram que o 

produto pode ser fabricado para comercialização, constituíndo-se numa forma de 

aproveitamento tanto do soro, quanto da jaca. Também poderá ser utilizado como indicador 

para a definição de estratégias para melhorias e modificações da formulação em outros 

experimentos. 
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Resumo: O estresse oxidativo atinge células do corpo devido a uma gama de fatores como respiração 

inadequada, insuficiência metabólica e também pela alta exposição a raios UV. Esse estresse é 

causado devido à formação de espécies reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN), conhecidos 

como radicais livres que podem reagir com organelas celulares e até com a própria membrana 

podendo causar danos, certas patologias e até a morte da mesma. Uma forma de combater esse 

estresse é com a utilização de antioxidantes. Antioxidantes são substâncias com uma grande 

quantidade de elétrons que ajudam a proteger as células do ataque das espécies reativas de oxigênio. 

Esses compostos são normalmente hidrofóbicos, portanto precisa-se utilizar um carreador para levar 

os mesmos para o corpo, tendo como principal exemplo os lipossomas, que são vesículas de 

fosfolipídeos capazes de encapsular e transportar drogas para o organismo. Esses lipossomas 

possuem uma alta permeabilidade cutânea, conseguindo atingir camadas internas da pele, portanto 

podem ser uma ótima alternativa para a entrega de drogas para a proteção da mesma. Neste projeto 

foram preparadas formulações lipossomais contendo quercetina e curcumina para o desenvolvimento 

de um produto nanotecnológico para o combate ao estresse oxidativo. O produto é um creme de 

aplicação cutânea contendo os antioxidantes encapsulados que permearão a pele e irão protegê-la 

contra espécies reativas de oxigênio que causam o estresse oxidativo, envelhecimento precoce e 

também alguns tipos de patologias cutâneas. 

 

Palavras-chave: Lipossomas, Nanotecnologia, Cosméticos, Antioxidantes 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O estresse oxidativo é resultado de um desequilíbrio entre a produção e a eliminação de 

espécies reativas de oxigênio e nitrogênio no organismo, sendo produzido por vários motivos 

como pela respiração inadequada, metabolismo funcionando de forma insuficiente, prática de 

exercício físico de forma intensa sem um preparo e também pela ação de raios UV (SORG, 

2004). Este estresse pode ser diminuído se as células obtiverem uma quantidade maior de 

antioxidantes para a proteção das suas organelas das espécies reativas de oxigênio e 

nitrogênio (LEITE & SARNI, 2003). 

Um dos fatores preocupantes que causam o estresse oxidativo é a exposição a raios UV 

provenientes do sol. Estes raios em contato com as células além de causarem danos por si só, 

podem produzir as espécies reativas de oxigênio que reagem com quaisquer organelas 

celulares ricas em elétrons. DNA, membrana mitocondrial, membrana nuclear e a membrana 

celular são muito ricas, portanto são alvos preferenciais das espécies reativas de oxigênio 

(BUONOCORE et al, 2010).  

O grande estresse oxidativo nas células da pele pode causar doenças como o câncer de 

pele, que, de acordo com o INCA, é o câncer mais frequente no Brasil onde a cada ano têm-se 
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o registro de mais de cento e quarenta mil casos confirmados no Brasil, e este número pode 

ser ainda maior, pois muitas vezes o indivíduo possui o câncer de pele, mas não é 

diagnosticado por falta de informação ou até mesmo por pensar que se trata de apenas uma 

mancha na pele (BIANCHI & ANTUNES, 1999). 

O câncer de pele atua nas três camadas da pele (epiderme, derme e hipoderme), portanto 

precisam-se proteger as três camadas.  

Há uma dificuldade em atingir a hipoderme com cremes como protetores solares, 

hidratantes entre outros, portanto necessita-se de alternativas para a proteção das células desta 

região. Uma das alternativas é a utilização de lipossomas, que são vesículas constituídas de 

fosfolipídeos que podem encapsular e carrear drogas pelo corpo. Estes lipossomas quando em 

aplicação tópica podem penetrar até a hipoderme levando assim o composto de interesse para 

esta região (OLIVEIRA, 1993). 

Os lipossomas podem ser preparados com formulações diferentes que podem facilitar a 

entrega da droga e direcionar esta entrega, por isso são chamados de “Drug Delivery System” 

ou “Sistema de entrega de drogas”. Vários fatores podem ser alterados como tamanho da 

vesícula, número de lamelas, carga do fosfolipídeo, revestimento do lipossoma, drogas 

hidrofílicas ou hidrofóbicas encapsuladas e a utilização de aditivos como colesterol, 

polietilenoglicol, albumina, fosfatidiletanolamina, ácido araquidônico, anticorpos, 

imunoglobulinas, proteínas, enzimas entre outros (BATISTA et al, 2007). 

A utilização de antioxidantes encapsulados em lipossomas pode ser uma alternativa para 

o combate ao estresse oxidativo sendo uma boa medida preventiva para o câncer de pele, pois 

quanto menor o estresse oxidativo, menor a possibilidade da incidência desta neoplasia 

(CHORILLI et al, 2004). 

 

2. METODOLOGIA 

 

A preparação do produto nanotecnológico foi realizada em duas grande etapas: O preparo 

das formulações lipossomais de quercetina e curcumina e o desenvolvimento do creme 

contendo as formulações lipossomais. 

 

2.1. Preparo de lipossomas unilamelares contendo antioxidantes 

Lipossomas unilamelares foram preparados pelo método de injeção etanólica como 

descrito por Oliveira e colaboradores em 2005.  

Primeiramente foram preparadas soluções estoque de fosfolipídeos + colesterol nas 

proporções de 2:1, 3:1, 5:1 e 7:1 (m/m) em etanol absoluto. 

Também foram preparadas as soluções estoque de antioxidantes na concentração de 1 

mmol L
-1

.  

Em seguida, em um microtubo foram misturados 1,0 mL da solução de fosfolipídeos com 

quantidades variáveis das soluções de antioxidantes. 

Após agitação, 750 µL da mistura foi colocada em uma seringa de 1,0 mL e a solução foi 

injetada lentamente (1 a 2 µL s
-1

) em 10,00 mL de solução salina (NaCl 0,15 mol L
-1

) à uma 

temperatura de 55ºC sob agitação constante de um agitador magnético. 

A taxa de encapsulamento dos antioxidantes foi determinada indiretamente. Inicialmente, 

os lipossomas foram purificados através de três centrifugações consecutivas a 3000 x g por 90 

min, a 4ºC. Entre cada centrifugação, o sobrenadante foi retirado e reservado, sendo o 

precipitado reconstituído com igual volume de solução salina. Os três sobrenadantes foram 

agrupados, anotando-se o volume total para cada amostra de lipossomas. Deste total, retirou-

se 250µL e fez-se a leitura do espectro de absorbância, no comprimento de onda de absorção 

máximo dos antioxidantes, calculando-se a concentração de antioxidante (Hs) a partir da 

curva padrão. Posteriormente, foi determinada a taxa de encapsulamento. 
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* obs.: O método utilizado para o preparo das nanovesículas já é bastante padronizado, 

portanto o tamanho médio das vesículas é de aproximadamente 100 nm, não sendo 

necessárias diferentes medidas. O equipamento para a realização destas medidas é bastante 

oneroso e não há nenhum no IFMT - Campus Confresa. 

 

2.2. Desenvolvimento do produto nanotecnológico 

As formulações dermocosméticas foram produzidas utilizando creme base não-iônico, 

essências variadas e as formulações lipossomais em diferentes proporções. Não serão 

fornecidos detalhes das proporções para manter a característica de inovação do trabalho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Figura 1 mostra a taxa de encapsulamento de quercetina em lipossomas unilamelares 

com diferentes proporções entre fosfolipídeo e colesterol. 

 

 
 

Figura 1. Taxa de encapsulamento de quercetina em lipossomas unilamelares produzidos pelo 

método de injeção etanólica em diferentes proporções entre fosfolipídeo e colesterol. 

 

Lipossomas com proporção de fosfolipídeo/colesterol de 3:1 e 5:1 foram os mais 

eficientes no encapsulamento de quercetina, com taxas de aproximadamente 97%.  

Nas proporções 2:1 e 7:1 a taxa de encapsulamento foi próxima dos 80%. 

Os resultados mostram que o método de injeção etanólica é eficiente para o 

encapsulamento de quercetina em lipossomas unilamelares, podendo ser utilizado para o 

preparo destas vesículas para o potencial desenvolvimento de dermocosméticos para o 

combate ao estresse oxidativo. Portanto, para se desenvolver o creme, foram utilizados os 

lipossomas na proporção de fosfolipídeo/colesterol de 3:1, pois apresentou a melhor taxa de 

encapsulamento. 
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Os cremes produzidos ficaram com consistência favorável à aplicação cutânea e com 

aroma agradável.  

A atividade antioxidante dos cremes foi comprovada através do teste de oxidação com 

fotosensibilizadores e luminol, e todas as formulações preparadas apresentaram esta atividade, 

demonstrando que os cremes também possuem potencial para combate ao estresse oxidativo. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Os produtos desenvolvidos podem ser aperfeiçoados para o real desenvolvimento de um 

produto comercial para o combate ao estresse oxidativo. A produção do mesmo em grande 

escala pode diminuir bastante o custo e, consequentemente, ficar acessível à população, o que 

seria extremamente interessante, pois a população teria acesso a um produto nanotecnológico 

de custo moderado que pode prevenir, além do envelhecimento precoce, algumas patologias 

cutâneas, inclusive o câncer de pele. 
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Resumo: A dança de salão é uma atividade que é considerada por muitos como uma atividade 

completa. Além de todo o benefício físico possibilitado por esta atividade, benefícios intrínsecos 

também são contemplados como o melhoramento do relacionamento humano e social, a coordenação 

motora, desenvolvimento cognitivo, além de muitos estudos apontarem esta atividade como um 

possível tratamento para uma série de doenças psicológicas, destacando-se a depressão e o estresse 

agudo e também na melhoria do bem estar de pessoas portadoras de doenças neurodegenerativas 

como Parkinson e Alzheimer. Este trabalho é o resultado de uma pesquisa-ação desenvolvida a partir 

do projeto “Dançando no Campus”. Foram realizados dois questionários com os participantes do 

projeto que tem como objetivo principal a difusão da dança de salão na cidade de Confresa-MT e 

região.  

 

Palavras-chave: Dança de salão, Qualidade de vida, Interação social, Pesquisa-ação 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A dança de salão é uma atividade que é considerada por muitos como uma atividade 

completa. Além de todo o benefício físico possibilitado por esta atividade, benefícios 

intrínsecos também são contemplados como o melhoramento do relacionamento humano e 

social, a coordenação motora, desenvolvimento cognitivo (SANTANA, 2009), além de 

muitos estudos apontarem esta atividade como um possível tratamento para uma série de 

doenças psicológicas, destacando-se a depressão (MALA, 2012) e o estresse agudo 

(BRÄUNINGER, 2012) e também na melhoria do bem estar de pessoas portadoras de 

doenças neurodegenerativas como Parkinson (GUIJARRO, 2012; HACKNEY, 2009; 

MARCHANT, 2010). Ela é uma forma simples e saudável de exercitar o corpo e a mente, 

sendo recomendada por médicos por ser uma atividade prazerosa e por proporcionar diversos 

benefícios como a melhoria da capacidade cardiorrespiratória, circulação periférica, 

diminuição da pressão arterial, fortalecimento muscular, diminuição da quantidade de gordura 

corporal além da melhoria de postura (SANTANA, 2009). 

A Dança de Salão envolve técnica de postura, de execução de passos, de conduzir e ser 

conduzida, percepção rítmica, história de cada ritmo e sua evolução, apreciação de danças, 

etiqueta de salão, criação em dança e outros fatores que contribuem para uma formação plural 

do praticante. 

As relações interpessoais são muito trabalhadas na dança de salão e, através delas, as 

intrapessoais. A solução dos problemas motores na situação aos pares, seguindo um 

determinado ritmo musical e uma trajetória num salão que deve ser respeitosamente 

compartilhada com outros, coloca os executantes em situações ímpares de enfrentamento 

consigo mesmo e com seus parceiros. 
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A dança de salão permite o conhecimento da cultura de várias regiões ou países de acordo 

com cada ritmo, forró (Nordeste), samba de gafieira (Rio de Janeiro), salsa (Cuba; Los 

Angeles; Nova Iorque), bachata (Republica Dominicana), bolero (América Latina), zouk 

(Antilhas), tango (argentina), samba-rock (São Paulo) entre outras. 

Não há mais a ideia pré-concebida de que a dança de salão é uma atividade para idosos. 

Em bailes, academias de dança e apresentações percebe-se que a maioria das pessoas está na 

faixa etária de 16 a 25 anos, o que mostra que esta atividade vem ganhando muito espaço 

entre esta faixa etária. Isto não quer dizer que apenas esta faixa etária pratica esta atividade. 

Há atualmente grupos de dança de salão exclusivos para a terceira idade, onde esta arte é 

trabalhada com outro enfoque, priorizando o caráter social da mesma. A vida de muitos 

idosos melhorou significativamente em várias dimensões devido à dança de salão. Alguns 

encontraram uma forma de reencontro com a vida após uma grande perda, decepção, ou o 

simples fato de se isolarem completamente da sociedade por se considerarem incapazes. Esta 

atividade pode trazer de volta um sorriso no rosto de uma pessoa deprimida ou colocar este 

mesmo sorriso no rosto de uma pessoa muito ocupada que sofre por estresse.  

Muitas pessoas procuram a dança de salão para fugir da rotina rígida de trabalho e estudo 

que é frequente na sociedade atual e esta atividade consegue cumprir bem com este papel, 

pois é indicada para qualquer pessoa, homem ou mulher, independente da idade (TONELI, 

2007).  

Outras pessoas procuram a dança para perder um pouco da timidez que possuem 

(ABREU, 2008). Esta dança é considerada uma atividade social, sempre praticada aos pares e 

normalmente com trocas de pares frequentes, como em bailes. Além disto, ela ajuda na 

socialização, descontração, desinibição e quebra algumas barreiras de interação entre um 

casal. 

 

1.1. O projeto “Dançando no Campus” 

 

Com esta motivação, foi criado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – Campus Confresa o projeto ―Dançando no Campus‖, tendo como objetivos: 

- Promover uma maior socialização dos membros da comunidade; 

- Contribuir com ações concretas que viabilizem a prática da dança de salão dentro dos 

princípios e metas propostas; 

- Promover uma maior conscientização da relação exercício, bem estar físico e 

psicossocial, manutenção da saúde e elevação da qualidade de vida, diminuindo e amenizando 

os efeitos do sedentarismo instalado em nossa sociedade; 

- Promover uma maior eficiência física, cognitiva, intelectual, afetiva e social da 

comunidade atendida; 

- Possibilitar um salto qualitativo no processo de formação e aprimoramento dos alunos 

envolvidos no projeto; 

- Viabilizar uma turma para aulas de dança de salão para a terceira idade; 

- Divulgar o IFMT - Campus Confresa para a comunidade externa através da dança de 

salão; 

- Ampliar o conhecimento da dança de salão na comunidade; 

- Criar uma mostra de dança do IFMT - Campus Confresa contemplando dança de salão, 

dança de rua, jazz, ballet, contemporâneo entre outras modalidades; 

- Capacitar os alunos bolsistas do projeto para atuarem como instrutores a fim de 

aumentar o número de turmas e, consequentemente, o número de pessoas atendidas. 

O projeto conta com um professor que obteve certificação em cursos e congressos de 

dança na cidade de Uberlândia-MG entre 2009 e 2012 e três bolsistas de extensão que 

auxiliam nas aulas. 
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2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente os bolsistas de extensão receberam um treinamento básico da metodologia a 

ser utilizada nas aulas. Os mesmos também foram orientados a preparar as salas para a 

realização das aulas. Além disto, os bolsistas receberam orientações sobre cavalheirismo, 

postura dançante, origem dos ritmos, musicalidade, condução e equilíbrio para a dança de 

salão. Estas orientações foram necessárias para os mesmos poderem tirar dúvidas dos alunos e 

auxiliarem no processo de ensino da dança de salão. 

Em seguida foi feita a inscrição dos alunos para as turmas. No formulário de inscrição 

foram feitas algumas perguntas diagnósticas sobre os alunos que foram a base da pesquisa. 

Após um semestre de curso, os alunos foram submetidos a um novo questionário  que 

mostra alguns dos resultados do projeto. 

A partir dos questionários feitos aos alunos foi possível a análise de alguns resultados do 

projeto e também fazer uma projeção de continuidade do mesmo na comunidade. 

Cada aluno recebeu um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido declarando estarem 

cientes de estarem participando voluntariamente e de que não haveria nenhuma consequência 

pela não participação na pesquisa, todos os alunos do projeto assinaram ao termo de 

consentimento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O primeiro semestre do projeto proporcionou a criação de três turmas de dança de salão, 

com duas horas semanais de aulas dos seguintes ritmos: forró universitário, samba de gafieira, 

bolero, salsa e bachata. As turmas foram compostas por alunos e servidores do IFMT – 

Campus Confresa.  

Aproximadamente 60% dos alunos declararam não possuir nenhum conhecimento sobre a 

dança de salão e 30% declararam ter noções básicas da mesma. 

Grande parte dos alunos do projeto (90%) estão localizados na faixa etária entre 16 a 23 

anos, pois o projeto é desenvolvido em uma instituição de ensino que oferece ensino médio e 

superior. 

Sobre o objetivo dos alunos com o projeto, a maioria respondeu "Lazer" e "Atividade 

Física", porém muitos alunos também responderam "Interações Sociais". 

Dos alunos concluintes, apenas 2 disseram que não tiveram seus objetivos alcançados 

com o projeto, o que mostra que a dança de salão proporciona lazer, atividade física e 

interações sociais para as pessoas. 

Grande parte dos alunos disseram que pretendem continuar a fazer aulas de dança de 

salão e, os que não tem este interesse, ao serem questionados responderam principalmente que 

iriam mudar de cidade para fazer um curso de graduação e acreditavam que não iriam ter 

tempo para fazer as aulas. 

O ritmo que os alunos mais gostaram foi o forró, seguido de bachata e samba, enquanto o 

ritmo que menos gostaram foi o bolero. 

Esta observação já havia sido feita durante as aulas, onde os alunos não demonstravam 

interesse quando o ritmo da aula era o bolero, ao contrário das aulas de forró e bachata onde o 

entusiasmo era visível. 

Grande parte dos alunos respondeu que a maior dificuldade encontrada durante o projeto 

foi conciliar as aulas, trabalhos e avaliações com as aulas de dança. Muitos deles possuem 

uma carga horária de estudo muito elevada e não conseguem dedicar as duas horas semanais 

para as aulas de dança de salão. Este também foi um dos motivos da grande evasão durante o 

curso, pois os mesmos não conseguiam tempo suficiente para realizar tais ações. 
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Outra dificuldade que foi bastante citada pelos alunos foi a dificuldade em compreender o 

ritmo. Muitos não conseguem seguir o ritmo da música, talvez por uma baixa percepção 

musical. 

Todos os alunos que concluíram o projeto responderam que o mesmo os auxiliou em 

vários aspectos, principalmente comportamentais como na diminuição da timidez devido ao 

aumento das interações sociais. Alguns alunos do sexo masculino disseram que não 

imaginavam que iriam aplicar o cavalheirismo nos dias atuais, uma vez que esta qualidade 

―não é vista com tanta frequência como viam em filmes‖. Vários alunos do projeto disseram 

que quando participavam de festas e eventos em suas cidades sempre ficavam parados por não 

saberem dançar, e agora estão sempre dançando e praticando o que foi ensinado durante as 

aulas. 

Alguns comentários isolados também foram feitos, como: ―Não sabia que samba também 

poderia ser dançado com um parceiro‖; ―Nunca tinha ouvido esse tipo de forró‖; ―Bachata é 

um ritmo muito interessante‖. 

Este projeto é bastante inovador na cidade, pois a mesma não possui profissionais da área 

para ministrar aulas para a população. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O primeiro semestre do projeto ―Dançando no Campus‖ proporcionou uma formação 

cultural para aproximadamente cem pessoas, direta ou indiretamente. Os alunos foram bem 

instruídos e a cultura foi disseminada de forma agradável e divertida, valorizando também 

aspectos sociais e alguns aspectos regionais. 
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Resumo: A dança de salão é uma atividade que é considerada por muitos como uma atividade 

completa. Além de todo o benefício físico possibilitado por esta atividade, benefícios intrínsecos 

também são contemplados como o melhoramento do relacionamento humano e social, a coordenação 

motora, desenvolvimento cognitivo, além de muitos estudos apontarem esta atividade como um 

possível tratamento para uma série de doenças psicológicas, destacando-se a depressão e o estresse 

agudo e também na melhoria do bem estar de pessoas portadoras de doenças neurodegenerativas 

como Parkinson e Alzheimer. As coreografias exigem uma grande pesquisa cultural para serem 

realizadas, pois as mesmas não devem ser apenas combinações de passos de dança, e sim uma 

estrutura que combine os passos, a música, o ritmo e, principalmente, as características regionais que 

irão ser colocadas à mostra para todos que irão assisti-la. Este trabalho descreve a pesquisa 

coreográfica já existente no Campus Confresa desde 2012, o início, as ações já realizadas e o futuro 

do mesmo. 

 

Palavras-chave: Dança de salão, Coreografia, Pesquisa-ação, Cultura 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A dança de salão é uma atividade que é considerada por muitos como uma atividade 

completa. Além de todo o benefício físico possibilitado por esta atividade, benefícios 

intrínsecos também são contemplados como o melhoramento do relacionamento humano e 

social, a coordenação motora, desenvolvimento cognitivo (SANTANA, 2009), além de 

muitos estudos apontarem esta atividade como um possível tratamento para uma série de 

doenças psicológicas, destacando-se a depressão (MALA, 2012) e o estresse agudo 

(BRÄUNINGER, 2012) e também na melhoria do bem estar de pessoas portadoras de 

doenças neurodegenerativas como Parkinson (GUIJARRO, 2012; HACKNEY, 2009; 

MARCHANT, 2010). Ela é uma forma simples e saudável de exercitar o corpo e a mente, 

sendo recomendada por médicos por ser uma atividade prazerosa e por proporcionar diversos 

benefícios como a melhoria da capacidade cardiorrespiratória, circulação periférica, 

diminuição da pressão arterial, fortalecimento muscular, diminuição da quantidade de gordura 

corporal além da melhoria de postura (SANTANA, 2009). 

A dança de salão permite o conhecimento da cultura de várias regiões ou países de acordo 

com cada ritmo, forró (Nordeste), samba de gafieira (Rio de Janeiro), salsa (Cuba; Los 

Angeles; Nova Iorque), bachata (Republica Dominicana), bolero (América Latina), zouk 

(Antilhas), tango (argentina), samba-rock (São Paulo) entre outras. 

Não há mais a ideia pré-concebida de que a dança de salão é uma atividade para idosos. 

Em bailes, academias de dança e apresentações percebe-se que a maioria das pessoas está na 

faixa etária de 16 a 25 anos, o que mostra que esta atividade vem ganhando muito espaço 
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entre esta faixa etária. Isto não quer dizer que apenas esta faixa etária pratica esta atividade. 

Há atualmente grupos de dança de salão exclusivos para a terceira idade, onde esta arte é 

trabalhada com outro enfoque, priorizando o caráter social da mesma. A vida de muitos 

idosos melhorou significativamente em várias dimensões devido à dança de salão. Alguns 

encontraram uma forma de reencontro com a vida após uma grande perda, decepção, ou o 

simples fato de se isolarem completamente da sociedade por se considerarem incapazes. Esta 

atividade pode trazer de volta um sorriso no rosto de uma pessoa deprimida ou colocar este 

mesmo sorriso no rosto de uma pessoa muito ocupada que sofre por estresse.  

Muitas pessoas procuram a dança de salão para fugir da rotina rígida de trabalho e estudo 

que é frequente na sociedade atual e esta atividade consegue cumprir bem com este papel, 

pois é indicada para qualquer pessoa, homem ou mulher, independente da idade (TONELI, 

2007).  

A coreografia é a arte da composição estética dos movimentos corporais, cuja origem se 

dá quando surge a necessidade de apresentar uma idéia ou sentimento a um público, através 

de movimentos corporais expressivos, passando de ritualísticos para cênicos ou espetaculares. 

A arte de coreografar se desenvolveu, paralelamente com a arte teatral, quando vai deixando 

de ser um ato de catarse e de elo com o divino, para servir de diversão e propagação cultural 

(OSSANA, 1988). 

A montagem de uma coreografia exige do artista um domínio dos elementos estéticos já 

codificados por diversos estudiosos da dança, como o espaço, o tempo, o peso e a fluência, 

em relação ao corpo em movimento (FARO & SAMPAIO, 1989). Numa coreografia esses 

elementos básicos dialogam entre si podendo construir outros sentidos causadores de 

diferentes sensações no espectador, pois de acordo com a composição realizada poderá obter 

diferentes resultados, como: equilíbrio, movimento, fragmentação, linearidade, etc. O autor 

pode ainda contar com os recursos específicos das outras linguagens artísticas, adicionando 

maior dramaticidade, alegria, surpresa, espanto, enfim, diferentes emoções quando utilizando 

adequadamente os elementos da música, das artes visuais, que muito tem contribuído para os 

cenários, figurinos e adereços, e ainda, elementos do teatro que vem cada vez mais 

enriquecendo a cena contemporânea com as performances de dança/teatro e as preparações 

dos artistas bailarinos com suas técnicas próprias do universo do teatro (LABAN, 1990). 

Com esta motivação, foi criado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia  

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa coreográfica no IFMT - Campus Confresa se inicia com vídeo de aulas de 

dança de salão de diferentes ritmos obtidos pelo coordenador do projeto "Dançando no 

Campus". Após este estudo, foram passados para os alunos os princípios básicos da dança de 

salão, postura, ritmo, origem das danças e as figuras básicas de cada ritmo. 

Em seguida foram estudadas diferentes coreografias e foram analisados os estilos de 

dança de cada uma delas. As coreografias estudadas foram feitas por profissionais de dança, 

alunos não profissionais. 

Após o estudo das coreografias, foram montadas seis coreografias, uma de cada ritmo 

básico (forró, samba de gafieira, bolero, salsa, bachata e zouk) e as mesmas foram 

apresentadas no I Recital de Natal do IFMT e também no I Encontro Regional de Professores 

de Confresa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As coreografias estudadas mostraram que, quando desenvolvidas por profissionais, além 

da técnica de execução de movimentos, percebe-se que a desenvoltura e o contato visual com 
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o público é bem maior, o que mostra que a experiência não trás apenas técnica, mas também 

uma melhor transmissão da intenção da coreografia, de modo a atingir melhor as pessoas que 

estão vendo a mesma. 

As coreografias feitas por alunos normalmente não apresentam um grande contato visual 

dos dançarinos com o público, evidenciando a dificuldade de expressão dos mesmos durante 

uma apresentação. 

As coreografias realizadas no projeto (Figura 1) puderam capacitar os alunos, 

melhorando consideravelmente a técnica dos mesmos nos diferentes ritmos, porém ainda há 

muito a trabalhar em alguns critérios como ritmo e interação com o público. 

Coreografias maiores estão sendo elaboradas para a apresentação em diferentes locais 

para a divulgação da pesquisa-ação e extensão realizada pelo IFMT - Campus Confresa. 

 

 
 

Figura 1. Coreografia de Zouk apresentada no I Recital de Natal do IFMT 

 

4. CONCLUSÕES 

 

As coreografias são grandes aliadas no processo de ensino-aprendizagem de dança de 

salão e além de facilitarem este processo, também conferem uma maior disciplina nos alunos, 

que levam este princípio adiante, não só para as aulas de dança, mas também para a vida. As 

coreografias são um excelente instrumento para a divulgação da arte e cultura no território 

Araguaia-Xingu. 
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Resumo: Uma das principais características da última geração de videogames foi a revolução 

proporcionada por novas formas de interação com os jogos. A criação do periférico Kinect, 

construído pela Microsoft para uso com o console XBOX 360 elimina a necessidade de utilizar um 

controle físico para se jogar. O Kinect é uma excelente ferramenta para aumentar a quantidade de 

atividades físicas praticadas pelos jogadores, uma vez que com o avanço dos videogames, as crianças 

e jovens se tornaram cada vez mais sedentários. Alunos internos, muitas vezes de baixa renda, 

possuem poucas opções de lazer aos finais de semana, portanto foi realizada uma pesquisa sobre a 

possibilidade de utilização do videogame Xbox 360 aliado ao acessório kinect para estimular as 

atividades físicas, interações sociais e aumentar as possibilidades de lazer destes alunos. Foi 

observado que muitos alunos, maior parte do sexo feminino, ficaram bastante interessados na ação e, 

inclusive disseram que seria uma oportunidade para praticar mais atividades físicas, por ser uma 

atividade estimulante. 

 

Palavras-chave: Sedentarismo, Lazer, Kinect, Realidade Virtual 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Vivenciamos a era das máquinas, a era dos meios tecnológicos, que fazem tudo por nós, e 

tudo fazemos por meio deles, pois são as expressões dos interesses atuais, caso contrário, não 

haveria aprimoramentos e um mercado promissor no âmbito da tecnologia. 

A tecnologia é evidente quando falamos em videogames. Aparelhos eletrônicos onde 

milhões de pessoas passam horas em frente para obter basicamente um objetivo: lazer. 

O lazer é um conjunto de ocupações às quais o indivíduo pode entregar-se de livre 

vontade, seja para repousar, seja para divertir-se, recrear-se, e entreter-se ou, ainda para 

desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária ou 

sua livre capacidade criadora após livrar-se ou desembaraçar-se das obrigações profissionais, 

familiares e sociais (DUMAZEDIER, 2008). 

Quando a busca por divertimento perpassa a evasão do “real”, uma suspensão temporária 

da vida cercada de obrigações, o jogo expande-se para além do universo cultural infanto-

juvenil e se torna-se uma demanda na cultura como um todo, nascida do desenvolvimento do 

lazer. 

Os novos videogames como o Xbox360 acoplado ao sistema kinect possuem sensores de 

movimento para uma maior interação entre o usuário e o jogo, criando uma realidade virtual. 

A vantagem do uso de interfaces naturais está na aplicação de habilidades simples e 

inatas ao ser humano e que podem ser adaptadas a diferentes tarefas sem muito esforço. O 

processo de aprendizagem é rápido pois pode ser alcançado, muitas vezes, apenas através da 

observação de outra pessoa demonstrando a habilidade uma vez ou duas. 
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Estes videogames podem propiciar além de lazer e diversão, uma grande oportunidade de 

realizar atividades físicas e também maiores interações sociais. 

Muitos artigos mostram que estes videogames são amplamente utilizadas com pessoas 

com alguma patologia, principalmente neurológica. 

Doenças como autismo, problemas organizacionais, dor crônica, fibromialgia, 

reabilitação de membros superiores, parkinson, alzheimer e distúrbios neorológicos em geral 

(WATTANASOONTORN, 2013).  

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi realizada uma pesquisa com os alunos internos do IFMT - Campus Confresa durante 

os finais de semana. 

O objetivo da pesquisa é analisar se o videogame Xbox360 aliado ao periférico kinect 

pode ampliar as opções de lazer destes alunos durante este período. 

Além de avaliar a melhoria do lazer dos alunos, foi feita uma análise das interações 

sociais dos mesmos e também do aumento da atividade física, proporcionada principalmente 

pelos jogos Dance Central 4 e Kinect Sports 1 e 2. 

 

 
 

Figura 1. Xbox360 e o periférico kinect. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A análise da aplicação dos jogos com os alunos mostra que todos os participantes das 

atividades ficaram envolvidos com os jogos e bastante animados com a possibilidade de jogar 

aos finais de semana. 

Além de um aumento no lazer dos alunos, as interações sociais são claramente 

aumentadas, uma vez que algumas coreografias dos jogos de dança são feitas em 4 membros 

simultaneamente e nos jogos de esportes, há a opção de jogar em equipes, o que torna a 

experiência ainda mais interessante, pois estimula o diálogo entre os alunos, aumentando as 

interações sociais entre os mesmos. 
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Muitos alunos que participaram da atividade disseram que não faziam atividades físicas e 

que esta foi uma oportunidade única para o início da prática, pois é muito mais interessante do 

que atividades como caminhada, corrida ou esportes de grupo como futebol e volley. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

O videogame Xbox360 aliado ao periférico kinect pode ser uma ótima alternativa para o 

aumento do lazer e interação social entre os alunos internos do IFMT - Campus Confresa, 

além de estimular a prática de exercícios físicos. 
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“Ler significa reler e  compreender,  interpretar.  Cada um lê
com os olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés
pisam. Todo ponto de vista é a vista de um ponto.”

Leonardo Boff

Resumo: Este trabalho tem por objetivo apresentar os aspectos sócio familiares do corpo discente
atendido pelo Campus Confresa. Foram pesquisados e levantados aspectos como: origem, moradia,
composição familiar, renda, os meios de transportes mais utilizados, a identificação racial / étnica,
faixa etária, local de conclusão do ensino fundamental ou médio, bem como os fatores que os levaram
à  escolha  do  Instituto.  O  resultado  da  pesquisa  além  de  apresentar  dados  estatísticos  para  os
relatórios do IFMT servirá, também, de base para implementação de novas políticas de assistência
estudantil e para projetos de extensão.

Palavras-chave: Discentes, Assistência estudantil, Políticas.

O  Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  Mato  Grosso  –  Campus
Confresa está situado no Estado de Mato Grosso, no município de Confresa, que segundo o
site Apollo 11, está localizado a uma latitude - 10º 38’ 38” sul e uma longitude - 51º 34’ 08”
oeste, estando a uma altitude de 240 metros acima do nível do mar. 

Av. Vilmar Fernandes, n.º 300 – Setor Santa Luzia - Confresa/MT CEP: 78.652-000
Fone: (66) 3564-2600 – Recepção
E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br
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De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE o distrito
com o nome Confresa foi elevado à categoria de município pela Lei Estadual nº 5.908, de 20
de  dezembro  de  1991.  O  município  de  Confresa  está  localizado  no  chamado  “Vale  do
Araguaia”, na microrregião Norte Araguaia. Tem como municípios limítrofes Vila Rica, Santa
Terezinha, Porto Alegre do Norte, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu, distando da
capital Cuiabá mil cento e oitenta quilômetros.

O Campus Confresa, desde o início de suas atividades, passou a atender a população do
Território Araguaia-Xingu, mas não havia nenhum estudo concreto sobre os aspectos sócio
familiares de seus discentes. Foi pensando neste anseio que realizou-se uma a pesquisa por
amostragem que objetiva-se à informação e à pesquisa de modo geral.  Podendo servir  na
implementação de novas  políticas de assistência  estudantil,  embasar  projetos de extensão,
apresentar dados estatísticos da região, relatório da gestão do Campus, bem como servir de
dados  para  órgãos  controladores  como CGU e  outros,  contemplando o  “desenvolvimento
socioeconômico local e regional”, conforme Lei 11.892/08 que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, artigo 6º, inciso I.

A implantação do campus era um anseio de toda a sociedade local, pois desde o início dos
anos  70  aqueles  que  primeiro  desbravaram  esta  imensa  área  de  Cerrado  vislumbraram
oferecer aos seus filhos aquilo que a maioria esmagadora não recebeu: ensino de qualidade.

De acordo com os moradores, era bastante comum, até bem pouco tempo, os pais que
gozassem de uma condição financeira  razoável  mandarem seus  filhos  para estudarem em
Goiânia - GO, Barra do Garças - MT, Palmas - TO ou  em outras cidades pólos regionais.

Atualmente o campus conta com aproximadamente 1.034 alunos distribuídos em cursos
técnicos  integrados  ao  ensino  médio  nas  áreas  de  agropecuária  e  alimentos;  cursos  de
graduação em Agronomia, Licenciatura em Ciências da Natureza - habilitação em Química,
Licenciatura em Ciências Agrícolas, Pronatec, Profuncionários e ainda conta com cursos de
pós-graduação Latu Sensu. O Campus tem muito que se solidificar, mas é o mais expressivo
representante do ensino na região.

A instituição  tem desenvolvido  suas  ações  em sintonia  com a  “Proposta  de  Política
Pública de Educação Profissional e Tecnológica”, da SETEC/MEC, que busca “reafirmar a
educação profissional e tecnológica como direito público, compromisso com a redução das
desigualdades  sociais  e  regionais,  e  vincula-se  ao  projeto  de  nação  soberana  e  de
desenvolvimento  sustentável,  incorporando  a  educação  básica  como  requisito  mínimo  e
direito de todos os trabalhadores, mediados por uma escola pública com qualidade social e
tecnológica”.

Av. Vilmar Fernandes, n.º 300 – Setor Santa Luzia - Confresa/MT CEP: 78.652-000
Fone: (66) 3564-2600 – Recepção
E-mail: gabinete@cfs.ifmt.edu.br
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Em suma, os aspectos sócio familiares do corpo discente atendido pelo Campus Confresa
no espaço sócio-ocupacional dos institutos federais em Mato Grosso apresentam um perfil
discente  com  as  seguintes  características:  a) predominantemente  urbano  (87%);  b) com
origem no município de Confresa (51,46%);  c) com percentual de três a quatro pessoas na
composição familiar (55%); d) jovem, com idade entre 14 e 30 anos (97%); e) casado (9%),
solteiro (87%), com um ou três filhos (95%); f) com renda familiar entre um e dois salários
mínimos (65%);  g) tendo a moto como meio de transporte  mais usado (39%);  h) alunos
internos (21%), alunos semi-internos (79%), superior diurno (56%), superior noturno (44%),
ensino médio (64%) e ensino superior (36%); i) tendo a televisão como o acesso a informação
mais  utilizado  com  (72,69%);  j) sendo  declarados  pardos  (50%)  e  (26%)  brancos;  l)
declararam que estudaram em escola pública (91%) e m) o fator que influenciou na escolha
do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – Campus Confresa
para (39%) foi a qualidade do ensino, seguido pela qualificação técnica e profissional dos 
servidores com (38%).

Considerações finais

O  trabalho  com  a  assistência  estudantil  dialoga  com  o  paradigma  educacional
fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como
valores indissociáveis e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar
as circunstancias históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola.

Dessa forma tendo como base os paradigmas da inclusão e através dos dados obtido nesta
pesquisa,  conclui-se  que  este  trabalho  servirá  para  ampliação  e  reflexão  da  comunidade
escolar com relação às políticas de assistência estudantil vivenciadas no campus Confresa,
visando atender à diversidade humana, com objetivo de crescimento, da satisfação pessoal e
da permanência dos nossos discentes no IFMT- campus Confresa.
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Resumo: O maior atrativo da carne de avestruz está em seu baixo teor de gordura em comparação 
ás outras carnes e por possuir propriedades nutricionais e sensoriais de alta qualidade. É um produto 
que tem potencial de desenvolvimento, entretanto seu consumo depende de mudança de hábitos 
alimentares e do menor preço de venda. O objetivo deste estudo foi à elaboração de emulsificados 
para possibilitar o aproveitamento da carne de avestruz e avaliar sua aceitação entre potenciais 
consumidores, bem como sugerir a industrialização e comercialização pela indústria como um novo 
produto. Foi elaborada uma formulação de salsicha mista com carne suína. A amostra de carne de 
avestruz utilizada foi do tipo Big Drum – Steak (coxa externa), a uma temperatura de 18 °C. A 
amostra foi cedida pela empresa Companhia do Avestruz S/A, localizada na cidade de Cuiabá, Mato 
Grosso. A salsicha mista, o qual obteve uma boa aceitação, seria uma alternativa de um produto para 
a industrialização e comercialização, pois agregado com a carne suína o custo das salsichas de 
avestruz são mais acessíveis. 

Palavras-chave: Carne de Avestruz, Comercialização, Emulsificados, Produto.  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O avestruz é uma ave, originária da África, considerada o animal mais produtivo que existe no 
mundo, devido à escala de produtos comercializáveis oriundos deste animal, como a carne, couro, 
plumas, gordura, ovos e filhotes; de nome científico Struthio camelus, pertencem ao grupo das ratitas, 
ou seja, aves que não voam (SANTOS, 2006). 

Atualmente, a preocupação com uma alimentação saudável vem aumentando, existindo um 
acréscimo na procura de fontes de carne alternativas, pelo consumidor moderno, que vêm exigindo em 
sua dieta alimentar carnes que apresentem baixos teores de gordura e, ao mesmo tempo, sejam 
nutritivas e saborosas (NASCIMENTO, 2011). 
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Os consumidores estão se tornando cada vez mais conscientes a respeito da composição da 
gordura na dieta humana e no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, pois hábitos relacionados 
ao estilo de vida e uma dieta rica em gorduras saturadas, colesterol e sal são fatores são fatores de 
riscos (HOFFMAN el at., 2005; LIMA  et al., 2000). 

 Atualmente, as tendências no processamento de carnes são na linha de produção de salsicha e 
hambúrguer e que permitem grande redução no custo da produção industrial (TERRA,1998).  O pH 
final elevado (6,2) da carne de avestruz faz com que seja ideal para produtos processados, como 
hambúrgueres, salsichas, lingüiças e presuntos (HOFFMAN; MELLETT, 2003). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

2.1. Matéria Prima 

A amostra de carne de utilizada para este projeto foi cedida pela empresa Companhia do 
Avestruz S/A, localizada na cidade de Cuiabá, Mato Grosso. A carne de avestruz fornecida foi 
congelada sem osso do tipo Big Drum- Steak (coxa externa), a uma temperatura de –18 °C. Os demais 
ingredientes utilizados durante o estudo foram adquiridos em ostros estabelecimentos comerciais da 
cidade de Cuiabá-MT. 

2.2. Elaboração da Salsicha 

 As carnes, após a retirada das cartilagens e resto de ossos foram levadas para trituração em 
cutter e homogeneização para mistura dos demais ingredientes. Os mesmos estão expressos a seguir 
na tabela 1.  

Tabela 1 - Ingredientes utilizados na formulação das salsichas. 

� Carne de avestruz � Pimenta do reino branca moída 
� Carne suína � Noz moscada 
� Toucinho � Alho moído 
� Bacon � Polifosfato 
� Proteína texturizada de soja � Nitrito 
� Sal fino � Fécula de mandioca 
� Açúcar � Ácido ascórbico 
� Pimenta vermelha moída � Gelo 

 

Logo depois passou pelo embutimento, sendo utilizadas tripas artificiais de celulose. Dando a 
forma característica do produto. Em seguida, o processo de cozimento onde ocorre o desenvolvimento 
e estabilização de cor e textura. Após o término do cozimento deve ser feito o resfriamento de forma 
rápida para evitar multiplicação de microrganismos. 

 E para finalizar é feito a depelagem, que consiste na remoção da tripa, pois a mesma não é 
comestível. Para armazenagem utilizam-se temperaturas de refrigeração ou congelamento (-18ºC). 
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2.3. Análise Sensorial 

 Para análise sensorial das salsichas elaboradas foram aplicados testes de aceitação com 
atributos como aparência, sabor, odor e textura com uma escala hedônica de nove pontos, segundo 
metodologia citada por Anzaldúa-Moralez (1994), cujos extremos ancoram nos termos “1 – desgostei 
muito” e “9 – gostei muito”. 

As amostras foram analisadas por uma equipe com 40 alunos dos cursos técnicos em 
Alimentos e 10 colaboradores do SENAI Cuiabá.  
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Os resultados obtidos através da análise sensorial do produto foram positivos, como podem 
ser vistos na tabela 2. A carne de avestruz possui propriedades nutricionais e sensoriais de alta 
qualidade, comparadas com as de carnes bovinas e de frango (SANTOS, 2006). 
   

Tabela 2 – Resultados obtidos através da análise sensorial 

 

 

Gostei muito Gostei 
Não gostei, nem 

desgostei 
Desgostei Desgostei muito 

 

% % % % % 

Aparência 62,96 37,03 0 0 0 

Sabor 48,14 33,33 1,,11 0,74 0 

Odor 48,14 37,03 1,11 0,37 0 

Textura 51,85 33,33 0,74 0,37 0,37 

 

 As notas entre 6 e 9 ( gostei e gostei muito) obtidas no teste de aceitação por atributos, 
sugerem que o produto poderá ser aceito no mercado consumidor sob o ponto de vista sensorial 
(ANZALDÚA-MORALEZ, 1994). 

Sugere-se que os produtos processados derivados da carne de avestruz podem ser formulados 
para competir com sucesso com os tipos similares de produtos derivados de outras espécies de carne 
(FISHER et al., 2000). 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A utilização de carne de avestruz no desenvolvimento de embutidos cárneos emulsificados 
pode contribuir para um aumento na demanda desses produtos no mercado brasileiro. Pode se observar 
a viabilidade na fabricação de subprodutos e na utilização da carne de avestruz. Notam-se poucos 
estudos realizados, sendo necessárias novas pesquisas para que sejam obtidas informações mais 
detalhadas para elaboração de novos produtos. 

Entretanto, diversos pesquisadores, afirmam que é uma opção mais saudável comparada com 
outras carnes, sendo uma nova alternativa para a alimentação, considerada até um alimento funcional. 
Além de representar uma alternativa econômica para produtores e processadores de carne de avestruz, 
permitirá o seu melhor aproveitamento, e inserção no desenvolvimento do agronegócio. 
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Resumo:O murici Byrsonima crassifólia (L.) Rich. É um fruto que possui grande 

diversidade de nutrientes e proteínas de elevado valor biológicos, é obtido 

regionalmente por meio de coleta extrativista e sua polpa é processada em pequena 

escala, por ser encontrado em quase todas as propriedades rurais de toda região do 

Araguaia-Xingu, torna-se uma importante fonte de matéria prima para novos produtos 

alimentícios. Desta maneira, este trabalho objetivou analisar sensorialmente duas 

formulações de iogurte produzido com polpa de murici. O trabalho foi realizado no 

laboratório de tecnologia de alimentos e no laboratório de analise sensorial do IFMT- 

Campus Confresa. Para a produção do iogurte foi utilizado leite pasteurizado com teor 

de gordura padronizado a 3% e iogurte natural com duas concentrações diferentes de 

polpa de murici, posteriormente o produto foi embalado, acondicionado sob 

refrigeração e encaminhado para os testes sensoriais. Os testes sensoriais foram 

realizados por 30 julgadores não treinados. A escala hedônica com variação de 9 

pontos foi à escolhida para demonstração do índice de aceitação do produto, sendo: 01 

– desgostei muitíssimo, 09 – gostei muitíssimo. Os dados experimentais foram 

analisados estatisticamente pela análise de variância (ANOVA) e considerou-se o teste 

de tukey com p< 0,05. Foi observado que não houve deferência significativa entre as 

duas amostras avaliadas. O iogurte produzido com polpa de murici teve índice de 

aceitabilidade global de 60,5%. Nas condições experimentais produção de iogurte com 

poupa de murici é viável no que diz respeito à inserção deste produto no mercado 

regional.  

Palavras-chave: Aproveitamentos de produtos; Novos produtos;Aceitabilidade 
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1. INTRODUÇÃO:  

O murici é obtido através de coleta dos frutos maduros do muricizeiro é 

produzido em grande escala e pode ser encontrado em quase todas as propriedades 

rurais em toda região do Araguaia, tornando uma importante matéria prima. Assim 

murici é produzido a custo zero e devido suas propriedades organolépticas de cor 

amareladas claro com sabores agradáveis, servindo a paladares diversificados, e uma 

excelente fonte de nutrientes, possuindo proteínas de elevado valor biológicos. Podendo 

incrementar a renda de pequenos produtores da região de Confresa. 

A elaboração desse iogurte justifica-se devido o murici ser um produto muito 

nutritivo, sendo muitas vezes despejado no meio ambiente sem nenhum tratamento ou 

aproveitamento, além do murici ser um produto muito saboroso agregando ao produto 

características sensoriais agradáveis. 

 

2. METODOLOGIA 

O trabalho foi realizado no laboratório de tecnologia de alimentos do Instituto 

Federal de Educação Ciências e Tecnologia de Mato Grosso localizada no município de 

Confresa –MT. A analise foi aplicada no mês de Fevereiro como parte da avaliação do 

Quarto Bimestre do Curso de Alimentos – IFMT. Para analise utilizou-se o método 

sensorial afetivo para avaliar a aceitação dos alunos e servidos em relação ao iogurte de 

com poupa de murici.Para a produção do iogurte foi utilizado leite pasteurizado com 

teor de gordura padronizado a 3% e iogurte natural, a mistura foi colocada em estufa por 

cinco horas para que alcançar a temperatura entre 1ºC e 10°C. Em seguida adicionou-se 

duas concentrações diferentes de polpa de murici e passou pelos devidos 

processamentos, posteriormente foi embalado e acondicionado sob refrigerações e 

encaminhado para os testes sensoriais. 

Para o teste sensorial foi utilizado provadores não treinados que atribuíram em 

uma ficha com a escala hedônica com o seu grau de aceitação de 01 a 09, sendo: 01 - 

desgostei muitíssimo, 02 - desgostei muito, 03 - desgostei moderadamente, 04 - 

desgostei ligeiramente, 05- nem gostei/nem desgostei, 06 - gostei ligeiramente, 07 - 

gostei moderadamente, 08 - gostei muito, 09 - gostei muitíssimo, o valor desejado. Os 
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dados coletados através dos testes foram tabulados e analisados pelo programa 

Microsoft Excel 2007, as variáveis foram descritas através de média e desvio padrão e 

em frequência absolutas e relativas comparados ao teste de Turkai. 

 

3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Na tabela 1, observa-se a aceitação dos participantes em relação as duas 

amostras com concentrações diferentes de iogurte com poupa de murici. 

Tabela 1 

RELAÇÃO DA ESCALA 

HEDÔNICA 

NUMERO DE ALUNOS 

QUE ATRIBUÍRAM OS 

VALORES 

CORRESPONDENTES. 

01 Desgostei muitíssimo  0 

02 Desgostei muito 0 

03 Desgostei moderadamente  1 

04 Desgostei ligeiramente 0 

05 Nem gostei/nem desgostei 0 

06 Gostei ligeiramente  5 

07 Gostei moderadamente  8 

08 Gostei muito  7 

09 Gostei Muitíssimo  9 

 

A tabela calculada pelo Microsoft Excel 2007, pela formula da ANOVA, obteve-se 

ovalor p de 0,0746, observando que não houve diferencia significativa entra as 

amostras, mantendo-se a hipótese Ho. Utilizando variáveis descritas através de média e 

desvio padrão e em frequência absolutas e relativas comparados ao teste de Turkai os 

dados estatísticos, o iogurte com poupa de murici obteve uma aceitação satisfatória, 
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comprovando assim que é possível criar um produto funcional e que agrade 

consideravelmente os consumidores, sendo possível a utilização de ambas 

concentrações de polpa de murici. 

4. CONCLUSÃO 

O devido estudo mostrou que nas condições experimentais, a produção de iogurte 

com polpa de murici mostrou-se viável no que diz respeito à aceitabilidade do produto, 

demostrando a satisfação dos julgadores. E com isto podemos demostrar a possibilidade 

de fabricação de um produto de baixo custo, agregando assim a renda do pequeno 

produtor rural e evitando o desperdiço de alimentos provenientes do cerrado que são 

descartados sem nem um tipo de processamento além de  valorizar a qualidade da  

alimentação da população, devido as características nutricional e sensorial da fruta de 

murici. 
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Resumo: A qualidade da madeira dentro de um talhão pode variar temporal e espacialmente devido 

às variações dos atributos do solo, do status nutricional, das condições climáticas e da forma como as 

operações agrícolas são conduzidas, ou seja, depende de fatores que vão desde o plantio até a 

colheita. O conhecimento dessa variabilidade pode auxiliar na tomada de decisão nos sistemas de 

produção, uma vez que o preço do produto é influenciado pela qualidade. Objetivou-se com este 

trabalho desenvolver classificadores, com base em combinações de bandas, para discriminação de 

status de Nitrogênio em plantas teca (Tectonas Grandis L.f.), definindo a melhor época e as melhores 

variáveis. Deste modo, os classificadores demonstraram serem eficientes na discriminação das 

classes de N em plantas de teca. A melhor época encontrada para se obter imagens e discriminar as 

classes de N em plantas de teca foi aos 41 e 49 DAA, utilizando como entrada a banda G (Kappa = 

0,2414 aos 41 DAA e 0,2771 aos 49 DAA) ou G (Kappa = 0,2500 aos 49 DAA), por apresentarem 

modelo mais simples. 

 

Palavras chaves: Bandas espectrais; Doses de N em cobertura; Classificadores multivariados. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

De acordo com Barroso et al. (2005), o nitrogênio (N) e o Cálcio (Ca) são um dos 

nutrientes mais limitantes para o crescimento da Tectona grandis L.f. (teca), principalmente 

na fase inicial. Para conseguir maior eficiência no uso do N, Ca e de outros nutrientes na 

produção, torna-se necessário conhecer a época mais apropriada e de maior exigência pelas 

plantas, a dose adequada de aplicação desse nutriente e onde aplicar. 

Técnicas de Silvicultura de Precisão têm sido propostas com a finalidade de otimizar o 

uso de nutrientes para diversas espécies florestais. Para que a Silvicultura de Precisão possa 

ser implantada com sucesso necessita-se de um maior número possível de informações sobre 

a variabilidade espacial e temporal dos fatores de produção, como os atributos do solo, o 

status nutricional, as condições climáticas e a forma como as operações agrícolas são 

conduzidas. 

O sensoriamento remoto tem se mostrado como uma das técnicas mais promissoras para 

a Floresta de Precisão. Segundo Abrahão et al. (2013), o sensoriamento remoto consiste em 
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obter, por meio de sensores, dados espectrais relacionados com as características das culturas 

e que definem a sua variabilidade espacial. Diversos trabalhos têm sido realizados utilizando 

técnicas de sensoriamento remoto em culturas agrícolas, tais como teor de N foliar (CHEN et 

al., 2010), teor de clorofila foliar (LIU et al., 2010), índice de área foliar (WU et al., 2010) e 

produtividade (LIU et al., 2010). Entretanto, existem poucos trabalhos na literatura utilizando 

técnicas de sensoriamento remoto para a classificação do status nutricional na área de 

Florestas. 

Com base neste contexto é que se enquadra a presente pesquisa, assumindo-se a hipótese 

de que é possível discriminar status nutricional de plantas de teca utilizando classificadores 

multivariados, por meio de bandas espectrais, isoladas ou em conjunto, por meio de um 

sistema de sensoriamento remoto de baixo custo (câmera digital de pequeno formato). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação pertencente ao Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) - Campus Cáceres, Cáceres – MT, 

durante os meses de janeiro e março de 2014. Foram utilizadas mudas de Tectona grandis L.f. 

(teca) do tipo clone, fornecidas pela empresa EMPAER, situada na cidade de Cáceres-MT. 

O transplante das mudas foi realizado em 15/01/2014. Utilizaram-se 40 vasos contendo 

dois dm
3
 de solo e uma planta por vaso. Foi utilizado um delineamento inteiramente 

casualizado, com quatro tratamentos e dez repetições. Os tratamentos foram compostos pelas 

quatro doses de N aplicados em cobertura (0, 50, 100 e 200 mg/dm
3
), na forma de ureia (44% 

de N), aos sete dias após o transplante das mudas.  

O solo utilizado apresentou as seguintes características químicas: pH = 5,7; P = 2,81 

mg/dm
3
; K = 19,71 mg/dm

3
; Ca = 3,1 cmolc/dm

3
; Mg = 0,70 cmolc/dm

3
; Al = 0,0 cmolc/dm

3
; 

soma de bases = 3,9 cmolc/dm
3
; capacidade de troca de cátions a pH 7,0 = 6,0 cmolc/dm

3
; 

saturação por bases = 64,7%; matéria orgânica = 5,9 g/kg. Considerando os resultados da 

análise do solo, realizou-se a seguinte adubação uniforme em todos os vasos: 75,04 g de 

Ca(H2PO4)2, 15 g de KCl, 0,082 g de H3BO3, 0,133 g de CuSO4.5H2O, 0,154 g de 

FeSO4.7H2O, 0,013 g de H2MoO4, 0,23 g de MnCl2.4H2O, 0,40 g de ZnSO4.7H2O e 5 g de 

C6H8O7 dissolvidos em 5 dm
3
 de água e aplicados sete dias após o transplante das mudas. 

O sistema de sensoriamento remoto foi utilizado para adquirir imagens, nas bandas do 

vermelho (R), verde (G) e azul (B), em seis épocas, 14 dias após a adubação (14 DAA), 21 

DAA, 28 DAA, 35 DAA, 41 DAA e 49 DAA. Foi utilizada uma câmera digital da Sony, 

modelo cyber-shot DSC-W180, 10,1 megapixels, equipada com um único CCD de 1/2,3”. 

Devido a problemas no sistema de aquisição de imagens, só foram utilizadas as bandas R e G. 

As configurações das câmeras foram: formato JPEG; dimensões de 3648 por 2736 pixels; 

modo de disparo manual; flash, antiborramento, detecção de face inteligente e remoção dos 

olhos vermelhos desligados; compensação de exposição ± 0 EV; sensibilidade ISO 800; 

balanço de branco automático; modo foco automático centro. 

As imagens foram adquiridas em condições de iluminação controlada. Para tanto, foi 

utilizada uma estrutura metálica, com largura e profundidade de 1,0 m e altura de 1,2 m, 

recoberta com tecido do tipo “blackout” e um sistema de iluminação composto por quatro 

refletores com lâmpadas halógenas de 50 watts. Os refletores foram direcionados para cima 

para evitar incidência de luz direta sobre as plantas. Os vasos foram posicionados 

individualmente no interior da estrutura para obtenção das imagens. As imagens foram 

segmentadas pelo método de limiarização Otsu (OTSU, 1974) para retirar o efeito do fundo. 

As imagens antes de serem segmentadas, foram processadas com o índice de excesso de verde 

normalizado (Evd), adaptado de Meyer et al., 1998: 
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Para discriminar as classes foram desenvolvidos classificadores estatístico do tipo função 

discriminante quadrática. O objetivo foi designar cada uma das 40 parcelas a uma das classes 

definidas pelas doses de N aplicadas em cobertura na adubação. Os classificadores foram 

desenvolvidos para cada época de aquisição de imagens, para cada banda e para as 

combinações das bandas, definindo a melhor época e as melhores variáveis para discriminar 

as classes. Os resultados das classificações foram avaliados elaborando-se a matriz de erros 

(utilizando a técnica de validação cruzada) e calculando-se o coeficiente Kappa (HUDSON; 

RAMM, 1987). Os classificadores foram avaliados pelo teste Z dos seus coeficientes Kappa, 

com nível de significância de 5%. Para auxiliar na análise dos classificadores, os mesmos 

também foram classificados em: Ruim quando o valor da estimativa do coeficiente Kappa 

está entre 0,00 e 0,19; Razoável entre 0,20 e 0,39; Bom entre 0,40 e 0,59; Muito bom entre 

0,60 e 0,79; e Excelente quando o valor de Kappa é maior ou igual a 0,80 (LANDIS; KOCH, 

1977). 

Aos 55 DAA foram coletadas duas folhas em cada vaso para determinar o teor de N 

foliar, em laboratório, pelo método de Kjeldahl.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Aos 14 DAA, dos três classificadores testados, nenhum classificador apresentou 

coeficiente Kappa estatisticamente diferente de zero pelo teste Z ao nível de 5% de 

probabilidade (Tabela 1). O resultado não satisfatório pode estar relacionado com o estádio de 

desenvolvimento das plantas de teca, no início, apesar das unidades experimentais terem sido 

submetidas a diferentes doses de N na adubação, estas diferenças tiveram pouco efeito na 

resposta espectral das bandas. 

 
Tabela 1 - Classificadores selecionados com base na estimativa do coeficiente Kappa 

 

Época Combinações Kappa Classificação 

21 DAA G 0,1854*a Ruim 

41 DAA R 0,2414*a Razoável 

49 DAA 

R 0,2771**a 
Razoável 

G 0,2500**a 
Razoável 

R e G 0,3853**a 
Razoável 

** e *: significativo ao nível de 1% e 5% de probabilidade, respectivamente, pelo teste Z; Os coeficientes kappa 

seguidos de uma mesma letra não diferiram pelo teste Z ao nível de 5% de probabilidade. 

 

Dos três classificadores testados aos 21 DAA para doses de N, somente um obteve o 

valor da estimativa do coeficiente Kappa estatisticamente diferente de zero pelo teste Z ao 

nível de 5% de probabilidade. Este classificador foi capaz de discriminar as quatro classes de 

N utilizando como entrada um vetor de característica, banda do verde G. De acordo com os 

limiares de Landis e Koch (1977), a qualidade da classificação foi considerada ruim. A 

qualidade ruim também pode estar relacionada com o estádio inicial de desenvolvimento das 

plantas, pois o aumento de absorção de N nos estádios iniciais é lento, sendo, portanto, pouco 

armazenado e translocado. 

Aos 28 e 35 DAA, nenhum classificador apresentou coeficiente Kappa estatisticamente 

diferente de zero pelo teste Z ao nível de 5% de probabilidade. 
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Aos 41 DAA, dos três classificadores testados, somente um apresentou coeficiente Kappa 

estatisticamente diferente de zero pelo teste Z ao nível de 5% de probabilidade. Aos 49 DAA, 

dos três classificadores testados, todos apresentaram coeficiente Kappa estatisticamente 

diferente de zero pelo teste Z ao nível de 5% de probabilidade. A qualidade das classificações 

foi considerada razoável (LANDIS; KOCH, 1977). O resultado razoável pode estar 

relacionado às bandas serem mais aptas a discriminar doses de N onde está deficiente, fato 

não observado na análise de teores de N foliar realizada em laboratório aos 55 DAA, todas as 

parcelas apresentaram teores de N foliar dentro da faixa de teores adequados para eucalipto, 

entre 13,5 e 18,0 g/kg. Este resultado também indica que em um estádio mais avançado, a boa 

nutrição de todas as parcelas fez com que a reflectância dos dosséis se igualassem. 
 

4. CONCLUSÕES 

 

Os classificadores demonstraram serem eficientes na discriminação das classes de N em 

plantas de teca. A melhor época encontrada para se obter imagens e discriminar as classes de 

N em plantas de teca foi aos 41 e 49 DAA, utilizando como entrada a banda R ou G, por 

apresentarem modelo mais simples. 
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MICRORGANISMOS E ATRIBUTOS DA CICLAGEM DO 

NITROGÊNIO EM SISTEMAS DE PRODUÇÃO DE SOJA 

 
Jussara Leda Griesang, Wellyton Assis, Andréia de Oliveira Vieira, Cassiana Kissel 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus Campo Novo do Parecis 
 

RESUMO – A presente pesquisa avaliou os sistemas de produção e como influenciam os 

teores de amônio e nitrato, em diferentes profundidades do solo cultivado com soja, 

sendo determinados ainda teores de nitrogênio foliar, produtividade e massa de mil 

grãos O experimento foi realizado na área experimental do IFMT, Campus Campo 

Novo do Parecis, em um Latossolo Vermelho Amarelo Distrófico. Os sistemas de 

produção foram dispostos sob resíduos de consórcio milho e braquiária e sob resíduo de 

milho solteiro com as adubações de adubação mineral (ADM), torta de algodão (TA) + 

adubação mineral, conteúdo ruminal bovino (CRB) + adubação mineral, no 

delineamento experimental em blocos casualizados, com quatro repetições, em três 

estádios de desenvolvimento (pré semeadura, florescimento e colheita) e em três 

profundidades (0-10, 10-20 e 20-30 cm), sendo analisadas como subsubparcelas e 

subparcelas respectivamente, dentro dos sistemas de produção (parcelas). Os estádios de 

desenvolvimento da cultura influenciam os teores de amônio e nitrato do solo. A adição 

de resíduos orgânicos fornece nitrogênio para os estádios de maior necessidade da 

cultura e reduz as perdas deste na forma de amônio no estádio da colheita na camada de 

20 -30 cm. 

  

Palavras chave: mineralização, consórcio, resíduos orgânicos 

 

MATERIAL E MÉTODOS 
O experimento foi conduzido no Campo experimental do IFMT, Campus Campo Novo 

do Parecis, MT, o solo da área experimental é um Latossolo Vermelho Amarelo 

Distrófico. O delineamento experimental foi de blocos casualizados em esquema 

parcelas subsubdivididas para as variáveis teores de amônio e nitrato, foi considerado 

como parcelas os sistemas de produção de soja (soja sob resíduo de brachiaria e milho e 

soja sob resíduo de milho oriundos da 2ª safra 2013/2014), as profundidades como 

subparcelas e os estádios de desenvolvimento como subsubparcelas em 4 repetições. 

Cada parcela experimental constituiu-se de 8,1m² com 6 linhas com 3 m de 

comprimento e espaçamento de 0,45 m entre linhas. A área útil de cada parcela foi 

constituída das três linhas centrais excluindo 0,5 m de bordadura de cada extremidade.  

Quanto à adubação de semeadura, (torta de algodão (TA) + adubação mineral) 2569 kg 

ha
-1

 de TA (0,42% N) + 247 kg ha
-1 

de superfosfato simples e 46,5 kg ha
-1 

de cloreto de 

potássio, (conteúdo ruminal bovino (CRB) + adubação mineral) 13,888 kg ha
-1 

de CRB 

(0,42 % N) + 247 kg ha
-1 

 de superfosfato simples e 46,5 kg ha
-1

 de cloreto de potássio, 

adubação mineral: 494 kg ha
-1

 de superfosfato simples e 93 kg ha
-1

 g de cloreto de 

potássio, de acordo com a análise de solo e recomendações de Souza e Lobato (2004). 

Teores de nitrato e amônio no solo foram realizados em três estádios de 

desenvolvimento da cultura, em pré semeadura e anterior as adubações, no 

florescimento e na colheita da cultura da soja, foram coletado solo nas profundidades: 

0–10; 10–20; 20–30 cm com auxilio de trado holandês.   

Coletou-se 5 subamostras de solo entre as linhas das plantas para formar 1 amostra 

composta por parcela. As amostras foram encaminhadas para o laboratório, peneiradas, 

retiradas as raízes e armazenadas até as análises. Aproximadamente 100g de solo 

encaminhada para determinação da umidade levando em consideração a metodologia 
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descrita por Silva (2010), outra parte processada para determinação de nitrato e amônio, 

a terceira parte mantida a +/-4 ºC até o momento da determinação dos microrganismos 

nitrificadores e fixadores de nitrogênio de vida livre. 

A determinação da concentração de N-NH
4+

 e N-NO
3- 

em extratos do solo foram 

realizados pelo método Kjedahl proposto pela Embrapa (2010).   

Os resultados foram submetidos à análise de variância e quando F foi significativo 

(p<0,05) foi feita comparação das médias pelo teste Scott-Knott (p<0,05), utilizando o 

software estatístico ASSISTAT. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Houve interação dos sistemas de produção, profundidades e estádios de 

desenvolvimento (p<0,038) (tabela 1) nos teores de amônio no solo. Na profundidade 

de 0-10 cm, houve diferença significativa no teor de amônio entre os sistemas na 

colheita, onde os sistemas torta de algodão sob resíduo de milho em consórcio e 

conteúdo ruminal sob resíduo de milho apresentaram maiores teores de amônio. Na 

profundidade de 10-20 cm, os sistemas não apresentaram entre si diferença significativa 

dentro dos estádios de desenvolvimento. Na profundidade 20-30 cm, houve diferença 

entre os sistemas nos três estádios.  

O sistema conteúdo ruminal sob resíduo de consórcio forneceu os maiores teores de 

amônio  no florescimento nas três profundidades. A maior disponibilidade de amônio no 

florescimento em relação a colheita sugere-se ser resultante da maior disponibilidade de 

P correlação de (r
2
 0,40) que estimulou atividade e metabolismo de microrganismos 

amonificadores.  

 
Tabela 1 - Teores de amônio no solo dos sistemas de produção nos três estádios de 

desenvolvimento dentro das profundidades 

 

 

Sistemas 

Profundidade 0-10 cm 

Pré-semeadura Florescimento Colheita 

MB+CRB+ADM 12,35 B 18,76 A 6,51    bB 

MB+TA+ADM 17,44 12,25 13,31  a 

MB+ADM 18,58 A 13,84 A 7,92    bB 

M+CRB+ADM 21,95 A 12,08 B 14,95  aB 

M+TA+ADM 20,87 A 12,84 B 6,87    bB 

M+ADM 17,84 A 14,30 A 5,97    bB 

 

Sistemas 

Profundidade 10-20 cm 

Pré-semeadura Florescimento Colheita 

MB+CRB+ADM 21,55 B 19,56 A 5,76 B 

MB+TA+ADM 19,59 B 16,78 A 8,02 B 

MB+ADM 22,54 A 14,05 B 13,22 B 

M+CRB+ADM 19,25 18,05 12,76 

M+TA+ADM 20,48 A 10,85 B 9,91 B 

M+ADM 14,99 A 16,73 A 7,99 B 

 

Sistemas 

Profundidade 20-30 cm 

Pré-semeadura Florescimento Colheita 

MB+CRB+ADM 14,66 cB 20,37 aA 12,23 aB 

MB+TA+ADM 12,35 c 12,64 b 8,23 b 

MB+ADM 36,79 aA 16,93 bB 16,23 aB 

M+CRB+ADM 24,80 bA 21,67 aA 6,55 bB 

M+TA+ADM 18,39 bA 13,95 bA 6,91 bB 

M+ADM 18,97 b 19,50 a 13,62 a 

288 



CV* (%) 41,30 CV** (%) 24,41 CV*** (%) 51,49 CV**** (%) 37,74 

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna e mesma letra maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Scott-knott 

(α = 0,05), CV*(%)  sistemas, CV**(%) profundidades, CV***(%) estádios e CV**** interações(%). MB: milho consorciado com 
Brachiaria ruziziensis, M: milho solteiro, CRB: conteúdo ruminal bovino, TA: torta de algodão, ADM: adubação mineral. 
 

Quanto aos teores de amônio nos sistemas em diferentes profundidades dentro dos 

estádios de desenvolvimento, observou-se que na pré semeadura, o sistema adubação 

mineral sob resíduo de consórcio apresentou maior teor de amônio no solo na 

profundidade de 20-30 e 10-20 cm conteúdo ruminal em sistema consorciado (tabela 2). 

No florescimento, o sistema conteúdo ruminal sob resíduo de milho apresentou maior 

teor de amônio na profundidade de 10-20 que é estatisticamente igual a 20-30 cm. Na 

colheita, o maior teor de amônio foi fornecido pelo sistema adubação mineral sob 

consórcio nas profundidades de 10-20 e 20-30 cm. O sistema conteúdo ruminal sob 

resíduo de milho apresentou maior teor de amônio nas profundidades de 0-10 e 10-20 

cm. O sistema adubação mineral sob resíduo de milho apresentou maior teor de amônio 

na profundidade de 20-30 cm. 

Verificou-se que teores de amônio correlacionam positivamente com a população de 

nitrificantes (r
2
 0,94) e com os teores de nitrato (r

2
 0,88) nos três estádios avaliados. 

 
Tabela 2 - Teores de amônio nos sistemas em diferentes profundidades dentro dos estádios de 

desenvolvimento  

 

Sistemas 

Pré semeadura 

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

MB+CRB+ADM 12,35 B 21,55 A 14,66 B 

MB+TA+ADM 17,44 19,59  12,35  

MB+ADM 18,58 B 22,54 B 36,79 A 

M+CRB+ADM 21,95 19,25  24,80  

M+TA+ADM 20,87 20,48 18,39  

M+ADM 17,84  14,99  18,97  

 

Sistemas 

Florescimento 

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

MB+CRB+ADM 18,76 19,56 20,37 

MB+TA+ADM 12,25 16,78 12,64 

MB+ADM 13,84 14,05 16,93 

M+CRB+ADM 12,08 B 18,05 A 21,67 A 

M+TA+ADM 12,84 10,85 13,95 

M+ADM 14,30 16,73 19,50 

 

Sistemas 

Colheita 

0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 

MB+CRB+ADM 6,51 5,76 12,23 

MB+TA+ADM 13,31 8,02 8,23 

MB+ADM 7,92 B 13,22 A 16,23 A 

M+CRB+ADM 14,95 A 12,76 A 6,55 B 

M+TA+ADM 6,87 9,91 6,91 

M+ADM 5,97  B 7,99   B 13,62  A 

CV* (%) 41,30 CV** (%) 24,41 CV*** (%) 51,49 CV**** (%) 37,74 

Médias seguidas de mesma letra maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Scott-knott (α = 0,05), CV*(%) sistemas, 

CV**(%) profundidades, CV***(%) estádios e CV**** interações(%). MB: milho consorciado com Brachiaria ruziziensis, M: 

milho solteiro, CRB: conteúdo ruminal bovino, TA: torta de algodão, ADM: adubação mineral. 
 

Não houve diferença significativa dos teores de nitrato nos sistemas de produção (tabela 

3) para os teores de nitrato no solo, mas verificou-se a interação das profundidades e 

estádios de desenvolvimento nos teores de nitrato no solo (p<0,02).  
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Verifica-se uma redução do teor de nitrato nos estádios de florescimento e colheita em 

relação à pré semeadura, indicando uma possível mineralização, nitrificação e 

disponibilidade do nitrogênio dos resíduos dos cultivos anteriores. A adição dos 

resíduos (fonte de nitrogênio) na semeadura não aumentou o teor de nitrato no 

florescimento nas três profundidades avaliadas indicando a absorção deste pelas plantas. 

Na pré semeadura, o teor de nitrato nas camadas de 0-10 cm sugere uma maior atividade 

microbiana nitrificante e ausência de absorção deste nutriente pelas plantas, devido as 

condições adversas ao cultivo de sequeiro neste período. No florescimento observa-se o 

inverso, menor teor de nitrato nesta profundidade indicando assimilação deste nutriente, 

confirmando maior atividade radicular (Silva et al., 2010). 

Na colheita, observou-se redução do nitrato em todas as profundidades avaliadas 

sugerindo assimilação pela cultura durante o ciclo ou a lixiviação deste nutriente para 

maiores profundidades visto que os teores reduziram significativamente neste estádio. 

Verifica-se que  a diferença na população de nitrificantes e os teores de amônio do solo 

nos sistemas de produção nas profundidades 0-10 e 20-30 cm não influenciaram os 

teores de nitrato. 

Observou-se uma correlação positiva dos teores de nitrato com a população de 

nitrificantes (r
2
 0,99) em relação aos três estádios avaliados. 

 

Tabela 3- Teores de nitrato nas profundidades e estádios de desenvolvimento 

 

Profundidades 

Estádios 

Pré semeadura Florescimento Colheita 

0-10 22,58 aA 14,61 bB 9,80 aC 

10-20 19,90 aA 19,39 aA 9,99 aB 

20-30 20,00 aA 18,96 aA 10,62 aB 

CV*(%) 39,94 CV**(%) 17,74 CV***(%) 35,33 CV****(%) 35,91 

Médias seguidas de mesma letra minúscula, na coluna e mesma letra maiúscula na linha, não diferem entre si pelo teste Scott-knott 

(α = 0,05), CV*(%)  sistemas, CV**(%) profundidades, CV***(%) estádios e CV**** interações(%). MB: milho consorciado com 

Brachiaria ruziziensis, M: milho solteiro, CRB: conteúdo ruminal bovino, TA: torta de algodão, ADM: adubação mineral. 
 

CONCLUSÃO 
A adição de resíduos orgânicos fornece nitrogênio para os estádios de menor atividade 

de nitrogenase sem prejudicar a fixação biológica e reduz as perdas deste na forma de 

amônio na colheita na camada de 20 -30 cm. 
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Resumo: A melhoria da qualidade e da produtividade da cadeia leiteira é muitas vezes alcançada por 

meio de um trabalho de extensão associando a qualidade da produção com as condições materiais 

existentes e trabalhando com o desenvolvimento sustentável dos produtores leiteiros de baixa renda. A 

atividade extensionista proposta Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 

- Campus Campo Novo do Parecis, objetivou à inclusão social de pequenos produtores de leite e 

donas de casa, por meio de capacitação rápida ao mercado de trabalho ou do fornecimento de 

produtos, através do uso de tecnologias de baixo custo, com o uso de leite e seus resíduos, na 

produção de derivados lácteos alimentícios. O projeto apresentou fases de divulgação de curso/vagas 

e inscrições usando o site institucional e a rádio local; seleção de participantes e preparo de material 

didático teórico e prático (apostila, recurso e apresentação áudio-visual, dinâmicas, formulações e 

roteiros práticos, elaboração dos produtos e coffe-break), e avaliação dos produtos desenvolvidos. A 

capacitação dos participantes foi nas áreas de boas práticas de fabricação e processamento de  

iogurte, bebida láctea achocolatada (não fermentada), queijo minas frescal e requeijão cremoso. E 

por motivos estruturais, o projeto passou por diversas alterações para que pudesse ser concluído.   

 

Palavras-chave: Leite, valor agregado, sustentabilidade, qualificação profissional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

São inúmeros os fatores que comprometem a produção e a qualidade do leite e seus 

derivados. Os leites disponíveis no mercado para consumo direto podem ter vida útil curta (3 

a 6 dias sob refrigeração) e longa (estáveis durante meses à temperatura ambiente). E os 

produtos lácteos processados além de aumentar a vida útil e agregar valor ao leite, podem 

ainda, reduzir o impacto ambiental de seu processo, pelo uso de resíduos que seriam 

descartados. 

O constante incremento de produção e do consumo de leite, o aumento de produtos 

processados, a variação da rentabilidade dos produtores e consumidores e o conseqüente 

desenvolvimento da atividade produtiva e agroindustrial são determinantes na melhoria e 

exigências da cadeia produtiva do leite. Deve ser mencionada no entanto, a deficiência de 

políticas de incentivo e financiamento à atividade e a necessidade de ampliação e atualização 

da assistência técnica, de treinamento de produtores, capacitação da mão-de-obra e de 

formação de técnicos em laticínios. 

O leite é um produto perecível e de grande importância nutricional, mas sua baixa 

produtividade e a má qualidade decorrem da situação precária e do empobrecimento dos 

pequenos produtores leiteiros, no qual a carência de tecnologia, de assistência técnica e a falta 

de políticas públicas tornam-se obstáculos para o desenvolvimento sustentável. 

A tecnologia de transformação de leite em derivados é o estudo das etapas de 

processamento do leite para consumo e para a obtenção de derivados lácteos. E com esse 

projeto, espera-se ter contribuído para a geração e transferência de métodos, processos e 

tecnologias que permitam o aumento da produção, da produtividade e da qualidade do 

produto. Além da formação de recursos humanos qualificados, e aplicação de tecnologias de 

forma sustentável. 
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2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

  

O projeto foi desenvolvido por profissionais da área de tecnologia de 

alimentos/agroindústria do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso, Campus Campo Novo do Parecis. Inicialmente, as atividades foram de caráter 

organizacional, para planejamento e adequações do projeto ao cronograma, assim como uma 

reformulação dos objetivos e das perspectivas de realização do curso na área de derivados 

lácteos, e todas as atividades envolvidas para essa ação. 

Logo no primeiro mês houve a necessidade de trocar o discente bolsista, e como uma 

forma de ambiência, passou a assistir as aulas práticas de disciplinas correlacionadas com o 

assunto do projeto. Paralelamente, começou-se elaborar o material didático para o curso. 

O material didático de apoio foi confeccionado na forma de apostila, abordando 

conceitos básicos de higiene na obtenção e conservação do leite, boas práticas de manipulação 

de alimentos, ciência e tecnologia do processamento de derivados lácteos. Para o 

desenvolvimento dos produtos elaborou-se também uma apostila com as formulações dos 

produtos. Sendo a duração do curso ofertado seria com carga horária de 8 horas, divididas em 

teoria e prática. Preparou-se também, dinâmicas para integração dos participantes e para fixar 

conteúdos. Outra atividade associada foi a elaboração de apresentação em slides para o curso. 

Com as atividades de elaboração de material em andamento, foi iniciado a divulgação 

em site, murais do campus e em rádio local, o curso e datas e horários das duas turmas.  

A inscrição foi realizada via formulário elaborado pela coordenadora e bolsista, 

constando informações pessoais, acadêmicas, sócio econômicas, entre outras. A seleção dos 

candidatos ao curso de processamento de  derivados lácteos, se necessária, seria conforme a 

condição de social e a necessidade de profissionalização dos candidatos. Para as duas turmas 

sugeridas, obtivemos 23 inscrições.  

Porém nas duas datas sugeridas, não puderam ser executados os cursos por problemas 

de estrutura, dias anteriores a primeira turma do curso de derivados lácteos, a câmara de 

refrigeração apresentou problemas, não conseguindo manter temperaturas de refrigeração, não 

havendo condições de continuar os cursos. O problema na câmara foi amenizado, mas não 

solucionado, onde as temperaturas do ambiente deveriam ser de 4 a 7°C, e após a manutenção 

a temperatura encontram-se na faixa de 14 a 17°C.  

Como forma de fazer a parte final do projeto que é a realização do curso, com 

capacitação na área de processamento de derivados do leite, foi ministrado minicurso durante 

a II jornada cientifica integrada de tecnologia e inovação do IFMT, Campus Campo Novo do 

Parecis, no dia 25 de setembro de 2014, com duração de 4h, e com 17 inscritos.  

Para esse novo formato de minicurso,  foi preciso adequar novamente o material 

didático, com o novo propósito e duração do curso de produção de derivados lácteos. Durante 

o curso foram elaborados produtos lácteos como iogurte, bebida láctea não fermentada 

(achocolatado), queijo minas frescal e requeijão. Buscou-se o uso de leite e seus resíduos, e 

também outros ingredientes alternativos para substituir os aditivos industriais, de forma a 

agregar valor, sem perder nada em termos nutritivos e sem causar danos ao meio ambiente, 

como por exemplo, sem o descarte do soro de leite.  

Todos os produtos elaborados foram degustados no próprio curso, sendo que discutiu-

se as possíveis melhorias, explicações sobre características eram confirmadas, fez-se sugestão 

de outros ingredientes substitutos, e sabores que poderiam ser usados, ou alternativas de 

processos para resultar em produtos semelhantes aos comercializados. 

Todos os materiais foram apresentados na forma de anexos nos relatórios parciais e 

estamos redigindo o relatório final, onde serão anexados os registros fotográficos do curso. 
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3. PRINCIPAIS DIFICULDADES 

 

As atividades de extensão do projeto de produção de derivados lácteos tiveram que 

passar por uma série de adaptações. Na época de elaboração do projeto, tínhamos no Campus 

Campo Novo do Parecis, mais precisamente na área da zootecnia, vacas produtoras de leite. 

Porém na época de desenvolvimento dos produtos, precisamos adquirir de mercado local. 

Sendo que os custos foram dos envolvidos com o projeto.  

Outro ponto a se considerar foi a comunicação ineficiente entre a coordenação de 

extensão e a pesquisadora, quanto a datas de inicio das bolsas da discente, e como seria a 

burocracia para entrega de relatórios e pagamento de bolsas. Como exemplo pontual, até a 

presente data (03/10/14), a bolsista não recebeu bolsa, mesmo com 4 relatórios entregues.  

O setor administrativo tinha uma data para ínicio dos projetos e não tínhamos o 

conhecimento desta informação, chegando a pesquisadora com quase dois meses de atraso.  

As mudanças durante a execução do projeto também geraram desconforto, uma vez 

que o cronograma foi por várias vezes reorganizado, os materiais elaborados não foram 

utilizados, visto que o curso teve só a parte prática e apenas uma turma. Os produtos 

elaborados foram em pequena escala, visto que os recursos foram da pesquisadora. Pela 

mudança de datas, a maioria dos primeiros inscritos não conseguiram fazer o curso.  

 

 

4. PONTOS POSITIVOS 

 

A resposta positiva da comunidade a oferta do curso, nos primeiros dias de inscrição 

já foram fechadas as vagas para primeira turma. Sendo que muitos interessados não podiam 

cursar nas datas ofertadas, mas deixaram o contato para próximas turmas. 

Os produtos elaborados foram elogiados e a dinâmica de processamento não foi 

cansativa. Até mesmo os pequenos defeitos de elaboração foram discutidos para correções 

futuras. As sugestões de ingredientes saborizantes e de fabricação são facilmente adquiridas 

em comércio local. 

A estrutura do laboratório, com exceção da câmara fria, é boa para estas atividades.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O leite e seus derivados são apreciados pela maioria da população, sendo que a 

tecnologia envolvida na fabricação de queijo minas frescal, iogurte, bebidas lácteas e 

requeijão, é facilmente assimilada. Assim pessoas que buscam atividades que venham a 

contribuir com o aumento da renda através da qualificação profissional podem passar a  

processar derivados lácteos.  

Este projeto de extensão foi um grande aprendizado, pois apesar de todos os 

problemas relatados, a satisfação em passar a tecnologia para pessoas com interesse é imenso. 

E esse interesse pode ser por querer produzir seu próprio alimento, ou para aumentar sua 

renda, ou por aumentar a qualidade de vida com produtos sem conservantes. Mas é 

extremamente gratificante ver como podemos com a atividade extensionista, abrir horizontes. 

 

 

 

Agradecimentos : à PROEX/IFMT (projeto aprovado no edital n° 061/2013) 

 

293 



GERENCIAMENTO DE REDES DE COMPUTADORES 

UTILIZANDO A FERRAMENTA OPEN SOURCE CACTI 

 

 

Cheiene B. Oliveira  

IFMT, Campus Pontes 

e Lacerda  

Rodovia MT-473, s/n  

78250-000 - Pontes e 

Lacerda - MT  

cheiene@msn.com  

 

 

Laider L. C. Vieira  

IFMT, Campus Pontes 

e Lacerda  

Rodovia MT-473, s/n  

78250-000 - Pontes e 

Lacerda - MT  

laiderlucas@gmail.com  

 

 

Pedro C. da S. Neto 

IFMT, Campus Pontes 

e Lacerda  

Rodovia MT-473, s/n  

78250-000 - Pontes e 

Lacerda - MT  

pedrox.neto@gmail.co

m  

 

 

 

Resumo: Falar sobre o uso de redes e internet é também citar como estas são compostas, 

como é feita a comunicação através dos diversos dispositivos que formam uma rede, e 

lidar com o compartilhamento de recursos entre máquinas, compreendendo o 

funcionamento da administração desses componentes. Com a necessidade de 

monitoramento e controle do ambiente de redes, surgiu uma área específica dentro da área 

de redes de computadores, chamada gerência de redes, que coordena recursos lógicos e 

materiais distribuídos na rede, faz manutenções periódicas ou preventivas na mesma, 

mantendo dados importantes para que erros e falhas na rede não cheguem a afetar o 

usuário e o desempenho da rede, além de assegurar as informações do usuário. De acordo 

com a evolução tecnológica pareceram alguns padrões para esse gerenciamento, como o 

SNMP – um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, que possibilita a 

administração e gerência de interfaces, o consumo da memória de equipamentos e 

processos –, e ferramentas simples que utilizam esse protocolo, um exemplo é o Cacti, um 

software livre que recolhe e exibe as informações sobre o estado de uma rede através de 

gráficos. Este trabalho visa apresentar o ambiente de gerenciamento, explorando o 

funcionamento e meios de manter a rede segura e confiável, focando no uso da solução 

Cacti. 

 

Palavras-chave: Gerenciamento de redes, Cacti, SNMP. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

       Gerenciar e monitorar redes de computadores são funções de grande 

importância para o funcionamento saudável da mesma.  A todo o momento, novos 

usuários e aplicativos conduzem um crescimento acelerado das redes de 

computadores, trazendo a necessidade de também evoluir os softwares de 
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monitoramento e gerência, aprimorando-os tecnicamente para suprir o rápido 

aumento anual de tecnologias no mercado, de forma a tornar o usuário protegido e 

assegurado de um bom funcionamento da sua máquina. A gerência de redes provém 

da ideia de oferecer a um administrador ferramentas preferencialmente de fácil uso, 

para monitorar remotamente os equipamentos que compõem uma rede de 

computadores, analisar seus dados garantindo o bom funcionamento, segurança e 

desempenho da rede, identificando e prevenindo problemas. Este trabalho será 

desenvolvido abrangendo o funcionamento do gerenciamento das redes de internet, 

com a proposta de utilização da ferramenta Cacti, que utiliza como principal 

protocolo o Simple Network Management Protocol (SNMP), que é o protocolo 

mais utilizado para monitoramento de redes de computadores, mostrando de forma 

clara como os programas de gerenciamento tem sido grandes ferramentas de base e 

suporte para administradores de serviços de rede.        

 

2. SNMP - SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL 

 

       O SNMP é um protocolo da camada de aplicação criado para transportar 

informações de gerência de rede entre os dispositivos gerenciados e os sistemas de 

gestão de redes, ele possibilita que administradores de rede gerenciem o 

desempenho da uma rede monitorando interfaces, processadores, memórias de 

equipamentos como roteadores, switches, dispositivos wireless e servidores 

(SALVO, 2011). Esse protocolo possui quatro componentes, são eles: estações de 

gerenciamento (gerentes), nós gerenciados (agentes), informações de gerencia 

(MIB), e um protocolo de gerenciamento (SNMP). Atualmente o protocolo está na 

sua terceira versão, que na verdade é apenas uma complementação às suas outras 

versões (SNMPv1 e SNMPv2), suprindo a necessidade de segurança do protocolo, 

que era a maior fraqueza nas versões anteriores, fornecendo funcionalidades como 

criptografia de pacotes, autenticação e integridade da mensagem. Ele tem como 

padrão as redes TCP/IP, e é orientado a pacotes. Todas as informações que são 

coletadas pelo gerenciamento ficam na base de dados, Management Information 

Base (MIB), que está nas próprias máquinas em rede. O MIB cria uma coleção de 

objetos nomeados, seus tipos e suas relações uns com os outros em uma entidade a 

ser gerenciada (FOROUZAN & FEGAN, 2008). As definições do MIB estão 

representadas na Figura 1. 

 

Figura 1 – Management Information Base (MIB).  
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Fonte: Traduzido de KOZIEROK (2005). 
 

3. GERENCIAMENTO COM O CACTI  

 

       O Cacti é descrito como uma solução completa de gráficos de rede projetada 

para aproveitar o poder de armazenamento de dados e funcionalidade gráfica do 

Round Robin Database (RRDTool), (GRUPO CACTI, 2008). Esta ferramenta faz 

seu monitoramento através do SNMP, e mostra ao administrador do servidor 

informações variadas sobre a máquina gerenciada, entre elas o tráfego da rede, 

espaço em disco, uso da memória e ativos da rede, de forma a manter um controle, 

com os objetivos gerais de evitar que o serviço pare, agendar manutenções 

preventivas, descobrir em qual local determinada rede está com sobrecarga, fazer 

controle de falhas, entre outros. Conceituando que falhas não são o mesmo que 

erros. Uma falha é uma condição anormal cuja recuperação exige ação de 

gerenciamento e normalmente é causada por operações incorretas ou um número 

excessivo de erros (FILHO, 2011). O Cacti possui uma interface gráfica WEB 

simples, além de clara e de fácil uso. O software permite a exibição de gráficos 

semanais, mensais ou anuais do desempenho da rede (gráficos de verificação do 

uso de CPU, de uso de disco, tráfego de rede, e uso de memória, por exemplo), para 

sua instalação é necessário ter instalado em sua máquina os seguintes serviços: 

Servidor Apache, MySQL, Protocolo SNMP. Ele obtém esses dados para os 

gráficos utilizando dispositivos contendo funcionalidade SNMP, armazena e 

apresenta esses dados através da construção dos gráficos utilizando da ferramenta 

RRDTool que serão exibidos na sua interface web. O esquema básico do 

funcionamento do Cacti pode ser visualizado na Figura 2. 

 

Figura 2 - Desenho esquemático do funcionamento básico do Cacti.  
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Fonte: Adaptado de SALVO (2011). 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

      Devido às aplicações que utilizam dos meios de telecomunicação dentro dos 

mais variados setores da sociedade, tanto nas redes utilizadas para uso acadêmico, 

quanto nas de uso comercial, uma parte que vem se tornando imprescindível na 

gerência de redes de computadores, para que haja prevenção de falhas, é o 

monitoramento. Dentre os mais variados softwares que desempenham tal função, a 

ferramenta Cacti que utiliza o protocolo Simple Network Management Protocol 

(SNMP),  vem se destacando pela sua adaptação às várias necessidades que surgem 

durante a administração de uma rede de computadores, além de ser um software 

livre que possibilita melhorias no seu código, características que o fez se expandir 

no mundo de gerenciamento de redes de computadores, sendo hoje um dos 

softwares gratuitos de código aberto, mais listados quanto a ferramenta para 

gerência de redes. Na continuação deste estudo será implementado o Cacti em uma 

rede cliente-servidor através de máquinas virtuais, analisando resultados que serão 

obtidos, para desenvolvimento de um futuro artigo sobre a ferramenta.      
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Resumo: Este trabalho foi realizado com intuito de avaliar diferentes concentrações (25%, 50%, 75% 

e 100%) de polpa de jatobá adicionada ao cappuccino, e melhorar o teor de nutrientes presentes 

nesta bebida, uma vez que o jatobá é uma fonte de Ca, K, Zn e Mg, todos estudos, análises e práticas 

laboratoriais foram realizadas nas dependências do IFMT – Campus Confresa, onde foi preparado o 

cappuccino  convencional utilizando 250g de leite em pó, 250g de açúcar refinado, 80g de café 

solúvel, 3 colheres (chá) de chocolate em pó, 1 colher (café) de bicarbonato de sódio e 1 colher (café) 

de canela em pó, preparado o pó de jatobá, onde foi retirado a polpa da semente, logo após secada a 

100ºC em uma estufa de circulação de ar durante 3 horas, e processado em um liquidificador ate 

termos obtido um mistura de fácil diluição em meio aquoso parecido com a farinha de trigo. 

Observou-se que a porcentagem de 25% de polpa adicionada ao cappuccino foi mais aceita dentre 

análises sensoriais de aceitação, onde através de 80 provadores divididos em 4 análises sensoriais, 

onde de acordo com o estabelecido por DUTCOSKY (1996), uma aprovação superior a 70%  torna o 

produto viável ao mercado, a amostra nº 017 com 25% de polpa adicionada obteve-se uma aprovação 

de 75%. Contudo o trabalho realizado demonstra boas perspectivas futuras para o mercado, uma vez 

que a polpa realça o sabor e a textura de forma satisfatória. 

Palavras chaves: Cappucino, Jatobá, Café, Hymenaea, Cerrado, Agricultura familiar. 

 

1.0 INTRODUÇÃO 

 

O jatobá (Hymenaea Courbaril L.), também conhecido como jatobá da mata, jataí, 

jutaí e pão-de-ló-de-mico, é uma árvore originalmente encontrada na Amazônia e na Mata 

Atlântica, onde ocorre naturalmente desde o Piauí até o norte do Paraná, na floresta latifoliada 

semidecidual. No cerrado, ocorre a espécie H. Stigonocarpa, também conhecida como jatobá, 

o fruto do jatobá que normalmente é consumido puro, possui uma polpa farinácea rica em 

fibra bruta, calorias, cálcio, magnésio, potássio, ferro e zinco, sendo que sua fonte de cálcio e 

três vezes maior que a do leite de vaca, cientistas também já comprovaram que o jatobá traz 

alguns benefícios importantes, como a organização mental e a purificação dos sentimentos, 

porém se consumido em excesso deixa a pessoa atordoada e organismo desregulado, sua 

polpa atua com uma enorme variedade de funções no organismo devido suas propriedades: 
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adstringente, antibactericida, antiespasmódica, antifúngica, anti-inflamatória, antioxidante, 

balsâmico, descongestionante, diurética, estimulante, expectorante, fortificante, laxativa, 

tônica e vermífuga. Contudo identificamos a ideia de associar este fruto ao cappuccino uma 

bebida muito apreciada no Brasil e no mundo afora, onde sua composição básica é o leite, 

café, açúcar, e chocolate, sendo que o jatobá desempenha o papel de complemento alimentar, 

e melhora as características sensoriais, físicas e químicas, como a viscosidade, textura, sabor e 

nutrientes. 

 

2.0 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Todos os testes e análises deste trabalho foram desenvolvidos dentro das 

dependências dos laboratórios do IFMT - Campus Confresa, onde todo jatobá utilizado foi 

coletado na propriedade do Sr. Laeste José da Costa, Sitio Bom Jesus, localizado na gleba 

Piracicaba. 

Depois de realizados todos os procedimentos de higiene, onde logo após 

primeiramente é feito o pó solúvel para o preparo do cappuccino, onde se recomenda,  50g de 

café solúvel, 250g de leite em pó (integral ou desnatado), 3 colheres (sopa) de chocolate em 

pó, 1 colher (chá) bicarbonato de sódio (opcional), 1 colher (chá) canela em pó, 250g de 

açúcar refinado, logo após mistura tudo em um liquidificador e armazena em local seco e livre 

de umidade. Para o jatobá deve-se retirar toda polpa dos frutos (baga) e descaroçar deixando 

assim somente a polpa semi-farinácea, logo após recomenda-se a desidratação da mesma, 

onde se deve utilizar uma Estufa de Circulação Forçada de Ar, onde à uma temperatura de 

aproximadamente 100ºC durante 3 horas obtém-se a polpa com aspecto farináceo, retira-se a 

polpa e processa em um liquidificador até obter somente o pó da polpa do jatobá peneirando 

logo em seguida para melhores resultados.  

Para o cappuccino e recomendado 50g do pó para preparo para cada 250ml de água quente. 

Contudo o cappuccino de jatobá utilizou porcentagens de 25% de Jatobá (relação às 50g de 

cappuccino), 50%, 75% e 100%, onde a mais aceita foi a de 25% o que corresponde a 

aproximadamente 12g do pó produzido a partir da polpa. De acordo com o testado o 

recomendado é recomendado adicionar a polpa do jatobá durante o processo de mistura dos 

ingredientes, uma vez que quando adicionado o pó separado formam-se bolhas devido ao 

contato da polpa diretamente com a água, porém quando dissolvida com os demais 

ingredientes sua dissolução na água é essencialmente homogênea. 

 

3.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Após o preparo do produto foram realizadas 4 análises sensoriais com 80 

participantes, com o produto em suas respectivas porcentagens e a amostras, onde a que mais 

se destacou foi a de 25%, onde foram realizados alguns ajustes ficando assim somente 20% da 

polpa do jatobá, esse reajuste foi necessário devido a consistência do produto e opiniões 

obtidos através das análises sensoriais realizadas o que resulta em aproximadamente 10g do 

pó da polpa, mas de acordo com os dados obtidos a amostra com 100,75 e 50% de jatobá  

tiveram uma má aceitação no mercado consumidor, sendo um produto considerável inviável 

para a comercialização em grandes escalas, já a amostra de com 25% de polpa obteve um bom 

resultado, pois ultrapassa o nível de aprovação de 70% estabelecido por DUTCOSKY (1996), 

onde pode-se observar que quanto maior a porcentagem de polpa menor é a aceitação dos 

consumidores (Vide tabela 1). 
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Tabela 1. Teste Sensorial de Aceitação 

Concentração da Polpa de 

Jatobá 

Provadores Índice de Aceitabilidade Índice de Rejeição 

25% 20 N° provadores 15-75% N° provadores 5-25% 

50% 20 N° provadores 6-30% N° provadores 14-70% 

75% 20 N° provadores 2-10% N° provadores 18-90% 

100% 20 N° provadores 0-0% N° provadores 20-100% 

 
 

4.0 CONCLUSÕES 

 

Pode-se observar que devido ao fato do produto ser exóticas, e de acordo com os 

testes concentrações mais baixas foram mais aceitas tais como 25 e 20%. Contudo o produto 

possui ótimas características físico-químicas e sensoriais, atendendo as exigências do mercado 

consumidor, onde de acordo com as análises de escala hedônica o produto apresentou ótima 

textura e aparência, e uma ótima intenção de compra, podendo vir a ser um produto de ótima 

aceitação comercial, de um produto que na maioria das vezes e totalmente desperdiçado em 

muitas regiões, uma vez que além de seu sabor exótico, possui grande valor nutricional 

desempenhando um papel importante como complemento às necessidades fisiológicas e 

nutricionais do corpo humano. 
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Resumo: A língua que a pessoa com surdez utiliza  para se expressar e comunicar é a Língua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS). Nesse contexto, com o objetivo de contribuir com o processo de 

inclusão de pessoas surdas no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Cáceres, propõe-se utilizar 

a modelagem 3D para construção de um glossário de sinais referentes à área técnica dos cursos 

oferecidos neste campus.  

Palavras-chave: Libras, Glossário interativo, Modelagem 3D, Computação, Blender.  

1. INTRODUÇÃO 

A LIBRAS é a segunda língua oficial do país, oficializada pela Lei n°10.436 de 24 de 

abril de 2002, usada pela comunidade surda no Brasil. A partir do reconhecimento da 

LIBRAS, percebemos a necessidade de difusão e formação linguística da Língua de Sinais em 

todas as instâncias da sociedade, buscando garantir a acessibilidade das pessoas surdas.  

Numa sociedade em que a linguagem predominante é a verbal-escrita, as limitações 

criadas pela surdez não se restringem à falta de audição em si mesma. O problema é que a 

surdez, muitas vezes, causa a mudez e, consequentemente, os surdos têm dificuldades de 

interlocução. As limitações da surdez não permitem a pessoa surda comunicar-se pela 

linguagem verbal, mas isso não significa que ele não seja dotado de linguagem. 

Os gestos, os sinais, as cores e, dentre outros, são recursos visuais que produzem efeitos. 

O que realmente faz a diferença é a falta de condições ambientais para facilitar o acesso do 

sujeito surdo ao “mundo Letrado”, seja na instituição escolar, seja na própria família, o que 

sempre se espera é que o sujeito aprenda a falar primeiro para depois escrever. 

Neste cenário, surgiu a ideia de desenvolver um glossário interativo de termos técnicos 

em Libras, utilizando computação gráfica em 3D. Dessa maneira, tendo por base os 

conhecimentos de profissionais da área de informática, somados aos dos profissionais na 

Língua de Sinais busca-se mesclar o conteúdo técnico utilizado nos cursos de informática e a 

prática de Libras.  

2. METODOLOGIA 

O projeto está em desenvolvimento no IFMT/Campus de Cáceres, tendo como alvo a área 

dos cursos Técnico em Informática. Inicialmente foi realizado um levantamento dos termos 

técnicos mais utilizados na área de Ciência da Computação/Informática tendo, em 

levantamento preliminar, cerca de 310 termos técnicos. Em seguida, foi expresso o seu 

significado e a próxima etapa do projeto será produzir sua equivalente representação na 

Língua Brasileira de Sinais. 

Neste próximo passo, tais termos serão codificados por meio de recursos visuais obtidos 

com a modelagem 3D. A modelagem 3D (modelagem tridimensional) consiste basicamente 

em criar objetos, formas, personagens e cenários em três dimensões, com uma superfície que 
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se parece com aquilo que se deseja retratar no mundo real. Para este fim, faz-se uso de 

ferramentas computacionais que possuem como funcionalidade a modelagem e renderização 

3D. 

Para o desenvolvimento da modelagem 3D faz-se uso do software Blender (versão 2.71) 

que é atualmente desenvolvido pela Blender Foundation como software open source (código 

aberto disponível sob a licença GNU GPL). O Blender se destaca no mercado por sua 

interface simples e a grande quantidade de recursos de modelagem 3D, texturização, 

iluminação, pós processamento de vídeo e desenvolvimento de jogos 3D. 

Com o Blender é possível criar o mundo em três dimensões: esquerda-direita (linha 

central X), trás-frente (linha central Y) e cima-baixo (linha central Z). Para a geração da 

animação 3D do termo técnico em Libras, foi desenvolvido no Blender um avatar chamado 

Stayce, ilustrado abaixo. Na Figura 1 tem-se a representação da estrutura do corpo da 

personagem Stayce modelado em 3D (eixos X, Y, Z).  

 

Figura 1: Estrutura do avatar Stayce modelado em 3D nos eixos (X, Y, Z). 

3. RESULTADOS PARCIAIS 

Após o levantamento dos termos técnicos que irão compor o glossário, iniciamos a 

modelagem 3D que irá reproduzir ao usuário do glossário a representação do termo técnico 

em Libbras. Na Figura 2 pode-se observar o avatar Stayce renderizado em 3D. A Stayce será a 

personagem que irá reproduzir os termos técnicos em Libras no Glossário Interativo.  
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Figura 2: o avatar Stayce renderizado em 3D. 

No projeto, tendo por base a manipulação nestas três dimensões, a modelagem 3D será 

criada tomando por referencial o frontal e lateral, como pode ser observado na Figura 3 o 

referencial frontal com a representação da interprete de Libras do Campus pela avatar Stayce. 

 

Figura 3: Referencial frontal da interprete de libras e sua correspondência no avatar Stayce. 

Uma vez realizada a modelagem 3D do termo técnico, a atividade do projeto em 

andamento consiste na criação do vídeo tridimensional correspondente ao termo técnico, 

possibilitando ao usuário verificar no glossário o termo técnico, seu significado e sua 

correspondente animação em libras. 

Na Figura 3 pode-se observar um exemplo de tela do glossário interativo no qual tem-se o 

termo técnico COMPUTAÇÃO, seu significado e o usuário pode observar a equivalência do 

termo técnico em libras na animação 3D.  
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Figura 3: Exemplo de tela do glossário interativo ilustrando o termo técnico CHAT. 

4. CONCLUSÕES PARCIAIS  

Através do glossário interativo proposto, o aprendiz com surdez e até mesmo o professor 

e o público em geral poderá fazer uso desta ferramenta de apoio nas práticas de ensino e 

aprendizagem, pois terá de maneira dinâmica e de fácil acesso ao significado do termo técnico 

e sua respectiva representação em Libras por meio da animação 3D.  

Dessa maneira, com o desenvolvimento do projeto e a produção do glossário espera-se 

que seja possível ajudar, facilitar e difundir os sinais da área técnica, no meio acadêmico. 

Através de recursos visuais (fotos e vídeo) e texto em português, serve também como 

ferramenta de apoio pedagógico e de consulta. 

Assim, com este trabalho espera-se propiciar à comunidade Surda um instrumento de 

auxílio na educação, contribuindo diretamente para o resgate da cidadania do sujeito surdo e o 

seu acesso ao meio técnico-científico. 
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       Resumo: O presente trabalho visa analisar a temática da Avaliação Institucional, 

especificamente, o processo de autoavaliação institucional no contexto do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso - Campus Cáceres. Nesse sentido, buscou-se 

observar as experiências vivenciadas, até a presente data, pela Comissão Própria de Avaliação, CPA, 

do Campus Cáceres. É interessante pontuar que, no Campus Cáceres o processo da autoavaliação 

institucional está em desenvolvimento, sendo a atual pesquisa um relato de experiência. Ressalta-se 

que a avaliação institucional deve ser implementada seguindo as determinações da Lei n° 10.861 de 

14 de abril 2004, da Portaria n° 2.051 de 9 de julho 2004, da Lei n° 11.892 de 29 de dezembro de 

2008, dentre outras normatizações e conduzida pela Comissão Local Própria de Avaliação, CLPA. A 

referida Comissão tem por finalidade estabelecer as diretrizes, critérios e estratégias para o processo 

de avaliação. A proposta de trabalho da CLPA é constituída de três etapas: preparação, 

desenvolvimento e consolidação e delineou como objetivo basilar a identificar os princípios e 

critérios necessários para a realização de uma proposta de autoavaliação institucional atentando-se 

para as características do IFMT - Campus Cáceres. Compreende-se que o processo de execução da 

autoavaliação institucional não há modelos prontos, nem perfeitos, os modelos vão sendo adaptados, 

recriados de modo a se aperfeiçoarem incluindo aspectos que sejam relevantes e possam tornar o 

processo mais próximo possível da realidade.   

 
Palavras-chave: Avaliação Institucional, Institutos Federais, Autoavaliação Institucional. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica foi instituída a partir 

da promulgação da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008. Esta lei traz uma nova 

configuração para as instituições que compuseram os Institutos, visto que estes não ― nascem 

Institutos Federais, eles são instituídos a partir da transformação de antigas instituições de 

educação profissional como foi o caso do IF - Mato Grosso (BRASIL, 2008). 

Outra mudança foi que tais instituições de Educação Profissional e Tecnológica passaram 

a ofertar cursos superiores através de autorização de funcionamento vinda do Ministério da 

Educação – MEC, uma vez que, os Institutos Federais têm como uma de suas propostas a 

verticalização do ensino ofertando desde o ensino médio e técnico até a pós-graduação. Neste 

cenário, a avaliação Institucional tornou-se realidade.    

Como política de avaliação, o Sistema de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

implanta a avaliação institucional (BRASIL, 2004). 

Cabe refletir que o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, foi 
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instituído pela Lei n° 10.861 sancionada em 14 de abril de 2004 que regulamenta a Portaria n° 

2.051 de 9 de julho 2004. 
 Art. 1° O SINAES tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação 

superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua 

eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção 

do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições 

de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção 

dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da 

autonomia e da identidade institucional (BRASIL, 2004, p. 1). 

 

O SINAES congrega um sistema de avaliação global e integrada. A responsabilidade pela 

elaboração do SINAES coube ao MEC; a implementação tem a coordenação e supervisão da 

CONAES; a operacionalização fica a cargo do INEP, mas é no interior de cada uma das 

Instituições de Ensino Federais onde se dá o curso das principais ações por meio da Comissão 

Local Própria de Avaliação – CLPA (BRANDALISE, 2007). 

A figura 1 mostra um sistema de avaliação institucional englobando a sua finalidade, 

princípios norteadores do processo e critérios a serem observados. 

 

Figura 1- Fluxograma de um sistema de avaliação institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Fonte: Eloi, 2013. 
 

No Campus Cáceres a Comissão Local Própria de Avaliação, CLPA, é composta por 

representantes dos docentes, técnicos administrativos e discentes.  Tem como Presidente a 

Dra. Cláudia Roberta Gonçalves e como demais membros Cláudia Aline Zucchi Leite, Lobato 

Pozo Barbosa, Pryscylla Pereira Simão, Dr. Wagner Siqueira da Cunha, Thalita Jesus Carmo 

Souza, Jeremias Pereira Leite e Zulema Neto Figueiredo. 

Este trabalho visa analisar a temática da Avaliação Institucional, especificamente, o 

processo de autoavaliação institucional no contexto do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Mato Grosso - Campus Cáceres. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O processo foi vislumbrado em três etapas: preparação, desenvolvimento e consolidação 

que acontecerão sucessivamente. 

Cabe a Comissão Local Própria de Avaliação a escolha do caminho a ser percorrido no 

processo de implantação da autoavaliação institucional. Para tanto, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica, análise documental e colheita de informações/orientações da Presidente da 
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Comissão Própria de Avaliação da Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT no 

sentido de nortear as ações de referida Comissão. 

A proposta da CLPA é constituída de três etapas: 

 

(i) preparação: que se inicia com consulta(s) aos documentos 

institucionais; levantamento e análise de dados; elaboração dos 

documentos básicos que orientam e normatizam a condução do 

processo; debates sobre os eixos estruturais da avaliação e dos 

componentes da autoavaliação institucional; elaboração dos 

questionários. 

(ii) desenvolvimento: atividades de sensibilização visando 

despertar o interesse, o envolvimento e o compromisso dos 

sujeitos partícipes no processo avaliativo; aplicação de 

questionários junto aos segmentos.       

(iii) consolidação: correspondente à fase de elaboração do 

relatório, divulgação dos resultados e do balanço crítico. 

 

 

Nesse processo vislumbrado pela CLPA as etapas acontecem sucessivamente. No entanto, 

nada impede que ações iniciadas na primeira etapa perdurem nas demais, a exemplo da ação 

de sensibilização iniciada na etapa da preparação ocorra também durante o desenvolvimento e 

a consolidação desde que seja coerente com as ações vivenciadas. 

A metodologia enseja, também, a análise de documentos para complementar o panorama 

objetivado na pesquisa. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Como o processo de implantação da autoavaliação institucional no Campus Cáceres está 

na fase de preparação (fase I) não será possível apresentar qualquer resultado, preliminar e/ou 

definitivo, sobre referido processo. 

O que se visa, nesse trabalho, é relatar as experiências vividas pela CLPA, bem como, 

apontar as políticas públicas de implementação do programa e sistema governamental de 

autoavaliação das suas instituições (SINAES); as finalidades desse programa; as ações que o 

Campus Cáceres está desenvolvendo nesse trajeto de implementação do programa; os 

componentes que subsidiaram a construção do modelo de análise (questionários); reflexão 

sobre os princípios que norteiam a autoavaliação sendo: continuidade, globalidade, 

participação, transparência, legitimidade e respeito à identidade da Instituição e outros. 

Nessa perspectiva, ressalta a importância da participação no evento Work IF tendo em 

vista a possibilidade de dialogar com a comunidade do IFMT a proposta aqui apresentada, 

uma vez que a mesma poderá ser aplicada com adaptações ou não, visto que trata-se de um 

processo flexível, pois é no cotidiano, no encontro e confronto com a prática e a teoria que 

vamos tecendo as concepções, formas e maneiras de avaliar. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretende-se com a apresentação desse trabalho relatar as experiência vivida pela 

Comissão Local Própria de Avaliação instituída no Campus Cáceres-MT na condução de uma 

proposta de autoavaliação institucional. Relata as ações realizadas e as que estão por vir no 

processo em direção à construção de uma proposta de avaliação institucional. 

Compreende-se que o processo de execução da autoavaliação institucional não há 
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modelos prontos, nem perfeitos, os modelos vão sendo adaptados, recriados de modo a se 

aperfeiçoarem incluindo aspectos que sejam relevantes e possam tornar o processo mais 

próximo possível da realidade. 

Em suma, reconhece-se que a avaliação institucional é um instrumento gerencial e 

pedagógico que envolve aferição e construção no sentido de favorecer a cultura de pensar 

sobre a instituição em seus diversos aspectos. 
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Resumo  

 

Na presente pesquisa-ação de cunho qualitativo, propomos uma análise crítica do discurso de 

mulheres que participaram dos programas Mulheres Mil  disponibilizado pelo governo federal 

através do IFMT Campus Sorriso.  Nosso objetivo é compreender o processo de construção de 

identidades familiar, social e profissional dessas mulheres para auxiliá-las na reelaboração de uma 

postura proativa frente ao mundo do trabalho. Sendo assim, investigamos a construção de identidades 

como um instrumento essencial para promover mudanças sociais. Para isso, tecemos o perfil das 

alunas participantes do Programa Mulheres Mil em Sorriso e avaliamos os discursos das alunas a fim 

de percebermos em quais aspectos houve ou não mudanças de postura frente a sua realidade. 

Esperamos, com esta pesquisa, compreender melhor quem são essas mulheres e como podemos ajudá-

las para que elas adentrem ou permaneçam no mundo do trabalho. 

 

Palavras-chave: Famílias Brasileiras. Identidade Feminina. Mundo do Trabalho. Análise Crítica do 

Discurso. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 
As pesquisas sobre linguagem e gênero têm aumentado internacionalmente e, no Brasil 

estudos dessa natureza estão conquistando espaço, sobretudo nas instituições acadêmicas Assim, 

nossa investigação se situa na interface entre gênero e linguagem/discurso para contribuir com 

análises que atendam às necessidades atuais nessa área. 

A mulher atualmente desenvolve uma série de atividades a que antes não tinha acesso pois 

a ela  cabia somente o espaço privado, os afazeres domésticos, e ao homem pertencia o espaço 

público, no qual realizava funções mais valorizadas socialmente e se estabelecia como um ser 

político. A família contribuía significativamente para a manutenção desta situação. Todavia, com 

as transformações sociais a mulher ingressa na vida profissional pública abrindo espaços para 

conquistas reais de cidadania.  

A inserção das mulheres no mundo do trabalho alterou significativamente a vida, não 

só das mulheres, mas de toda a família. Ao considerar tais mudanças, a presente pesquisa-

ação de cunho qualitativo se propôs a desenvolver uma análise crítica do discurso de mulheres 

que participaram do Programa Mulheres Mil disponibilizado pelo governo federal através do 

IFMT Campus Sorriso.  
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Nosso objetivo foi compreender o processo de construção de identidades familiar, 

social e profissional das mulheres que participam do programa Mulheres Mil para auxiliá-las 

na reelaboração de uma postura proativa frente ao mundo do trabalho. Para isso verificamos 

os posicionamentos assumidos e acatados por mulheres com rendas familiares diferentes, 

assim como diferentes idades e escolaridades, frente aos seus papéis sociais de filha, mãe, 

avó, dona-de-casa, esposa e profissional e traçamos o perfil das mulheres que participam dos 

programas Mulheres Mil;  

Esperamos, com esta pesquisa, compreender melhor quem são essas mulheres, como 

elas se enxergam e como podemos ajudá-las para que elas adentrem ou permaneçam no 

mundo do trabalho. 

 

 

REVISÃO DE LITERATURA  
 

Apesar do crescente interesse pelas questões acerca da noção de gênero e identidade, a 

produção literária ainda é pequena, propiciando um vasto campo aberto à pesquisas. Para entender 

a construção da identidade dessas mulheres partimos do pressuposto que o discurso é um espaço 

privilegiado de construção das identidades sociais (Moita Lopes, 2002).  

O estudo das identidades ganha força na Pós-modernidade com as mudanças culturais, 

sociais, econômicas, políticas e tecnológicas pelas quais as sociedades passam. Desta forma, a 

mulher tem desenvolvido diferentes papéis na sociedade e isso tem altera a organização familiar e 

também a vida pública. Esse fato reflete na construção identitária de gênero (feminino e 

masculino). Dessa maneira, precisamos repensar os papéis sociais, as relações, posicionamentos. 

O conceito de identidade é fundamental para compreendermos tantas transformações.  

 No que tange as questões sobre a mulher e o mundo do trabalho, destacamos os trabalhos 

organizados por Aguiar & Rodrigues(2008). Na obra encontramos o artigo de Rosely 

Albuquerque que procura analisar a inserção do trabalho feminino nas telecomunicações e as 

desigualdades que ainda permeiam as questões de gênero e raça; a pesquisa de Gilcileide Gomes 

sobre a difícil articulação entre trabalho e vida doméstica, apresentando uma série de dados que 

apontam a permanência das mulheres como as principais responsáveis pelo trabalho doméstico.  

A temática do trabalho produtivo e reprodutivo também está no centro do artigo de Marina 

Cortez, que se propõe a observar em que medida os diferentes arranjos familiares vivenciados 

pelas trabalhadoras que responderam ao questionário impactam a divisão das tarefas domésticas. 

O artigo de Aguiar & Rodrigues (2008) analisa a relação gênero, trabalho e sindicato, a partir de 

um quadro comparativo entre as percepções das trabalhadoras jovens e das adultas. Todos esses 

trabalhos procuram, com tal exercício, contribuir para uma ação mais qualificada nessa importante 

e desafiadora temática, além de procurar aproximar o debate da realidade concreta das 

trabalhadoras brasileiras. 

Frente a essa nova configuração de sociedade, traçar o perfil das mulheres que participam 

dos cursos do Programa Mulheres Mil e investigar a participação delas no mundo do trabalho, 

contribuirá para compreender melhor suas percepções acerca da desigualdade entre homens e 

mulheres; sobre a vida, a família, a divisão do trabalho doméstico e, consequentemente, propiciará 

uma atitude mais proativa e emancipadora.  

 

 

METODOLOGIA E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Nossa proposta, de cunho qualitativo, teve como sujeito de pesquisa as alunas do 

IFMT Campus Sorriso participantes dos cursos oferecidos pelo Programa Mulheres Mil do 

governo Federal. O levantamento dos dados necessários para alcançar os objetivos propostos 

foi realizado por meio de análise documental (mapa da vida) e entrevista. 
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De acordo com Schmidt-Godoy (1995) existem três tipos de pesquisa qualitativa: o 

Estudo de caso que visa ao exame detalhado de um ambiente, de um simples  sujeito ou de 

uma situação em particular; a Etnografia que abrange a descrição dos eventos que ocorrem na 

vida de um  grupo e a Pesquisa Documental realizada através do exame de materiais de 

natureza  diversa, que ainda não receberam tratamento analítico, ou que podem ser 

reexaminados, buscando-se novas e/ ou interpretações complementares. 

Dos três tipos explicitado por Schmidt-Godoy(1995) utilizaremos o Estudo de Caso 

associado ao elaborar um exame detalhado da identidade dessas mulheres, descrevendo e 

avaliando, através dos discursos proferidos, sua postura frente a família e ao mundo do 

trabalho. 

Após a coleta de dados através da comparação entre a análise documental e as 

entrevistas pudemos constatar que, ao considerar a profissão ou seja se essas mulheres 

trabalham ou não, 58% não trabalham e apenas 42% delas trabalham. Várias mulheres não 

possuem ensino médio completo, sendo que 36% fizeram o ensino fundamenta II até a 4º 

Série; 52% fizeram o fundamental II até a 8º; cursando o ensino médio foram  6%, apenas 3% 

conseguiram concluir o ensino médio e 3% não relataram seu nível de escolaridade.  

Quanto ao estado civil das mulheres, verificamos que muitas delas possui um laço 

matrimonial, sendo 52% tem uma união estável, 23% são casadas, 10% não tem nenhuma 

união ou seja é solteira, não possuem marido é viúva 6%, divorciadas 6% e 3% das mesmas 

não relataram seu estado civil. Já com relação ao número de filhos, concluímos que 87%  tem  

até 04 filhos, 7% tem de 04 a 08 filhos, 3% tem mais de 08 filhos e somente 3% delas não 

possui nenhum filho. Ao serem questionadas sobre sua etnia, 45% se considera parda, 32% 

branca, 13% negra, 3% amarela e 7% não relataram a qual a etnia pertence. Estes dados foram 

sistematizados em quadros e confrontados com os discursos transcritos e analisados.  

Dos discursos avaliados destacamos dois que seguem transcritos. Para a elaboração 

desses discursos foi solicitado às alunas que relatassem uma receita de família que tenha sido 

significativa em sua vida. A fim de garantir o sigilo e a privacidade das participantes, 

chamaremos as duas alunos apenas de Aluna 1 e Aluna 2. Vejamos a seguir os discursos 

dessas alunas: 

 
ALUNA 1 

Há 18 anos atrás chegamos em Sorriso com 2 filhos sem nem ter onde 

morar. O pastel foi o meu meio de sobrevivência e de dar o sustento dos 

meus filhos e marido porque nem emprego ele não tinha... eu levantava 4 

horas da manhã, fazia a massa e fritava e saia na rua vender para ganhar 

nosso sustente. Tudo isso aconteceu com a ajuda de Deus. 

 

ALUNA 2 

Naquele tempo era muito difícil... E nos éramos em 16 filhos.... E 

morávamos na roça... Era muito difícil as coisas... então mamãe, no meio de 

tantas dificuldade, pensou: “vou inventar um prato doce”. E saiu a 

sobremesa de caldo de cana e bagaço de laranja com canela. E ficou muito 

gostoso! Até hoje, mesmo sem tanta dificuldade, comemos esse doce.  

 

Verificamos, pelo discurso das alunas, que a vida delas nunca foi muito fácil. Para a 

Aluna 1, foi somente após a mudança para a cidade de Sorriso e a iniciativa de fazer pastéis 

que a vida começou a melhorar e as oportunidades, inclusive de poder fazer um curso do 

Programa Mulheres Mil, foram surgindo e contribuirão para o crescimento profissional dela. 

Considerando o discurso da Aluna 2, observamos que foi também a dificuldade que conduziu 

a mulher da casa, no caso a mãe da Aluna 2, a produzir algo que ajudasse sua família diante 

do desafio de ajudar no sustento da sua família.  
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Fica claro, também, que o apoio da família foi decisivo para que essas mulheres 

conseguissem tomar decisões para o bem estar delas e de suas famílias. Assim, a dificuldade, 

a necessidade e o apoio dos familiares propiciaram uma atitude mais proativa e emancipadora 

das mulheres acompanhadas nessa pesquisa. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante o tempo de desenvolvimento da pesquisa pudemos acompanhar mulheres que 

assumem cada vez mais o comando das famílias, uma nova mulher brasileira que desempenha 

um papel cada vez mais importante na sociedade.  

Ao verificamos o perfil das mulheres atendidas pelo Programa Mulheres Mil no 

Campus Sorriso, percebemos que grande parte delas tem um companheiro, filhos e se 

preocupa em como podem ajudar nas despesas da casa. Apesar de nem todas já exercerem 

uma função com remuneração, todas estão dispostas a ocupar seu espaço no mundo do 

trabalho.  

Constatamos que a implementação de políticas públicas de inclusão destas mulheres 

no mundo do trabalho precisa fazer parte das discussões e ações de todas as instâncias 

públicas e privadas. Ao final desse estudo, esperamos, com parte dos resultados aqui 

apresentados, fomentar discussões que possam contribuir para a inserção destas mulheres no 

mundo do trabalho.  
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Resumo  
 

A poluição provocada pelo acúmulo de resíduos representa uma ameaça para o meio ambiente e a 

saúde da população. Assim, a presenta pesquisa, subsidiada pelo CNPq, propõem-se a identificar, em 

Escolas Municipais de Sorriso, o gerenciamento de resíduos sólidos produzidos no ambiente 

educacional, a fim de fomentar projetos que visem o desenvolvimento sustentável da comunidade. 

Num primeiro momento analisamos o Projeto Político Pedagógico de escolas municipais para 

examinarmos se há menção a temas ambientais; num segundo momento aplicaremos um questionário 

aos professores para traçar o perfil de formação, inicial e continuada, desses educadores e suas 

propostas sobre educação ambiental. A terceira etapa consiste em diagnosticar o gerenciamento dos 

resíduos sólidos das escolas a partir de um questionário aplicado em gestores, merendeiras e apoios 

administrativos. Para finalizar, retornaremos à escola com os resultados da analise dos dados a fim 

de, com esta pesquisa-ação, provocar a reflexão da comunidade sobre a importância da abordagem 

da Educação Ambiental; do gerenciamento dos resíduos sólidos na perspectiva dos 3 Rs -  redução, 

reutilização e reciclagem a fim de elaborarmos, todos juntos,  propostas de intervenção pedagógica 

que visem a formação de um cidadão apto a promover o desenvolvimento sustentável do planeta. 

 

Palavras-chave: Educação Ambiental. Formação de Professores. Sustentabilidade. 

 

INTRODUÇÃO  
 

A Educação Ambiental como tema transversal foi implementada na Educação Básica 

com o propósito de suscitar uma consciência ecológica através da construção de um 

conhecimento que permita mudar o comportamento e promover o desenvolvimento 

sustentável do planeta.  Para isso, família, escola e sociedade precisam estar envolvidas nas 

discussões sobre o meio ambiente pois a criança, desde cedo, deve aprender cuidar da 

natureza, com seus familiares e na escola deve receber, de forma sistematizada, instruções 

sobre o cuidado que devemos ter com o ambiente.  

De acordo com Berna (2004), uma das formas de disponibilizar a educação 

ambiental à comunidade é pela ação direta do professor na sala de aula e em atividades 

extracurriculares. Essa temática nas escolas de educação básica apresenta-se como uma 

proposta de política pública e deve ser abordada como um tema transversal, permeando os 

conteúdos curriculares das disciplinas, conforme indica os Parâmetros Curriculares Nacionais 

— PCN. A inclusão desse tema transversal nos currículos de ensino fundamental tem por 
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objetivo discutir um caminho para a mudança de hábitos que leve à redução da degradação 

ambiental e promova a melhoria da qualidade de vida.  

Dentre as diversas abordagens da educação ambiental na escola, destacamos as 

questões envolvendo o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar, 

uma vez que a poluição ambiental provocada pelo crescente acúmulo de lixo representa uma 

ameaça a saúde tanto da comunidade escolar e como da população em geral, pois podem levar 

à dispersão de micro-organismos como vírus, bactérias e fungos entre outros 

Para que mudanças atitudinais se efetivem, é preciso que a escola vá além do 

trabalho com informações ou conceitos. É necessário que esse tema transversal seja 

amplamente explorado para que o aluno possa apreender maneiras de transformar a realidade 

em que vive. Nesse sentido, a educação ambiental tem como objetivo constituir um processo 

participativo, no qual o sujeito, juntamente com a coletividade, construa valores, adquira 

conhecimentos e atitudes ecologicamente equilibradas. Para isso, a educação ambiental 

precisa ser voltada à campanha dos três R`s - redução, reutilização e reciclagem-  como o 

instrumento de conscientização e mobilização da população. 

Diante desse contexto, impossível não questionarmos se as escolas municipais de 

Sorriso-MT contemplam a proposta da educação ambiental em seus projetos políticos 

pedagógicos (PPP) e, mais ainda, se os educadores trazem para sua prática pedagógica essas 

propostas de educação ambiental. 

A fim de responder a esses questionamentos, temos com lócus de pesquisa duas 

escolas municipais de educação básica da cidade de Sorriso-MT. Num primeiro momento 

analisamos o Projeto Político Pedagógico de duas escolas da área urbana com o intuito de 

verificar se há menção a temas ambientais. Num segundo momento aplicaremos um 

questionário aos professores de ambas as escolas para traçar o perfil de formação tanto inicial 

quanto continuada desses educadores e verificaremos as propostas acerca da educação 

ambiental desenvolvida por eles. A terceira etapa consistirá em um diagnostico e analise do 

gerenciamento atual dos resíduos sólidos das escolas, a partir de um questionário que será 

aplicado em gestores, merendeiras e apoios administrativos das escolas.  

A sistematização dos dados coletadas, será feita através de uma análise entre os 

dados levantados nos documentos curriculares da escola e as respostas aos questionários. Para 

finalizar, retornaremos à escola com os resultados da pesquisa a fim de fomentar a reflexão 

sobre o trabalho de educação ambiental desenvolvido nas escolas e (re)elaborarmos, junto 

com toda a comunidade, propostas de intervenção pedagógica acerca da educação ambiental e 

do gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos nas escolas. 

Esperamos com esta pesquisa-ação provocar a reflexão da comunidade educativa 

sobre a importância da abordagem da educação ambiental no cotidiano educacional e do 

gerenciamento os resíduos sólidos na perspectiva dos 3 Rs -  redução, reutilização e 

reciclagem, contribuindo, assim, para a formação de cidadãos capazes de promover o 

desenvolvimento sustentável do planeta. 

 

REVISÃO DE LITERATURA  

 

O trabalho da educação ambiental como tema transversal na educação básica tem se 

apresentado de forma recorrente nas discussões sobre educação no Brasil e, de acordo com os 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), essa temática precisam ser tratadas como um 

tema transversal, devendo ser estudada em todas as séries e em todas as disciplinas. A 

abordagem sobre o tema recai, dessa forma, sobre a necessidade de um trabalho 

interdisciplinar que contribua para a formação integral do cidadão. Segundo Berna (2004, 

p.18) o ensino sobre o meio ambiente ―deve contribuir principalmente para o exercício da 

cidadania, estimulando a ação transformadora além de buscar aprofundar os conhecimentos 
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sobre as questões ambientais de melhores tecnologias, estimular a mudança de 

comportamento e a construção de novos valores éticos.‖ 

Ao considerar a importância das discussões sobre educação ambiental nos propomos a 

pesquisar de que forma as questões relativas a esses temas são registrados (PPP) e abordados 

na escola pública e, para além disso, qual o gerenciamento dos resíduos sólidos produzidos na 

escola. Nesta mesma linha de pesquisa temos o trabalho publicado em 2008 da Professora 

Vanda Maria Saraiva e das Técnicas em Controle Ambiental Kelly Regina Pereira do 

Nascimento e Renata Kelly Matos da Costa, servidoras do IFRN, intitulado A Prática 

Pedagógica do Ensino de Educação Ambiental nas Escolas Públicas de João Câmara. A 

pesquisa foi desenvolvida em escolas públicas da cidade de João Câmara-RN, com o objetivo, 

segundo as autoras, de conhecer a realidade das escolas, no sentido de saber se existe uma 

prática permanente das questões ambientais nos currículos escolares e se estes são passados 

aos alunos de forma multidisciplinar. As pesquisadoras verificaram que a temática ainda é 

pouco trabalhada pelos professores. 

Com igual relevância temos o trabalho de Leiri Valentin e Luiz Carlos Santana, ambos 

da Unesp/Rio Claro sobre Projetos de Educação Ambiental no Contexto Escolar: mapeando 

possibilidades. Os autores avaliam o desenvolvimento de projetos, enquanto abordagem 

metodológica para a Educação Ambiental desenvolvida no contexto escolar.. 

Da nossa parte, esperamos, com essa pesquisa, poder contribuir para as discussões 

sobre a implementação da educação ambiental como tema transversal na escola pública sob a 

ótica do gerenciamento de resíduos sólidos produzidos no ambiente escolar.  

 

METODOLOGIA  

 

Nossa proposta, de cunho qualitativo, é mapear a realidade das escolas municipais de 

Sorriso/MT acerca da presença das questões ambientais nos currículos escolares ao verificar o  

gerenciamento de resíduos sólidos produzidos no ambiente educacional, a fim de fomentar 

novas atitudes da comunidade escolar que visem o desenvolvimento sustentável da 

comunidades. Para isso, teremos como lócus de pesquisa duas escolas municipais da área 

urbana de Sorriso-MT. O levantamento dos dados necessários para alcançar os objetivos 

propostos será realizado por meio de análise documental e aplicação de questionário.  

De acordo com Schmidt-Godoy (1995) existem três tipos de pesquisa qualitativa que 

podem ser denominadas da seguinte forma: estudo de caso; etnografia e pesquisa documental. 

Dos três tipos trabalhados por Schmidt-Godoy(1995) utilizaremos a etnografia, ao descrever e 

avaliar as práticas pedagógicas dos educadores, aliada a documental, ao analisar o PPP das 

escolas, a fim de desenvolvermos uma pesquisa-ação cuja finalidade é resolver uma 

determinada situação ou problema que, no nosso caso, é a efetivação da educação ambiental 

na escola através do correto gerenciamento do resíduo sólido produzido pela comunidade 

educativa. 

Em sua primeira fase, procedemos a pesquisa documental. As informações coletadas 

acerca das propostas de Educação Ambiental no Projeto Político e Pedagógico das escolas 

serão verificadas nos dois eixos do PPP: dimensão política e dimensão pedagógica. A 

dimensão política compreendida aqui a partir de aspectos relacionados às estratégias de 

gestão, de organização do trabalho e de financiamento das estratégias formativas. A dimensão 

pedagógica, compreendida a partir das categorias básicas da didática: finalidades-conteúdos-

métodos-organização (Klingberg, 1972, p.135).  

No segundo momento aplicaremos um questionário aos professores a fim de verificar 

a relação entre os registros da escola e a prática pedagógica desses educadores. A aplicação 

individual do questionário, contendo questões fechadas e abertas, será feita nas escolas dos 

sujeitos envolvidos de acordo com a disponibilidade de dia e horário de cada um deles.  As 

questões objetivas serão analisadas, num primeiro momento, de forma quantitativa, ao 
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relacionar o percentual para cada alternativa.  Desta forma os dados serão colhidos através de 

questionários com perguntas claras e objetivas, as quais garantirão a uniformidade no 

entendimento dos entrevistados e também a padronização dos resultados quantitativos através 

de tabelas de percentuais e gráficos. Paralelo a esse trabalho, procederemos à apreciação 

qualitativa, seguindo os preceitos de Schmidt-Godoy (1995), ao analisar os dados de maneira 

contextualizada, através de um exame em perspectiva integrada.  

Na terceira etapa aplicaremos um questionário, tanto nos gestores quanto nos 

funcionários administrativos e merendeiros, a fim de mapear o gerenciamento atual dos 

resíduos sólidos das escolas. Nosso objetivo nesta etapa é levantar dados suficientes para 

propor uma reflexão sobre a necessidade de reduzir a produção de resíduos gerados na escola; 

separação de materiais para a reciclagem e busca de alternativas para a reutilização dos 

resíduos. A partir da apreciação documental do PPP e da aplicação do questionário 

iniciaremos a análise comparativa entre os instrumentos. Nessa etapa pretendemos verificar se 

os registros escritos (teoria) correspondem às atividades pedagógicas dos educadores (prática) 

a fim de fomentar discussões sobre a importância da Educação Ambiental, do gerenciamento 

dos resíduos sólidos e da elaboração de propostas de intervenção acerca da educação 

ambiental na educação básica. 

 

Considerações Finais  

 

A presente pesquisa, subsidiada pelo CNPq, encontra-se em execução, porém já 

podemos tecer algumas considerações acerca dos resultados até o momento obtidos. Ao 

verificar a escola, percebemos que, em grande parte delas, a gestão e os professores estão 

preocupados com a formação integral do aluno para que o educando possa exercer sua 

cidadania.  

Porém, em contrapartida, fica evidente que nem todas as escolas estão atentas às 

discussões sistematizadas sobre a educação ambiental, embora haja indícios de um ou outro 

educador trabalhar, de forma isolada temas ligados a educação ambiental.  

Desta forma, urge ampliar as discussões sobre os temas aqui discutidos em processo 

de formação continuada para que os educadores possam incorporar em suas práticas 

pedagógicas propostas de Educação Ambiental nas atividades de formação de leitores das 

diversas áreas do conhecimento. 
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Resumo: Neste trabalho foram avaliadas as característica físico-químicas e sensoriais do doce em barra 

formuladas com diferentes concentrações  da casca da manga, 10%, 25%, 50%, 75% e 100%, visando um 

melhor aproveitamento integral da manga.  Para fazer uma formulação de doce em barra ,e  atender as 

exigências mercadológicas buscando uma melhor forma de aproveitamento nutricional e uma boa 

disponibilidade do produto. Contudo foi possível elaborar doces em massas  a partir da casca da manga,  

tendo uma boa aceitabilidade do produto, além de  reaproveitamento integral das mangas. 

 

Palavras – Chave: Manga, Casca, Doce. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A manga é o fruto da mangueira (Mangifera indica L.), árvore frutífera da família 

Anacardiácea. Apesar de ser originária do sudoeste asiático, hoje em dia pode ser encontrada um 

pouco por todo o mundo. A manga é uma fruta com coloração variada, podendo ter cores desde o 

verde ao vermelho, passando pelo amarelo e laranja. É também uma fruta muito, saborosa, 

suculenta, doce e em alguns casos fibrosa. 

 A manga faz parte do elenco das frutas tropicais de maior importância econômica tanto no 

Brasil como no mundo. Devido à sua sazonalidade, ela tem grande relevância como matéria-prima 

para a indústria de produção de polpas. E considerada uma importante fruta tropical devido a sua 

sazonalidade, torna viável sua industrialização, visando a um melhor aproveitamento e diminuição 

das perdas de produção. É uma fruta que tem grande aceitação no mercado, além de ser rica em 

vitamina C, (Franco, 1997).  A manga é uma das frutas mais procuradas no mundo. É consumida ao 

natural, ou como polpa simples, geleia, doces, gelado, fatias, pedaços ou rodelas em calda, sumo 

simples ou concentrado, fatias congeladas, refrigeradas ou cristalizadas, cereais de manga. 

Durante o processamento da manga, a casca e a semente são descartadas, gerando 40-50% da massa 

total da fruta em rejeitos (FAO 2009) que poderiam ser aproveitados como fonte alternativa tanto de 

alimento como de nutrientes. 

 Tendo em vista a necessidade de nutrientes que nosso corpo necessita, e com a grande 

disponibilidade de matéria prima que se tem na região de Confresa - MT podemos utilizar a casca 

da manga para obtenção de  doces em barras, fazendo um aproveitamento integral da manga, com o 

propósito de minimizar o desperdício de alimentos que podem ser aproveitados, e oferecer uma 

opção de alimentação alternativa de baixo custo para a sociedade. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

  

 Este trabalho foi desenvolvido dentro das dependências dos laboratórios do IFMT campus 

Confresa, onde realizou-se todas as análises e testes necessário. Foram realizados 5 (cinco) 

formulações para o doce em barra, contendo as seguintes porcentagens de casca de manga  10%, 

25%, 50%, 75% e 100%. 

  Primeiramente foi adquirida a matéria-prima, que na região  é encontrata facilmente. Nos 

procedimentos da produção do doce em barra foram feitos todos os processos de higienização 

necessários em seguida iniciou-se os processos com a  retirada da casca e posteriormente a poupa, 

utilizando o despolpador de frutas do laboratório de tecnologia de alimentos do IFMT – Campus 
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Confresa. Foram realizados analises físico-química para determinar o teor de sólidos solúveis 

(°Brix) e pH  e posteriormente foram condicionados sobre refrigeração nas geladeira do laboratório 

até ser processado o doce.   

 Foi aplicado o teste sensorial de aceitação, utilizando 30 provadores não treinados. Para os 

resultados das análises sensoriais dos doces foram calculados o Incide de Aceitabilidade (I.A.) com 

o teste sensorial de intenção de compra. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

   

 Nos testes físico-químicos obteve os valores de pH e de °Brix sendo demonstrados na tabela 

1. O pH da fruta foi rasuavelmente ácido, tendo uma ótima característica para fabricação de doces, e 

um teor de °Brix agradável sendo considerável viável para a fabricação dos doces. 

 

DETERMINAÇÃO COMPOSIÇÃO 

pH 3,9 

ºBrix 15,10 

Tabela 1. Testes Físico-químicas da polpa da manga. 

  

Como observa-se na tabela 2 a amostra com 10% de polpa teve uma má acetação no mercado 

consumidor, sendo um produto considerável inviável para a comercialização em grandes escalas, já 

a amostra de com 75 % de polpa obteve um bom resultado, pois ultrapassa o nível de aprovação de 

70% estabelecido por DUTCOSKY (1996), comprovando que o doce e a geleia tem como fazer um 

aproveitamento integral da fruta, diminuindo os resíduos da menga em uma porcentagem alta. 

 

 

Concentração da Casca 

da Manga 

Provadores Índice de Aceitabilidade Índice de rejeição 

10% 30 N°provadores 03-10% N°provadores 27-90% 

25% 30 N°provadores 09-30% N°provadores 21-70% 

50% 30 N°provadores 21-70% N°provadores 09-30% 

75% 30 N°provadores 24-80% N°provadores 06-20% 

100% 30 N°provadores 25 83,4%     N°provadores 05-16,60% 

Tabela 2. Teste Sensorial de Aceitação. 

 

4. CONCLUSÃO 

 Conclui-se que o doce em barra da casca da manga em varias concentrações foram bem 

aceitas pelos provadores o I.A. de três amostras obtiveram resultados superiores a 70 %. Contudo  o 

produto mostrou-se uma ótima característica físico-química e sensorial, atendendo as exigências do 

mercado consumidor, além de fazer o  reaproveitamento integral das mangas, evitando que as as 

cascas das frutas fossem jogadas no lixo. Com isso podemos inserir esse produto como 

complemento da alimentação humana suprindo as necessidades fisiológicas e nutricionais do nosso 

corpo. 
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Resumo: O presente trabalho  objetivou-se  desenvolver uma mistura de sucos prontos (mixes), 

utilizando polpa congelada, e verificar a aceitação dos produtos desenvolvidos, aplicando teste 

sensorial, utilizando escala hedônica de nove pontos. Elaboração de mixes de frutos do cerrado 

vem sendo confeccionados de forma empírica pela população local sem que antes houvesse 

teste científico de avaliação sensorial dos mesmos.  Utilizaram-se métodos afetivos para avaliar 

a aceitação preferencia e intenção de compra dos consumidores. Verificou-se que o mix 

composto por 30% de maracujá e 70% de mamão foi o mais aceito. 

Palavras chaves: Polpa congelada, avaliação sensorial. 

1.INTRODUÇÃO 

Mesmo com a atual tendência ao consumo de vegetais frescos, verificou-se, 

nos últimos anos, o crescente aumento na demanda de produtos processados a partir de 

frutos e hortaliças (BRANCO et al., 2007). A motivação para tal perspectiva deveu-se, 

sobretudo, pela limitação de tempo e pela praticidade oferecida no consumo de produtos 

agro industrializados. Visando também ao atendimento dos anseios da população em 

relação ao valor nutricional desses alimentos, por exemplo, são utilizados mixes ou 

blends de sucos ou néctares de frutos, em que características de 2 ou mais espécies são 

combinadas na elaboração de produtos enriquecidos nutricionalmente. Chamam-se 

mixes ou blends as misturas de sucos ou néctares elaborados com a finalidade de 

melhorar as características nutricionais e sensoriais dos componentes consumidos 

isoladamente. 

A elaboração de mixes de frutos do cerrado atrai consumidores não só pelo 

sabor característico, mas também pela naturalidade desses produtos. Sucos elaborados 

com duas ou mais proporções de polpas de frutos sempre existiram na região nordeste 

de Mato Grosso conforme mencionado por moradores de Confresa - MT e região, estes 

sucos são elaborados pela população local de forma empírica na qual não há nenhum 

teste científico estabelecido de forma sistemática para avaliação sensorial dos mesmos. 

Portanto este trabalho além de desenvolver novos produtos que possa ser destinado ao 

mercado consumidor local é um meio de difundir conhecimentos técnicos sobre a 

elaboração de mixes em duas ou mais proporções e os métodos de avaliação sensorial 

destes produtos antes que sejam disponibilizados ao consumidor. 

2. MATERIAL E METODOS 

Este trabalho foi realizado nos laboratórios de tecnologia de processamento de 

alimentos e análise sensorial  do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso- Campus Confresa IFMT, com frutos das respectivas espécies: Maracujá 

(Passiflora edulis Sims) e Mamão (Caria papaya L.).  

320 

mailto:andre.fernandes@cfs.ifmt.edu.br
mailto:tiagosilvagallo@hotmail.com


 Extraíram-se as polpas dos frutos utilizando um multiprocessador de alimentos 

doméstico, sem adição de água. Peneirou-se o produto resultante removendo as partes 

grosseiras obtendo polpas puras e livres de impurezas para armazenamento até a 

elaboração dos mixes.  

Ao obter as polpas puras, foram elaboradas “mixes” combinação de duas 

polpas na forma de suco pronto, nas proporções, conforme mostra a tabela 1: 

 
               Tabela 1- Concentrações de polpa de fruta dos blends 

. 

 

Os “mixes” produzidos foram então embalados e congelados para preparo dos 

sucos, para posterior avaliação sensorial dos mesmos. Os blends foram elaborados com 

auxilio de uma balança de precisão e um liquidificador para homogeneizar as polpas dos 

frutos. 50 julgadores não treinados analisaram as amostras sem saber sua composição e 

por meio de testes afetivos expressaram a aceitação, preferência e intenção de compra.  

Os dados foram Validados pela análise de variância, (ANOVA) e a 

comparação entre as médias pelo teste Tukey em nível de 5% de significância e 

posteriormente pelo Índice de Aceitabilidade. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As formulações finais de proporções de (10%, 30% e 50%) que foram 

mencionadas na Tabela 1,  analisadas pelos testes estatísticos, obtiveram-se os ótimos 

resultados que serão descritos na tabela 2 logo abaixo.  

Tabela 2- Médias gerais obtidas para cada formulação a partir das notas atribuídas pelos julgadores nos 

respectivos atributos, cor, sabor e textura e nota global, utilizando Escala hedônica de 9 pontos.  
Blends Cor Sabor Textura N. Global 

Blends 01 6,56 6,5  6,56 7,28 

Blends 02 7,26 7,38 7,26 7,38 

Blends 03 6,4 6,42 6,4 7,16 
*Médias de maiores valores foram mais preferidas, e as de menor valor, as menos preferidas pelos 

julgadores. 

Verificou-se que os blends de maracujá e mamão com a concentração de 30% e 

70% teve uma melhor aceitabilidade pelo alto valor de sua média em todos os atributos 

sensorialmente analisados.  

 
Tabela 3- Índice de aceitabilidade apenas das formulações com boa repercussão em todos os atributos. 

Formulação  IA Cor IA Sabor  IA Textura IA N. global 

Blends 01         72,9% 72,2% 72,9% 80,8% 

Blends 02 80,7% 81,1% 80,7% 82% 

Blends 03 71,1% 71,3% 71,1% 79,3% 
*A tabela acima demonstra apenas o Índice de Aceitabilidade (IA) em percentagem das amostras mais 

aceitas nos respectivos atributos (Cor, Sabor, Textura e Nota global) avaliados individualmente com 

valores muitos significantes obtidos pela expressão do IA. 
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4. CONCLUSÃO 

Conclui-se que o blend 02 obteve uma maior aceitabilidade pelos provadores 

uma vez que  todos os atributos observados obteve o maior índice de aceitabilidade 

(IA), superior á 80%, seguido do blend 01  com seu IA superior a 72% em todos os 

atributos avaliados, e o blend 03 obteve uma media superior a 70% pelo I.A. De forma 

geral este produto apresentou uma boa aceitação pelos provadores, o que demonstra que 

os mixes de polpas, têm potenciais para serem comercializados. 
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PROJETOS DO ESCRAVO, NEM PENSAR! 

"TRABALHO ESCRAVO NA REGIÃO DE CÁCERES, AINDA EXISTE" 

 

 

Claudinéia Marino das Flores     Joney Sebastião de M. Pereira   Elizete da G. de Arruda Silva 

Ceja Prof. Milton Marques Curvo     joney_moraes@hotmail.com           elizetedaguia@hotmail.com 

Rua Bolivia S/Nº Centro 

CEP: 78.200-000 Cáceres MT 

teotoniosales@hotmail.com 

O Projeto Escravo Nem Pensar: “Trabalho Escravo na Região de Cáceres, Ainda 

Existe” tem a intenção de mobilizar a comunidade escolar em torno da Educação, 

sobre a importância e a necessidade de conscientizar a grande importância de 

conhecer seus direitos para não se tornar um escravo contemporâneo. A escola CEJA 

Prof. Milton Marques Curvo constitui-se num recurso amplo e complexo da 

desigualdade humana, sabendo da importância que a educação representa, portanto o 

Centro de Educação de Jovens e Adultos juntamente com toda a Comunidade 

Escolar, enfatiza a importância de esclarecer que o Trabalho Escravo ainda é 

uma prática no mundo contemporâneo que precisa ser erradicado de nossa 

sociedade capitalista e pós-moderna. Apresentando como o objetivo principal 

para o desenvolvimento desse projeto: Conscientizar a comunidade escolar sobre 

a prática do trabalho escravo ainda existente em nossa sociedade; Sensibilizar a 

comunidade escolar que o trabalho escravo submete o indivíduo a uma situação 

degradante de condição humana; Conscientizar a sociedade sobre a importância 

de denunciar essa prática; Compreender que o trabalho é uma forma de ganhar 

subsídios para ter uma vida digna e honesta. Para isso começamos o nosso 

combate balizando em um dos documentos mais importantes da História da 

Humanidade que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, onde a mesma em seus 

artigos nos remete às reflexões pertinentes ao tema abordado levando-nos a 

compreender que todo homem tem direito à vida, à liberdade e a igualdade.  

 

Palavra- Chaves: Escravo, direito e liberdade.  
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Nos séculos XVI, XVII e XVIII, a escravidão no Brasil era considerada pelos 

homens brancos uma prática perfeitamente natural e a economia dependiam 

essencialmente do trabalho escravo. 

Já no início do século XIX, a escravidão deixou de ser consenso entre os homens 

brancos. Os escravos ganharam aliados na luta contra o cativeiro. Grupos com interesses 

a favor e grupos contra os interesses contra a escravidão passaram a lutar por suas 

ideias. 

Com o passar do tempo, nas regiões rurais aumentaram a rebeldia, as revoltas, os 

assassinatos e as fugas, estas muitas vezes ajudadas pelos grupos que eram contra a 

escravidão. Nas cidades, os processos judiciais a favor dos escravos tornaram-se 

frequentes e foram criados vários jornais abolicionistas, nos quais se liam frases do tipo: 

“A escravidão é um cancro que corrói o Brasil”. 

Aos poucos, as pressões dos que eram contra a escravidão foram dando 

resultados. A Lei de 1831 proibiu o tráfico negreiro e garantiu liberdade aos africanos 

que chegaram ao Brasil a partir daquela data. Em 1871, a Lei do Ventre Livre libertou 

os filhos de escravas nascidas a partir daquela data e garantiu a não separação do casal 

de escravos e dos filhos até 12 anos em caso de transferência de propriedade. A Lei 

Saraiva-Cotegipe ficou conhecida como a Lei dos Sexagenários (1885). Nascida de um 

projeto do deputado baiano Rui Barbosa, esta lei libertou todos os escravos com mais de 

60 anos, mediante compensações financeiras aos seus proprietários mais pobres para 

que ajudassem esses ex-escravos. Porém, esta parte da lei jamais foi cumprida e os 

proprietários de escravos jamais foram indenizados. Os escravos que estavam com idade 

entre 60 e 65 anos deveriam "prestar serviços por três anos aos seus senhores e após os 

65 anos de idade seriam libertos". 

Esses e muitos outros fatos do século XIX desorganizaram o trabalho baseado na 

escravidão. Mas somente em 13 de maio de 1888 ocorreu a tão esperada Abolição da 

Escravatura. (Ação Educativa: Viver e Aprender. Educação de Jovens e Adultos. Livro 

do Aluno). 

O Centro de Educação de Jovens e Adultos juntamente com toda Comunidade 

Escolar, enfatiza a importância de esclarecer que o Trabalho Escravo ainda é uma 

prática no mundo contemporâneo que precisa ser erradicado de nossa sociedade 

capitalista e pós-moderna. Tendo como o objetivo principal para o desenvolvimento 

desse projeto: Conscientizar a comunidade escolar sobre a prática do trabalho escravo 

ainda existente em nossa sociedade; Sensibilizar a comunidade escolar que o trabalho 

escravo submete o indivíduo a uma situação degradante de condição humana; 
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Conscientizar a sociedade sobre a importância de denunciar essa prática; Compreender 

que o trabalho é uma forma de ganhar subsídios para ter uma vida digna. 

 Começamos a justificativa desse projeto balizando em um dos documentos mais 

importantes da História da Humanidade que é a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, promulgada pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948, onde a 

mesma em seus artigos nos remete às reflexões pertinentes ao tema abordado levando-

nos a compreender que todo homem tem direito à vida, à liberdade e a igualdade.  

Artigo I 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotadas de razão e consciência e devem agir em relação umas às 

outras com espírito de fraternidade.  

Artigo II  

Toda pessoa tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades 

estabelecidos nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, 

seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra 

natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento, ou qualquer 

outra condição.  

Artigo III  

Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. 

Artigo IV  

Ninguém será mantido em escravidão ou servidão, a escravidão e o 

tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.  

 Dessa forma, o CEJA “Professor Milton Marques Curvo” sente a necessidade de 

desenvolver esse projeto com toda comunidade escolar, para que essa prática seja 

abolida de nossa sociedade.  Esse trabalho teve o apoio de 35 professores; 04 

coordenadoras (01 pedagógica e 03 de área) e 100 alunos (selecionados dos 1.300 

alunos matriculados nesta Unidade Escolar, sendo 40 alunos do segundo segmento e 60 

do ensino médio) - todas as pessoas envolvidas pertencem ao quadro do CEJA 

“Professor Milton Marques Curvo”. E para ser desenvolvido esse projeto, foi dividido 

em três etapas: Primeiramente será realizado um trabalho de pesquisa sobre o tema: 

Escravidão, abordando vários eixos temáticos com enfoque no Trabalho Escravo, 

através dos Livros didáticos e paradidáticos, internet e professores convidados da 

UNEMAT (Universidade do Estado de Mato Grosso); Relatos de Experiências e 

depoimentos da comunidade escolar (pais de alunos, amigos, conhecidos, técnicos 

administrativos e apoios). Após essa fase, os estudantes e professores passarão a 
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confeccionar os materiais para a apresentação do teatro. Apresentação e socialização do 

teatro para a Comunidade Escolar. 

No dia da NOITE CULTURAL houve uma Apresentação da Peça Teatral do 

Projeto Escravo Nem Pensar: “TRABALHO ESCRAVO NA REGIÃO DE 

CÁCERES, AINDA EXISTE". Inicialmente teve a abertura da noite cultural, com a 

presença de autoridades convidadas tais como: Assessores pedagógicos, Diretora do 

CEFAPRO, Diretora desta Instituição, NEGRA (UNEMAT), Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos; em seguida, algumas apresentações de grupos convidados de 

capoeira e street dancem (dança de rua). Houve um breve pronunciamento das 

autoridades convidadas dando início à Noite Cultural cujo ápice será a Peça Teatral 

acima citada. Portanto para a realização do projeto tivemos a colaboração dos 

Professores das três Áreas do Conhecimento: Ciências Humanas e suas Tecnologias; 

Linguagens Códigos e suas Tecnologias; Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e alunos do CEJA “Professor Milton Marques Curvo”. Pois todos se 

organizaram, coordenaram e divulgaram as pesquisas e as apresentações nas noites 

culturais no espaço escolar; pois coube aos estudantes, pesquisar, montar a peça teatral, 

confeccionar o figurino, construir o cenário e encenar a peça. 
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Resumo: A evasão escolar é um fenômeno recorrente na educação brasileira em todos 

os níveis e modalidades de ensino. Tais indicadores são inaceitáveis para os padrões e 

políticas educacionais objetivados por esta instituição. A partir desse cenário, a 

pesquisa desenvolvida buscou investigar os motivos e causas da evasão escolar dos 

alunos do Instituto Federal de Alagoas, no câmpus Maragogi, visando identificar os 

fatores determinantes para que os alunos desistissem de seguir os estudos antes de 

concluir o ano letivo determinado em calendário escolar. O projeto de pesquisa 

firmou suas bases metodológicas na pesquisa-ação de Thiollent apud Minayo 1994. A 

princípio, a pesquisa foi iniciada com coleta de dados pessoais de alunos evadidos. 

Foi elaborado um cadastro dos discentes que abandonaram a escola nos anos letivos 

de 2010 e 2011, com nome, telefone, e-mail e cidade residente. Após a coleta de 

dados, foi aplicado um questionário por telefone com alunos tergiversados das 

turmas, como avaliação diagnóstica para identificar as causas e motivos da evasão 

dos mesmos. Os dados colhidos irão subsidiar futuros trabalhos sobre evasão escolar, 

servindo de análise e material de apoio no âmbito acadêmico para uma pesquisa de 

investigação em relação aos motivos e causas da evasão escolar na percepção do 

professor no mesmo Câmpus. Em 2013, o projeto integrou-se ao Portfólio de ações 

sistêmica do Instituto Federal de Alagoas, com a constituição de um Grupo de 

Trabalho para realizar a mesma investigação em todos os Câmpus. 

 

Palavras-chave: Educação Profissional, Evasão, Pesquisa-ação. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

     A evasão escolar é um problema frequente na Educação Brasileira presente em  

todos os níveis de ensino, atingindo também os IFEs. Com base em dados coletados em 

relatórios institucionais emitidos pelos 11 Câmpus do Instituto Federal de Alagoas, 

diagnosticou-se, empiricamente, que a evasão tem crescido de maneira expressiva nesta 

Instituição. 

Um estudo preliminar realizado com base em dados quantitativos de aprovação, 

reprovação e evasão do Ensino Técnico de nível médio, referente ao ano letivo de 2011, 

revelou maior percentual de evadidos, principalmente entre as turmas constitutivas dos 

cursos técnicos de nível médio integrado; já nos cursos subsequentes, a taxa de evasão é 
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significativamente menor, em comparação ao primeiro. Cabe, ainda, ressaltar que a 

referida pesquisa não contemplou os cursos de nível superior. 

No IFAL/Câmpus Maragogi, em 2010, os alunos apresentaram um índice de 51,3% 

de evasão, bem superior ao índice de aprovação, o que caracteriza um dado preocupante 

para a Instituição, uma vez que esses alunos tiveram o interesse inicial de seguir seus 

estudos ou incorporar novos conhecimentos buscando uma instituição de ensino, porém 

fator(es) contribuíram para que os alunos desistissem de seguir os estudos antes de 

concluir o ano letivo determinado em calendário escolar. Nas turmas de 2011, houve 

uma queda no índice de evasão, porém o índice apresentado ainda é alto para os 

objetivos da Instituição.   

Gráfico 1- Comparativo dos índices de Evasão entre as turmas de 2010 e 2011 

 

Fonte: os autores 

 

Os índices de abandono  detectados,  nos levou a reflexão de vários fatores, porém 

no campo hipotético, surgindo assim a necessidade de uma investigação em relação ao 

tema. O projeto se justificou pela necessidade e carências de estudos voltados para a 

evasão escolar, com intuito de intervir no processo ensino-aprendizagem procurando 

reduzir o índice de evasão dos alunos do Instituto Federal de Alagoas/Câmpus 

Maragogi.  

 
2. OBJETIVOS 

 

 Identificar os motivos e as causas da evasão escolar do Instituto Federal de 

Alagoas-Campus Maragogi; 

 Discutir e refletir sobre as metodologias e estratégias de ensino aprendizagem; 

 Intervir no processo ensino aprendizagem, procurando reduzir o índice de 

evasão.  
 

3. METODOLOGIA 

 

O projeto de pesquisa firmou suas bases metodológicas na pesquisa-ação de 

Thiollent. A princípio à pesquisa iniciou com coleta de dados na documentação de 
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alunos evadidos no Instituto, foi feito um cadastro dos alunos que abandonaram no ano 

de 2010 e 2011, com nome, telefone, e-mail e cidade onde reside.  

Após a coleta de dados foi aplicado um questionário com alunos evadidos das 

turmas por telefone, como avaliação diagnóstica para identificar as causas e motivos da 

evasão dos alunos do Câmpus Maragogi.  

 
4. RESULTADOS 

 

Abaixo iremos expor as perguntas utilizadas no questionário, seguida de uma 

análise sucinta dos resultados.   

  

1- A sua idade atual está entre: 

A  maioria dos alunos evadidos apresentam idade superior a 21 anos. 

  

2- Sexo: 

82% do sexo feminino e 18,3% do sexo  masculino 

 

3- Por que você abandonou o IFAL? 

A pesquisa detectou que os alunos evadidos declararam ter abandonado o Instituto 

para trabalhar e ajudar a família. 

 

4- Em sua opinião para melhorar a situação da desistência (evasão escolar) 

atual, seria necessário:  

No geral os alunos evadidos acreditam que para melhorar a situação do abandono 

escolar seria necessário transporte de qualidade para todos os alunos, professores mais 

pacientes, entre outros.  

 

5- O que a escola representa na sua vida? 

58% declararam que o Instituto representa “O caminho, o futuro promissor, muito 

importante para quem realmente se interessa”, enquanto 42% “Local de estudo e 

conhecimento”.  

 

6-  Você conhece os prejuízos causados em você, na sociedade e os cofres 

públicos com a evasão escolar? 

Um público de 85% desconhece os prejuízos causados aos cofres públicos 

decorrentes do seu abandono na Instituição 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Agradecimentos 

Agradecemos ao Instituto Federal de Alagoas-Câmpus Maragogi pelo apoio e 

incentivo na execução do projeto de pesquida e a PRPI (Pró-reitoria de Pesquisa e 

Inovação) que através do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

(PIBIC), financiou bolsas para à  pesquisa.   

O trabalho apresenta uma significada importância no âmbito educacional, uma vez 

que é  necessário diagnosticar as causas da evasão escolar para que possamos combater 

este fenômeno que tanto contribuir para os altos índices de fracasso escolar dos  alunos.    

As informações obtidas ao longo do trabalho nos revelam que as causas da evasão  

estão diretamente ligadas às questões sociais, econômicas e políticas do país. Através 

dos dados apresentados, observamos que a maioria dos alunos evadidos é do sexo 

feminino, muitas alegaram abandonar o Instituto para trabalhar e ajudar a família. No 
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geral os alunos evadidos acreditam que para melhorar a situação do abandono escolar 

seria necessário transporte de qualidade para todos os alunos, professores mais 

pacientes, entre outros. 

A pesquisa irá subsidiar futuros trabalhos sobre evasão, servindo de análise e 

material de apoio no âmbito acadêmico  outrossim,   uma pesquisa de investigação em 

relação aos motivos e causas da evasão escolar no IFAL-Câmpus Maragogi na 

percepção do professor. 

Em 2013, o projeto integrou-se ao Portfólio de ações sistêmica do Instituto Federal 

de Alagoas, com a constituição de um “Grupo de Trabalho Diagnóstico da Evasão no 

IFAL” e tem por finalidade diagnosticar as causas da evasão escolar na instituição, por 

meio da coleta de dados, análise, discussão e apresentação de resultados  que subsidiem 

ações que possibilitem a permanência do estudante com êxito na instituição e, por 

conseguinte, a redução significativa dos percentuais de evasão. 
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Resumo: A produção de lixo especificamente os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos é a 

que mais cresce no mundo. A produção brasileira de lixo eletrônico em 2012 foi de 7,0 kg/habitante. 

O descarte de resíduos elétricos e eletrônicos origina consequências ambientais graves quando não 

destinado de forma adequada. A lenta degradação de metais pesados e contaminantes que compõe 

grande parte dos resíduos eletrônicos em concentrações elevadas provocam danos à saúde humana, 

ecossistemas e recursos naturais. A sociedade é desafiada a repensar seus hábitos de consumo e sua 

relação com o meio ambiente. O comprometimento de instituições de ensino, poder público, órgãos 

ambientais competentes e da população são fundamentais para o desenvolvimento e aplicabilidade de 

soluções, buscando redução na utilização de recursos naturais usados na fabricação e no descarte 

dos produtos elétricos e eletrônicos. A coleta seletiva de lixo eletrônico é uma solução que apresenta 

bons resultados para a redução de impactos ambientais em que todos devem estar envolvidos, das 

indústrias e fabricantes de tecnologias, através da política reversa, ao consumidor final. Somente 

cerca de 32,3% dos municípios brasileiros realizam atualmente a coleta seletiva de lixo.  Diante deste 

cenário a Escola Estadual Antonio Ferreira Sobrinho desenvolveu um projeto de conscientização e 

coleta de lixo eletrônico no município de Jaciara-MT. O lixo eletrônico foi coletado e depositado na 

escola em tambores seletivos e identificados arrecadando no período de 28/07/14 a 23/08/14 o total 

de 1.832,04 tonelada de lixo eletrônico. 

 
Palavras-chave: Educação ambiental, Descarte, Tecnologia, Resíduo 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico acelerado, a denominada obsolescência programada, conceito 

aplicado no início do século XIX e acentuado nas últimas décadas, aliado ao desenvolvimento 

da propaganda, impulsionam a economia e o consumismo exacerbado dos inúmeros produtos 

tecnológicos existentes. O lixo eletroeletrônico, e-lixo ou resíduo de equipamento elétrico e 

eletrônico (REEE) compreende todos os resíduos em desuso, obsoletos e descartados que 

possuem em sua composição materiais elétricos e eletrônicos e que resultam da aquisição 

crescente de equipamentos eletroeletrônicos (OLIVEIRA et al., 2010).  

As mais variadas tecnologias disponíveis para o consumidor são fabricadas utilizando 

diversos metais e substâncias como o chumbo, cádmio, arsênio, lítio, mercúrio dentre outros, 

e quando descartados incorretamente são possíveis poluidores ambientais. Os desafios 

ambientais atualmente enfrentados pela comunidade global, somados ao consumismo 

tecnológico com substituição frequente por novos produtos que reduzem a vida útil das 

tecnologias, culminam com o acúmulo de lixo eletrônico.  O descarte do REEE é inevitável e 
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o destino desse lixo em grande parte tem sido o meio ambiente, sem a preocupação com a 

poluição ambiental gerada. 

A lenta degradação de metais pesados e contaminantes que compõe grande parte dos 

resíduos eletrônicos, e que em concentrações elevadas provocam danos à saúde humana, 

ecossistemas e recursos naturais carecem de iniciativas para contornar o cenário atual de 

produção de lixo. O manejo e descarte dos resíduos eletroeletrônicos de maneira incorreta, o 

depósito em lixões comuns agravam os problemas relacionados à ausência da coleta seletiva e 

o processamento do lixo. Os impactos gerados pela evolução tecnológica acentuam os riscos 

para o meio ambiente e sociedade, com reflexos negativos diretos na qualidade de vida da 

população (CARVALHO, 2013). 

O apontamento de alternativas pela iniciativa pública privada e organizações ambientais 

promove o estabelecimento de políticas educacionais de conscientização e de proteção 

ambiental, mudança de hábitos e ações eficazes para minimizar a produção e a liberação dos 

resíduos na natureza. As instituições de ensino podem contribuir ensinando e direcionando o 

descarte correto dos REEE ao inserirem projetos e ações no âmbito da educação ambiental 

que sensibilizem e motivem o educando para a responsabilidade ambiental e as possibilidades 

de reutilização e reaproveitamento do lixo eletrônico. 

A implantação do projeto de coleta de lixo eletrônico na Escola Estadual Antonio 

Ferreira Sobrinho no município de Jaciara no estado de Mato Grosso visa à educação e a 

consciência ambiental dos alunos, comunidade escolar e sociedade retirando do meio 

ambiente o lixo eletrônico. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

A Escola Estadual Antonio Sobrinho através das disciplinas técnicas do Ensino Médio 

Integrado à Educação Profissional Técnico em Informática (EMIEP) tem desenvolvido um 

projeto que divulga os malefícios do descarte incorreto de lixo eletrônico. A coleta seletiva 

com a participação da comunidade escolar é realizada na área urbana da cidade de Jaciara-

MT. O lixo eletroeletrônico é coletado e depositado em tambores identificados e, 

posteriormente encaminhado ao setor responsável pela coleta e descarte de REEE da 

prefeitura do município. 

O projeto em desenvolvimento foi implantado em julho de 2014, uma iniciativa que 

surgiu com o trabalho desenvolvido nas disciplinas técnicas do curso EMIEP da Escola 

Estadual Antonio Ferreira Sobrinho em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente do 

município.  A escola foi escolhida como ponto permanente para o descarte de lixo eletrônico. 

O resíduo eletrônico coletado é armazenado em tambores (de latão) devidamente identificados 

e que foram cedidos pela Secretaria de Meio Ambiente da prefeitura municipal. Os tambores 

estão disponíveis permanentemente nas dependências da escola e acessíveis a toda a 

comunidade para a deposição de REEE. 

A orientação em sala de aula aos alunos sobre a classificação de resíduos sólidos, lixo 

eletrônico, descarte e malefícios ao meio ambiente foi realizada através de aulas expositivas, 

apresentações e pesquisas. Em seguida os alunos realizaram o trabalho de pintura e 

identificação dos tambores (deposição de metais e resíduos radioativos) com a coordenação 

das professoras das disciplinas técnicas de informática. 

O projeto também foi divulgado para a sociedade local através da mídia televisiva do 

município estabelecendo a escola como ponto de descarte de REEE. Os alunos munidos de 

conhecimento e informação acerca do objetivo do projeto se dirigiram as demais escolas da 

área urbana do município e comércio em geral onde divulgaram e agendaram a coleta de 

REEE. Posteriormente, grupos de alunos se deslocaram até os pontos de coleta determinados 

e recolheram o lixo eletrônico e encaminharam as dependências da escola facilitando o 
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manejo de descarte por parte da comunidade. O período de coleta de REEE foi de 28/07/14 a 

23/08/14.  O lixo eletrônico foi separado e pesado, na escola, no dia 23/08/14. Ao término da 

pesagem o serviço municipal responsável pela coleta de lixo foi acionado para a remoção do 

lixo eletrônico. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A coleta de REEE realizada no período de 28/07/14 a 23/08/14 pela deposição do lixo 

eletrônico na escola resultou no total de 1.832,04 tonelada de lixo eletrônico coletado. Os 

resíduos elétricos e eletrônicos recolhidos foram em maior proporção monitores de 

computador, gabinetes, impressoras, estabilizadores de tensão, mouse, teclados, celulares, 

pilhas e baterias.   

A produção de lixo especificamente os resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos é 

a que mais cresce no mundo. A produção brasileira de lixo eletrônico em 2012 foi de 7,0 

kg/habitante (ONU, 2012). Os municípios brasileiros que apresentaram coleta seletiva de lixo 

foram de 32,3% em 2011. As cidades que não possuem atividade de coleta seletiva de lixo 

somam 42,7% e cerca de 2,5% dos municípios informaram que tiveram ações de coleta 

seletiva, porém, foram interrompidas. O percentual apontado pelos indicadores sociais se 

mantém longe de ser o ideal, no entanto, no ano de 2000 menos de 9,0% dos municípios 

brasileiros possuíam coleta seletiva de lixo (IBGE, 2011). 

A Política Nacional de Resíduos define como coleta seletiva quando os resíduos sólidos 

são previamente segregados conforme a constituição ou composição. A destinação final e 

ambientalmente adequada de resíduos é quando são incluídas as ações de reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação e o aproveitamento energético ou outras destinações 

admitidas pelos órgãos competentes (Brasil, 2010). Assim, após a separação dos resíduos de 

acordo com sua composição estes são enviados a pontos de coleta para a devolução aos 

respectivos fabricantes, através da logística reversa, e o encaminhamento para associações e 

cooperativas de reciclagem com a infraestrutura adequada para o tratamento desse lixo. 

O impacto ambiental é definido como qualquer alteração das propriedades físicas, 

químicas e biológicas do meio ambiente. É causado por qualquer forma de matéria ou energia, 

como resultado das atividades humanas e que, direta ou indiretamente, afetam: a saúde, a 

segurança e o bem estar da população; as atividades sociais e econômicas; a biota; as 

condições estéticas e sanitárias do meio ambiente e a qualidade dos recursos ambientais 

(BITTENCOURT, 2006). 

A educação ambiental tem importante papel de conscientização, sensibilização e 

mudança de hábitos no cenário global. A dimensão da educação ambiental objetiva o 

desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas múltiplas e 

complexas relações, e o incentivo à participação individual e coletiva, permanente e 

responsável, na preservação do equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa da 

qualidade ambiental como um valor inseparável do exercício da cidadania (BRASIL, 2013).  

O consumo consciente de tecnologias e formas corretas de descarte de lixo, como a coleta 

seletiva de lixo eletrônico é essencial para a conservação e manutenção da qualidade 

ambiental. A relação entre produção, descarte e consumo de produtos eletrônicos e a 

consequente produção de lixo necessita ser revista. Uma mudança de hábito é necessária a 

toda a sociedade. A conscientização e sensibilização é a direção para alteração favorável do 

cenário global de produção e descarte de lixo eletrônico.  As escolas, ao desenvolverem 

projetos voltados para a preservação ambiental e parcerias com órgãos ambientais, 

cooperativas e associações são um importante agente disseminador da prática do descarte 

correto de lixo eletrônico, ao proporem soluções para que os alunos desenvolvam a 
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consciência ambiental, e sejam ao mesmo tempo, agentes transformadores de sua 

comunidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Brasil figura como um dos maiores produtores de lixo eletrônico do planeta sendo que 

a coleta seletiva de lixo eletrônico é uma solução que apresenta bons resultados para a 

redução de impactos ambientais. É uma prática que deve envolver a todos os países 

consumidores de tecnologias e receptores de lixo eletrônico, somente assim poderá ocorrer 

redução de danos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais. As indústrias e 

fabricantes de tecnologias devem se responsabilizar pelo lixo eletrônico oriundo de seus 

produtos por meio de uma política reversa eficaz.   

A consciência ambiental, o cumprimento das leis, o consumo consciente de tecnologias e 

o descarte adequado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos precisam ser 

enraizados no consumidor final destas tecnologias a partir da educação ambiental.  
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Resumo: O peixe é considerado o melhor produto cárneo para consumo humano, devido a diversas 

questões nutricionais como a quantidade e qualidade de proteínas, presença de vitaminas e 

minerais, disponibilidade de ácidos graxos essenciais ômega-3 que contribuem para evitar doenças 

cardiovasculares. O consumo recomendado atualmente pela Organização Mundial da Saúde (OMS) 

é de 12 kg/habitante/ano, e o Brasil está próximo de alcançar esse padrão, ficando com uma média 

de 11,17 kg/habitante/ano em 2011. Em Mato grosso é cada vez mais crescente o consumo, sendo 

que uma das formas de se ter acesso a esse produto é através de tanques de piscicultura. O objetivo 

desse trabalho foi realizar um levantamento de informações desse setor, bem como a produção, 

caracterização dos locais, problemas relevantes e quais alternativas viáveis para a solução. Os 

resultados demonstraram que há muita falta de informação, assistência técnica e legalização das 

áreas, contribuindo para a clandestinidade, mas que constitui um setor de grande importância 

econômica para a região. O fornecimento de informações técnicas e apoio na legalização são 

ferramentas que permitiriam uma maior segurança e acessibilidade a peixes. 

Palavras-Chave: Peixe, consumo, piscicultura, informações. 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O pescado é um alimento que se destaca nutricionalmente quanto à quantidade e qualidade 

das suas proteínas, à presença de vitaminas e minerais e, principalmente, por ser fonte de ácidos 

graxos essenciais ômega-3, sendo que o consumo desses lipídios é associado à redução do risco de 

doenças cardiovasculares e a funções importantes nas fases iniciais do desenvolvimento humano 

(SARTORI, 2012). 

 Segundo uma nova pesquisa do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA), a média por 

habitante ano no Brasil alcançou 11,17 quilos em 2011; 14,5% a mais do que o ano anterior, ficando 

próximo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) equivalente a 12 quilos de 

carne de peixe de pôr pessoa anualmente (SEAFOODBRASIL, 2013). Em Mato Grosso o consumo 

de peixes, já faz parte da tradição local, sendo que o crescimento na produção de peixes de tanques     

está em constante expansão (SEBRAE, 2012). 

 Avaliando essas informações, objetivou-se então fazer um levantamento em relação ao 

consumo, investigação social e territorial dos tanques de piscicultura na região da baixada cuiabana 

e os problemas que impedem a expansão desses criatórios, bem como as possíveis soluções para 

sanar esses empecilhos. 

 

2. METODOLOGIA 
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 Os materiais utilizados para esse levantamento foram redes de comunicação eletrônica como 

a internet, visita a tanques em locais próximos da baixada cuiabana e a aplicação de um 

questionário direto aos piscicultores. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Observou-se que em todos os tanques pesquisados há muita falta de informação, tanto nos 

canais eletrônicos, como também dos criadores que, em alguns casos, não sabem quantificar as 

características de seus tanques. A falta de assistência técnica é outra carência do setor, que pode 

comprometer o empreendimento, caracterizando-o como clandestino. 

 Alguns piscicultores afirmaram que o investimento financeiro é favorável para futuro, e que 

há intenção de expandir a piscicultura mas encontram dificuldades; especialmente na legalização de 

seus empreendimentos, com as exigências dos órgãos governamentais, com cobranças de tributos 

fiscais elevados, adequações sanitárias e burocracias. Para adequar as instalações dos tanques e a 

forma de comercialização dos peixes seriam necessários mais apoios, tanto técnico quanto 

financeiro. 

 Segundo Barros et al. (2011) somente os grandes piscicultores, que comercializam a carne 

de peixes em grande escala acabam regularizando suas instalações nos diversos órgãos, municipal, 

estadual ou federal. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Verificando as informações obtidas através da pesquisa, é possível inferir que a criação de 

peixes em tanques é um setor produtivo em crescente expansão, sendo uma grande fonte de acesso a 

peixes na baixada cuiabana, mas que há muitos entraves que dificultam o avanço, tanto 

economicamente quanto tecnológico.  

 A legalização e o fornecimento de informações técnicas constituem ferramentas de extrema 

importância ao setor, podendo interferir na solução de problemas atuais, melhorando a qualidade 

desses peixes nos tanques o que permitiria uma maior acessibilidade e segurança ao produto cárneo 

em questão; e, finalmente, as instituições de ensino e pesquisa precisam se aproximar dos pequenos 

produtores para juntos desenvolverem ações integradas de boas práticas de produção e manejo, 

gestão de recursos hídricos e administração deste importante setor para a Baixada Cuiabana.  
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FENÔMENOS FÍSICOS E SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL DIANTE 

DA FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES 
 

 

 

 

 

 
Resumo: O presente projeto de pesquisa tem por finalidade entender como o uso da simulação 

computacional pode interferir e contribuir na formação docente, tomando como base a 

experimentação a fim de colaborar com o enriquecimento do ensino de Física. Levando em 

consideração que na atualidade existe um deficit de professores da área de exatas, principalmente de 

Física, e que os computadores estão em todos os lugares, como empresas, bancos, hospitais, 

supermercados, residências e no uso de celulares modernos. Diante disso, a presente proposta se 

torna relevante em contribuir para o incentivo de softwares livres na educação, contribui para o uso 

do computador como ferramenta pedagógica que pode auxiliar tanto professores quanto alunos no 

processo de ensino-aprendizagem, além de contribuir com a formação do professor de Física. Ao 

trabalhar com os conceitos básicos ligados a simulações de fenômenos físicos e da aquisição de 

habilidades básicas para o uso de software selecionado (Scilab), espera-se que se promova o 

aprendizado desejado dos alunos e professores envolvidos, e também de uma possível melhora na 

qualidade da formação dos licenciados em Física do IFMT, principalmente quanto à articulação 

entre teoria e prática.   

Palavras-chave: Ensino de Física, Simulação computacional e Formação inicial. 

1. Introdução 

       Atualmente a temática formação de professores está presente nas discussões sobre 

educação em diversas partes do mundo. No que se refere ao ensino de Física, as experiências 

e aplicação da prática dos fenômenos físicos no cotidiano também vem se fortalecendo nas 

pesquisas que envolvem os processos de ensinar e aprender. Segundo Nóvoa (1992) as 

problemáticas de investigação se ampliam para além do que constitui o desafio do “ensino 

eficaz” e se desdobram em questionamentos relacionados à própria formação docente, de 

maneira bem específica no desenvolvimento e nas aprendizagens profissionais. E ainda 

segundo Tardif (2002), essa ampliação também se faz nos percursos formativos e na 

construção das identidades profissionais dos professores.  

Partindo dessas discussões temos como problema de investigação: De que maneira a 

utilização de softwares computacionais pode contribuir para a formação inicial dos 

licenciandos em Física no Instituto Federal do campus Pontes e Lacerda. 

Nessa presente proposta de investigação estão previstas ações como adquirir conceitos 

básicos ligados ao uso de software para resolução numérica de modelos e simulação de 

fenômenos físicos e também dos conceitos de lógica para elaboração de soluções 

computacionais para problemas físicos. As habilidades básicas para o uso de software 
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selecionado (Scilab) e a elaboração de simulações de eventos físicos não complexos também 

são ações previstas nessa proposta. 

 

2. Objetivos 

 
       A formação dos professores é objeto de estudo que vem ganhando espaço nas pesquisas em 

educação. Dessa forma é necessário que novas abordagens no ensino que possam contribuir para o 

enriquecimento da formação docente sejam alicerçadas de maneira que o processo de ensino-

aprendizagem seja cada vez mais favorecido. Na Física um grande número de estudantes acaba por ter 

dificuldades na compreensão dos fenômenos físicos. Essa dificuldade muitas vezes se dá pela forma 

como o conteúdo é apresentado para o aluno. O uso de recursos tecnológicos como softwares 

educativos, pode contribuir para a construção dos conceitos da física básica e tornar as aulas dos 

professores mais agradáveis.  Espera-se, também,  com esse trabalho, contribuir para a produção de 

materiais pedagógicos os quais podem vir a facilitar o trabalho docente e , ainda,  que esta pesquisa 

possa promover junto, aos professores envolvidos, a conscientização da importância de se explorar os 

recursos computacionais envolvidos, promovendo a articulação entre a teoria e a prática, bem como 

desenvolver experiências metodológicas de programas com a utilização de programas para simulação 

de fenômenos físicos. 

3. Revisão da literatura 

       As discussões empreendidas sobre a aplicação de simulações computacionais para o 

ensino de Física básica estão imersas em um contexto de crítica ao processo tradicional de 

ensino e aprendizagem. A aprendizagem mecânica e fundamentada na repetição de 

procedimentos são alvos dessas críticas no atual contexto das pesquisas educacionais. A 

aplicação de “fórmulas” no ensino de física básica tem sido enfatizada nas resoluções de 

exercícios, o que sugere mudanças, conforme a citação abaixo: 

“Muitas vezes o ensino de Física inclui a resolução de 

inúmeros problemas, onde o desafio central para o aluno 

consiste em identificar qual fórmula deve ser utilizada. 

Esse tipo de questão, que exige, sobretudo, memorização, 

perde sentido se desejamos desenvolver outras 

competências." [Brasil, 2006]  

       De acordo com Heineck (1999), muitos alunos perdem o interesse pela Física e de outras 

áreas afins, devido a dificuldade em assimilar os fenômenos físicos, principalmente no 

período de escolarização. Segundo ele, isso ocorre pela forma em que os conceitos são 

apresentados, ou seja, muito distantes da prática e com pouco ou nenhum relacionamento com 

fatos do cotidiano.  

       É, portanto, possível estimular a aprendizagem dos estudantes com o apoio de métodos 

experimentais a fim de desenvolver as técnicas de investigação. Os recursos didáticos são 

considerados uma ferramenta para a compreensão dos conceitos e das leis da Física. Ainda 

neste sentido, Fiolhais (2002) afirma que a experimentação desempenha um papel 

insubstituível no ensino da Física, ou seja, somente através de experiências reais é possível 

criar entre os alunos um ambiente particularmente rico do ponto de vista pedagógico, que 

ajude a substituir conceitos teóricos por constatações científicas. 

       Conforme Ausubel (2000) essa perspectiva de aprendizagem se dá de maneira 

significativa. Pois de acordo com essa teoria, os conceitos são construídos não de maneira 

arbitrária, mas com forte relação do cotidiano, buscando ligação com os subsunçores dos 

educandos. Ou seja, essa aprendizagem se dá de maneira não-arbitrária (ou substantiva), em 

contraposição a aprendizagem mecânica. A partir daí o aluno pode falar ou escrever sobre 
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determinado conceito sem precisar repetir algo memorizado, pois o que aprendeu está 

presente na sua estrutura cognitiva [Moreira, 1999]. 

 

4. Metodologia 

 

       A presente pesquisa se constrói sob uma perspectiva de investigação qualitativa, onde por 

sua vez se especifica numa abordagem narrativa, pois segundo Nóvoa e Finger (2006) esse 

tipo de pesquisa se consolida cada vez mais entre as investigações na área da educação, pois 

apontam para uma superação de “uma concepção fragmentada do ser humano”. Os estudantes 

farão, no final da pesquisa um relato da experiência vivida ao longo do projeto. 

       Uma forma de potencializar o diálogo é favorecida por meio deste tipo de investigação, 

por isso penso que esta abordagem seja a mais adequada para o empreendimento 

investigativo. Faremos nesse trabalho a aquisição dos conceitos básicos ligados ao uso de 

software para resolução numérica de modelos e simulações de fenômenos físicos, dos 

conceitos de lógica, para elaboração de soluções computacionais para problemas de física, das 

habilidades básicas para o uso de software selecionado (Scilab), e elaborar simulação de 

fenômenos físicos não complexos aplicados ao ensino de Física para alunos do ensino médio. 

       A pesquisa será desenvolvida com alunos quarto e sexto semestre letivo do curso de 

Licenciatura em Física do IFMT/Pontes e Lacerda, durante o segundo semestre do ano de 

2014 e início do primeiro semestre de 2015. 
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RESUMO: Refletir sobre as práticas sociais, em um contexto marcado pela degradação contínua do  

ambiente e do seu ecossistema, cria uma necessária articulação com a produção de sentidos sobre a 

sustentabilidade. Dessa forma, esta pesquisa se propôs a dialogar com os autores e atores do contexto 

educacional, a fim de identificar os problemas vividos no cotidiano escolar que provocam degradação 

socioambiental e, a partir disso, fazer momentos de diálogos e debates coletivos no espaço escolar, 

visando mudanças de comportamento, atitudes, valores e uma nova interpretação da realidade vivida, 

com foco na apreensão de práticas sustentáveis no cotidiano escolar. Foram entrevistados 115 alunos 

dos 321matriculados no Ensino Médio Integrado, para obtenção de uma lista livre (freelist) dos 

problemas ambientais identificados pelos alunos no cotidiano escolar do Campus Confresa. Na lista 

livre, os problemas ambientais mais enfatizados foram: luz ligada sem necessidade com 26% das 

indicações, falta de lixeira com 22%, papeis no chão com 13% e lixo espalhado pelo campus, com 

12% das indicações. Feito isso, foram realizados cinco momentos de diálogos e debates sobre as 

questões identificadas acima, com os alunos do ensino médio dos cursos técnicos de Alimentos e 

Agropecuária. O desafio que se coloca é de formular uma educação ambiental que seja crítica e 

inovadora em dois níveis: formal e não formal. Assim, ela deve ser acima de tudo um ato político 

voltado para a transformação social. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade, educação ambiental, cidadania. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Sustentabilidade é um termo controverso, pois geralmente é confundido com a noção 

de desenvolvimento sustentável, que muitas vezes é dado como sendo uma definição 
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amplamente conhecida e de senso comum. Entretanto, sustentabilidade opõe-se ao de 

desenvolvimento sustentável, principalmente, na sua interpretação hegemônica que prioriza o 

desenvolvimento nos moldes capitalistas (REIGOTA, 2007). Sustentabilidade implica, 

portanto, uma inter-relação necessária de justiça social, qualidade de vida, equilíbrio 

ambiental e a ruptura com o atual padrão de desenvolvimento (JACOBI, 2003). Nesse 

sentido, estudiosos concluíram que só o conhecimento não se faz satisfatório, sendo 

necessário atuar na prática para que os indivíduos possam aprender a ler e a interpretar sua 

realidade e seu entorno. Por fim, o objetivo da presente pesquisa foi dialogar com os autores e 

atores do contexto educacional, a fim de identificar os problemas vividos no cotidiano escolar 

que provocam degradação socioambiental e, portanto, comprometem a sustentabilidade da 

vida, com foco da adoção de práticas sustentáveis no cotidiano escolar. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Confresa, 

situado em Confresa, município localizado no Nordeste mato-grossense a 1.165 km da capital 

Cuiabá. Para responder aos objetivos, foram utilizadas técnicas de pesquisa qualitativa e 

quantitativa. Desse modo, o método qualitativo englobou técnicas como: entrevistas 

estruturadas (LUDKE; ANDRÉ, 1998). Os métodos quantitativos foram obtidos através de 

listas livres – free list (BERNARD, 2006). A entrevista estruturada foi feita com perguntas 

organizadas da mesma maneira e na mesma ordem a todos os entrevistados visando a 

obtenção da lista livre, uma técnica simples, mas muito  poderosa  (BERNARD,  2006) que  

foi usada  com  objetivo  de  identificar os problemas socioambientais vividos no cotidiano 

escolar. 

Após a lista livre foram feitos momentos de sensibilização e educação ambiental com os 

alunos dos cursos técnicos em Agropecuária e Alimentos e envolvimento em uma caminhada 

ecológica realizada com a participação de várias instituições do município de Confresa. Esse 

evento denominado de Caminhada Ecológica foi promovido pela Secretaria de Agricultura e 

Meio Ambiente com o apoio Prefeitura Municipal de Confresa e demais instituições de ensino 

do município. A proposta era obter um momento reflexivo sobre o meio ambiente, realizado 

em forma de uma caminhada e pedala composta principalmente por jovens, pois os mesmos 

têm o direito e o poder de instruir os demais indivíduos da sociedade e são eles que darão 

continuidade a mesma. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos na lista livre mostrou que os problemas ambientais mais percebidos 

e identificados pelos alunos entrevistados foram: luz ligada sem necessidade, seguido por 

falta de lixeiras, papeis no chão, lixo espelhado pelo campus, ar condicionado ligado sem 

necessidade, água desperdiçada nos bebedouros, falta de compostagem com as sobras de 

comida do restaurante, falta de reciclagem de papel, falta de árvores e necessidade de 

sensibilização dos alunos (Gráfico 1). 

Com a Caminhada Ecológica e os momentos de sensibilização, reflexão e educação 

ambiental promovidas com os alunos, tivemos como resultado a interação de todos e seu 

desempenho em prol da causa do meio ambiente. A sensibilização realizada não foi focada 

somente para a reciclagem de matérias, também visamos o enriquecimento do pensamento 

real sobre sustentabilidade que deve partir de todos na sociedade para que possa surtir efeito. 
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Gráfico: Problemas ambientais identificados pelos alunos através da lista livre. 

 

Assim, Além da caminhada ecológica desenvolvemos práticas com os alunos da 

instituição (Figura 1) e, também efetuamos a arborização do campus (Figura 2).  

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a realização da pesquisa em forma de free list, concluímos que haviam problemas 

ambientais dentro do âmbito escolar do Campus Confresa. Com as ações de sensibilização 

desenvolvidas com os alunos, notamos a diminuição destes problemas e a percepção dos 

alunos a respeito de que eles são os agentes causadores da poluição. 

Os alunos notaram a sua importância na diminuição da poluição do ambiente que 

vivemos, a percepção deles sobre o que nossas ações influenciam na sustentabilidade e o que 

Figura 1: sensibilização dos alunos Figura 2: arborização do campus 
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pode ser feito para melhorar. Podemos afirmar que as ações desenvolvidas resultaram em um 

lugar onde possamos desenvolver-nos profissionalmente e socialmente com consciência 

socioambiental, nos lembrando de que a luta pela sustentabilidade nunca deve terminar.  
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Resumo: Este trabalho apresenta algumas propostas de materiais didáticos digitais que foram 

desenvolvidos por meio de pesquisa durante um projeto executado entre os anos de 2012 e 2013 com o 

apoio do IFMT e do CNPq. Esses materiais contaram com a participação de alunos bolsistas e 

voluntários do curso técnico em química integrado ao ensino médio. Atualmente, uma proposta 

semelhante vem sendo desenvolvida. Estes materiais estão inseridos no que denominamos de 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e segundo pesquisas, estas tecnologias podem 

contribuir significativamente nos processos de ensino-aprendizagem uma vez que, no caso de ciências 

como a química e a biologia, muitos conceitos são construídos de maneira abstrata. Não é possível, por 

exemplo, visualizar um átomo ou uma mitocôndria a olho nu, logo, é necessário desenvolver modelos 

para que o conceito seja compreendido pelos alunos e, os recursos digitais potencializam esse 

desenvolvimento. 

Palavras-chave: Ensino de química, TIC, material didático. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O ensino de conteúdos relacionados as ciências naturais (física, química e biologia), são 

considerados de difícil compreensão pela maioria dos alunos segundo os professores destas 

áreas, logo, a aprendizagem é comprometida uma vez que o aluno não assimila o significado 

daquilo que está sendo proposto. Essas dificuldades estão possivelmente associadas a conteúdos 

abstratos, portanto, são referentes a objetos que não são palpáveis, como por exemplo, um 

átomo ou uma molécula (FURIÓ e FURIÓ, 2000). 

 Na tentativa de diminuir essas dificuldades na aprendizagem, pesquisadores apontam o uso 

de recursos computacionais como um forte aliado no desenvolvimento do conhecimento 

(GIORDAN, 2008; MELLO, 2009). 

 Sendo assim, a elaboração de materiais didáticos em conjunto entre professores e alunos, 

colocam esses últimos como protagonistas do processo, tornando-os mais atuantes na 

construção da própria aprendizagem, potencializando o desenvolvimento cognitivo, além da 

atuação em um trabalho multidisciplinar. 

  

2. PROBLEMAS DE APRENDIZAGEM E POSSÍVEIS SOLUÇÕES  

 

Os problemas de aprendizagem apresentados por alunos podem estar associados a diversos 

fatores, tais como, problemas emocionais, domésticos, dificuldade de abstração, à metodologia 

empregada pelo professor, entre outros. Neste estudo, as discussões serão conduzidas em uma 
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perspectiva que envolve o contexto de sala de aula (inclui-se laboratórios, aulas de campo, 

pesquisa), envolvendo alunos, professores e materiais didáticos. 

O ensino e a aprendizagem de conceitos científicos necessitam de teoria, construção e 

reconstrução de modelos que permitam ao aluno, interpretar os fenômenos e significa-los por 

meio da elaboração de explicações (SOUZA e CARDOSO, 2008). 

O aluno muitas vezes tem que imaginar e compreender desenhos (às vezes muito ruins) 

feitos pelos professores no quadro negro, para tentar entender, por exemplo, um modelo 

atômico ou a estrutura de uma molécula. Situações semelhantes também ocorre em outras 

ciências naturais, como a física e a biologia. Essa visualização do fenômeno feita através do 

quadro negro nas condições descritas, torna o aluno um mero espectador. É necessário dar 

importância ao desenvolvimento do raciocínio como complemento do conhecimento empírico, 

estimulando a prática do pensar cientificamente, estabelecendo uma contraposição ao uso da 

simples reprodução de conteúdo ou regras de memorização.  

De acordo com Heidrich, (2009) e Lévy (1993), quando o aluno participa ativamente na 

construção do próprio conhecimento, é possível despertar nele um pensamento mais reflexivo, 

crítico e científico, estimulando seu raciocínio e imaginação, o que o levará a entender 

significativamente a importância das ciências. 

Sendo assim, considerando que o uso de recursos computacionais proporciona a 

manipulação de objetos virtuais e que cada vez mais estão sendo aplicados a educação, acredita-

se que estes recursos podem promover melhorias significantes no processo de ensino-

aprendizagem, pois, podem ampliar o conceito de aula e despertar o desenvolvimento cognitivo 

do indivíduo (BRITO, 2001; MELLO, 2009). 

 Diversos autores, entre eles Giordan (2008), Lévy (1993) e Mello (2009), defendem que a 

utilização de TICs nos processos educacionais podem tornar as aulas mais atrativas, dinâmicas, 

além de possibilitar a visualização do fenômeno em nível macro e microscópico de modo que 

não é possível no livro didático, uma vez que no computador, é possível criar, simular e 

manipular objetos, facilitando a visualização do fenômeno em vários níveis e assim, promover 

a compreensão ou construção do conceito proposto. 

 A informatização potencializa a capacidade humana de imaginação e devido a forma 

iconográfica em que os aplicativos e softwares são apresentados, a aprendizagem se torna 

intuitiva e dinâmica, desencadeando também, uma aprendizagem por descoberta. Essa 

característica foi observada no desenvolvimento dos trabalhos, uma vez que todos os 

participantes não possuem ou possuíam cursos específicos na área de informática. 

Quanto maiores as possibilidades de conhecimento dos fenômenos, maiores as 

possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo. A ação deliberada de 

colaboração entre os alunos envolvidos e o professor, durante os trabalhos, resulta em um 

desenvolvimento conceitual muito além dos meios didático-metodológicos tradicionais 

(NAVES e ECHEVERRÍA, 2014). 

Neste cenário, a escola tradicional, muitas vezes centrada no professor e no livro didático, 

deve dar lugar a uma escola que assuma um papel que vai além de seus muros, ser um ambiente 

de ensino e aprendizagem que participa e atua na evolução do indivíduo junto à sociedade, 

devendo atuar efetivamente na mediação da construção do conhecimento por meio das 

ferramentas que a informatização proporciona e promovendo a inclusão digital. 

 

3. RESULTADOS 

 

Apresentaremos aqui, alguns materiais desenvolvidos pelos alunos e professores. 

Ressaltamos o envolvimento dos alunos na busca de subsídios, sob orientação dos professores, 

para o desenvolvimento dos materiais. Um dos materiais desenvolvidos traz a explicação de 

como utilizar um microscópio (Figura 1) e foi elaborado por um grupo de alunos com objetivo 
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de explicar as partes e o mecanismo de funcionamento do microscópio. O vídeo também possui 

áudio com a narração do que está sendo apresentado. A elaboração do material contou com a 

participação dos professores envolvidos no projeto e fez parte da avaliação da disciplina de 

Análise Instrumental. 

 

 
 

Figura 1: trecho do vídeo sobre microscópio. 

 

Um Quiz sobre utensílios de laboratório e normas de segurança (Figura 2), foi desenvolvido 

com o objetivo de servir de reforço no estudo desse conteúdo. Nesse material, o aluno tem um 

tempo para responder as questões e ao final, é apresentado o resultado, sendo possível verificar 

quais questões estão certas e erradas. Caso o aluno queira responder novamente, o sistema 

reorganiza as questões em uma nova sequência. 

 

 
 

Figura 2: material sobre utensílios e normas de segurança em laboratório. 
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Para divulgação dos materiais, encontra-se em fase de desenvolvimento um site que pode 

ser acessado no endereço http://portal4elementos.wix.com/ensinodequimica, onde qualquer 

pessoa pode ter acesso aos materiais. Há ainda, outras propostas de materiais didáticos em 

desenvolvimento. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que é cada vez mais fácil o acesso a informação por meio da informatização 

dos processos, um material didático elaborado em formato digital não precisa dar conta de todos 

os conteúdos sobre um determinado tema, entretanto, pode constituir-se de uma janela para 

outros conteúdos em outras perspectivas, oferecendo estratégias pedagógicas interativas, que 

incentivem o aluno a buscar e participar da construção do conhecimento científico, 

proporcionando aos indivíduos envolvidos no processo – alunos e professores – criarem novas 

formas de dar significados ao que está sendo ensinado e/ou aprendido.  

Trabalhar com o aluno em um ambiente de construção e reconstrução de conceitos com 

aporte tecnológico, enriquece e deixa à aula mais atrativa, torna o ensino mais dinâmico e o 

aluno mais participativo em sua aprendizagem e também, pode constituir-se de um instrumento 

de pesquisa e avaliação conforme descrito anteriormente. 
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Resumo: O uso de metodologia convencional é ainda bastante rotineiro na disciplina de 
Ciências, para o Ensino Fundamental. A partir desse pressuposto, o presente trabalho teve como 
objetivo apresentar o lúdico como uma nova ferramenta metodológica para auxiliar no processo 
ensino/aprendizagem. O lúdico aborda características mais atrativas e estimulantes, tais como: 
criatividade, emoção, elaboração de regras, socialização e inclusão, proporcionando ao 
estudante um ambiente de aprendizagem. O trabalho foi desenvolvido numa escola pública da 
cidade de Juscimeira, durante duas semanas do mês de setembro com uma turma do 6º ano, com 
base no conteúdo “água no planeta Terra”. Os jogos e regras foram elaborados e desenvolvidos 
pelos próprios estudantes, durante as aulas. No decorrer da pesquisa foi verificada reações 
bastante positivas dos estudantes quanto aos seguintes aspectos: motivação, interação e 
socialização, bem como, a assimilação do conteúdo. Com os resultados obtidos é possível 
perceber que o lúdico constitui num suporte valioso para um trabalho bem sucedido em sala de 
aula. 

Palavras-chave: Lúdico, Ferramenta metodológica, Ensino de Ciências. 

 

INTRODUÇÃO 
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Falar sobre educação e dos problemas que a cerca não é fácil, apesar de que, já tivemos 
dias piores nas escolas públicas brasileiras. Ensino de má qualidade, fuga escolar, problemas 
políticos entre outros, parecem ser os motivos principais de busca a novas metodologias de 
ensino. Este Trabalho propõe a utilização do lúdico, como uma alternativa viável e estratégica, 
já que essa atividade pode preencher lacunas deixadas pelo método de transmissão-recepção, 
favorecendo a construção pelos estudantes de seus próprios conhecimentos. 

A palavra lúdica vem do latim “ludus”, que significa jogos e diversão. Que tem o 
divertimento acima de qualquer outro propósito, simplesmente pelo prazer. Pensando no 
desenvolvimento intelectual do indivíduo é interessante fazer a junção de jogos mais ensino que 
resultará em aprendizado.  

O jogo didático, apesar de, facilitar a assimilação do conteúdo de forma motivadora e 
divertida é tido também, como uma atividade absolutamente séria. Segundo Almeida (2007), o 
ato de jogar e de brincar envolve atitude tão séria quanto ao ato de trabalhar. Para executá-lo é 
indispensável agilidade, raciocínio, concentração, percepção e outros. Neste ponto de vista, vale 
defender que cada jogo, por mais simples que seja está cheio em maior ou menor intensidade, de 
aprendizados de funções essenciais ao desenvolvimento cognitivo do ser humano. 

Neste sentido, essa pesquisa trata o lúdico como sendo uma ferramenta metodológica 
eficaz para auxiliar o estudante no seu processo de aprendizagem. Como também irá colaborar 
com o educador que deseja modificar ou aprimorar sua ação pedagógica, propondo esclarecer a 
seriedade do desenvolvimento das atividades lúdicas em sala de aula. O trabalho de forma 
lúdica se enquadra nas normas dos Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais no 
ensino fundamental (PCNs 1998) segundo o qual, representa um subsídio significativo no 
ensino.  

Nesta perspectiva o presente trabalho objetiva aplicar e avaliar as atividades lúdicas 
como metodologia de aprendizagem em Ciências para estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental, a presente pesquisa propõe a utilização do lúdico como instrumento metodológico 
que pode contribuir para um melhor aprendizado e assimilação de conteúdo. Buscando ainda: 
analisar o conhecimento prévio dos alunos em relação aos conteúdos; apresentar uma aula 
expositiva dialogada para as turmas sobre os assuntos; desenvolver atividades lúdicas em 
grupos e verificar os conhecimentos adquiridos através de observações. 
 
MATERIAL E MÉTODOS 

 
Em relação ao método de abordagem essa pesquisa se enquadra no método 

qualitativo. De acordo com Neves (1996), os métodos qualitativos trazem como 
subsídio ao trabalho de pesquisa, uma combinação de procedimentos de cunho coerente 
capazes de fornecer a melhor compreensão dos fenômenos. Além disso, essa pesquisa 
não aplica instrumento estatístico para coleta de dados. Neves (1996) ainda reforça que, 
a coleta de dados é feita pelo contato direto do pesquisador com o objeto a ser estudado. 
Nesse sentido, é necessário entender os acontecimentos, de acordo com a perspectiva 
dos participantes da circunstancia analisada e então, estabelecer a explanação do 
contexto estudado.  

A pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Fundamental Campos 
Sales, Rua: Porto Alegre, nº 706; Bairro: Centro, Juscimeira - MT. A mesma é 
composta por 35 funcionários e 339 alunos, atendendo nos períodos matutinos e 
vespertinos. Segundo o PPP (2013), a escola coloca-se com responsabilidade na 
construção de uma sociedade mais justa compromissada com a necessidade social da 
comunidade e de seus membros, procurando ser um agente transformador da mesma, e 
ao mesmo tempo ser o elemento intermediador dessas funções.  

A pesquisa foi direcionada aos alunos do ensino fundamental regular 3ª fase 2º 
ciclo (6° ano A), o conteúdo estudado foi sobre Água no planeta terra. Os estudantes 
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foram questionados a respeito do assunto para averiguação do conhecimento prévio dos 
mesmos, depois desta análise prévia explicou-se o conteúdo. Foi proposto trazer para a 
aula seguinte idéias de jogos sobre o conteúdo.  

Foi proposto ainda aos estudantes, que os mesmos apresentassem na aula 
consecutiva, idéias de jogos sobre o conteúdo a ser estudado pela turma, bem como, 
materiais para fazê-los, adequando-os de acordo com o conteúdo e, logo em seguida, 
elaboraram as regras dos jogos. 

Concluída essas etapas, começaram a elaboração dos jogos. Os jogos elaborados 
foram: Na trilha da água e Racha cuca água. Na aula seguinte, sucedeu a realização dos 
jogos. O procedimento de coleta de dados ocorreu durante todo o desenvolvimento da 
pesquisa, através do método de observação.  

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O jogo “na trilha da água” confeccionado pelos estudantes é constituído por um 
tabuleiro com casa em branco, casa com pergunta, cartão com pergunta, piões e notas de 
dinheiro de brinquedo. O jogo foi desenvolvido para jogar em equipes de cinco pessoas, cada 
aluno deveria escolher um peão que poderia ser nas cores (verde, branco, azul, rosa e amarelo) 
para mover sobre a trilha e colocá-lo na posição da largada. Cada participante joga um dado, 
para definir a ordem do jogo. Quem tirar o maior número será o primeiro; o que tirar o segundo 
maior número será o segundo, e assim por diante. Cada jogador teria que atirar o dado e, de 
acordo com o número nele indicado, mover a peça pelas casas da trilha. Se caísse na casa em 
branco não precisaria responder perguntas, ao cair na casa com pergunta o participante poderia 
escolher uma pergunta sorteada de 1 a 10 e obrigatoriamente responde-la. Respondendo 
corretamente ganharia uma nota no valor de (dez reais) e avançaria uma casa. Quem terminar 
todo o percurso vence a rodada e ganha um saquinho surpresa. Nessa atividade, foi observado 
que os estudantes mostraram interesse pelo jogo, de modo que, houve troca de conhecimento 
quando socializavam as respostas. Percebeu-se também a interação entre eles, desta maneira é 
afirmado por De La Taille, Oliveira e Dantas (1992) que, quando acontece interação do 
indivíduo com outras pessoas, ocorre também desenvolvimento na aprendizagem.   

O jogo “racha cuca água” também desenvolvido pelos estudantes, possui grande 
capacidade em estimular a memória. Foi confeccionado com papel cartão e fita adesiva, 
apresentando nomes e características iguais relacionada à água. As regras elaboradas foram: 
iniciar o jogo com quatro pessoas decidiram entre si qual iria começar jogando. Embaralhar as 
cartas viradas para baixo, o aluno vira uma carta e em seguida outra. Quando ele tiver retirado 
as duas cartas idênticas, ou seja, formando o par, terá direito a nova jogada. Se virar cartas 
diferentes, desvira as cartas e passa a vez para o próximo participante. Ganhará o jogo o 
educando que conseguir maio número de pares de cartas. 

Os alunos estavam empolgados e concentrados no jogo, apesar de apresentar regras 
simples promoveu processo de aprendizagem, à medida que cada indivíduo formava os pares, 
relacionavam os conceitos com o conteúdo, além da capacidade que esse jogo tem de estimular 
a memória. Outro fato observado durante a realização dos jogos foi à interação entre os 
estudantes, alguns alunos com dificuldade de socialização se interagiram com o grupo de forma 
significativamente satisfatória. Notou-se ainda que, através dos jogos os alunos põem em prática 
atitudes sociais muito relevantes para a vida em sociedade como respeito mútuo, 
companheirismo, colaboração, responsabilidade, iniciativa pessoal e grupal. Essas observações 
corroboram com as idéias de Ludwig (2006). 

Todos envolveram e participaram das atividades de tal forma que não queriam parar de 
jogar, mesmo faltando apenas três minutos para o término da aula. Isso comprova que os 
estudantes gostaram da proposta lúdica, pode-se verificar o entusiasmo e empenho deles em 
jogar. Desta forma, compreende-se que brincando se diverte e aprende a se expressar no mundo, 
inventando e reinventando novas possibilidades de jogos, aprendendo através de experiências.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi averiguado o conhecimento prévio dos estudantes em relação ao conteúdo água, tais 
como, o que eles conheciam a respeito da distribuição, desperdício e poluição da água. 
Observou-se que os objetivos foram executados com facilidades, proporcionando um processo 
de construção de conhecimentos como foi afirmado por Moreira e Masini (2001), que essas 
estratégias de ensino que parte do conhecimento prévio do indivíduo reforça que o estudante é o 
construtor do seu próprio conhecimento.  

 Mediante informações contidas nessa pesquisa pode-se considerar a importância de 
propor o lúdico como metodologia de ensino/aprendizagem na sala de aula, pois, aprende com 
prazer, alegria e diversão. Podendo considerar uma atividade capaz de promover interação 
social e construção de conhecimento, como afirma De La Taille, Oliveira e Dantas (1992). O 
emprego do lúdico como recurso pedagógico demonstra ser uma atividade interessante e eficaz, 
envolvendo ações que auxiliam na aprendizagem, devido o impulso natural do estudante 
mediante a ação de jogar e capacidade de envolvê-lo de maneira intensa e total.  

Diante disso, defende-se que, os jogos deveriam ocupar espaço na prática pedagógica 
dos educadores pelo fato de ser uma tática estimuladora e que acrescenta na aprendizagem de 
conteúdos, que na maioria das vezes, são amplos e abstratos. É bom destacar que os jogos 
pedagógicos devem substituir outras metodologias de ensino, servindo como suportes para o 
professor. Funcionando também como um potente motivador recurso didático para o estudante. 
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Resumo: Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IF) foram criados, no 

segundo mandato presidencial do Partido dos Trabalhadores, por força da Lei nº 11.892, de 

dezembro de 2008, sobre as estruturas dos antigos CEFET, que, por sua vez, substituíram as 

Escolas Técnicas Federais. Sua criação visava, basicamente,  ofertar educação profissional e 

tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando e qualificando cidadãos com 

vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia (BRASIL, 2008). Desde sua 

criação, o volume de matrículas nos IF, apenas no Ensino Médio Integrado, deu um salto 

exponencial de 77.074 (setenta e sete mil e setenta e quatro), no ano de 2008, para 543.853 

(quinhentos e trinta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e três), no ano de 2013, segundo dados 

fornecidos pelo Instituto Federal de  Mato Grosso (IFMT/ASCOM, 2013). Mesmo que aos IF 

tenham se vinculado, até 2003, 54 (cinquenta e quatro) mil servidores e mais de um milhão de 

matrículas (idem, 2013), ainda hoje não há significativos estudos sobre seu desempenho e função 

social efetiva, exceto em textos apologéticos veiculados pelo Ministério da Educação através da 

Setec. Isso se torna motivo de relativa preocupação porque nenhum estudo que não tome para 

entendimento a parte na sua relação com a totalidade pode deixar de ser fragmentário. 

  

1. A necessidade da educação 

       De acordo com a fortuna teórico-crítica de base marxiana, desde os “Manuscritos 

econômico-filosóficos de 1844”, de Karl Marx, até “Para além do capital”, de Mészáros, 

passando por Lukács e Sánchez Vázquez, o trabalho exerce função mediadora entre o ser 

humano e a natureza, sendo, mesmo, atividade sem a qual se extinguiria a humanidade. 

(Trabalho é mediação de primeira ordem.) Uma vez realizado o trabalho, ainda de acordo com 

as investigações de cunho materialista-histórico-dialético, o “homem” cria não apenas um 

produto fora de si, mas a si mesmo, reconhecendo-se na realidade que transformou e 

reconhecendo-se como ser transformado e transformador. (ANTUNES, 2009, pp. 21-2) 

       Entra em cena, neste ponto, de acordo com o Mészáros (2008), a “educação”. Em 

conformidade com o professor emérito da Universidade de Sussex, a educação, em seu sentido 

mais amplo, acompanha-nos a todos os lugares e para toda a vida, ajudando na assimilação do já 

descoberto, do mesmo modo que em seu desenvolvimento. Desta sorte, não apenas não 

precisamos reinventar a roda: podemos aprimorar tal invento com compostos mais novos, mais 

econômicos, mais viáveis, mais duráveis. Nas palavras de Paracelso, citadas pelo húngaro, “A 

aprendizagem é nossa própria vida, desde a juventude até a velhice, de fato quase até a morte; 

ninguém passa dez horas sem nada aprender”. (MÉSZÁROS, 2008, p. 21). 
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       Dando sequência ao raciocínio, julgo: preciso apontar, ainda que precariamente, que toda 

sociedade necessita produzir não apenas os recursos de que necessita para garantir sua existência 

circunstancial. Ela também precisa produzir modos/mecanismos para sua autorreprodução (sic), 

algo que, do mesmo Mészáros, recebeu o nome de “sociometabolismo” ou “metabolismo social”.  

       Comanda-se, agora, dizer que a passagem histórica de um sistema de trocas baseado na 

concepção da terra enquanto corpo inorgânico do “homem”, como sua extensão, (feudalismo) 

para um sistema de trocas pautado no acúmulo de excedentes (sistema de capital) – em termos 

reduzidos: o desenvolvimento da sociedade do capital (vulgarmente conhecido como 

“capitalismo”) – exigiu (e exige) que o supramencionado  “autorreconhecimento” do humano no 

produto de seu trabalho fosse anulado: para que se produza acúmulo para alguns, é preciso que o 

resultado do trabalho seja alienado de muitos, retirando-se o produto de seu produtor 

(ANTUNES, 2012, pp. 27-45) Em termos genéricos e esquemáticos, aí reside a primeira forma 

de alienação. (Alienação é uma mediação de segunda ordem). 

       Cabe(ria), então, à educação escolar, realizar, durante certo tempo, o inculcamento de certos 

valores e certos conhecimentos necessários para que se produzam mão de obra e comportamentos 

adequados à manutenção do atual modelo social (MÉSZÁROS, op. cit. p. 55). 

       Em consonância com o discípulo de Lukács, nos moldes do sistema do capital, a função não 

apenas da escola, mesmo em sua mais ampla acepção, mas de toda a educação (escola, família, 

mídia, religião etc.) é manter a atual essência da sociedade mesmo que se apresentem mudanças 

nas aparências. Em suas palavras: da maneira como estão as coisas hoje, a principal função da 

educação formal é agir como um cão de guarda ex-officio e autoritário para induzir um 

conformismo generalizado em determinados modos de internalização, de forma a subordiná-los 

às exigências da ordem estabelecida. (op. cit, loc. cit). 

 

2. Os intelectuais de novo tipo 

       Examinando deste modo, nenhuma reforma seria capaz de modificar a dinâmica dos 

acontecimentos, já que o capital se autorregula e é capaz de absorver tudo o que não promove 

uma mudança radical em seus interesses, sendo, portanto, irremediável, tendendo, inclusive, a 

procurar mecanismos que venham a tornar ainda mais precária a situação da classe trabalhadora, 

em função do que Mészáros (2011) qualifica como crise estrutural do capital. Entre tais 

mecanismos, podemos colocar em destaque o que a professora Lúcia Maria Wanderley Neves 

(2004) chama de “formação de um intelectual urbano de novo tipo”. 

       Esse novo tipo de intelectual urbano, de acordo com Neves, deve apresentar, como principais 

características: o aumento da capacitação técnica necessária à reprodução ampliada das 

relações capitalistas de produção e uma nova capacitação dirigente, com vistas a ‘humanizar’ as 

relações de exploração e de dominação burguesas, enquanto possibilidade histórica concreta. 

(NEVES, 2004, p. 9) 

       Há que se observar que o caminho para a formação desse intelectual foi iniciado ainda na 

década de 1980. Ainda em conformidade com Lúcia Neves, até o final dos anos de 1980 (1988, 

mais especificamente) havia, por parte da intelectualidade, um sentimento de bastante otimismo 

com relação à educação pública (cf. NEVES, 2011, p 230-1). Todavia, com o avançar dos anos 

foram se tornando mais e mais evidentes os projetos neoliberais para a conformação educacional 

brasileira.  

       Conforme Neves, Os anos de 1990 do século XX e os anos iniciais deste século no Brasil 

vêm sendo palco de um conjunto de reformas na educação escolar que buscam adaptar a escola 

aos objetivos econômicos e político-ideológicos do projeto da burguesia mundial para a 

periferia do capitalismo nesta nova etapa do capitalismo monopolista (2004, p. 1) 
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       Ainda de acordo com a professora,  

 Este projeto se propõe a realizar, em linhas gerais, a inserção submissa do 

Brasil ao capitalismo internacional, a implementação de um padrão de 

desenvolvimento econômico voltado para fora, privilegiando a entrada do 

capital internacional financeiro e produtivo, em detrimento da expansão do 

mercado interno, o desenvolvimento de políticas que regulamentam o aumento 

da superexploração da força de trabalho, a transferência da ciência e da 

tecnologia produzidas pelos países de capitalismo avançado, o 

desenvolvimento de um modelo de democracia baseada em estratégias de 

estímulo à conciliação de classes e ao desmonte das formas de organização 

social que se pautaram historicamente pelo combate à exploração e à 

dominação burguesas. (op. cit., loc. cit.)  

       A execução de tal projeto deu-se em três etapas: a primeira, encerrada com a implementação 

do Plano Real, consistia na fase do ajusto econômico; na segunda, ocorrida nos dois mandatos de 

Fernando Henrique Cardoso, houve um processo de reestruturação do Estado e de suas funções 

econômicas e político-ideológicas, já que passou de produtor direto de bens a coordenador de 

iniciativas privadas – e, como consequência desta reforma,  segundo Neves (op. cit., loc. cit.) “o 

Estado passa a se responsabilizar diretamente pela formação técnica e ético-política das massas 

trabalhadoras”; na terceira etapa, de acordo com Lúcia Neves,  

O Estado intensifica, com todos os instrumentos legais e ideológicos a seu 

dispor, o papel de educador, ou seja, de instrumento de conformação cognitiva 

e comportamental do brasileiro ao projeto de sociabilidade burguesa 

implementado nos governos anteriores. O governo Lula se propõe, portanto, a 

realizar um pacto nacional, em outros termos, a submissão consentida do 

conjunto da sociedade às idéias, ideais e práticas da classe que detém a 

hegemonia política e cultural no Brasil de hoje. Neste projeto de adaptação ou 

reeducação técnica e ético-política da população brasileira ao projeto de 

sociabilidade cujo horizonte se restringe à “humanização” do capitalismo, de 

acordo com os preceitos políticos da chamada Terceira Via (ou Nova 

Esquerda, nova Social-Democracia), neste projeto de neoliberalismo 

requentado e requintado (Lima, 2003) a educação escolar tem papel de relevo. 
(NEVES, 2004, pp. 3-4) 

 

3. Os Institutos Federais 

       É dentro deste contexto que surgem os Institutos Federais. E, conforme sabemos, sua criação 

foi realizada com base apenas em lei, sem que se atentassem, inclusive, para as realidades sequer 

para promover o atendimento à demanda dos mercado locais; uma contradição em termos, já que 

a própria “razão” da existência das escolas de técnicas e tecnologias é servir ao mercado. Sendo 

assim, portanto, a criação dos Institutos Federais deu-se apenas, em primeira instância, de modo 

formal: em um movimento de caneta, o chefe do executivo criou postos de trabalho, vagas de 

estudo e qualificação profissional em todo o país, agradando a população, um grande segmento 

de “intelectuais” e o empresariado. 

      Contudo, questões que se nos apresentam: poderiam os Institutos Federais estarem a compor 

uma rede de formadores de intelectuais de novo tipo?; caso a resposta seja afirmativa, de que 

modo os Institutos Federais estariam desenvolvendo esse trabalho de inculcar tais valores e 

habilidades? 
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       É possível que a resposta à primeira questão seja sim, uma vez que os estudantes oriundos 

principalmente do Ensino Médio Integrado de tais instituições devam, caso queiram continuar 

seus estudos, quase na totalidade, prestar contas de seu aprendizado ao Exame Nacional do 

Ensino Médio. As palavras de Falleiros (2005), ao tratar do processo de descentralização do novo 

Estado (neoliberal) e recentralização das estratégias político-pedagógicas para a conformação de 

classes do projeto de hegemonia da burguesia, são as seguintes: Na outra ponta desse processo 

de recentralização encontram-se os instrumentos de avaliação externos à escola, como o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Básica (Saeb), o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), que mais do que controle de 

“qualidade” da educação, legitimam os parâmetros preestabelecidos no núcleo central da 

burocracia estatal. (FALLEIROS, 2005, 219) 

       Desta feita, embora o Estado não obrigue os Institutos a seguirem os PCNEM, ao cobrarem 

certas competências e conteúdos no final de cada nível de ensino, acaba-se, indiretamente 

exigindo uma modalidade de formação de cidadão e de profissional.Restar-nos-ia saber, 

exatamente, quais seriam esses conteúdos e competências e de que modo eles são articulados ao 

processo de ensino. 
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Resumo:O projeto “A língua espanhola na Cultura Hispano-Americana” foi elaborado e 

executado em 2010, tendo em vista que a língua espanhola está muito presente no dia-a-dia 

do cidadão cacerense  pelo fato de Cáceres fazer fronteira com a Bolívia – pais que tem 

como idioma oficial a língua espanhola. Essa proximidade com a Bolívia motiva os alunos a 

aprenderem 0 espanhol e, isso sem contar que há uma exigência do próprio mercado de 

trabalho, pois Cáceres recebe um fluxo muito grande de bolivianos e muitas pessoas dessa 

nacionalidade residem e mantém negócios em Cáceres,. E de acordo com a lei nº 11.161 

sancionada em agosto de 2005, o ensino de língua espanhola integrará obrigatoriamente o 

currículo do ensino médio das escolas pública estatais de forma a possibilitar ao aluno a 

faculdade de cursa-lo ou não. Assim, o projeto desenvolvido em 2010, com continuidade em 

2011, tem a finalidade de oferecer aos alunos outro idioma para ampliação dos horizontes, 

como também a compreensão de uma nova forma de linguagem oral e escrita e a valorização 

de uma nova conduta. O projeto objetiva incentivar os educandos a se engajarem no 

processo de ensino aprendizagem da Língua Espanhola e a cultura hispano-americana, 

destacando a sua importância no contexto atual. o trabalho se deu com pesquisas 

bibliográficas, seminários, aulas culturais e aula à campo. Com a realização do projeto 

observamos que os alunos demonstraram maior interesse pelos estudos da língua espanhola, 

pois o seu conhecimento referente a língua ampliou e demonstraram respeito e valorização a 

cultura hispano-americana. 

Palavras-chave: língua espanhola, cultura, aprendizagem. 

 

É de grande valor a aprendizagem de ao menos uma língua estrangeira diante da 

evolução dos sistemas de informação, pois o conhecimento de uma segunda língua significa 

não só a ampliação de horizontes, como também a compreensão de uma nova forma de 

linguagem oral e escrita e a valorização de uma nova cultura. Logo é imprescindível que um 

aluno aprenda uma língua diferente da materna, durante sua vivência escolar. 

 Na Lei de Diretrizes e Bases de 1996, percebe-se que se busca dar ao ensino de 

línguas estrangeiras um lugar paralelo às outras disciplinas. O ensino de uma língua 

estrangeira passa a ser obrigatório a partir da quinta série do ensino fundamental, e no que se 

refere ao ensino médio, será incluída uma língua estrangeira moderna, como disciplina 

obrigatória, e outra de maneira optativa. 
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 De acordo com a Lei 11.161, sancionada pelo presidente da República em 

agosto de 2005, o ensino da língua espanhola integrará obrigatoriamente o currículo do ensino 

médio das escolas públicas estaduais de forma a possibilitar ao aluno a faculdade de cursá-lo 

ou não, a partir do 2º semestre de 2010. Ressaltando a importância de se assegurar ao aluno da 

rede pública estadual a oportunidade de desenvolver e ampliar novas formas de expressão, 

instrumentalizando-o para o acesso às novas tecnologias e ao mercado de trabalho que exige 

cada vez mais o domínio de um idioma estrangeiro.  

 Considerando que o CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos “Prof. 

Milton Marques Curvo” está situado na cidade de Cáceres – MT (Brasil), à 100 km de San 

Matias (Bolívia), em uma região de fronteira em que as populações estabelecem relações 

sociais, comerciais e culturais, o ensino de língua espanhola tende a contribuir para ampliar as 

situações comunicativas entre esses povos.  

Partindo do pressuposto de que a aprendizagem de uma língua estrangeira não se 

reduz apenas à sala de aula, mas que o processo de ensino aprendizagem se desenvolve na 

rua, ao se comunicar com as pessoas, lendo cartazes públicos, desenvolvendo atividades 

cotidianas, projeto visa envolver os professores da Área de Linguagem no processo de ensino-

aprendizagem de Língua Espanhola e das culturas hispano-americanas no decorrer das 

oficinas e aulas culturais do 1º e 2º Trimestre. E como encerramento das atividades realizar 

uma viagem com os educandos da 3ª Fase do Ensino Médio a cidade de San Matias na 

Bolívia.  

E por meio deste contato com a cultura e com a língua espanhola dos falantes nativos 

despertar nos educandos a motivação pelo estudo da língua estrangeira.  

O projeto objetiva Incentivar os educandos a se engajarem no processo de ensino 

aprendizagem da Língua Espanhola, destacando a sua importância no contexto atual e 

propiciar o contato com os falantes nativos da Língua Espanhola, e ainda Conhecer a cultura 

boliviana e as demais culturas hispano-americanas, reconhecer marcadores linguísticos 

próprios do idioma; assimilar algumas regras gramaticais a partir de textos específicos e 

traduzir e interpretar tirinhas, textos informativos, literários etc 

O trabalho está fundamentado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e tem como 

finalidade a complementação dos estudos e o exercício da cidadania, facilitando a entrada 

e/ou a permanência desses alunos no mercado de trabalho. A EJA se mostra como um novo 

caminho na ampliação de conhecimentos para pessoas que não puderam estar na escola no 

tempo adequado. Ao mesmo tempo, entendemos que o ensino/ aprendizagem de uma LE 

cumpre, na sociedade contemporânea, uma função social e, praticamente, quase todos que 

estão inseridos em um ambiente escolar, passam pela experiência de estudá-la.  

É preciso considerar que a EJA é interdisciplinar e que se caracteriza pela 

heterogeneidade, uma vez que nela se reúnem alunos de diversas idades com experiências de 

vida diferentes, com dificuldades particulares e até mesmo com leituras de mundo distantes. 

Acreditando que a leitura exerce uma função primordial no reingresso desses alunos à escola, 

discutimos a partir de alguns teóricos o papel da compreensão leitora em E/LE, 

O ato de ler permite ao ser humano uma maior compreensão do mundo. Silva (1987, 

p. 42-43) apresenta cinco funções da leitura importantes para a nossa reflexão: 

a) Leitura é uma atividade essencial a qualquer área do conhecimento e mais essencial 

ainda à própria vida do Ser Humano; 

b) Leitura está intimamente relacionada com o sucesso acadêmico do ser que aprende; 

e, contrariamente, à evasão escolar; 

c) Leitura é um dos principais instrumentos que permite ao Ser Humano situar-se com 

os outros, de discussão e de crítica  para se poder chegar à práxis; 
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d) A facilitação da aprendizagem eficiente da leitura é um dos principais recursos de 

que o professor dispõe para combater a massificação galopante, executada principalmente 

pela televisão; 

e) A leitura, possibilitando a aquisição de diferentes pontos de vista e alargamento das 

experiências, parece ser o único meio de desenvolver a originalidade e autenticidade dos seres 

que aprendem. 

Segundo os PCNEM precisamos adotar as teorias de letramentos e multiletramentos, 

pois a linguagem é vista como prática sociocultural. Essas teorias poderão ampliar a visão de 

mundo dos alunos, para trabalhar o senso de cidadania, desenvolver a capacidade crítica, 

construir conhecimento em concepção epistemológica contemporânea (que defende que o 

conhecimento não deve ser aprendido de maneira fragmentada). Como por exemplo, o 

trabalho com textos não autêntico que limitam nossa capacidade crítica e autônoma. (2006, p. 

113) 

Outra prática é a seleção de textos segundo o nível linguístico. A leitura não se limita 

ao que está impresso. A escolha de textos pode ser a partir de temas de interesse dos alunos e 

que propiciem reflexão sobre sua sociedade e ampliação da visão de mundo. ( PCNEM, 2006, 

p. 114). 

A prática do professor de língua estrangeira deve fazer com que o aluno amplie seu 

horizonte de comunicação do aprendiz para além de sua comunidade lingüística restrita 

própria, entenda, com isso, que há diversas maneiras de organizar, categorizar e expressar a 

experiência humana e realizar interações sociais por meio da linguagem e aguce o nível de 

sensibilidade lingüística do aprendiz quanto às características das línguas Estrangeiras em 

relação à sua língua materna. (PCNEM, 2006, p. 92). 

É importante saber que, ampliar a nossa noção de ler, pressupõe transformações na 

forma como vemos o mundo em geral e as culturas que nos cercam. Somos um Estado com 

peculiaridades diversas dos outros, já que fazemos divisas com países de língua espanhola, 

como a Bolívia. 

 O espanhol deveria ser o idioma estrangeiro prioritário, principalmente no nosso 

Estado, até como um tributo aos bolivianos que, em grande número, transitam em nosso país e 

que muito colaboraram para a nossa cultura. Já é tempo de percebermos que somos América 

do Sul e que alguns dos nossos Estados fazem fronteira com países de língua espanhola. 

 Como sabemos a língua falada pela quase totalidade de nossos vizinhos latino-

americanos está cruzando fronteiras. O MERCOSUL - Mercado Comum dos Países da 

América do Sul e o NAFTA - Mercado Comum dos Países da América do Norte, certamente 

forma fatores de grande influência para a divulgação do idioma.  

O trabalho com os alunos iniciou com a contextualização linguística, histórica e 

cultural sobre a Bolívia e demais países hispano-americanos, explicação sobre a origem da 

Língua Espanhola, praticas de leituras e interpretação de diversos gêneros textuais em língua 

espanhola, discussão sobre a atualidade e realização da visita à cidade de San Matias (Bolívia) 

no encerramento das atividades do 2º Trimestre. 

Após a realização do projeto observamos que, os alunos demonstraram mais interesse 

pela Língua Espanhola, procurando saber cada vez mais sobre a sua estrutura, e ainda 

passaram a respeitar e valorizar a cultura hispano-americana, observamos também que ao 

final do projeto, os professores da língua estrangeiras se mostram com mais entusiasmos em 

ensinar. Portanto podemos considerar os resultados alcançados como positivos. 
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Resumo: O presente trabalho buscou ser mais um instrumento nas mãos de pessoas interessadas em 

aprender a língua com o intuito de estabelecer comunicação, regular ou eventual, com usuários 

nativos dessa. Espera-se que esse estudo básico de LIBRAS possa ter reafirmado seu estatuto de 

sistema linguístico pleno, bem como ter permitido que o conhecimento ora explorado e adquirido 

possa ser traduzido em práticas que promovam e transformem em realidade o direito do surdo a ter 

acesso a sua língua natural, bem como que proporcione um conhecimento que se transforme em ações 

de comunicação efetiva com os já usuários da língua. 

 

Palavras-chave: Surdo, Libras, Inclusão 

 

 

1.   INTRODUÇÃO 

 

A Unidade Escolar como ambiente educativo inclusivo exige condições, pedagógicas e 

físicas, que assegurem o acesso e a participação independente de todos os alunos às atividades 

de formação desenvolvidas no cotidiano escolar. Garantir essas condições constitui-se um dos 

mais nobres lemas dos educadores e demais profissionais que atuam nesse segmento. Através 

de projetos e iniciativas elogiáveis por parte desses, os espaços escolares estão mais aptos 

para acolher as diferenças, sem restringir, limitar, discriminar e excluir. Nesse sentido, a 

Constituição Brasileira assegura, desde 1988, o direito à educação para todos, sem nenhum 

tipo de discriminação. Na escola todos devem sentir-se bem-vindos, acolhidos e atendidos em 

suas necessidades específicas. Porém, são muitas as situações em que os ambientes escolares 

estão inadequados e se constituem em empecilhos para uma educação inclusiva de fato. A 

inclusão, então, deve contemplar as necessidades específicas de cada indivíduo por, também, 

respeitar  a  capacidade  funcional  de  cada  um.  Surge,  então,  a  necessidade  de  uma 

requalificação dos espaços escolares adequando-os às necessidades dos diferentes alunos com 

ou sem deficiência para eliminar as barreiras arquitetônicas e comunicativas que limitam ou 

restringem o acesso para sua participação no ensino comum. 
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A acessibilidade escolar em seu pleno sentido não se limita, de fato, apenas às questões 

de cunho pedagógico. Um ensino de qualidade, que objetiva atender as diferenças dos 

educandos, tem, por detrás de sua organização, uma infraestrutura física e operacional 

compatível com a capacidade de as particularidades diferirem infinitamente. É, portanto, a 

diferença das pessoas que deve ser primada, especialmente quando se deseja ambientes 

acessíveis.  Ao  propor  ambientes  inclusivos,  ações  devem  ser  adotadas  na  direção  de 

reconhecer e valorizar tais diferenças humanas, para que as condições de acesso, atividade e 

participação dos alunos se concretizem. Como toda situação nova, a inclusão traz consigo 

novos desafios e também a necessidade de encontrar soluções inovadoras. Todavia, 

considerando-se   a   relevância   social   e,   por   uma   questão   de   consciência   ética   e 

responsabilidade profissional, é necessário que se questione sobre a qualidade e a adequação 

dos espaços escolares e que, diante disso, uma nova postura seja adotada. Vale também 

ressaltar a relevância da preparação do profissional para atender às especificidades dos que 

aqui buscarem educação de qualidade e inclusiva. 

 

2.   OBJETIVOS 

 

Não temos no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis, aluno com 

deficiência quer visual, quer auditiva, quer cadeirante. Isso porque não estamos prontos, 

espacial e pedagogicamente falando. Nós, professores, não sabemos o básico da língua de 

sinais para nos comunicar, minimamente, com um surdo. Buscou-se, por meio do presente 

trabalho, proporcionar mecanismos de inclusão efetiva e eficaz no IFMT, bem como criar um 

espaço de estudo da Língua de Sinais que receba Surdos e ouvintes, para aprendizagem dessa 

modalidade de comunicação, oferecendo-se ensino da modalidade formal oficial da Libras aos 

Surdos e ouvintes. 

 

3.   METODOLOGIA 

 

Desenvolvi, em finais de 2013 e início de 2014, o presente projeto de extensão cujo tema 

é ¨Formação para inclusão de aluno surdo¨ e que teve como principal objetivo proporcionar o 

início de uma inclusão efetiva no Instituto Federal de Mato Grosso, campus Rondonópolis, 

por meio da divulgação de conhecimentos básicos da língua de sinais. Uma apostila foi 

elaborada para esse fim, com conteúdo voltado ao público alvo que comtemplava o projeto. 

As aulas aconteceram duas vezes por semana, com duração de duas horas em cada encontro. 

A sala foi organizada em semicírculo, considerando-se a característica dominante de Libras, 

qual seja, ser essa predominantemente visual. Essa condição ativa o que a Psicolinguística 

explica como “plasticidade cerebral”, a capacidade que o cérebro possui de se adaptar às 

circunstâncias e suprir a falta de um dos sentidos com o desenvolvimento acentuado do outro. 

A relação que o ser humano estabelece com o meio resulta, então, em grandes modificações 

em seu cérebro, proporcionando-lhe uma constante adaptação e aprendizagem ao longo de 

toda a vida. Sendo assim, o processo da plasticidade cerebral resulta em um ser humano mais 

eficaz. Abaixo, a “Figura 1” apresenta a turma que compôs o curso, seguida pela “Figura 2” 
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que mostra os alunos treinando e desenvolvendo pequenos diálogos que podem fazer parte 

do cotidiano com um surdo, considerando-se o vocabulário até então aprendido. 

 

 
 

Figura 1 - Turma que compôs o curso 

 

 
 

Figura 2 - Alunas desenvolvendo diálogo 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Durante o curso, tivemos a presença de surdos nas aulas. Esses nos contaram que estudar 

aqui é um sonho muito distante para eles, visto que ficariam isolados, com impossibilidade de 

interagir, pois, poucos, ou quase ninguém, são usuários da língua nativa deles. Houve 

significativa  relevância  do  curso  para  os  que  atuam  em  sala  de  aula,  pois  em  seus 

depoimentos relatavam-nos sobre a dificuldade que encontravam no exercício da profissão e o 

quanto aprender um pouco da história do surdo e da sua língua fez a diferença para eles. 

Também um pai de um garoto surdo frequentou as aulas e, em depoimento, relatou-nos o 

quanto aprender a conversar com o filho fez a diferença na família dele. 

Lacerda, ao analisar a problemática que envolve a inclusão e a educação bilíngue do 

aluno surdo, afirma que: “(...) para o aluno surdo,... será efetivamente melhor uma escola... 

em que ele tenha professores e companheiros que compartilhem com ele a língua de sinais, de 

modo a poder desenvolver-se o mais plenamente possível (...)” (LACERDA, 2000). 
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Sabemos que essa foi uma primeira de muitas outras ações a serem tomadas. Ressalto que 

aprender  LIBRAS,  uma  nova  língua,  demanda  tempo,  mais  que  seis  meses;  portanto,  o 

presente trabalho  objetivou  ser uma atividade constante, contínua,  ininterrupta em  nosso 

campus. O nível inicial é o básico, com aprendizado sobre a história dos surdos, sobre as 

particularidades da comunidade surda e sobre especificidades da língua. Também ter a 

presença se surdos no Instituto é divulgar para eles o espaço que também é deles; a educação 

de altíssimo nível que aqui há, pública e gratuita, é também direito deles. Espera-se, com esse 

projeto, a curto e médio prazo, o envolvimento dessa comunidade no aprendizado de uma 

nova língua, a LIBRAS, envolvimento esse já vivenciado por mim em experiência anterior. 

Também pretendemos que professores da rede pública de escolas próximas, que já estão nos 

procurando, efetuem suas matrículas no curso para que o aprendizado se estenda além dos 

muros do Instituto. Em um prazo um pouco mais longo, espera-se uma readequação do espaço 

físico do nosso campus para que pessoas com deficiência visual ou motora venham a ser parte 

de nossa comunidade. 

A situação  do  aluno surdo incluído  nos  faz  pensar no  texto  de Platão,  “O mito  da 

caverna”, presente no Diálogo: A República. Fazendo a analogia do mito com a realidade do 

aluno surdo, seus companheiros e professores, todos parecem ver apenas as sombras e os ecos 

e não compreendem que as relações escolares poderiam se dar de modo diferente. O texto de 

Platão  pode  nos  inspirar  em  alguns  pontos  aqui  apresentados.  Na  realidade  da  escola 

“inclusiva”, não são os alunos, quer surdos ou ouvintes, os responsáveis por voltarem à 

caverna e tentarem convencer seus companheiros de que existe uma realidade plausível de ser 

vivida. São os profissionais educadores, quer sejam esses professores, intérpretes ou 

pesquisadores, que conhecem a realidade escolar e a realidade da surdez, e não podem ser 

indolentes quanto a essa realidade.  São, sim, responsáveis por dar a conhecer os limites e os 

problemas enfrentados nas “cavernas da inclusão”. Tais profissionais têm ciência de que a não 

partilha de uma língua comum impede a participação em eventos discursivos que são 

fundamentais para a constituição plena dos sujeitos. 

 

REFERÊNCIAS BILIOGRÁFICAS 

 

AMARAL, L. Histórias da exclusão: e de inclusão? – na escola pública. In: CONSELHO REGIONAL 

DE  PSICÓLOGOS.  Educação  Especial  em  debate. SP:  Casa do  Psicólogo/ Conselho Regional 

de Psicologia, 1997, p 23-24. 

 

CAPOVILLA, Fernando César. RAFHAEL, Walkiria Duarte. MAURICIO, Aline Cristina L. Novo 

Deit-Libras: Dicionário Enciclopédico Ilustrado Trilíngue da Língua de Sinais Brasileira. 2. ed. rev. 

e ampl. – São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Inep: CNPq: Capes: Obeduc, 2012. 

Vol.1, Vol.2. 

 

CAPOVILLA, Fernando César. RAPHAEL, Walkiria Duarte. Enciclopédia da Língua de Sinais 

Brasileira: O Mundo do Surdo em Libras. 1. ed. São Paulo: CNPq: [Fundação] Vitae: Fapesp: Capes: 

Editora da Universidade de São Paulo, 2009. 

 

LACERDA, C.B.F. A inserção da criança surda em classe de crianças ouvintes: focalizando a 

organização do trabalho pedagógico. In: REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 23, 2000, Caxambú. 

Anais... Caxambú: ANPED, 2000. Disponível em: <www.anped.org.br> Acesso em: 10 jul. 2014. 

365 

http://www.anped.org.br/


DESENVOLVENDO A ARTE DE FALAR EM PÚBLICO 
 

 
 

Eliézer Polinati Silva 
Instituto Federal de Mato Grosso, 

Depto. Ensino, Campus Rondonópolis. 

Rua Ananias Martins de Souza, 861 -Vila Mineira- 

78721-520 – Rondonópolis – MT 

eliezer.silva@roo.ifmt.edu.br 

 

 

 

Resumo: A oratória é a arte de falar em público, e é formada por um conjunto de regras que 

constituem a habilidade do bem dizer, fundamentada em princípios de conduta. Embora a comunicação 

faça parte da nossa convivência e existência e seja um singular identificador do ser humano, comunicar-

se eficazmente é uma arte que nem todos dominam, embora todos tenhamos a possibilidade de fazê-lo. 

Nesse sentido, o projeto desenvolvido com os alunos dos primeiro, segundo e terceiro anos do ensino 

médio integrado visou a desenvolver neles a habilidade de falar em público.  

 

Palavras-chave: Oratória, Público, Técnicas. 

 

 

1.       INTRODUÇÃO 

 

       Os melhores comunicadores do mundo, a exemplo de Barack Obama, sabem que é 

impossível persuadir as pessoas somente através do que se fala, do discurso, e que os seres 

humanos são principalmente levados a agir por seus sentimentos. As sensações falam mais que 

o coração. E esses grandes comunicadores também sabem que todos os humanos têm 

mecanismos biológicos instintivos que os alertam para qualquer coisa que aparentar ou soar 

insegurança e que a manipulação e a exploração da ingenuidade são graves violações da 

confiança entre orador e plateia. Esses grandes comunicadores compreendem que para 

persuadir e motivar a audiência, eles têm que oferecer um verdadeiro prêmio toda vez que 

falarem: o prêmio de conseguires penetrar nos corações de seus interlocutores, persuadindo-os, 

não importa qual seja o tema.  

       Muito há em matéria de publicações que abordam o tema da oratória e, em sua maioria, 

com manuais de regras a serem seguidas para que se desenvolva a arte.  Porém, a habilidade de 

falar em público não se aprende somente na leitura de livros ou manuais, no máximo podemos 

ter uma compreensão próxima das razões de nossas falhas ou do quanto ainda teremos que 

avançar neste aprendizado. Somente com a interação em sala de aula e as dinâmicas envolvendo 

apresentações simuladas é que podemos perceber e aprender os segredos de como falar em 

público.  
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2.       OBJETIVOS 

 

       Os objetivos do curso estão em treinar o participante para se converter em um orador mais 

persuasivo, mediante sua integração pessoal com seu material, tema e auditório. Também 

procura ajudar seus participantes a identificar os recursos externos que realçam ou reduzem o 

efeito de uma apresentação, canalizando-os para usá-los de forma eficaz. Também busca treinar 

o participante para falar com o público e não para o público. Por fim, treinar o participante para 

projetar uma boa imagem pessoal e uma imagem positiva da organização que estiver 

representando quando no futuro exercício da profissão.  

 

 

3.       METODOLOGIA 

 

       Uma vez por semana, sistematicamente, há o curso de oratória em cada turma em que 

leciono, sendo uma turma de primeiro ano, uma de segundo, uma de terceiro, todas as três de 

ensino médio integrado em química. Porém, o trabalho é desenvolvido independente do curso 

ou do ano e já o venho realizando desde 2012 no Instituto Federal de Mato Grosso.   Logo nos 

primeiros contatos com a turma, explico-lhes sobre o curso de oratória, momento esse em que 

cada aluno recebe sua designação em que há a característica de oratória a ser cumprida. As 

características estão relacionadas à leitura exata, articulação, pronúncia, ênfase, volume 

apropriado, cordialidade, gestos, naturalidade, boa aparência, proferimento espontâneo, uso de 

ilustrações, argumentos convincentes, uso do microfone, boa distribuição do tempo, uso eficaz 

de perguntas entre outras características. Essas são tantas quantas o número de alunos da sala, 

geralmente 30, o que proporciona um bom número de aspectos de oratória a serem trabalhados. 

A explicação do ponto de oratória antecede à apresentação em uma aula e é explicada a todos 

na sala, de modo que todos saibam como aplicar as ferramentas em suas apresentações. O tema 

que os alunos apresentam é de livre escolha, desde que adequado à sala de aula e à idade. Há, 

então, abordagens de literatura, de assuntos triviais como a escolha da vestimenta adequada à 

ocasião, do surgimento do batom e de outros cosméticos, bem como temas mais densos, como 

violência doméstica e infantil, doenças sexualmente transmissíveis, poder consciente de escolha 

nas urnas, entre tantos outros. A apresentação é individual, com slides ou não, com música, 

dança ou não. O importante é que a característica de oratória que lhe fora designada seja 

cumprida. A aparelhagem para tanto, qual seja, uma caixa de som e o microfone, foram por 

mim adquiridas para esse fim. Cada apresentação tem um tempo determinado entre 5 e 10 

minutos, não podendo exceder a esse tempo a fim de que a aula propriamente dita não seja 

prejudicada. A avaliação acontece considerando-se a participação e o envolvimento do aluno 

no que lhe fora designado. Uma nota é atribuída no quarto bimestre a todos os que participaram, 

sendo essa nota componente das que farão média no último bimestre. Abaixo, algumas fotos 

dos alunos em suas participações no projeto. 
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Figura 1 – Aluna durante a apresentação 
 

 
 

Figura 2 – Aluno durante a apresentação 
 

 
 

Figura 3 – Aluno durante a apresentação 
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Figura 4 – Aluno durante a apresentação 

 

 

4.       RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

        Cada atividade de nossas vidas é uma espécie de comunicação, mas é através da palavra 

que o homem se distingue concretamente de outras formas de vida. Ele é o único, dentre todos 

os animais, que dispõe do dom da comunicação verbal e é da qualidade de sua palavra que 

melhor expressa sua própria individualidade, sua essência. Quando o homem se mostra incapaz 

de dizer claramente aquilo que deseja, seja por nervosismo, por timidez ou por um confuso 

processo de raciocínio, sua personalidade se anula, confunde-se, e a eficácia da comunicação 

fica comprometida. 

       Nesse sentido, trabalhar o curso de oratória com alunos do ensino médio tem sido relevante 

considerando-se os resultados obtidos. Angústias como o que fazer com as mãos durante a 

apresentação, como controlar o nervosismo, o uso adequado do vocabulário, entre outras, vêm 

sendo vencidas paulatinamente com a prática semanal do curso de oratória.  

        Muitos alunos apresentaram grandes superações em relação à timidez, ao nervosismo, às 

palpitações ao se depararem com um microfone, entre outros pavores. Todos os envolvidos no 

curso, porém, entenderam que a qualquer época, independentemente da idade, todos podem 

aprender a falar bem em público. O mais importante é ter a consciência de que já sabemos falar, 

de que esse aprendizado está pronto. O que temos de aprender é a usar a palavra em situações 

em que talvez não estejamos acostumados, como na frente de uma plateia, por exemplo.  
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Resumo: O tomate é uma oleirícola cultivada em larga escala no Brasil, possui comercialização 

destinada a indústria ou para a mesa. Em sua composição nutricional caracteriza-se por conter 

vitaminas como A e C além de alguns minerais. O híbrido Miramar (Lycopersicon esculentum) possui 

algumas vantagens quando comparado a outras variedades como: maior peso, resistência a intervenção 

de fungos e bactérias, coloração mais acentuada, melhor sabor e suculência.  O objetivo deste trabalho 

foi comparar a vida de prateleira entre tomates (Lycopersicon esculentum) vindo do Estado de Goiás e 

os produzidos pela Agricultura Familiar no município de Rosário Oeste, Mato Grosso. Para a 

realização das análises laboratoriais foram selecionados 60 (sessenta) tomates (Lycopersicon 

esculentum) sendo que 30 (trinta) foram da Agricultura Familiar e 30 (trinta) comercializados no 

Mercado Varejista do Porto, em Cuiabá. Foram mantidos nas mesmas condições de temperatura (a 

4°C) e acondicionamento (em sacos de papelão, unitariamente) para que não tivessem contato, 

interferindo assim no resultado final. As análises físico-químicas realizadas no laboratório de 

Bromatologia do Univag- Centro Universitário de Ensino foram: características físicas (cor), índice de 

pH, peso e sólidos solúveis totais. Estas análises puderam comparar as particularidades dos tomates 

(Lycopersicon esculentum) quanto à sua vida útil. 

 
Palavras-Chave: Lycopersicon esculentum; vida de prateleira; análises físico-químicas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

Segundo Borges; Castro (2005), o cerrado apresenta-se como o segundo bioma de maior 

extensão no Brasil, ocupando cerca de 2 milhões km², podendo chegar em torno de 23% da 

vegetação do país. Em Mato Grosso a partir da década de 70, o Cerrado começou a ser visto 

com outros olhos, e para os agricultores denominou-se como uma nova fronteira agrícola do 

país. 

Schneider (2006) afirma que o verdadeiro agricultor é aquele que assume a posição de 

protagonista do processo de modernização da agricultura. Em outras palavras o agricultor 

familiar não deve viver isoladamente, ou viver apenas de sua subsistência, e sim procurar 

formas de inovação tecnológica para o seu plantio e viver dele como renda, gerando lucros não 

somente para ele e sim para a sociedade. 

 No Ministério do Desenvolvimento Agrário (2010) consta que no Brasil existem mais de 

2 milhões de famílias de agricultores e destes 525,1 mil de famílias de assentados da Reforma 

Agrária. 

Conforme dados do MDA em parceria do INCRA de 1995-1996, existem em torno de 

4.664.506.178 de hectares destinados para a agricultura familiar, onde cerca de 270.410.000 

são de valor bruto da produção. 
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Mato Grosso (2009) revela que, o estado possui em torno de 21.542 famílias beneficiadas 

pela agricultura familiar, isso mostra que é possível a produção vinda de agricultores familiares, 

para abastecimento de mercados, feiras e centrais de comercialização. Todos os anos o Estado 

de Mato Grosso importa milhões de toneladas de produtos de origem vegetal vindo de outras 

localidades do país, principalmente do Estado de Goiás. 

Desta forma o produto é colhido e no mesmo dia é destinado à comercialização, 

aumentando a vida de prateleira do produto, diminuindo assim as injúrias que podem ocorrer 

desde o transporte, à temperatura do caminhão e o tempo de chegada até ao destino final, 

garantindo um produto de qualidade (FILGUEIRA, 2003). 

Entre a diversidade comercializada nas feiras da Baixada Cuiabana como na Central de 

Comercialização, foi escolhido o tomate salada, variedade Miramar (Lycopersicon esculentum), 

conhecida também como longa vida, por ser uma espécie de maior resistência (FILGUEIRA, 

2003). 

O objetivo desta pesquisa é comparar o tempo de prateleira entre tomates (Lycopersicon 

esculentum) variedade Miramar vindo de Agricultores Familiares, município de Rosário Oeste, 

Estado de Mato Grosso e tomates (Lycopersicon esculentum) variedade Miramar trazidos de 

Goiás, por meio de pesquisas bibliográficas e laboratoriais, visando à valorização dos produtos 

regionais. 

 

2 METODOLOGIA  

 

Os tomates da variedade Miramar, foram acondicionados em sacos de papel em 

temperatura de refrigeração a 4°C (Celsius), inibindo o contato entre os mesmos, sem 

interferência com a luz, de contaminações e umidade, seguindo ao parâmetro o IAL – Instituto 

Adolfo Lutz (ZENEBON et al., 2008).  

Foram realizadas análises para observar a vida de prateleira do tomate salada conhecido 

popularmente como tomate longa vida (SANINO et al., 2003). 

O método de procedimento foi feito por método de observação direta extensiva, 

apresentando a técnica de análise de conteúdo que “permite a descrição sistemática, objetiva e 

quantitativa do conteúdo da comunicação” (MARCONI & LAKATOS, 2001). 

“A estatística aplicada pertence à Matemática Aplicada, onde fornece métodos para coleta, 

organização descrição, análise e interpretação de dados para utilização dos mesmos na tomadas 

de decisões” (CRESPO, 2000). 

“Consiste em manter constantes todas as causas (fatores), menos uma, e variar esta causa, 

de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos caso existam” (CRESPO, 2000). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1       Peso, sólidos solúveis totais, pH, cor e textura 

Conforme o passar dos 15 dias de análise, pode-se perceber que os tomates foram perdendo 

peso, desta forma verifica-se que houve perda de água. A média da massa de cada tomate da 

agricultura familiar no início da investigação era de 139g, perdendo 8g ao final dos quinze dias. 

A média da massa dos tomates comprados no Mercado do Porto, oriundos de Goiás eram de 

119g e perderam 7g no decorrer dos dias. 

Após a de coleta de dados, foi feita a média de peso dos tomates, onde pode-se comprovar 

que os tomates da Agricultura Familiar apresentaram maior peso em relação ao comercializado 

no Mercado do Porto. E que a média de peso foi decaindo conforme o decorrer dos dias e 

mesmo assim os tomates da agricultura familiar continuaram com maior média de peso. Isso 

mostra que os tomates da agricultura familiar melhores, pois a atividade de água do alimento 

determina a qualidade do produto. 
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O índice de sólidos solúveis totais foi determinado pelo refratômetro de bolso, os dias 14 

e 21 de Outubro de 2010, para analisar o °Brix dos tomates, obtendo os seguintes valores médios 

conforme tabela 1. 

 

Tabela 1: Determinação de Sólidos Solúveis Totais. 

 

DETERMINAÇÃO DE ° BRIX 

 Agricultura Familiar Mercado do Porto 

14 de Outubro 3,11% 3,61% 

21 de Outubro 3,11% 3,61% 

 

Tanto no dia 14 quanto no dia 21 de outubro, o °Brix dos tomates prevaleceu o mesmo, 

não havendo alteração de sólidos solúveis totais. 

Comparando a porcentagem de sólidos solúveis totais em refrigeração, os tomates da 

Agricultura Familiar e do Mercado do Porto em temperatura de 4ºC, os tomates estudo de 

Sanino et al. (2002), obtiveram maior concentração de sólidos solúveis totais, com 4,75% após 

17 dias de estocagem. 

O índice de pH foi medido pelo pHmetro, nos dias 14 e 21 de outubro de 2010, 

considerando o valor médio conforme tabela 2 abaixo: 

 

Tabela 2: Índice de pH. 

 

ÍNDICE DE pH 

 Agricultura Familiar Mercado do Porto 

14 de Outubro 4,23* 4,22* 

21 de Outubro 4,9** 4,3** 

*Analisado no Laboratório de Solos do Univag. 

**Analisado no Laboratório de Físico-Química do Univag. 

 

O pH segundo pesquisa de Sanino et al. (2002), após 9 dias de acondicionamento em 

temperatura de 13ºC, constatou-se que a média do pH foi de 4,02 não apresentando grandes 

mudanças, verificou-se no entanto que em análise de pH dos tomates da agricultura familiar e 

os do mercado do Porto, também não apresentaram fortes mudanças de pH no primeiro dia, 

porém na segunda coleta viu-se que os tomates da agricultura familiar obteve-se maior 

indicador de mudança. 

Referente às características visuais dos tomates da agricultura familiar e compradas no 

Mercado do Porto, após sete dias de estocagem foram amolecimento do fruto e presença, 

avermelhamento e manchas marrons. Comparando com estudos de Sanino et al. (2002), 

apresentara características semelhantes quando acondicionados em temperaturas mais amenas 

(refrigeração), pode-se destacar que esses aspectos são causados por fungos e bactérias.  

Isso mostra que os tomates apresentados nessas condições estão impróprios para consumo, 

pois uma vez estando contaminados podem acarretar doenças. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como se esclareceu no início deste trabalho, o tomate é uma oleirícola importante para a 

saúde do homem. Contêm vários componentes essenciais de prevenção contra o câncer como o 

licopeno. 
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Entre as inúmeras variedades existentes, foi analisado o híbrido Miramar, tomate 

desenvolvido em laboratório para que o agricultor possa adquirir uma maior produtividade em 

sua plantação. 

Assim após pesquisa e análise pode-se verificar que os tomates da Agricultura Familiar 

obtiveram maior vida de prateleira, pois a perda de peso em média foi menor quando 

comparados aos vindo de Goiás, porém verificou-se menor quantidade de sólidos solúveis totais 

quando comparados aos tomates goianos. 

Nessa visão torna-se claro que fatores extrínsecos como o transporte, tempo de locação, o 

clima, o tipo do solo, o acondicionamento da embalagem e a água contribuem para que o 

produto tenha uma melhor qualidade até o consumidor final. 

Dessa forma, se faz necessário uma política de valorização do produto regional, uma vez 

que o Estado de Mato Grosso é considerado o celeiro do Brasil, por que não ser uma referência 

em qualidade de frutas, verduras e legumes? 

O que pôde ser verificado no decorrer deste trabalho foi que o nosso Estado precisa de uma 

gestão, aonde procure incentivar a qualificação dos pequenos produtores rurais e dar subsídios 

para que possam ampliar as suas plantações. Somente assim, não se fará mais necessário a 

importação de produtos vindos outros estados do país, uma vez que aqui terá a capacidade de 

promover a sua produção, aumentando assim o PIB do Estado e garantindo produtos de 

qualidade para a população mato-grossense. 
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Resumo: O pedúnculo do caju possui varias propriedades nutricionais a coloração 

avermelhado do pedúnculo do caju Anacardiumoccidentale L quando maduros indica a 

presença de antioxidantes. Estes compostos, que estão presentes nos pedúnculos e nas 

amêndoas, em pequenas quantidades, representam até 25% do peso da casca da castanha de 

caju, de onde são extraídos para o aproveitamento industrial. Infelizmente, a maior parte da 

produção do pedúnculo do caju e desperdiçada no local da colheita. A obtenção de produtos 

de valor agregado a partir do pedúnculo, tais como polpa e doce em massa poderão vir a ser 

uma alternativa para agregar valor ao excedente da safra do caju. Neste contexto, este 

trabalho tem por objetivo processar o pedúnculo do caju nativo amplamente distribuído na 

microrregião do baixo Araguaia. Viabilizando um aproveitamento da produção excedente de 

caju em produto de maior valor comercial, priorizando as cidades de Confresa e Porto 

Alegre do Norte. 

 

Palavras-chave: Frutos Nativos; Processamento; Aproveitamento 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O pedúnculo do caju possui varias propriedades nutricionais a coloração avermelhado do 

pedúnculo do caju Anacardiumoccidentale L quando maduros indica a presença de 

carotenóides e flavonóides, estudos preliminares mostraram que este fruto é rico também em 

vitamina C. Tanto os carotenóides como os flavonóides, além de pertencerem a um grupo de 

pigmentos naturais, amplamente utilizados pela indústria de alimentos e farmacêutica, 

também apresentam propriedades funcionais; como atividade antioxidante. As propriedades 

biológicas do ácido anacárdico têm merecido atenção especial nos últimos anos pela 

medicina, por se apresentarem como inibidores de enzimas, além de possuírem propriedades 

antimicrobianas, anticoagulante e antitumor. Estes compostos, que estão presentes nos 
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pedúnculos e nas amêndoas, em pequenas quantidades, representam até 25% do peso da casca 

da castanha de caju, de onde são extraídos para o aproveitamento industrial. Infelizmente, a 

maior parte da produção do pedúnculo do caju e desperdiçada no local da colheita. A 

obtenção de produtos de valor agregado a partir do pedúnculo, tais como polpa e doce em 

massa poderão vir a ser uma alternativa para agregar valor ao excedente da safra do caju. 

Neste contexto, este trabalho tem por objetivo processar o pedúnculo do caju nativo 

amplamente distribuído na microrregião do baixo Araguaia. Viabilizando um aproveitamento 

da produção excedente de caju em produto de maior valor comercial, priorizando as cidades 

de Confresa e Porto Alegre do Norte. 

 

2. METODOLOGIA 
 

Para a elaboração da formulação amostra 2 (146) utilizou-se a mesma proporção de polpa e 

sacarose e 1,5% de pectina texturizer. As amostras também foram analisadas quanto aos 

seguintes parâmetros: pH (determinado em potenciômetro digital); índice de acidez em acidez 

titulável (AT); teor de sólidos solúveis (SS), determinado por leitura direta do índice de 

refração (°BRIX) em refratômetro de mesa Carl Zeis e razão SS/AT (BRASIL, 2005). A 

análise dos carotenóides e flavonoides foram realizadas por estimativa por espectrofotometria 

através do coeficiente da absorção dos elementos conforme descrito por Rodriguez-Amaya, 

(2001) , considerando os comprimentos de onda de absorção máxima . A avaliação sensorial 

do produto será realizada com a finalidade de se determinar o perfil sensorial e o índice de 

aceitação dos produtos, utilizando escala hedônica estruturada com nove pontos, 

correspondendo a desgostei muitíssimo (1) e gostei muitíssimo (9) com qual os provadores 

expressam o quanto gostaram/desgostaram das amostras. A codificação será feita com 

algarismos de três dígitos aleatorizados. Os resultados obtidos para polpa e doces serão 

analisados estatisticamente de acordo com (GULARTE, 2002). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O caju é composto de castanha - o verdadeiro fruto - e de um pedúnculo hipertrofiado - o 

pseudofruto dividindo-se em por 10% de castanha e 90% de (pseudofruto) pedúnculo, destas 

duas partes, a castanha é que apresenta a maior percentagem de industrialização. As 

características físico-químicas estão apresentadas na Tabela 1. Os resultados da análise 

sensorial para os diferentes atributos do doce de caju estão apresentados na Figuras 1. 

 
Tabela 1 - Valores médios obtidos para as características físico-químicas para o pseudofruto de caju. 

 
 

O pseudofruto do caju possui em sua composição teores significativa de carotenoides e 

vitamina C, também apresentaram um elevado índice de compostos fenólicos totais, como 

quercetina e os taninos os responsáveis pela adstringência observado no seu sabor. Os 

compostos fenólicos, carotenoides e a vitamina C apresentam propriedades biológicas 
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importantes como: proteção dos órgãos e tecidos contra o estresse oxidativos e a 

carcinogênese. Dentre os compostos fenólicos com propriedade antioxidante, destacam-se os 

flavonóides, que quimicamente englobam as antocianinas e os flavonóis (ESPÍN, 2000). 

Segundo O pseudofruto do caju também é rico em minerais. Apresenta em média 

16,98mg/100g de cálcio, 0,37mg/100g de Ferro e 28,55 mg/100g de fosforo. Apresenta em 

média 0,86 g/100g de proteínas e 13g/100g de fibra alimentar (SOUZA FILHO, 1992.). 

 
 

 De acordo com os resultados obtidos na análise sensorial, observa-se que, para a amostra 

190, 41% dos avaliadores atribuíram a nota 9 (“gostei extremamente”) da escala hedônica e a 

segunda nota mais atribuída foi a 8, 23% (“gostei moderadamente”) e 10% atribuíram note 7 

(„gostei regularmente) totalizando 74% dos avaliadores que gostaram do doce de caju. Já para 

a amostra 146 a nota mais atribuída foi também a 9 (“gostei extremamente”),com uma 

porcentagem (42%). Seguida da nota 8 (“gostei moderadamente”) que recebeu 29% da 

indicação dos avaliadores. A nota 1 (“desgostei extremamente) foi citada em pequena 

percentagem (2%) par a amostra 190. Com relação a textura e o sabor a amostra 190 foi a que 

recebeu maior nota. A amostra 146 recebeu maior nota no aroma e no sabor. No entanto 

conforme pode ser observado na Tabela 2 não há evidencias de diferenças significativas entre 

as características sensoriais das amostras testadas. 

 
Tabela 2 – Análise de variância do teste de aceitabilidade para as amostras de doce em massa de 

pseudofruto de caju amostra 190 e 146. 

 

 
 

O valor de p (valor-P) 0,832 é maior que nível de confiança adotado 5%. Indicando que não 

há evidencias de diferenças significativas entre as características sensoriais das amostras 

testadas. A razão F indica a diferença entre os grupos em função da variação dentro de cada 

grupo. Como o valor de F calculado foi menor que o valor de F crítico tabelado podemos 

rejeitar a hipótese de haver diferença de aceitabilidade entre as amostras de doce caju testadas. 

 

4. CONCLUSÕES 
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 É importante Ressaltar que a diversidade de produtos provenientes do processamento do caju 

e da potencialidade de aproveitamento econômico deste fruto nativo abundantemente 

disseminado no Município de Confresa, poderá melhorar a renda do pequeno produtor e 

alavancar a agroindústria familiar provocando um grande impacto socioeconômico para o 

pequeno produtor, em virtude do grande número de empregos gerados nas atividades 

agrícolas, industriais e comerciais, gerando renda e fixando o homem ao campo. Assim, a 

exploração do cajueiro apresenta-se como uma alternativa para melhoria da qualidade de vida 

do homem do campo. 

 

5. AGRADECIMENTOS 

 

PROPES/IFMT 
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Resumo: Este trabalho é resultado do Projeto de Iniciação Matemática – PIMAT executado durante o 

ano de 2014. Na busca por disseminar o assunto entre a comunidade acadêmica, apresenta-se o 

resultado de estudo referente aos números primos. Tal estudo possibilitou aventurarmos nos 

“mistérios” existentes acerca da distribuição dos números primos e conhecê-los mais. Sabendo-se 

que até hoje não há teorias que estabeleçam tal comportamento, nos atentamos em encontrar um 

modo que viesse aderir avanços e/ou soluções sob tal questão. Desse modo chegamos a uma 

representação geométrica dos números primos e de imediato obtemos também uma sequência de 

números que geram tais primos, proporcionando uma nova concepção sobre a relação entre 

geometria e números primos.  

 
Palavras-chave: Números primos, Representação geométrica. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 Os números primos são objetos de estudo há muito tempo e suas aplicações são inúmeras, 

como por exemplo, a segurança na internet pela Criptografia RSA que utiliza um par de 

números primos. Grandes matemáticos ocuparam-se com pesquisas envolvendo tais números, 

dentre eles estão Euclides de Alexandria (360 a.C – 295 a.C), Pierre de Fermat (1601 – 1665), 

Leonhard Euler (1707 – 1783), Carl Friedrich Gauss (1777 – 1855) e George Friedrich 

Bernhard Riemann (1826 – 1866), os quais acabaram por estruturar esse ramo da matemática 

e influenciar várias outras áreas. 

 Segundo Hefez (2013, p. 140) “um número natural maior do que 1 que só possui como 

divisores positivos 1 e ele próprio é chamado de número primo”. 

 Na tabela 1 temos os números primos de 2 a 120, os quais foram obtidos utilizando-se o 

Crivo de Eratóstenes que diz se um número natural     não divisível por nenhum número 

primo   tal que     , então ele é primo. 

Tabela 1 - Números primos de 2 a 120. 

 

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 

31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 

73 79 83 89 97 101 103 107 109 113 
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 Mas quantos primos existem? Existe um termo geral para se obter um primo qualquer? 

Essas perguntas motivaram as pesquisas e análise dessa sequência de números, possibilitando 

assim observarmos uma geometria relacionada à mesma e o nascimento de uma nova 

sequência. 

2. NÚMEROS ESPECIAIS 

 Antes de falarmos sobre os resultados de nossa pesquisa, vamos relembrar alguns 

trabalhos importantes relacionados aos números primos. 

 O primeiro resultado refere-se aos chamados números de Fermat, os quais eram da forma 

    
     para          . Os registros da época dizem que em 1640 Fermat enviou 

uma carta a Mersenne, na qual afirmava que todos esses números eram primos. Mas em 1 

732, Leonhard Euler mostrou que     
                                , era um 

número composto, mostrando que sua afirmação não era verdadeira. Hoje sabe-se que os 

únicos números de Fermat primos são     ,     ,      ,        e          . 

 Temos também os números de Mersenne que são da forma     
   , onde   é um 

número primo. Atualmente o maior número primo conhecido é o número de Mersenne 

           , que foi descoberto em janeiro de 2013 e que possui no sistema decimal 

           digítos. Outros primos de Mersenne existentes são obtidos para   
                                                                     e      . 

 Um resultado importante foi sobre a indagação “Quantos são os números primos?”, onde 

se demonstrou que existem infinitos números primos. Tal demonstração está no Livro IX dos 

Elementos de Euclides e servirá como fundamento para nossa pesquisa. 
 

3. A GEOMÉTRICA DOS NÚMEROS PRIMOS E UMA NOVA SEQUÊNCIA  

 Após o estudo das contribuições dos matemáticos, descritos anteriormente, buscamos o 

mesmo objetivo de descobrir a maneira de como os números primos se comportam. Isso 

possibilitou observar e estabelecer relações geométricas que nos proporcionasse obter uma 

sequência de números que gerassem os números primos. Tendo como principal relação o 

Teorema de Pitágoras, instituímos uma sequência de dados, os quais denominamos    para 

           , que surgiu, quando a partir do triângulo retângulo de lados √  , √  obtemos a 

hipotenusa de valor  . A partir daí inserimos outro triângulo retângulo com a base sendo a 

hipotenusa anteriormente encontrada, ou seja, de catetos  , √  e hipotenusa  . Como existem 

infinitos primos é possível repetir esse processo para   tendendo ao infinito. Assim obtemos a 

Figura 1. 
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Figura 1 – Geometria dos números primos. 

 

 
 

O número    descrito acima é representado pela distância entre os pontos representados 

na Figura 1 e tais pontos estão localizados no vértice correspondente ao ângulo reto dos 

triângulos subsequentes. Na tabela 2 temos os números   ,   ,   , ,  . 
 

Tabela 2 – Sequência de números   . 
 

 
 

 A Equação 1 foi usada para construir a Tabela 1, mas sem utilizar o Crivo de Eratóstenes.  

 

  √∑   
  

       para       √  (1) 

 

Por exemplo, 

380 



 

 

 

 

 

 

 

 √(√ )
 
 (√ )

 
 √    é primo; 

√(√ )
 
 (√ )

 
 (√ )

 
 √    é primo; 

√(√ )
 
 (√ )

 
 (√ )

 
 ( )  √     é primo; 

 

Dessa maneira obtemos todos os números primos de 2 a 251. Ao analisar os termos da 

sequência da Tabela 2, foi observado que valores se repetiam no decorrer dela, um exemplo é 

o         √ , o qual destacamos com a cor vermelha. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Diante dos nossos estudos, constatamos que a partir dos valores obtidos através do 

cálculo da Equação (1) é possível obter os números primos de 2 a 120. Tendo em vista o 

diferencial do cálculo e as relações que podem ser estabelecidas ao mesmo, vemos neste 

trabalho uma oportunidade de contribuição nos estudos existentes a respeito e como os 

mesmos se comportam. Os      nos possibilitam enxergar uma relação que não foi encontrada 

por nenhum matemático até então, onde, através de análises, percebemos que o resultado dos 

     se repetem várias vezes. Sendo assim, acreditamos que com a continuação no que tange a 

demonstração da validade da Equação (1) para todos os primos e a determinação de um termo 

geral para obtenção desses     , possamos trazer contribuições ao estudo da Teoria dos 

Números. 
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Resumo: Estimar perdas de água em redes de sistemas de abastecimento depende de fatores técnicos 

tais como vazão, pressão, comprimento da rede etc. Os métodos de cálculo de perdas de água 

adotados no Brasil seguem a metodologia proposta pela International Water Association (IWA) no 

Reino Unido, onde o abastecimento é continuo e sem reservatórios domésticos, e não possuem medida 

de consumo mensal. Outro fato proponderante é que o consumo doméstico de água dependente de 

fatores sócios demográficos, fatores climáticos e a disponibilidade de dados. 

Nesse exercício ficou patente a necessidade de dados de consumo na mesma escala dos dados de 

vazão de abastecimento e pressão na rede, portanto, optou-se pelo desenvolvimento de um 

equipamento confiável de Telemetria sem interferência de ruídos que permita a coleta de dados de um 

hidrômetro com saída pulsada, medir a pressão da rede, medir a temperatura e humidade ambiente, e 

armazenar num cartão SD. Em seguida o envio de registros de medição/consumo através da rede 

Radio Frequência onde terá um ponto central que concentrará os dados. As informações 

armazenadas neste servidor serão enviadas por GPRS (via celular) para uma máquina na internet, em 

determinados períodos do dia ou quando solicitadas.. 

 
Palavras chaves: água, telemetria, IWA 

 

1.   INTRODUÇÃO  
 

A implantação de um sistema de telemedição dispensará a leitura mensal do consumo 

para emissão das faturas mensais, e abrirá a possibilidade para analisar-se a influência da 

temperatura ambiente e sazonalidade no consumo de água. O controle mais eficiente do 

consumo também beneficiará o cliente à medida que os dados do consumo estarão disponíveis 

através da internet, ajudando no combate à fraudes e desperdícios de água. 

Assim, tem-se a possibilidade de se obter dados confiáveis para estabelecer um perfil 

de consumo, conhecer a demanda de água em diferentes localizações geográficas e através 

desta informação realizar uma gestão mais eficiente. Pois através do modelo proposto será 

possível produzir informações mais precisas sobre a vazão mínima noturna e reduzir perdas 

através de processos automatizados, tendo-se como resultado a minimização dos problemas 

hoje existentes e na melhoria do serviço prestados . 

A Telemetria tem sido aplicada em muitas áreas, tais como meio ambiente, irrigação, 

pecuária, meteorologia, etc. Uma aplicação importante tem sido o monitoramento de consumo 

de energia, como é o caso dos maiores clientes consumidores da Companhia Estadual de 

Distribuição de Energia Elétrica do Rio Grande do Sul (BERNARDES, 2010). A Cemig 

(Companhia Energética de Minas Gerais S.A) tem utilizado para o controle dos reservatórios 

das usinas, visando uma maior agilidade no processo de decisão, fundamentado na aquisição 

de dados hidrológicos e  meteorológicos, seguida do  seu processamento . 
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Na Figura 1 tem-se a área de estudos possui 211 residências; onde inicialmente 

estaremos implantando em 20 residências como “teste piloto. 

 

 
Figura1: Esquema de funcionamento da Telemetria nas residências 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

Primeira Etapa: Reestruturação do datalogger artesanal desenvolvido 

 

Foi construído um datalogger para coleta de dados como protótipo e verificamos que o 

mesmo ficou muito grande, pois utilizamos apenas um lado do circuito impresso, conforme 

Figura 2 abaixo. 

 
Figura 2: Protótipo do Datalogger 

 

A nova foi redesenhar um novo layout da placa em fornato dupla face e enviar a uma 

empresa terceirizada para a sua confecção. Assim evitaremos problemas como ruídos e 

interferências, mal contatos e imprecisões.   

 

Segunda Etapa: A montagem do Datalogger e do Servidor de dados GPRS  
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Os dataloggers serão construídos utilizando-se microcontroladores Atmel. Estes 

armazenam as leituras dos Hidrômetros a cada hora, sendo registrados a hora, a data, código 

do hidrômetro, total de pulsos (recebidos do Hidrômetro), a temperatura ambiente do local e a 

pressão d’água. Os dados serão gravados no cartão SD para, no final do dia, serem enviados 

via RF para o servidor dos dados. GPRS. O Display será colocado para permitir configurações 

pelo usuário. 

Será adquirida uma placa de Modem GPRS acoplado ao Hardware desenvolvido como 

mostra a Figura 4(Quad-Band 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz). A função é enviar os dados via 

FTP para um provedor de internet. No final de cada dia todos os dados armazenados são 

enviados automaticamente para um provedor específico  

O Sensor de pressão será do tipo piezo elétrico com alimentação de 3,6v, para pode ser 

suportado por baixa corrente. 

 

Terceira Etapa: Instalação dos Datalogger e do Servidor GPRS 

 

A imagem abaixo, Figura 3  é a região que será disponibilizada pela CAB para a coleta a 

instalação dos dataloggers 

 
Figura 3 - Condomínio Residencial Domingos Sávio Brandão 

 

Os equipamentos de Telemetria e os Hidrômetros serão instalados em 20 (vinte) 

residências, dentro do conjunto a ser analisado. Em cada uma delas, serão colocados: 1 

hidrometro Especial(de 0,5m3/min da classe C.) com saída pulsada e um datalogger. Na 

Figura 6 é mostrado como ficará a instalação dos equipamentos.. 

 
Figura 4 : Hidrômetro ligado a um datalogger com Modem GPRS (fase de teste) 
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3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4. CONCLUSÕES 

 

Do ponto de vista da perda de água, muitos estudos foram e ainda estão sendo realizados 

no Brasil, porém a quantificação também é realizada através de estimativas ou por medições 

em períodos curtos de tempo (geralmente um dia à duas semanas). Os estudos mostram que 

algumas entidades responsáveis pela prestação desses serviços possuem índices da ordem de 

25%, mas com a média nacional em torno de 50% (FARLEY, 2001). Isso quer dizer que 

quase a metade da água que é tratada é desperdiçada antes de chegar ao consumidor. 

A implantação de um sistema de telemedição dispensará a leitura mensal do consumo para 

emissão das faturas mensais, e abrirá a possibilidade para analisar-se a influência da 

temperatura ambiente e sazonalidade no consumo de água. O controle mais eficiente do 

consumo também beneficiará o cliente à medida que os dados do consumo estarão disponíveis 

através da internet, ajudando no combate à fraudes e desperdícios de água. 

Assim, tem-se a possibilidade de se obter dados confiáveis para estabelecer um perfil de 

consumo, conhecer a demanda de água em diferentes localizações geográficas e através desta 

informação realizar uma gestão mais eficiente. Pois através do modelo proposto será possível 

produzir informações mais precisas sobre a vazão mínima noturna e reduzir perdas através de 

processos automatizados, tendo-se como resultado a minimização dos problemas hoje 

existentes e na melhoria do serviço prestados. 
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Resumo: O clima tem ação preponderante nas manifestações da fauna, da flora local e em todos os 

recursos naturais que nos cercam. Compreender suas manifestações e possíveis alterações no tempo e 

no espaço permite-nos melhor ordenação das ações nos diferentes sistemas agrícolas de produção bem 

como, uma escala maior, conceber estratégias de menor impacto com vistas à não alteração dos 

elementos climáticos. Dos diversos critérios propostos para classificação climática, a literatura afim 

tem mostrado que, àqueles concebidos por WLADIMIR WILHEM KÖEPPEN e W. C. 

THORNTHWAITE são os mais difundidos para fins de classificação de uma dada condição de clima. 

Em muitas situações, a escassez de informações meteorológicas tem sido fator limitante, impondo 

restrições a uma classificação mais consistente (dados normais). 

Com informações disponíveis de um período correspondente a 30 anos com interstício, tenta-se com 

esse trabalho apresentar uma segunda classificação climática para o clima de são Vicente e assim 

observando se houve ou não mudança nessa classificação em comparação ao primeiro trabalho 

realizado em 2004. Acredita-se que essa segunda avaliação que, com dados atuais, constará de 

cientificidade tal que poderá ser base de informações extremamente importante para diversos usos, 

dentre eles a produção agrícola. 

 

Palavras-chave: Meteorologia, Tipos Climáticos, Classificação Climática.  

 

1       INTRODUÇÃO 

Clima, palavra de origem grega e traz o entendimento de “inclinação”, termo este associado 

diretamente ao plano de eclíptica que define a posição dos trópicos no planeta Terra. Na 

atmosfera temos como constituintes básicos o nitrogênio (78,03%), o oxigênio (20,99%) e 

outros gases (1%). Destes, 90% é representado pelo Argônio (CONTI, 1998). 

A importância do conhecimento climático das regiões do mundo é evidenciada pela criação 

de dez mil unidades de estações de superfície automatizadas pela Organização Meteorológica 

Mundial (OMM). 

Hoje, seguramente pode-se afirmar que a atividade agropecuária é extremamente 

dependente das condições climáticas seja na sua plena caracterização, ou seja, na predição dos 

fenômenos meteorológicos. Nossa responsabilidade é total e todas as ações serão contra o 

surgimento dos processos de desertificação climática e ecológica de nossas áreas de cultivos. 

Dos vários critérios propostos de classificação climática (MARTONNE, LANG, e 

classificação de PENEK), aqueles concebidos por W. W. Köeppen (1948) e W. C. Thornthwaite 

(1948) serão utilizados para fins de classificação do clima em nossa região (são os mais 

difundidos). Com dados disponíveis de 30 anos com interstício, é apresentado neste trabalho a 

segunda aproximação de classificação climática. Longe de ser uma classificação climática 

definitiva esta assume importância na medida em que traz a todos nós uma reflexão sobre como 

os fenômenos meteorológicos atuam e estarão atuando em nosso meio interferindo nos 
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planejamentos e execuções de nossas atividades. Nesta aproximação estamos com a estimativa 

da classificação climática mais próxima da classe verdadeira. 

 

2       MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 Critérios propostos por W. C.THORNTHWAITE (1948) 

Thornthwaite (1948) apresenta as premissas básicas para identificação dos tipos de clima 

que, além da temperatura e precipitação leva em conta a evapotranspiração potencial como fator 

determinante de classes climáticas. Este propôs uma série de índices que será utilizado neste 

trabalho, podendo ser visto no trabalho de Ometto (1981) e Villa Nova et al., (1989).  

 
2.2       Critérios propostos por W. W. KÖEPPEN (1948) 

 W. KÖEPPEN, divide o globo terrestre em cinco zonas fundamentais de clima, que são 

separadas em variedades específicas de precipitação e temperatura, descrição detalhada pode 

ser observada no trabalho de Köeppen (1948) e Viana et al., (1989). 

 

3     RESULTADO E DISCUSSÃO   

3.1 Informações meteorológicas de São Vicente da Serra 

 A temperatura média (ºC) e a precipitação pluviométrica (mm) média mensal e anual 

normal foram estumadas com base no período compreendido pelos anos 1979; 1980; 1981; 1982; 

1983; 1984; 1985; 1987; 1988; 1989; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 

2004; 2005; 2006; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014, Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Temperatura média (ºC) e precipitação pluviométrica (mm) média mensal e anual 

normal com base no período compreendido pelos anos 1979; 1980; 1981; 1982; 1983; 1984; 

1985; 1987; 1988; 1989; 1993; 1994; 1996; 1997; 1998; 1999; 2000; 2001; 2002; 2003; 2004; 

2005; 2006; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014. IFMT Campus São Vicente. 2014. 
 Temperatura  Precipitação 

MÊS 

(1) Média 

(normal) 

Máxima (não 

normal 

Mínima (não 

normal) 

Pluviométrica 

(mm) (normal) 

Pluviométrica 

acumulada 

Janeiro 23,9 27,81 20,23 288,00 288 

Fevereiro 23,9 28,08 19,93 298,7 586,7 

Março 23,9 28,16 17,68 276,8 863,5 

Abril 23,8 28,38 19,92 188,2 1051,7 

Maio 22,2 27,35 17,59 78,7 1130,4 

Junho 22,1 27,41 16,79 30,3 1160,8 

Julho 21,6 27,68 16,21 14,3 1175,0 

Agosto 23,6 29,89 17,39 22,1 1197,1 

Setembro 24,1 29,55 19,00 78,2 1275,2 

Outubro 24,8 29,7 20,10 168,1 1443,3 

Novembro 24,1 28,42 19,85 229,0 1672,3 

Dezembro 23,9 28,04 20,09 257,4 1929,8 

Ano 23,9 28,1 19,4 1929,8 1929,8 
(1) A temperatura média em base diária foi calculada pela média aritmética da temperatura média diária 

e temperatura máxima diária. Os registros constam somente das temperaturas médias.  

 

 Considera-se temperatura média como a média aritmética das temperaturas máximas e 

mínimas. Destes períodos considerados, existem alguns meses em que não se tem a observação 
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registrada de temperaturas, nesta condição a média suprimiu os valores inexistentes não 

ponderando os valores finais. 

 No cálculo da evapotranspiração potencial (EP) lançou-se mão de uma equação 

empírica com base na temperatura (equação de Linacre modificada), devidamente ajustada às 

condições locais (CAMPELO JÚNIOR E CASEIRO, 1989). 
 

Tabela 2 - Precipitação pluviométrica média, evapotranspiração potencial média e saldo 

provável para fins de armazenamento no solo. IFMT Campus São Vicente. 2014. 
 

MÊS 

Pluviométrica (mm) 

(normal) ETP P-ETP 

Janeiro 288 112 176 

Fevereiro 298,7 98 201 

Março 276,8 105 172 

Abril 188,2 97 91 

Maio 78,7 80 -1 

Junho 30,3 74 -44 

Julho 14,3 73 -59 

Agosto 22,1 97 -75 

Setembro 78,2 103 -24 

Outubro 168,1 120 48 

Novembro 229,0 110 119 

Dezembro 257,4 112 145 

Ano 1929,8 1181,0 748,8 

Em que ETP refere-se a evapotranspiração potencial e P-ETP seria o saldo resultante entre precipitação 

– evapotranspiração. 

 

 Identifica-se os meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro como um período de déficit 

hídrico, havendo necessidade de suplementação d’água para os cultivos.  

Mendonça (1958), citado por Pereira (1997), apresenta um modelo matemático para as 

variações de ARM em função da capacidade de água disponível (CAD).  
 

Tabela 3 - Balanço hídrico para capacidade de água disponível (CAD) igual a 50 mm. IFMT 

Campus São Vicente. 2014. 
 

MÊS 

Pluviométrica 

(mm) 

(normal) ETP P-ETP 

NEG-

AC 

ARM CAD 

50 mm ALT ER DEF EXC 

Janeiro 288 112 176 0 50 0 112,3 0 176 

Fevereiro 298,7 98 201 0 50 0 98,1 0 201 

Março 276,8 105 172 0 50 0 105,2 0 172 

Abril 188,2 97 91 0 50 0 97,0 0 91 

Maio 78,7 80 -1 -1 49 -1 79,6 0 0 

Junho 30,3 74 -44 -45 5 -44 74,5 0 0 

Julho 14,3 73 -59 -104 0 -5 19,2 54 0 

Agosto 22,1 97 -75 -179 0 0 22,1 75 0 

Setembro 78,2 103 -24 -203 0 0 78,2 24 0 

Outubro 168,1 120 48 0 48 48 120,2 0 0 

Novembro 229,0 110 119 0 167 119 109,8 0 0 

Dezembro 257,4 112 145 0 50 -117 112,3 0 262 

Ano 1929,8 1181,0 748,8 -532,0 519,0 0,0 1028,4 153 901 
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Em que NEG-AC refere-se ao negativo acumulado durante o período de déficit hídrico; ARM CAD, 

ALT, ER, DEF, EXC referem-se à capacidade de armazenamento para máxima de 25 mm, alteração na 

CAD, evapotranspiração real, deficiência hídrica e excesso de água respectivamente. 

 

Tabela 04 - Balanço hídrico para capacidade de água disponível (CAD) igual a 100 mm. 

IFMT Campus São Vicente. 2014. 

MÊS 

Pluviométrica 

(mm) 

(normal) ETP 

P-

ETP 

NEG-

AC 

ARM CAD 

100 mm ALT ER 

DE

F 

EX

C 

Janeiro 288 112 176 0 100 0 112,3 0 176 

Fevereiro 298,7 98 201 0 100 0 98,1 0 201 

Março 276,8 105 172 0 100 0 105,2 0 172 

Abril 188,2 97 91 0 100 0 97,0 0 91 

Maio 78,7 80 -1 -1 99 -1 79,6 0 0 

Junho 30,3 74 -44 -45 55 -44 74,5 0 0 

Julho 14,3 73 -59 -104 0 -55 69,2 4 0 

Agosto 22,1 97 -75 -179 0 0 22,1 75 0 

Setembro 78,2 103 -24 -203 0 0 78,2 24 0 

Outubro 168,1 120 48 0 48 48 120,2 0 0 

Novembro 229,0 110 119 0 167 119 109,8 0 0 

Dezembro 257,4 112 145 0 100 -67 112,3 0 212 

Ano 1929,8 1181,0 748,8 -532,0 869,0 0,0 1078,4 103 851 

 

4      CONCLUSÃO 

4.1 Classificação climática de São Vicente da Serra  

 Critérios de W.C.THORNTHWAITE (1948) 

 Os índices Iu; Ia; Im e It; calculados para as condições de São Vicente da Serra foram 

estimados em: 72,05%; 8,72%; 66,81% e 27,26%; respectivamente. Supondo o balanço hídrico 

para CAD igual a 100 mm, segundo os critérios propostos por Thornthwaite (1948), em São 

Vicente da Serra, o clima é do tipo úmido com pequena ou nenhuma deficiência de água, 

mesotérmico, variante a’ com a seguinte fórmula: B3 r B’4 a’ 

 Critérios de W. W. Köeppen (1948) 

 Segundo critérios propostos por Wilhelm Köeppen (1918), em São Vicente da Serra o 

clima é da zona climática A, variedade específica w, clima tipo tropical chuvoso com estação 

seca no inverno e chuvosa no outono, com a seguinte descrição: Aw 
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Resumo: Numa superfície vegetada ocorrem simultaneamente os processos de evaporação e de 

transpiração. Evapotranspiração é o termo que foi utilizado por Thornthwaite, no início da década de 

40, para expressar essa ocorrência simultânea. A evapotranspiração é controlada pela disponibilidade 

de energia, pela demanda atmosférica, pelo suprimento de água do solo às plantas além de 

características da planta e manejo da cultura e do solo. O conceito de evapotranspiração de referência 

(ETo) adotado como padrão pela FAO, considera uma cultura hipotética de 0,12 m de altura, tendo 

uma resistência na superfície de 70 s.m-1 e um albedo de 0,23. Essa cultura hipotética tem 

características muito próximas de uma superfície de grama verde, altura uniforme, crescendo 

ativamente e bem umedecida.  O conhecimento da evapotranspiração da cultura é fundamental em 

projetos de irrigação, pois ela representa a quantidade de água que deve ser reposta ao solo para 

manter o crescimento e a produção em condições ideais.  Objetivou-se com esse trabalho, comparar os 

métodos de estimativa de evapotranspiração de referência Blaney Cridlle, Radiação Solar e Ivanov com 

o método padrão Penman- Monteith. A evapotranspiração de referencia obtida pelos métodos de Blaney 

Criddle, Radiação Solar e Ivanov na escala decendial obtiveram boa correlação. O melhor índice de 

concordância(d), índice de confiança (c) e coeficiente de precisão foi obtido para o método de Blaney 

Criddle, seguido do método de radiação Solar e Ivanov. 

 

Palavras-chave: Penman- Monteith, Evapotranspiração, irrigação. 

 

1       INTRODUÇÃO 

As estimativas da evapotranspiração de referência, utilizando dados meteorológicos, 

apresentam-se como alternativas simples na determinação dos parâmetros utilizados no manejo 

da irrigação.  

De acordo com Oliveira e Carvalho (1998), a quantificação da água evapotranspirada num 

sistema solo-planta-atmosfera, torna-se numa informação primordial nos projetos de irrigação, 

determinando o sucesso do empreendimento, tanto economicamente quanto em termos 

ambientais. De posse desta informação, pode-se determinar corretamente a quantidade e o 

momento da aplicação de água pela irrigação, maximizando o uso dos recursos hídricos de uma 

região. 

Segundo Bernardo et al (2006), quando a quantidade de irrigação necessária for 

superestimada, tem se como consequência sistemas de irrigação superdimensionados. Isso 

encarece o custo de irrigação por unidade de área, o que leva a aplicação de água em excesso, 

provocando muitas vezes elevação do lençol freático, salinização do solo e lixiviação dos 

nutrientes. Por outro lado, quando a quantidade de irrigação necessária for subestimada, tem-

se subdimensionamento do sistema de irrigação e como consequências obtêm-se produção não 

muito elevada, ou, como é mais frequente, incapacidade do sistema para irrigar toda a área do 

projeto, ou seja, redução da área a ser irrigada. 

Segundo Doorenbos e Pruitt, (1977), existem diversos métodos para se estimar a 

evapotranspiração; entretanto, normalmente esses são utilizados em condições climáticas e 

agronômicas muito diferentes daquelas em que inicialmente foram concebidas. Sendo, portanto 

391 



de extrema importância avaliar o grau de exatidão desses métodos antes de utilizá-los em novas 

condições. E de acordo com Carvalho et al (2002), associado a isso, o estudo da influência 

dessas estimativas na lâmina de irrigação deve ser levado em consideração, a fim de minimizar 

os impactos provenientes da agricultura irrigada na disponibilidade hídrica de uma região. 

Objetiva então com esse trabalho, comparar os métodos de estimativa de evapotranspiração 

de referência de Blaney Criddle, Radiação Solar e Ivanov com o método de Penman – Monteith 

- FAO, identificando através de analises de regressão linear o que melhor se ajusta para as 

condições de São Vicente da Serra- MT. 

 

2       MATERIAIS E MÉTODOS 

A área de estudo compreende o município de Santo Antônio do Leverger - MT, onde está 

situado o Instituto Federal de Mato Grosso - Campus São Vicente, com coordenadas 

geográficas S 15,82º de latitude e W 55,42º de longitude, altitude de 790, 5 m. O solo é 

classificado como Latossolo vermelho escuro distrófico, “A” moderado, textura argilosa, suave 

ondulado/ondulado. O clima da região, conforme critério de Köeppen é do tipo Aw tropical 

chuvoso, com estação seca no inverno e chuvosa no outono. A temperatura e precipitação 

médias anuais são de 23,3 ºC e 2.007 mm, respectivamente (OLIVEIRA et al., 2004). 

Foram utilizados dados decendial da estação climatológica principal de São Vicente da 

Serra, pertencente ao Instituto Nacional de Meteorologia (INMET). Os dados utilizados foram: 

Temperatura média, temperatura máxima, temperatura mínima, umidade relativa do ar, 

velocidade do vento, insolação. O período de coleta dos dados foram de 2010 a 2011, 

totalizando 2 anos de dados. 

As estimativas de evapotranspiração de referência (ETo), foram obtidas, pelos métodos de 

Penman (1948), Blaney Criddle e Radiação Solar E Ivanov. 

 

2.1 Análise de dados 
A análise de regressão linear foi feita, considerando o modelo linear y = bx + a, na qual a 

variável dependente foi o método de Penman, e as estimativas da ETo pelos demais métodos 

foi a variável independente. A análise dos resultados foi feita de acordo com Camargo e 

Sentelhas (1997), em que sugere os seguintes índices estatísticos de comparação: Precisão (r) – 

Coeficiente de correlação determinado a partir da regressão linear; Exatidão (d) – Índice de 

Willmott; e de confiança ou desempenho de Camargo (c). 

 

3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As Figuras 1, 2 e 3 mostram a relação da evapotranspiração de referência decendial 

estimados pelo método de Penman – Monteith e pelos métodos de Blaney Criddle, Radiação 

solar e Ivanov. 

Podemos observar nas figuras valores de R2 de 0,86, 0,72 e 0,66, para os métodos de Blaney 

Criddle, Radiação Solar e Ivanov respectivamente, implicando em uma boa correlação para os 

três métodos analisados. 

Podemos observar na Tabela 1 valores de “d”, “r” e “c” para os diferentes métodos 

analisados. 

Para PNM X BC, obtivemos um índice de concordância (d) = 0,9988, bem próximo de 1,00 

indicando uma boa concordância entre os métodos. Para o índice de confiança (c) e coeficiente 

de precisão (r) foi obtido os valores de 0,9285 e 0,9297 respectivamente, que interpretado de 

acordo com as tabelas 2 e 3 o método tem uma ótima confiança e uma precisão quase perfeita. 
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Figura 1 - Correlação entre os valores de evapotranspiração de referência pelo método Penman-

Monteith e a evapotranspiração de referência obtida pelo método de Blaney Criddle. 
 

 

Figura 2 - Correlação entre os valores de evapotranspiração de referência pelo método Penman-

Monteith e a evapotranspiração de referência obtida pelo método de Radiação Solar. 
 

Para PNM X RS, obtivemos um índice de concordância (d)= 0,97, próximo de 1,00 

indicando uma boa concordância entre os métodos. Para o índice de confiança (c) e coeficiente 

de precisão (r) foi obtido os valores de 0,8334 e 0,8526 respectivamente, que interpretado de 

acordo com as Tabelas 2 e 3 o método tem uma confiança muito boa e uma precisão muito alta. 

Para PNM X IVANOV, obtivemos um índice de concordância (d)= 1,000 indicando uma 

perfeita concordância entre os métodos. Para o índice de confiança (c) e coeficiente de precisão 

(r) foi obtido os valores de 0,81 e 0,81 respectivamente, que interpretado de acordo com as 

tabelas 2 e 3 o método tem uma confiança muito boa e uma precisão muito alta. 
 

393 



 
Figura 3 - Correlação entre os valores de evapotranspiração de referência pelo método Penman-

Monteith e a evapotranspiração de referência obtida pelo método de Ivanov. 
 

Tabela 1 - Resultados do teste de exatidão (d) de precisão (r), e desempenho (c), para os 

diferentes métodos em relação a Penman- Monteith para são Vicente da serra – MT. 

Métodos d r c 

PNM X BC 0,9988 0,9297 0,9285 

PNM X RS 0,9775 0,8526 0,8334 

PNM X IVANOV 1,000 0,8132 0,8132 
 

 

4       CONCLUSÃO 

 A evapotranspiração de referência obtida pelos métodos de Blaney Criddle, Radiação 

Solar e Ivanov na escala decendial obtiveram boa correlação. 

 O melhor índice de concordância(d), índice de confiança (c) e coeficiente de precisão 

(r) foi obtido para o método de Blaney Criddle, seguido do método de radiação Solar e Ivanov. 

Propõe-se que para estimativa de evapotranspiração de referência na escala descendial para São 

Vicente da Serra – MT seja feita pelo método de Blaney Criddle. 

 Apesar do método de Radiação Solar ter obtido bom desempenho é um método que 

necessita de mais dados meteorológico que muitas vezes não se dispõe em estações 

meteorológicas mais simples dificultando o seu uso.  

 Propõe - se que novos estudos sejam feitos em escala diária a fim de se obter resultados 

que possam ser usados em tempo real para o manejo de irrigação, visto que a região de São 

Vicente da Serra é grande produtora de hortaliças, necessitando muitas vezes de irrigação.  
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Resumo: Este artigo apresenta  resultados de uma pesquisa que analisa a qualidade do transporte 

coletivo no município de Várzea Grande-MT. Os procedimentos metodológicos desenvolvidos utilizam 

abordagem descritiva e exploratória. Teve foco aspectos quantitativos, via questionário aplicados nos 

usuários, através de análise estatística descritiva; e qualitativa, via levantamento bibliográfico e 

normativo relacionados às hipóteses. Observou-se que não há efetividade nas ações desenvolvidas 

pela prefeitura, pois  existem entraves enfrentados pelos gestores municipais que interferem na 

qualidade do transporte coletivo por ônibus segundo a satisfação do usuário. 

 

Palavras-chave: Transporte coletivo por ônibus, Gestão Municipal, Satisfação, Várzea Grande. 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

       O papel do Estado na economia e nos serviços básicos de responsabilidade do município 

desencadeia uma discussão acerca da eficiência ou ineficiência dele de gerir suas despesas e 

serviços no atendimento das necessidades e interesses da sociedade. 

      Este trabalho teve por objetivo descrever quais as ações da gestão pública da 

Superintendência de Trânsito e Transporte Urbano de Várzea Grande-MT que prejudicam a 

satisfação do usuário do transporte coletivo, partindo do pressuposto do fato de que os 

usuários possuem conhecimento quanto aos fatores que resultam na qualidade do transporte 

coletivo. 

       Durante algumas leituras refletindo sobre quais os problemas de gestão municipal 

poderiam ser estudados, surgiu o interesse sobre a temática que envolvem o transporte 

coletivo e a conduta da gestão sobre sua qualidade. E de encontro a essa reflexão, que 

reforçou a escolha do tema, culminaram os diversos protestos, pacíficos e agressivos, que 

questionavam a qualidade do transporte coletivo e o custo cobrado pelo mesmo, reforçando a 

ideia de que a satisfação do usuário com a qualidade oferecida e o valor cobrado, 

representariam uma insatisfação com a administração municipal, uma vez que é prerrogativa 

deste ente autorizar e fiscalizar os concessionários do serviço prestado.  
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       Tal tema desencadeou uma série de questionamentos, os quais produziram um 

questionamento inicial sobre de o que é gerir, administrar ou gestar um serviço público ou de 

interesse público? 

       Para dar conta dessa discussão proposta, os trabalhos iniciaram-se com uma leitura da 

autora Kwasnicka (2010), que expõe a necessidade de administrar: "... surge do confronto 

entre variáveis que compõem uma atividade formalmente estruturada, como recursos 

materiais e humanos, tecnologia, restrições ambientais, entre outros...", que no caso da 

administração pública municipal se configura como um problema público, o que desta a 

importância da gestão do transporte coletivo e da realimentação das informações de satisfação 

do usuário para uma avaliação do serviço e administração, bem como propiciar a participação 

social na deliberação de implementações de políticas públicas e melhorias que são de seu 

interesse. 

       Diante da compatibilidade dos assuntos, é didático desenvolver conceitos sobre o tema 

em torno de administração, administração pública, políticas públicas, transporte coletivo e 

outros, de forma a construir uma reflexão sobre gestão municipal e seus resultados na 

qualidade do serviço público ofertado. 

       Sobre os conceitos, a autora Kwasnicka (2010, p. 20) segue a definição do dicionário 

Aurélio: "gerir, ministrar, conferir", pelo seu conceito multivariado; mas para uma reflexão 

maior, faz-se necessário observar novos conceitos como: "a maneira de governar organizações 

ou parte delas. É o processo de planejar, organizar, dirigir e controlar o uso de recursos 

organizacionais para alcançar determinados objetivos de maneira eficiente e eficaz." 

(CHIAVENATO, 2011, p.24). 

       E ao tratar do transporte coletivo, embora não exista uma definição legal específica para o 

termo, cabe destacarmos uma primeira conceituação como: "o transporte público não 

individual, realizado em áreas urbanas, com características de deslocamento diário dos 

cidadãos." (BORGES, 2006, p.4) 

       A relação dos temas está diretamente ligada à sociedade, em atendimento a demanda de 

ser gerida e ter suas necessidades satisfeitas, o que destaca o papel do Estado como 

regulamentador, gestor e mediador dessa relação e dos conflitos decorrentes dela. 

       Um dos maiores problemas apontados pela sociedade no tema: transporte público 

coletivo evidenciado por autores como Farias et al. (1997), Prado (1997), Rossi e Slongo 

(1997), Pereira Neto (2001), Rodrigo e Sarratini ([200-?]), Ferraz e Torres (2004) e 

Zamberlan et al. (2010)  são as reclamações variadas, que vão desde horários de atendimento, 

linhas dos atendimentos, número de ônibus por habitante, qualidade do serviço prestado, 

valores do valor do serviço, entre outros, assim, como os questionamentos como: porque o 

serviço oferecido esta nessa situação? Porque o Estado não intervém de forma pontual no 

problema? Quais são as ações do Estado? E outros. 

       Sendo o transporte público coletivo de responsabilidade municipal, nesse contexto da 

gestão pública municipal de Várzea Grande-MT pela Superintendência de Trânsito e 

Transportes Urbanos, cabe-nos questionar sobre quais as ações propostas e quais os resultados 

na qualidade no transporte público coletivo daquele município. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

       A revisão bibliográfica foi realizada mediante leitura sistemática, com fichamento 

destacando cada obra, ressaltando os pontos abordados pelos autores pertinentes ao assunto: 
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satisfação de clientes, intervenção do estado na economia e o transporte coletivo de Várzea 

Grande-MT. 

       Definiu-se como usuário de transporte coletivo todos os indivíduos que fizeram utilização 

do transporte por ônibus por Várzea Grande e Cuiabá por 3 vezes na semana nos últimos três 

meses. Ressalvamos que tal opção levará em consideração alguns critérios abordados por 

Rossi e Slongo (1997). 

       A etapa qualitativa buscou identificar os atributos importantes a serem avaliados na ótica 

do usuário, a partir de uma amostra da população em estudo, através de uma pesquisa 

exploratória. Esta pesquisa foi realizada via uma série de entrevistas em profundidade com 

usuários, selecionados por conveniência (MALHOTRA, 1996). As entrevistas, num total de 

quarenta e duas, envolveram usuários de ônibus municipais e intermunicipais do transporte 

coletivo de Várzea Grande-MT. O roteiro utilizado para as entrevistas em profundidade foi 

composto de perguntas genéricas, as quais permitiram um maior aprofundamento dentro do 

tema, através da obtenção de respostas amplas e sem uma estruturação rígida. Este roteiro foi 

utilizado pelo estudo desenvolvido por Borges JR.; Fonseca (2002) e foi adaptado para esse 

estudo. 

       A etapa quantitativa tinha por objetivo mensurar o nível de satisfação dos usuários do 

transporte coletivo de Várzea Grande-MT. O primeiro passo desta etapa foi à escolha do 

instrumento de coleta de dados a partir do estudo norteador da pesquisa que identificou nas 

entrevistas os indicadores. A escala que foi utilizada foi adaptada em 5 opções que variam: 

Muito satisfeito, Satisfeito, Insatisfeito, Muito insatisfeito e Sem opinião. Como complemento 

do questionário foi observado entre sub-grupos da população, questões relativas aos perfis 

sócio-demográficos do usuários (idade, sexo, grau de instrução e renda). 

       A coleta de dados foi realizada no terminal de integração André Maggi do município de 

Várzea Grande. Foi aplicado o questionário semi-estruturado nos usuário de transporte 

coletivo, de forma voluntariada e em todos os seus turnos de funcionamento (manhã, tarde e 

noite).  

       Ao serem abordados para a triagem, procedimento de seleção da amostra com as 

características citadas, os indivíduos eram informados da pesquisa, consultados se desejam 

participar voluntariamente, e em caso afirmativo, entregue o material do questionário. 

       O questionário foi respondido pelo usuário, sem auxílio ou interferência, para que fossem 

preservadas a opinião e compreensão sem qualquer interferência do aplicador, aplicado em 42 

pessoas, no dia 05/05/2014. 

       O questionário possuía 35 questões relacionadas a satisfação do usuário sobre o 

transporte coletivo por ônibus, com opções de respostas em níveis de satisfação do usuário, 

classificados em Satisfeito, Muito Satisfeito, Insatisfeito, Muito Insatisfeito e Sem Opinião, 

em que o usuário manifestava sua satisfação diante de cada item do questionário. 

       As questões abordaram temas sobre o transporte coletivo por ônibus diversos como: a 

infra-estrutura dos locais de parada, a cobertura, abrangência e trajeto das linhas, número de 

paradas, rapidez da prestação do serviço, número de ônibus por linha, educação e 

competência dos motoristas e cobradores, disponibilidade das informações sobre linhas e 

horários, acesso às informações, condições e conforto dos ônibus, segurança das paradas e 

internas, estado de conservação, facilidade de acesso para deficientes, fiscalização quanto aos 

horários, preço, forma de pagamento, entre outros. 

       O questionário foi avaliado na totalidade das respostas por questão em relação aos níveis. 

Dentre as 35 questões abordadas no questionário os níveis de satisfação dos usuários a 

distribuição estatística do número de respostas por itens está distribuído nos seguintes 

resultados:  0,07% responderam que estar "muito satisfeito" com algum dos itens, 5,37% 

responderam que estavam "satisfeitos" com alguns dos itens, 29,25% responderam estar 
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"insatisfeitos" com alguns dos itens, 63,20% responderam estar "muito insatisfeitos" com 

alguns dos itens, e 2,11% responderam "sem opinião" sobre o assunto. 

       Observando as respostas, 92,45% dos usuários responderam estar insatisfeitos num grau 

maior ou menos com o serviço prestado pela concessionária. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

       O transporte coletivo por ônibus é de responsabilidade da gestão municipal de Várzea 

Grande que delega a execução do serviço por concessão a empresa especializada. Sua 

delegação não eximi a prefeitura de responsabilidades de estabelecer critérios para execução 

do serviço, seu acompanhamento e controle, e se necessário, as sanções necessárias para o 

cumprimento da regulamentação existente e termos de concessão. 

       O transporte coletivo por ônibus possuí caráter social pois se relaciona com questões 

econômicas e sociais da população, que em sua maioria utiliza do serviço público para se 

deslocar para diversos fins. E tem expectativas no atendimento com qualidade do serviço 

prestado da concessionária, e com a atuação da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, 

representada pela Superintendência de Trânsito e Transporte. 

       Nesta pesquisa os dados coletados via questionário aplicado no terminal de integração 

André Maggi representam um importante recurso de informação para a tomada de decisão, e 

avaliações como essa podem nortear a tomada de decisão da prefeitura municipal de Várzea 

Grande na fiscalização, melhorias e futuras intervenções. 

       O transporte coletivo por ônibus de Várzea Grande necessita de melhorias, informações 

complementares sobre a situação do trânsito e transporte disponibilizadas periodicamente em 

portal, periódica avaliação e produção de indicadores avaliativos sobre o trânsito e transporte, 

em especial o transporte coletivo por ônibus, e investimentos institucionais em recursos 

humanos e capacitação. 

       Acredita-se que os resultados desta pesquisa tenham contribuído para a constatação de 

que melhorias devem ser implantadas no processo de gestão municipal do transporte coletivo 

por ônibus, como forma de legitimar as ações e promover melhor atendimento à sociedade. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o perfil físico-químico de vinhos tintos de mesa 

suave comercializados na cidade de Cuiabá - MT. Para isso, foram coletados no comércio de Cuiabá, 

três diferentes lotes de 5 marcas de vinhos tintos de mesa suave produzidos no Brasil, totalizando um 

número de 15 amostras. Os parâmetros avaliados foram: acidez, extrato seco, sulfatos e cloretos 

totais, pH e grau alcoólico. Todos os experimentos foram feitos em triplica e de acordo com os 

métodos descritos pelo Instituto Adolfo Lutz. Os resultados foram comparados à Portaria n
o
 229 de 25 

de outubro de 1988 que dispõe sobre normas referentes a Complementação dos Padrões de 

Identidade e Qualidade do Vinho. Os valores obtidos foram: acidez total 82,6 a 113,3 meq/L; pH 3,29 

a 3,44; extrato seco total 124,2 a 157,8 % m:v; cloretos totais 0,01 g/L; sulfatos totais 0,07 g/L e grau 

alcoólico 10,1 a 11,1 GL. Todos os resultados, exceto o extrato seco total, estão de acordo com os 

valores da Legislação. Os elevados valores de extrato seco total em vinhos tintos podem ser 

atribuídos a maior participação da parte sólida da uva no processo de produção e a maior 

maturação. Além disso, o elevado teor de açúcares, muito comum nos vinhos tintos suaves, pode 

provocar alterações na evaporação e consequentemente gerar erros na determinação. Neste contexto, 

o presente trabalho sugere que o controle de qualidade de vinhos tintos de mesa suave é muito 

importante para o crescimento da produção e do consumo desta bebida no Brasil. 

 

Palavras-Chave: Vinho, Controle de Qualidade, Segurança alimentar. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Vinho de mesa pode ser definido como uma bebida obtida pela fermentação alcoólica 

do mosto de uva sã, fresca e madura com teor alcoólico de 8,6% a 14% em volume podendo 

conter até uma atmosfera de pressão a 20°C (BRASIL, 2004).  

De acordo com a Organização Internacional de Vinhos e Uvas (OIV), o continente 

europeu é o maior produtor mundial de vinhos, e, no ano de 2011, a França foi a maior 

produtora com aproximadamente 49.633 mhl, seguida de Itália, Espanha, Estados Unidos, 

Argentina e China. Em relação ao consumo a França é a maior consumidora desta bebida 

(29.936 mhl em 2011), seguida de Itália, Estados Unidos, Alemanha e China (MENU 

ESPECIAL, 2014).  

O Brasil é o 13° produtor mundial de vinhos, com produção no ano de 2011 de 3.450 

mhl (RIBEIRO, 2014). A vinicultura brasileira tem se transformado em uma atividade 

importante para a sustentabilidade de pequenas propriedades, e tem se tornado igualmente 
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relevante no que ser refere ao desenvolvimento de algumas regiões, com a geração de 

emprego em grandes empreendimentos.  

Guerra (2003), afirmou que o vinho de mesa e seus derivados são elaborados no Brasil 

com a utilização de uvas americanas e híbridas da espécie Vitis labrusca e representam mais 

de 80% da comercialização. Os principais estados brasileiros na produção desses vinhos são 

Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, sendo esse responsável 

por cerca de 90% da produção (MELLO, 2002). O vinho elaborado a partir dessas uvas 

propicia vinhos com características de gosto e aroma frutado muito apreciado pelos 

consumidores no Brasil. 

O consumo de vinhos em Mato Grosso tem crescido consideravelmente nos últimos 

anos, principalmente na cidade de Cuiabá. Este fato deve-se a instalação de grandes 

supermercados e franquias especializadas na venda de vinhos, e no ano de 2005 em Cuiabá, 

houve um crescimento de 14% no consumo dessa bebida (GAZETA DIGITAL, 2014).  

Como o vinho é a segunda bebida alcoólica mais consumida no Brasil torna-se 

necessário uma maior rigidez na fiscalização e no controle de qualidade destes produtos, a fim 

de que a legislação seja exercida, para impedir fraudes e que o consumidor não seja lesado. 

Ante ao exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil físico-químico das 

principais marcas de vinho tinto de mesa comercializadas na cidade de Cuiabá, Mato Grosso.  

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

Inicialmente, três lotes de cinco diferentes marcas de vinhos tintos de mesa produzidos 

no Brasil foram coletados no comércio varejista de Cuiabá – MT, totalizando um número 

final de quinze amostras. Os parâmetros físico-químicos avaliados foram: pH, acidez total, 

extrato seco total, teor alcoólico, sulfatos totais e cloretos totais.  

A determinação do pH foi feita através por potenciometria direta e a acidez total pelo 

método da titulação potenciométrica de neutralização. O teor de sulfato foi quantificado pelo 

método aproximativo de Marty e o de cloretos por titulação de precipitação (argentometria). 

O teor alcoólico foi feito por meio da destilação simples e posterior quantificação da 

densidade do destilado e o extrato seco total por gravimetria. 

Todos os experimentos foram feitos em triplicata e de acordo com os métodos 

descritos pelo Instituto Adolfo Lutz (IAL, 2008). Os resultados foram comparados coma  

Portaria n
o
 229 de 25 de outubro de 1988 que dispõe sobre normas referentes a 

Complementação dos Padrões de Identidade e Qualidade do Vinho (BRASIL, 1988). 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados obtidos nas análises estão ilustrados na Tabela 1, e, os valores médios de 

acidez total, teor de cloretos e sulfatos totais e grau alcoólico para todas as amostras avaliadas 

estão de acordo com os valores máximos e mínimos estabelecidos pela Legislação (BRASIL, 

1998). 
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Tabela 1 - Resultados obtidos na determinação de pH, acidez total, cloreto, sulfato, extrato seco e grau 

alcoólico na amostras de vinho tinto de mesa suave coletadas em Cuiabá, MT (média dos lotes). 

Amostra pH Acidez total Cloreto Sulfato Extrato Seco Grau Alcoólico 

A 3,37 82,6 0,01 0,7 131,2 10,2 

B 3,25 113,3 0,01 0,7 157,8 10,1 

C 3,34 84,6 0,01 0,7 150,6 10,5 

D 3,44 87,3 0,01 0,7 124,2 10,4 

E 3,29 94,0 0,01 0,7 147,1 11,1 

Desvio Padrão 0,07 12,5 0,0 - 14,0 0,18 

 

O pH não é um parâmetro estabelecido pela Legislação, porém o mesmo tem 

participação importante nas características sensoriais e na estabilidade físico-química e 

biológica do vinho. A acidez do vinho está diretamente relacionada à composição do mosto, a 

concentração de potássio e predominância do ácido tartárico em relação ao málico (RIZZON 

et.al., 2002). De acordo com a literatura, vinhos com pH entre 3,1 a 3,4, são considerados de 

boa qualidade (ADEGA, 2010), e as amostras avaliadas apresentam valores de pH nesta faixa. 

 O extrato seco total apresentou elevados valores, o que pode ser atribuído a maior 

participação da parte sólida da uva no processo de produção e ao maior grau de maturação das 

uvas tintas. Além disso, o elevado teor de açúcares, muito comum nos vinhos tintos suaves, 

pode provocar alterações na evaporação e consequentemente gerar erros na determinação 

(RIZZON et.al, 1996).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados obtidos neste trabalho sugerem a importância do controle de qualidade 

dos vinhos tintos suaves de mesa produzidos no Brasil e comercializados em Cuiabá, a fim de 

garantir a qualidade deste produto e aumentar o consumo do mesmo pela população. 

Parâmetros físico-químicos como o pH e o extrato seco total, apesar de não estarem presentes 

na Legislação devem ser determinados a fim de melhorar a qualidade final do produto e 

garantir a segurança alimentar. 
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Resumo:  O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da enzima carboidrase em dietas com níveis 

reduzidos de energia metabolizável. Foram utilizados 900 frangos de corte fêmeas, de linhagem 

comercial distribuídos em delineamento em blocos ao acaso, os tratamentos foram constituídos por 

cinco níveis de energia metabolizável, suplementados com enzima carboidrase, com seis repetições de 

30 aves cada. Os níveis energéticos foram: Tratamento 1, controle (3000 kcal/Kg), tratamento 2, 

(2950 kcal/Kg + carboidrase), tratamento 3 (2900 Kcal/Kg + carboidrase), tratamento 4 (2850 

Kcal/kg + carboidrase) e tratamento 5 (2800 Kcal/Kg + carboidrase). As dietas foram formuladas 

para atender as exigências nutricionais de acordo com recomendações de Rostagno et al., 2011. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso (GP), conversão 

alimentar (CA) e peso aos 14 dias de idade. Para os índices peso, ganho de peso e conversão 

alimentar aos 14 dias de idade os melhores resultados de desempenho são possível com a redução até 

2950 Kcal/kg com suplementação da enzima carboidrase. Não foi encontrada interação significativa 

dos tratamentos para o índice consumo de ração. 

Palavras Chave: Aditivos alimentares, Digestibilidade, Ganho de peso, Redução energética. 

INTRODUÇÃO 

       Enzimas para carboidratos complexos são usadas com sucesso na indústria alimentar para 

redução de propriedades antinutricionais em dietas baseadas em cereais e oleaginosas. A adição dessas 

enzimas provoca efeitos positivos como a melhoria do ganho de peso e da conversão alimentar, com 

intuito de minimizar os efeitos dos Polissacarídeos não amilaceos (PNA) e de aumentar a 

disponibilidade de energia presente nos alimentos, permitindo um melhor aproveitamento de 

nutrientes. 
       Segundo Barbosa (2008), encontrar o nível ótimo de energia para melhorar o desempenho 

e alcançar retorno econômico é um grande desafio, pois as respostas, inclusive a qualidade de carcaça 

variam neste contexto. Por isso, são relevantes os estudos visando definir os efeitos dos níveis de 

energia para frangos de corte. 
        Segundo Noblet e Milgen (2004) essas variações no conteúdo de EM são devido às 

diferenças da eficiência de utilização entre os nutrientes, com os valores mais altos para gordura e 

carboidratos, aproximadamente 90 e 82% respectivamente, e os mais baixos (aproximadamente 60%) 

para fibra dietética e proteína bruta.  
       Sendo assim, o objetivo do trabalho foi avaliar o uso de enzima carboidrase em dietas com 

níveis reduzidos de energia metabolizável, para frangos de corte de 1 a 14 dias de idade. 
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METODOLOGIA 

       O experimento foi realizado no setor de avicultura de corte do IFMT/São Vicente. As aves 

foram alojadas em galpão de alvenaria com piso de concreto, dividido em boxes de estrutura metálica 

(30 boxes idênticos com 1,5 m
2
, sendo 15 boxes de cada lado) forrados com palha de arroz. Foram 

utilizados 900 frangos de corte fêmeas, distribuídos em delineamento em blocos ao acaso (DBC). Os 

tratamentos foram constituídos por cinco níveis de energia metabolizável, suplementados com enzima 

carboidrase, com seis repetições de 30 aves cada. Os níveis energéticos foram: Tratamento 1, controle 

(3000 kcal/Kg), tratamento 2 (2950 kcal/Kg + carboidrase), tratamento 3 (2900 Kcal/Kg + 

carboidrase), tratamento 4 (2850 Kcal/kg + carboidrase) e tratamento 5 (2800 Kcal/Kg + carboidrase). 

As dietas foram formuladas para atender as exigências nutricionais de acordo com recomendações de 

Rostagno et al., 2011. Foram avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso 

(GP), conversão alimentar (CA) e peso aos 14 dias de idade. As médias obtidas foram submetidas à 

análise de variância pelo procedimento ANOVA do programa SAS e submetidas ao Teste SNK e em 

caso de significâncias submetidas a análise de regressão. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

       Na tabela 1, podem ser observados os resultados para desempenho em diferentes 

níveis de energia metabolizável. Observa-se que houve interação entre os tratamentos de 

forma linear para os índices, peso, ganho de peso e conversão alimentar, possibilitando a 

redução do nível energético para 2950 Kcal/kg, quando suplementada com enzima 

carboidrase ß-glucanase, sem que o desempenho seja afetado. Não foi encontrado interação 

significativa dos tratamentos para a variável consumo de ração. Resultados semelhantes aos 

encontrados por, Zanella et al. (2000), que observaram melhoria no ganho de peso e na 

conversão alimentar de 1,9 e 2,2%, respectivamente, com adição de carboidrase em dietas à 

base de soja e milho. 

       Torres et al. (2003), trabalhando com rações fareladas e com níveis energéticos 

reduzidos, demonstraram efeitos positivos no desempenho de frangos de corte quando houve 

adição de enzimas em rações à base de milho e farelo de soja, formuladas com valores 

reduzidos de energia metabolizável. 
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Tabela 1 – Desempenho de frangos de corte fêmeas alimentados com dietas contendo 

níveis reduzidos de Energia metabolizável aos 14 dias de idade 

 

Variáveis 

Níveis de 

Energia 

(kcal/kg) 

Peso Inicial 

Médio 

(kg) 

Peso final
 
(kg) Ganho de peso

 

(kg) 
Consumo de 

Ração 

 
(kg) 

CA 

3000 0,047 0,457 A 0,409 A 0,587 A 1,435 B 

2950 0,047 0,462 A 0,415 A 0,582 A 1,401 B 

2900 0,047 0,439 B 0,391 B 0,579 A 1,478 B 

2850 0,047 0,439 B 0,391 B 0,616 A 1,575 A 

2800 0,047 0,436 B 0,389 B 0,621 A 1,598 A 

CV(%) 1,68 2,560 2,855 4,740 4,231 

Equações de regressão 

Peso Final Efeito Linear (P<0,05)  Ŷ = 0,07122473 + 0,00012957X     (R
2
 =0,72) 

Ganho de peso Efeito Linear (P<0,05)  Ŷ = 0,02366965+ 0,00012957X     (R
2
 =0,72) 

CA Efeito Linear (P<0,05)  Ŷ = 3599,74026852+ 3,96232279X   (R
2
 =0,99) 

Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de SNK  (P<0,05) 

 Fonte: Laboratório de Pesquisa em Avicultura experimental do IFMT – Campus São 

Vicente. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Recomenda-se nível de energia metabolizável de 2950 Kcal/kg com suplementação 

de enzima carboidrase ß-glucanase, nos índices peso, ganho de peso e conversão alimentar, 

para frangos de corte fêmeas de 1 a 14 dias de idade. 

 

AGRADECIMENTOS 

       Ao financiamento para compra dos produtos necessários PROPES e ao IFMT-São 

Vicente, por fornecer a estrutura para realização do trabalho e ao grupo NEPAV pela execução da 

pesquisa. 

 

REFERÊNCIAS 

BARBOSA, F. J. V.; LOPES, J. B.; FIGUEIRÊDO, A. V.; et al. Níveis de energia metabolizável em 

rações para frangos de corte mantidos em ambiente de alta temperatura. R. Bras. Zootec., v.37, n.5, 

p.849-855, 2008. 

 

Noblet J., van Milgen J. Energy value of pig feeds: Effect of pig body weight and energy evaluation 

system. J. Anim. Sci. 82 Number 13, E. Suppl., E229-E238. 2004. 

406 



 

 

 

ROSTAGNO, H.S.; ALBINO, L.F.T.; DONZELE, J.L. et al. Tabelas brasileiras para aves e suínos: 

composição de alimentos e exigências nutricionais. 3 ed. Viçosa: UFV, 2011. 

 

TORRES, D. M.; et al. Eficiência das enzimas amilase, protease e xilanase sobre o desempenho de 

frangos de corte. Ciência e Agrotecnologia, Lavras, v.27, n.6, p. 1401-1408, 2003. 

 

ZANELLA, I.; et al. Effect of enzyme supplementation of broiler diets based on cornand soybeans. 

Poultry Science, Champaign, v. 78, n. 4, p. 561-568, 2000. 

 

407 



AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DE LEITÕES NA FASE DE 
CRECHE SUBMETIDOS A DUAS IDADES DE DESMAME E A DUAS 

DIETAS 

 

 

 

Kevellyn Amorim Laurentino Silva, aluna do curso técnico em agropecuária, IFMT – 

Campus Cáceres, Fernando Rodrigues Maciel, Professor do IFMT – Campus Cáceres, 
endereço: Avenida dos Ramires, s/nº, cxp 244, CEP 78200-000, Cáceres – MT, e-mail 
kevellyn_amor.im@hotmail.com e fernando.rodrigues@cas.ifmt.edu.br 

 
 

 
Resumo: O presente projeto teve como objetivo comparar o desempenho de leitões no final da fase de 
creche, quando desmamados aos 21 ou 28 dias e submetidos a uma dieta formulada com milho, farelo 
de soja e núcleo específico para a fase (R1) ou com milho, farelo de soja e núcleo recomendado para 
a fase de crescimento (R2). O projeto foi desenvolvido nas dependências do setor de suinocultura do 
IFMT – Campus Cáceres, em um delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial 2x2, 
com duas idades de desmame (21 ou 28 dias de vida) e dois tipos de ração, R1 e R2, com 9 repetições. 
Após a desmama, a ração foi fornecida à vontade e os leitões foram pesados semanalmente, até 
atingirem oito semanas de vida. Os leitões desmamados com 21 dias apresentaram peso médio de 
4,61± 0,88 Kg e os desmamados com 28 dias 7,52±0,89Kg. As médias dos pesos aos 56 dias foram 
comparadas utilizando o teste de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. Não houve diferença 
significativa para  o tipo de ração,  e nem para a interação tipo de ração x  idade de desmame. Houve 
diferença significativa para idade de desmame, sendo que os leitões desmamados com 21 dias foram 
mais pesados (18,66 Kg) do que os desmamados aos 28 dias (16,98 Kg). Pode-se concluir que os 
leitões desmamados aos 21 dias são mais pesados ao final da fase de creche, e que os animais 
alimentados com as rações R1 ou R2 mostraram o mesmo desempenho.  
  
Palavras-chave: Nutrição, Fase de creche, Leitão. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

 Nas últimas décadas, a idade de desmame dos leitões foi drasticamente reduzida de 42 

para 30 dias, e atualmente, a maioria das granjas desmamam os leitões entre 21 a 28 dias de 
vida. Esta idade de desmame tem como objetivo minimizar os manejos inadequados durante a 
fase de lactação, particularmente importante para as fêmeas jovens de primeiro e segundo 

parto, que necessitam de uma boa “arrancada” para manterem mais produtoras durante sua 
vida útil, provocam queda de produtividade nos partos subsequentes.  

Após o desmame, recomenda-se o fornecimento para os leitões, de ração que seja 
palatável, que tenha alta digestibilidade e que favoreça o desenvolvimento das enzimas do 
próprio animal. Os ingredientes de alta digestibilidade normalmente adicionados às rações p 

ara esta fase são: milho gelatinizado, soja extrusada, leite em pó integral, aminoácidos 
sintéticos (lisina, metionina e triptofano), gordura vegetal, fosfato bicálcico, ácidos orgânicos, 

enzimas, promotores de crescimento, palatabilizantes, etc. Estes ingredientes são 
comercializados na forma de um núcleo mineral, vitamínico e aminoacídico específico para 
esta fase, sendo recomendado que sejam misturados com farelo de soja e milho triturado, em 

um nível de adição próximo de 40%. Estes núcleos apresentam um preço elevado, devido a 
sua composição, o que acaba elevando o custo de produção dos suínos.  
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No setor de suinocultura do IFMT Campus Cáceres, os leitões são desmamados com 
21 ou 28 dias, dependendo do desempenho da leitegada e das condições corporais da matriz, e 
submetidos a uma alimentação que contém milho, farelo de soja e um núcleo mineral e 

vitamínico, normalmente recomendado para suínos na fase crescimento, devido, a dificuldade 
de aquisição do núcleo específico para a fase de creche. O núcleo utilizado contém somente 

minerais e vitaminas, é mais barato, e a recomendação de uso é de aproximadamente 4% para 
uma ração composta de milho e farelo de soja. 

Na avaliação de desempenho dos leitões na fase de creche, realizada em aulas práticas 

com os alunos da disciplina de suinocultura, os leitões tem mostrado um ganho de peso muito 
abaixo do esperado, criando uma dúvida em relação ao tipo de manejo e da ração utilizada. 

Esse projeto tem como objetivo avaliar o desempenho de leitões desmamados aos 21 
ou 28 dias e submetidos ao consumo de rações confeccionadas com dois tipos de núcleos: 
Específico para a fase de creche ou o recomendado para a fase de crescimento e normalmente 

utilizado na suinocultura do IFMT- Campus Cáceres. 
  

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 
 Na época do desmame, os leitões apresentam o trato digestório ainda imaturo, 

representado pela menor eficiência em digerir produtos de origem proteica, principalmente 
devido a menor produção de ácido clorídrico no estômago e baixa atividade das enzimas 

pancreáticas e intestinais (PRONTAZKA & BARONI, 1987), interferindo diretamente na 
digestibilidade dos nutrientes, em especial, os aminoácidos presentes na dieta (GOMEZ, et. 
Al. 2002). 

 A presença de fatores alergênicos presentes em diversos alimentos, dentre eles o farelo 
de soja, tem sido associado a redução da altura de vilosidades e hiperplasia das criptas, em 
virtude da agressão à mucosa intestinal e ativação do sistema imune local, o que causa uma 

diminuição no aproveitamento dos alimentos, sujeitando os leitões a desenvolverem diarreia e 
todas as complicações decorrentes (HOUDIZK et. al., 1999). 

 O período inicial após o desmame tem se caracterizado por redução no desempenho 
dos leitões, sendo que fatores como a idade e peso ao desmame, estresse, baixo consumo de 
alimento, composição da dieta, imaturidade digestiva e fatores ambientais são as causas de 

redução do crescimento durante a primeira semana após o desmame ( MAHAN, 1991). 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS  
 
 O projeto foi desenvolvido nas dependências do setor de suinocultura do Instituto 

Federal de Educação e Tecnologia, campus Cáceres. Foram utilizados 36 leitões mestiços 
(landrace x large white x pietrain), provenientes de 6 matrizes. Durante a maternidade, os 

leitões foram submetidos aos manejos recomendados para a fase, o que inclui limpeza ao 
nascimento, corte do umbigo, corte dos dentes, aplicação de ferro dextrano, castração dos 
machos e fornecimento de ração a partir do sétimo dia de vida. 

 Os leitões foram alojados após o desmame em quatro baias, cada baia representando 
um tratamento, dotadas de comedouro semiautomático e bebedouro tipo chupeta, formando 

grupos de nove animais por baia, até completarem 56 dias de vida. 
 Para as análises estatísticas foi adotado um delineamento inteiramente ao acaso, com 
quatro tratamentos em esquema fatorial 2 x 2 (duas idades de desmame, e duas dietas), com 9 

repetições. A unidade experimental foi representada por 1 animal. 
 Os leitões foram desmamados com 21 ou 28 dias de vida e submetidos a uma dieta 

comercial específica para a fase de creche (R1) ou a uma dieta normalmente fornecida aos 
leitões desta fase no setor de suinocultura do IFMT Campus Cáceres (R2). As rações 
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fornecidas foram ajustadas para serem isoprotéicas e isocalóricas, e foram formuladas para 
atender as exigências nutricionais dos leitões no período de creche, segundo HOSTAGNO et. 
al., 2005. 

 As rações foram fornecidas à vontade, a partir de 7 dias de vida, e os  leitões foram 
pesados a partir da desmama e semanalmente, até completarem 56 dias de vida. Foi avaliado 

o peso aos 56 dias e as médias comparadas pelo teste de Tukey a 5%. 
  
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 
 Os leitões foram desmamados aos 21 dias com peso médio de 4,61±0,88Kg e aos 28 

dias com peso médio de 7,52±0,89Kg. Aos 56 dias, ao final da fase de creche, os leitões 
desmamados aos 21 dias alcançaram um peso médio de 18,66Kg, estatisticamente superior 
aos leitões desmamados aos 28 dias, que atingiram uma média de 16,98Kg. 

 Os leitões que receberam a ração com núcleo específico para a fase de creche 
atingiram um peso médio aos 56 dias de 17,81Kg, não havendo diferença estatística para os 

leitões que receberam ração com um núcleo específico para a fase de crescimento, que foi em 
média de 17,88Kg. Não houve diferença significativa quando analisado a interação entre 
idade de desmame e tipo de ração. 

 O maior peso médio alcançado pelos leitões desmamado aos 21 dias pode ser 
explicado em razão dos leitões começarem a ingerir uma ração balanceada mais cedo, tendo 

em vista que o leite fornecido pela mãe a partir de 21 dias de vida já não atende as exigências 
dos leitões, que mesmo tendo uma ração à disposição, preferem continuar sugando a teta da 
mãe, em detrimento ao consumo de ração.  

Outra vantagem da desmama aos 21 dias se refere à separação dos leitões da mãe, e 
com isto, se evita uma fonte de contaminação de microrganismos importante, tendo em vista 
que com esta idade, os leitões passam por um período de depressão dos anticorpos recebidos 

via colostro, até que seu sistema imunológico consiga produzir suas próprias defesas. 
Para todos os tratamentos houve uma estagnação no ganho de peso na semana seguinte 

à desmama, provavelmente devido a adaptação do sistema digestório à nova dieta, mesmo 
esta dieta tendo ficado disponível durante todo o período de lactação. Ao serem desmamados 
aos 21 dias, eles tiveram um maior tempo de recuperação até atingirem o final da fase, e com 

isto houve um maior ganho de peso. 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Nas condições em que os leitões são criados no setor de suinocultura do IFMT – 

campus Cáceres, recomenda-se que sejam desmamados aos 21 dias de idade e a alimentação 
oferecida deve ser balanceada com o núcleo recomendado para a fase de crescimento, tendo 

em vista que este núcleo é mais barato quando comparado com o núcleo recomendado para a 
fase de creche. 
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Resumo: A qualidade dos processos e produtos tem sido uma constante exigência do mercado 

consumidor. Diante deste contexto e dada a necessidade de atender ao segmento de produção de 

polpa de frutas congelada, ante aos novos conceitos de qualidade e às exigências da legislação 

vigente. A grande produção de frutas na região do município de São Felix do Araguaia no Estado do 

mato grosso contribui para o aproveitamento integral das frutas da safra, evitando as perdas pós-

colheita. Apesar do aumento considerável desta produção na atualidade, têm sido encontradas polpas 

comercializadas com alterações de suas características físico-químicas como, pH, Brix e acidez em 

acido cítrico, e as organolépticas como cor, sabor, odor e textura, provavelmente devido a problemas 

associados à deficiência de processamento e/ou armazenamento do produto.  Portanto, esse trabalho 

teve como objetivo avaliar a qualidade de polpas de frutas de acerola, caju, cajá e carambola, 

congeladas, produzidas e comercializadas neste município, caracterizando um produto de boa 

qualidade para o consumo da região e atendendo a legislação vigente IN 01 de 2000 do MAPA. 

 
Palavras-chave: Polpa de fruta, Análises físico-químicas e Sensoriais. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Polpa de fruta congelada é um produto que atende a vários segmentos do setor de 

alimentos, dentre eles podem ser destacados: sucos, confeitarias, sorvetes, balas e produtos 

lácteos (iogurtes). A produção de polpa de fruta congelada vem se expandindo nos últimos 

anos, e o produto vem ganhando espaço no mercado interno e externo sinalizando a 

necessidade de melhoria e adequação aos padrões de qualidade.  

 Diante do exposto, torna-se necessário alertar para a garantia da qualidade destes 

produtos, aplicando os conceitos de Boas Práticas de Fabricação (BASTOS, 1999). A 

conservação através do congelamento tem se apresentado como uma boa alternativa para 

preservar as qualidades intrínsecas das frutas e evitar o uso de aditivos químicos indo de 

encontro às preferências atuais dos consumidores por esse motivo deveu sempre esta de olho 

na certificação da qualidade desses produtos, visando a garantia total dos mesmos (CANUTO, 

2010). A grande produção de frutas na região do município de São Felix do Araguaia no 

Estado do Mato Grosso contribui para o  aproveitamento  integral das frutas da safra, evitando 
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as perdas pós-colheita. Apesar do aumento considerável desta produção na atualidade, têm 

sido encontradas polpas comercializadas com alterações de suas características físico-

químicas, microscópicas e organolépticas, provavelmente devido a problemas associados à 

deficiência de processamento e/ou armazenamento do produto.  

 

2. OBJETIVO 

 Portanto, esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade de polpas de frutas de 

acerola, caju, cajá e carambola, congeladas, produzidas e comercializadas neste município, 

caracterizando um produto de boa qualidade para o consumo da região. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 As amostras de polpa de frutas foram adquiridas numa unidade de processamento de 

frutas no município de São Felix do Araguaia - MT e levadas para o laboratórios de Química  

e Tecnologia de Alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso- Campus Confresa-MT. As polpas analisadas foram as de acerola, caju, cajá e 

carambola, sendo as mais consumidas na região, em seguidas foram feitos teste físico químico 

como: Brix, pH e Acidez em acido cítrico, e testes sensoriais nas polpas. Todas as analises 

foram feita com 03 (três) repetições cada. Seguindo as normas do INSTITUTO ADOLFO 

LUTZ e baseadas nas normas da Instrução Normativa nº. 01, de 7 de Janeiro de 2000 do 

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) – Seção de Inspeção Vegetal. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Após as etapas de analises, as polpas de frutas apresentaram características físicas 

químicas ótimas e de acordo a legislação vigente e no processo sensorial os resultados foram  

caracterização típicas das frutas como, sabor ácido, textura firme, coloração normal das frutas 

de origem e aroma característico das mesmas. Os resultados das análises físico-químicas são 

mostrados na Tabela 1. Comparando-se os resultados obtidos com os padrões de identidade e 

qualidade para as polpas em estudo, estabelecidos na Instrução Normativa nº 1, de 07 de 

janeiro de 2000 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. 

 

AMOSTRA 

 

% Acidez em 

Acido cítrico  

 

pH 

 

ºBrix 

 

Acerola 

 

0,89 

 

3,8 

 

6,0 

 

Caju  

 

0,57 

 

3,7 

 

10,9 

 

Cajá  

 

1,65 

 

2,8 

 

6,5 

 

Carambola  

 

0,47 

 

3,6 

 

6,2 
Tabela 1, Analise físico química polpa de frutas 
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5. CONCLUSÕES 

 As polpas atenderam a Normativa Federal do MAPA, que diz respeito à conformidade 

dos padrões de identidade de qualidade para polpa de frutas. Com base nas embalagens ficou 

faltando o lote de produção e a tabela nutricional de em alguns produtos analisados deixando 

assim a garantia da informação ao consumidor, que são obrigatório por lei segundo as 

Resoluções RDC nº 359 - Regulamento Técnico de Porções de Alimentos Embalados para 

Fins de Rotulagem Nutricional e RDC nº 360 - Regulamento Técnico Sobre Rotulagem 

Nutricional de Alimentos Embalados, de 23/12/03 da ANVISA.  Foi feito relatório e 

encaminhado para empresa sobre a embalagem para tomar as devidas providências e se 

adequarem a legislação.  
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Resumo: Após o processamento da manga (retirada da parte carnosa da fruta para aplicação de 

várias etapas tecnológicas para sua transformação em um produto alimentício) é possível aproveitar 

suas cascas para elaboração de uma formulação doce que possam atingir as exigências 

mercadológicas. Este trabalho objetivou produzir doce em pasta e geleia formulados com diferentes 

níveis de casca da manga, 10%, 25%, 50% e 75%, visando a aceitação sensorial dos subprodutos do 

referido fruto, além da caracterização físico química para adequação à legislação vigente, Resolução 

Normativa nº 9, de 1978 – CNNPA (Comissão Nacional de Normas e Padrões para Alimentos). Os 

resultados obtidos nos permite observar que o doce em pasta da casca da manga e a geleia nas três 

formulações foram bem aceitas pelos 30 provadores, com índice de aceitação superior a 70 %. 

Contudo o produto mostrou-se uma ótima característica físico-química: acidez em ácido cítrico, pH, 

teor de solido solúveis (Brix) e cinzas, e a parte sensorial, atendendo assim, as exigências do mercado 

consumidor, além de fazer o reaproveitamento integral das mangas, evitando que as cascas das frutas 

fossem jogadas no lixo. Com isso podemos inserir esse produto como complemento da alimentação 

humana suprindo as necessidades fisiológicas e nutricionais do nosso organismo. 
 
Palavras-chave: Manga, Doce, Sensorial. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A manga é o fruto da mangueira (Mangifera indica L.), árvore frutífera da família 

Anacardiácea. Apesar de ser originária do sudoeste asiático, hoje em dia pode ser encontrada 

um pouco por todo o mundo. A manga é uma fruta com coloração variada, podendo ter cores 

desde o verde ao vermelho, passando pelo amarelo e laranja. É também uma fruta muito, 

saborosa, suculenta, doce e em alguns casos fibrosa. A manga faz parte do elenco das frutas 

tropicais de maior importância econômica tanto no Brasil como no mundo. Devido à sua 

sazonalidade, ela tem grande relevância como matéria-prima para a indústria de produção de 

polpas. E considerada uma importante fruta tropical devido a sua sazonalidade, torna viável 

sua industrialização, visando a um melhor aproveitamento e diminuição das perdas de 

produção. É uma fruta que tem grande aceitação no mercado, além de ser rica em vitamina C, 

(Franco, 1997). A manga é uma das frutas mais procuradas no mundo. É consumida ao 

natural, ou como polpa simples, geleia, doces, gelado, fatias, pedaços ou rodelas em calda, 

sumo simples ou concentrado, fatias congeladas, refrigeradas ou cristalizadas. 
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 Durante o processamento da manga, a casca e a semente são descartadas, gerando 40-

50% da massa total da fruta em rejeitos (FAO 2009) que poderiam ser aproveitados como 

fonte alternativa tanto de alimento como de nutrientes.  

 

2. OBJETIVO 

 O presente trabalho teve como objetivo avaliar a produção de doce em pasta e geleia da 

casca da manga, que por sua vez eram jogadas fora depois de descascadas e avaliação de suas 

características Físico Químicas, e sensoriais para ter um bom padrão de aceitabilidade. 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 Este trabalho foi desenvolvido dentro das dependências dos laboratórios do IFMT 

campus Confresa, onde se realizou todas as análises e testes necessários. Foram realizados 4 

(quatro) formulações para o doce em pasta e geleia, contendo as seguintes porcentagens de 

casca de manga, 10%, 25%, 50%, 75%  em substituição à polpa de manga. Primeiramente foi 

adquirida a matéria-prima, que na região é encontrada facilmente no município de Confresa - 

MT. Nos procedimentos da produção do doce em pasta e geleia foram feitos todos os 

processos de higienização necessários em seguida iniciou-se os processos com a retirada da 

casca e depois trituradas em um liquidificador industrial e depois passada no refinado com 

peneiras de 1,5 mm, e posteriormente foi feita a  retirada da  poupa totalizando 4,5kg de 

polpa, utilizando o despolpador de frutas do laboratório de tecnologia de alimentos do IFMT 

– Campus Confresa. Foram realizados analises físico-química para determinar o teor de 

sólidos solúveis (°Brix) e pH e posteriormente foram condicionados sobre refrigeração nas 

geladeira do laboratório até ser processado o doce. Foi aplicado o teste sensorial de aceitação, 

utilizando 30 provadores não treinados. Para os resultados das análises sensoriais dos doces 

foram calculados o Incide de Aceitabilidade (I.A.) com o teste sensorial de intenção de 

compra. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Nos testes físico-químicos obteve os valores de pH e de °Brix sendo demonstrados na 

tabela 1. O pH da fruta foi  ácido, tendo uma ótima característica para fabricação de doces e 

geleia, e um teor de °Brix agradável sendo considerável viável para a fabricação dos doce em 

pasta e geleia. Como se observa na tabela 2 a amostra com 10% da casca em substituição à  
polpa de manga não teve uma aceitação no mercado consumidor, sendo um produto 

considerável inviável para a comercialização em grandes escalas, já a amostra de com 75 % 

de polpa obteve um bom resultado, pois ultrapassa o nível de aprovação de 70% estabelecido 

por DUTCOSKY (1996), comprovando que o doce em pasta e a geleia tem como fazer um 

aproveitamento integral da fruta, diminuindo os resíduos da manga em uma porcentagem alta. 
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Tabela 1. Testes Físico-químicos do doce em pasta e geleia.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2. Teste Sensorial de Aceitação doce em pasta e geleia. 
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5. CONCLUSÕES 

 Os resultados obtidos nos permite observar que o doce em pasta da casca da manga e a 

geleia em varias concentrações foram bem aceitas pelos provadores o índice de aceitação de 

três amostras obtiveram resultados superiores a 70 %. Contudo o produto mostrou-se uma 

ótima característica físico-química e sensorial, atendendo as exigências do mercado 

consumidor, e a legislação vigente, a  normativa nº 09 de 1978 da CNNPA do Ministério da 

Saúde. Além de fazer o reaproveitamento integral das mangas, evitando que as cascas das 

frutas fossem jogadas no lixo. Com isso podemos inserir esse produto como complemento da 

alimentação humana suprindo as necessidades fisiológicas e nutricionais do nosso organismo.  
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Resumo: O projeto tem por intuito verificar a viabilidade técnica de aplicação de efeito vórtex em um 

ambiente de dimensões reduzidas simulando o quarto de uma casa. Para atingir o objetivo serão 

construídos dois protótipos, um com teto cônico e outro tradicional com teto plano. No teto em 

formato de cone será utilizado o efeito de vorticidade do ar. A criação de efeito vórtex deverá ser 

obtida através de aquecimento do ar em caixotes de dimensões diferentes, instalados a nível do solo, 

aquecidas por luz solar e transportadas ao nível do teto por tubos. Na saída do cone será instalado um 

gerador acoplado a pás. Os parâmetros velocidade do vento, pressão manométrica, temperatura, serão 

monitoradas em sete pontos. Pretende-se também induzir a diminuição da temperatura ambiente 

interna através do aumento de circulação de ar frio em nível ascendente, com a teoria dos ventos 

cruzados e assim alcançar a melhoria do conforto térmico. Outro resultado esperado é conversão de 

energia eólica em energia elétrica.  Nesse processo o gerador elétrico será instalado no interior do tubo 

de saída de ar, com objetivo de aproveitar a velocidade de vento. 

 

Palavras-Chave: Vórtex, Conforto Térmico, Microgeração, Energia Elétrica, Ventilação Natural. 

 

 

       1.0 INTRODUÇÃO 

 

       Com o início do projeto busca-se construir um ambiente em tamanho reduzido para 

estudar a circulação de ar forçado em um ambiente residencial utilizando o efeito vórtex. 

Realizar medições de pressão, temperatura, velocidade do ar em pontos estratégicos do 

protótipo, sendo estas, saída das caixas, interior do cone, saída do cone e interior do ambiente.  

Comparar as temperaturas ambiente interna do protótipo com teto em formato de cone e 

construção comum, além de verificar a viabilidade de microgeração de energia elétrica em 

edificações de pequeno porte através da indução de efeito vórtex em movimento de ar.  

       Futuros trabalhos poderão viabilizar a aplicação do estudo em construções de tamanho 

real, podendo ser em ambientes industriais, comercias, residencial, como por exemplo, em 

conjuntos habitacionais financiados por órgãos públicos. 

       Tais resultados serão adquiridos com a medição de temperaturas, pressões e velocidades 

presentes nas experimentações verificando a viabilidade técnico-econômica para geração de 

eletricidade por microgeração eólica, levando em conta também a viabilidade de aplicação de 

troca de calor em conforto térmico. Espera-se obter conhecimento técnico para futuro 
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aprimoramento do projeto proposto e utilização do protótipo para aplicação em sala de aula 

como auxiliar no estudo de parâmetros elétricos e mecânicos dos cursos técnicos e superiores. 

 

       2.0 O EFEITO VÓRTEX E GERAÇÃO DE ENERGIA 

 

       O efeito vórtex é um escoamento giratório onde as linhas de corrente apresentam 

movimento em espiral ou circular. Geralmente esse movimento são em torno de um centro de 

rotação. A vorticidade pode ser explicada de forma simples por uma circulação ou rotação de 

um fluído por unidade de área. O efeito vórtex aplicado ao movimento vertical do ar tende a 

provocar o movimento ascendente do ar presente em um ambiente. 

       Uma técnica pouco utilizada em ambientes residenciais, comerciais e industriais para 

melhorar o conforto térmico é usar o movimento circular do ar quente para provocar a 

circulação forçada do ar mais frio em sentido ascendente. A técnica proposta para ser testada 

em ambientes residenciais consiste em utilizar o efeito vórtex. Para atingir esse objetivo serão 

construídos dois protótipos em MDF representar o quarto de uma construção. Os quartos terão 

formato retangular e disporão de aberturas para circulação natural de ar. O cômodo 

convencional terá teto reto com um pequeno ângulo de inclinação. O outro cômodo terá teto 

em formato de cone. O ponto superior do cone terá um tubo para saída de ar, onde será 

instalado um gerador elétrico acoplado a pás. O método a ser testado baseia-se na injeção de 

ar aquecido em velocidade no sentido horizontal do cone. Espera-se com essa experiência, 

provocar o movimento forçado do ar mais frio contido na parte inferior do ambiente em 

sentido ascendente e consequentemente, melhora no conforto térmico da edificação. Aliado a 

isso a edificação deverá ser utilizada para testar viabilidade técnico-econômica de aplicação 

em microgeração eólica. A instalação de gerador elétrico dotada de pás permitirá mensurar 

capacidade de energia eólica que poderá ser convertida em energia elétrica.  

       Com abundância de regiões de ventos fortes e sol o ano inteiro, o Brasil pode ser uma 

potência não apenas na produção energética “institucional”, mas também nesse setor que 

depende dos investimentos individuais. A microgeração ainda é pouco explorada por aqui, 

mas num futuro breve esse pode ser um caminho alternativo e viável para aumentar a 

produção e também levar eletricidade a todos os brasileiros. 

 

       3.0 CONFORTO TÉRMICO  
 

       A região centro oeste se caracteriza por um período seco e outro úmido, sendo que no 

período seco, às temperaturas atingem valores médios de 30°C, mas especificamente na 

região da baixada cuiabana a média de temperatura máxima anual do ar é de 

aproximadamente de 33°C. As temperaturas internas do ar presentes nas edificações tende a 

acompanhar a elevação da temperatura externa do ar. Umas das maneiras de amenizar esse 

efeito indesejado é provocar a circulação do fluido de forma natural, através de adaptações 

arquitetônicas adequadas. Sendo está uma técnica que exige pouca mudança na estrutura das 

edificações, assim baixo incremento com materiais de construção. Entretanto essa técnica tem 

suas limitações em relação a diminuição do gradiente de temperatura. 

       O intenso e desordenado crescimento das cidades com edifícios cada vez mais altos, mal 

planejados e próximos uns dos outros, aliado a ausência de áreas verdes tem contribuído para 

o aumento da temperatura nos grandes centros urbanos. 
       Nas residências convencionais o ar quente sobe, por ser mais leve que o ar frio, contudo o 

problema é que nas edificações os telhados e coberturas impendem a saída deste ar quente, o que causa 

desconforto além da não possibilidade da circulação do ar. 

       O ar quente é formado a partir das fontes de aquecimento externas, como as construções; 

grandes áreas pavimentadas, automóveis e internas à edificação, tal como o calor do corpo 
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humano, radiação solar sobre a cobertura, paredes ou penetrando diretamente pelas aberturas; 

eletrodomésticos e lâmpadas elétricas. 

       Sendo assim não haverá renovação do ar e, consequentemente, conforto térmico se não 

forem criadas aberturas que proporcionem a entrada do ar frio e a saída do ar quente, nos 

devidos locais, com corretos índices de ventilação. O projeto pretende estudar os efeitos da 

ventilação natural nas edificações através da ventilação cruzada de modo que o ar quente - 

localizado na parte superior da edificação – saia, e ainda, que o ar frio que entra expulsando o 

ar quente, promova o conforto térmico das pessoas nos ambientes, além de colaborar para a 

circulação e renovação do ar dentro do recinto, efetuando o fenômeno de aeração, como pode 

ser conferido na Figura 1. 

 

Figura 1 – Modelo de ventilação cruzada 

 
 

       4.0 O VENTO NA GERAÇÃO DE ENERGIA E CIRCULAÇÃO DE AR 

 

       A ventilação de um ambiente é entendida como a troca de ar interno por ar externo, e 

principais funções são as seguintes: 

 Manter o ambiente livre de impurezas e odores indesejáveis, além de fornecer O2 e reduzir 

a concentração de CO2; 

 Remover o excesso de calor acumulado no interior da edificação produzido por pessoas ou 

fontes internas; 

 Resfriar a estrutura do edifício e seus componentes evitando o aquecimento do ar interno; 

 Facilitar as trocas térmicas do corpo humano com o meio ambiente (especialmente no 

verão); 

 Remover o excesso de vapor d’água existente no ar interno evitando a condensação 

superficial. 

 

       4.1 Ventilação natural por diferença de temperatura 
 

       O projeto tem como intuito basear-se na diferença entre as temperaturas do ar interior e 

exterior provocando um deslocamento da massa de ar da zona de maior para a de menor 

pressão. Quando, nestas condições, existem duas aberturas em diferentes alturas, se estabelece 

uma circulação de ar da abertura inferior para a superior, denominada efeito chaminé 

 

       4.2 Efeito chaminé e geração de energia 

 

       O efeito chaminé é eficiente em casas térreas quando existe uma diferença entre as alturas 

das janelas, ou entradas de ar, como é utilizado no projeto. Como depende, também, das 

diferenças entre a temperatura do ar interior e exterior, para climas quentes, especialmente no 

verão, esse mecanismo de ventilação talvez não seja a forma mais eficiente de gerar situações 

de conforto térmico e/ou remover o excesso de calor acumulado no interior da edificação. 
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Neste caso, deve-se dar maior importância à ventilação dos ambientes pelo efeito do vento. O 

efeito chaminé pode ser visto na figura 2. 

 

Figura 2 – Esquema do efeito chaminé 

  
 

       Apesar de aparentemente não mostrar-se tão eficaz em todas as situações, este fenômeno 

nós permite utilizar de um movimento de massa de ar considerável no teto da residência 

durante todo o ano, já que este é um fenômeno que sofre menos variações conforme as 

estações. Portanto neste ponto é criado o efeito vórtex, que é capaz de girar um gerador de 

energia, capaz de transformar a energia eólica em energia elétrica.  
 

 

       5.0 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       O projeto se encontra em fase de desenvolvimento mas já podemos citar o quão árduo é o 

processo. Serão realizadas novas experiências com o intuito de adquirir a maior quantidade de 

dados possíveis, para isso, consideraremos diversas variáveis para alcançar os resultados. 

Contudo, podemos afirmar que o projeto caminha para um resultado conclusivo, onde será 

possível por meio da análise dos dados obtidos nas experiências dizer, ao final, o quão 

rentável será investir nesta ideia. 
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Resumo: As especiarias são temperos muito utilizados no Brasil na elaboração de diferentes 

tipos de alimentos conferindo sabor e aroma. Esses condimentos podem ser contaminados 

durante a estocagem, transporte ou mesmo manipulação, por esporos bacterianos e fúngicos. 

Frente ao exposto, o objetivo deste trabalho foi a identificação de fungos em amostras de  

orégano (Origanum vulgare L.), alecrim (Rosmarinus officinalis L.),manjericão (Ocimum 

basilicum L.) e pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) comercializados no mercado do Porto de 

Cuiabá-MT. As amostras coletadas foram preparadas de acordo com a Instrução Normativa Nº 

62 de 26 de Agosto de 2003 (MAPA). Em seguida, inoculou-se em placas SB com cloranfenicol 

(100mg/L) com auxílio de alças de Drigalsk e em seguida foram incubadas em estufa de D.B.O 

a 27°C.Todas as análises foram feitas em triplicata. Os cálculos da contagem fúngica foram 

feitos de acordo com o Manual de Métodos de Análise Microbiológica de Alimentos e Água e a 

Instrução Normativa Nº 62 de 26 de Agosto de 2003 (MAPA). Os resultados obtidos indicaram 

a presença dos seguintes fungos: Alternaria spp; Micelia sterilia; Aspergillus niger e 

Aspergillus spp,Paecylomyces spp,Cladosporium spp,penicillium spp,Mucor spp. A presença 

destes fungos nas amostras indica que estes produtos são de fácil contaminação, uma vez que 

são vendidos in natura e não passam por nenhum processo tecnológico ficando susceptíveis à 

contaminação microbiológica, o que pode acarretar riscos a saúde do consumidor.  

 
Palavras-chave: Tempero, Fungos, Contaminação 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Condimentos ou temperos são produtos constituídos de uma ou diversas 

substâncias, de origem natural, com ou sem valor nutritivo, empregados nos alimentos 

com o fim de modificar ou exaltar o seu sabor. Também são apreciados pela culinária de 

diversos países desde a antiguidade, sobretudo ao proporcionar o incremento das 

propriedades sensoriais dos alimentos (GERMANO & GERMANO, 2012). 

As Doenças Transmitidas por Alimentos (DTAS) estão entre as principais causas 

de morte no mundo inteiro. Essas são causadas por agentes, os quais penetram no 

organismo humano través da ingestão de água ou alimentos contaminados, estes agentes 

podem ser químicos, físicos ou biológicos, sendo o ultimo o maior causador das DTAs 

(AMSON et al.,  2006).  

As infecções fúngicas causadas por alimentos estão dentre os contaminantes 

biológicos, podendo causar reações sob a forma de hemorragias e necroses. Podem 

acometer órgãos e tecidos, sendo o fígado, os rins e o sistema nervoso os mais 
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atingidos, além de serem agressivos à saúde de pacientes imunocomprometidos 

(TEIXEIRA-LOYOLA., 2014).  

As especiarias podem veicular microrganismos patogênicos ao ser humano, sendo 

possíveis fatores responsáveis por doenças transmitidas pelos alimentos. Deve-se 

destacar que, a flora microbiana natural das especiarias soma-se aquela adquirida em 

decorrência de manipulação assim como de locais de processamento inadequado. Frente 

ao exposto, o objetivo deste trabalho foi a identificação de fungos em amostras de 

orégano (Origanum vulgare L.), alecrim (Rosmarinus officinalis L.), manjericão 

(Ocimum basilicum L.) e pimenta-do-reino (Piper nigrum L.) comercializados no 

mercado do Porto de Cuiabá - MT. 

 

METODOLOGIA 

 

As amostras foram adquiridas no mercado do porto de Cuiabá-Mato Grosso. 

Coletou-se 200g de cada amostra e acondicionou-as em sacos plásticos transparentes 

individualmente. Posteriormente, prepararam-se os meios de cultura, os diluentes e a 

esterilização das vidrarias.  

A amostra coletada foi preparada de acordo com a Instrução Normativa Nº 62 de 26 

de Agosto de 2003 (MAPA) que consistiu na pesagem de 25 g de amostra acrescida de 

225 mL de solução salina peptonada 0,1% e posterior diluição se necessário. Para a 

inoculação utilizou-se a técnica de spread plate foram inoculados 0,1 mL de cada 

diluição necessária na superfície de placas de Petri previamente preparadas com  SB 

com cloranfenicol (100mg/L) com auxílio de alças de Drigalsk e em seguida foram 

incubadas em estufa de D.B.O a 27°C.Todas as análises foram feitas em triplicata.  

A contagem e os cálculos foram realizados de acordo com o Manual de Métodos de 

Análise Microbiológica de Alimentos e Água e a Instrução Normativa Nº 62 de 26 de 

Agosto de 2003 (MAPA) e a identificação das estruturas fúngicas foi feita por meio das 

placas de microcultivo preparado com lâmina, suporte de palito de madeira, algodão 

hidrófilo e Agar Cornmeal (preparado separadamente).Com um gancho de metal estéril, 

removeu-se um fragmento da colônia do fungo a ser identificado e semeou em 

superfície, centro do agar cornmeal e cobriu-se com lamínula estéril.Adicionou-se água 

destilada estéril no algodão para formar a câmara úmida e fechou-se a placa, que foi 

identificada e incubada em estufa D.B.O a 27°C. Este procedimento foi realizado em 

duplicata. Após crescimento do fungo, o mesmo foi retirado com auxílio da pinça a 

lamínula e colocado sobre uma lâmina limpa contendo uma gota de azul de lactofenol 

(lâmina 1). Em seguida, retirou-se o cubo de ágar com colônias do fungo da lâmina do 

conjunto, e em seu lugar, colocou-se uma gota de azul de lactofenol e cobriu-se com 

uma lamínula limpa (lâmina 2).Observou-se as duas lâminas em microscópio ótico com 

objetiva de 40 vezes, o tipo e cor da hifa, forma disposição e formação de esporos. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As especiarias comercializadas no mercado do Porto de Cuiabá são vendidas a 

granel em sacos ou embalagens de plástico, e com isso, expostas a condições sanitárias 

precárias, como variações na umidade e temperatura, presença de poeira, insetos, entre 

outros. Além disso, as mesmas são manuseadas de maneira inadequada pelos 

vendedores destes produtos, como o não uso de luvas na manipulação (SOUSA et al., 

2013). 
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Nas especiarias avaliadas foi identificada a presença dos seguintes fungos: 

Alternaria spp; Micelia sterilia; Aspergillus niger e Aspergillus spp, Paecylomyces 

spp,Cladosporium spp,penicillium spp,Mucor spp. (Tabela 1). 
Tabela 1: Identificação e contagem média fúngica das amostras de especiarias coletadas no 

mercado do Porto de Cuiabá, MT.  

Fungos 

Identificados 
Orégano Alecrim Manjericão Pimenta-do-reino 

Alternaria spp X ------- ------- ------- 

Micelia sterilia X ------- ------- ------- 

Aspergillus Níger X ------- x ------- 

Aspergillus spp X ------- x x 

Paecylomyces spp ------- x ------- ------- 

Cladosporium spp ------- x ------- ------- 

Penicillium spp ------- ------- ------- x 

Mucor spp ------- ------- ------- x 

Contagem Média 

Fúngica (*UFC/g) 
4,35x10¹ 8,85x10¹ 5,49x10³ 1,45x10² 

*UFC= Unidade Formadora de Colônia  

 

 O gênero Aspergillus foi o mais identificado nas amostras, o qual juntamente 

com o fungo do gênero Penicillium é responsável pela produção da maioria das 

micotoxinas, extremamente tóxicas, podendo causar danos hepáticos, renais e na 

medula óssea. (SILVA et al., 2012). 

 Em relação a contagem média fúngica, o maior valor encontrado foi no 

manjericão (5,49 x 10
3
 UFC/g). Hoffman et al. (1994) afirmaram que fungos e 

leveduras estão presentes em especiarias in natura, porém um grande número, ou seja 

elevada contagem, pode indicar processamento e estocagem impróprios. 

Os resultados apresentados indicam que as especiarias avaliadas não estão isentas 

de contaminação fúngica, porém a legislação brasileira, que estabelece os padrões 

microbiológicos sanitários em alimentos, não apresenta controle de fungos para 

temperos ou especiarias, o que representa um risco adicional à saúde humana, pois 

dependendo da espécie de fungo encontrada, pode haver indícios de contaminação por 

micotoxinas. Neste sentido, torna-se necessária a uma fiscalização e controle de 

qualidade microbiológico em todo o processo de produção e comercialização destes 

produtos. 

 

CONCLUSÃO 

A presença de fungos nas especiarias avaliadas sugere que as condições de 

produção, armazenamento e manipulação em seus pontos de venda não são apropriadas 

uma vez que estes produtos ficam totalmente expostos ao ambiente em sua forma in 

natura e não passam por nenhum processo tecnológico ficando susceptíveis à 

contaminação microbiológica. 

Neste contexto, os resultados obtidos indicam que os temperos avaliados podem 

representar um risco à saúde dos compradores, uma vez que as espécies identificadas 

são potencialmente patogênicas. Para minimizar estes riscos, sugere-se o esclarecimento 

dos consumidores quanto ao risco do consumo de produtos contaminados por fungos e 

também a criação de programas de treinamento para os produtores e comerciantes sobre 

técnicas de manuseio, processamento, secagem e armazenamento de especiarias. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar sensorialmente os efeitos da adição de óleo de 

canola substituindo a gordura suína em linguiça tipo Toscana. Foram elaborados cinco tratamentos 

com diferentes níveis de óleo de canola (0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0%) para avaliação dos atributos 

sensoriais relativos à aparência visual, cor, textura e sabor das linguiças em testes. Á exceção do 

parâmetro textura, a substituição da gordura suína na linguiça tipo Toscana em até 10% pelo óleo de 

canola, nas condições desta pesquisa, não interferiu nos atributos sensoriais avaliados em análise 

sensorial. A adição do óleo de canola influenciou na textura das linguiças em análise, apresentando 

aceitação mediana, indicando a necessidade de novas pesquisas. 

 

 
Palavras-chave: Linguiça toscana, Óleo de canola, Análise sensorial. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Dentre os produtos suínos processados destaca-se a linguiça.  Este é um dos produtos 

cárneos mais consumidos e produzidos no país (GALVAN et al., 2011). No entanto, existe 

uma preocupação relevante com seu teor de gordura e ou colesterol que tem sido demonstrada 

por várias pesquisas recentes que buscam substitutos de gordura que atendam às 

características funcionais, sensoriais e melhorem o perfil lipídico do produto final 

(FERREIRA et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2012; YUNES et al., 2013; OLIVEIRA et 

al., 2013).  

Na perspectiva da indústria de produtos cárneos surgiu uma preocupação na adaptação 

dos produtos a um novo cenário, com consumidores exigentes por alimentos mais saudáveis, 

incluindo a redução dos níveis calóricos e de gordura (OLIVEIRA et al., 2013). Por esta 

razão, a indústria tem demonstrado interesse nos processamentos tecnológicos que 

mantenham, concomitamente, características tecnológicas esperadas, sabor, praticidade, 

atratividade e melhores benefícios nutricionais (MADRUGA et al., 2004; GALVAN et al., 

2011).  

Enquanto a gordura desempenha papel tecnológico importante referente à textura, 

suculência, sabor e propriedades físico-químicas do produto (BACKES et al. 2013). Do outro 

lado, a depender da composição dos ácidos graxos, sejam saturados ou insaturados, estes irão 

atuar diretamente no metabolismo lipídico do organismo, incluindo seus efeitos sobre as 

lipoproteínas do sangue (SANTOS et al., 2013). 
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A substituição da gordura animal por óleos vegetais tem sido uma alternativa 

interessante, garantindo certa semelhança nas características tecnológicas dos produtos, e 

ainda, destacando-se por melhorar a qualidade nutricional devido à alteração do perfil lipídico 

de ácidos graxos desses produtos (BACKES et al. 2013; YUNES et al. 2013).  

O óleo de canola apresenta os menores níveis de ácidos graxos saturados e melhor 

relação ômega (ω6/ω3), dentre todos os outros óleos vegetais.   

A necessidade de conhecer os efeitos da substituição da gordura suína por óleo de canola 

sobre as características sensoriais da linguiça tipo Toscana levou à realização desta pesquisa, 

tornando o objetivo da mesma.   

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Delineamento e análise estatística 

 

Experimento em Delineamento Inteiramente Casualizado (DIC) com 5 (cinco) níveis de 

substituição de gordura suína por óleo de canola (0; 2,5; 5,0; 7,5 e 10,0%) de linguiça cozida 

apresentadas a 41 provadores, totalizando  205 unidades experimentais. Cada unidade 

experimental foi composta por 1 julgador não treinado com idade entre 18 e 55 anos. 

Foi aplicado o teste F na análise de variância e, quando apresentadas diferenças foi usado 

o teste de Tukey a 5% de significância. As análises foram realizadas através do software, 

ambiente R: A Language and Environment for Statistical Computing (2010). 

 

2.2 Elaboração das linguiças 

  

Para substituição da gordura foi elaborada uma emulsão a partir do óleo de canola. Sua 

formulação será preservada até o parecer de patente pelo órgão financiador desta pesquisa. O 

preparo da linguiça seguiu a formulação de 80% de carne suína (paleta) e 20% de gordura. Os 

demais ingredientes utilizados obedeceram a formulação padrão de linguiça frescal tipo 

Toscana de sal; sal de cura, antioxidante e emulsificante; açúcar; condimento para linguiça 

Toscana e vinho tinto.  A substituição da gordura suína pela emulsão com óleo de canola foi 

realizada proporcionalmente à quantidade de óleo utilizada na emulsão a fim de garantir que 

os percentuais de substituições dos tratamentos atendessem às quantidades desejadas de óleo 

de canola. 

 

2.3 Análise Sensorial 

  

A seleção dos provadores foi realizada através da aplicação de um questionário para 

avaliação do perfil dos provadores não treinados. Os critérios de seleção basearam-se nas 

exigências: o provador ser maior de idade; apreciar a carne suína; não ter nenhum tipo de 

restrição alimentar ou alergias alimentares; e por fim, não ser fumante.  

As amostras de linguiça correspondentes aos cinco tratamentos foram assadas em forno 

industrial combinado (Prática, modelo ECG 20) a 180ºC até alcance de 75ºC no seu centro 

geométrico. As linguiças foram fatiadas em rodelas de aproximadamente 5cm de diâmetro e 

0,5cm de largura, codificadas com três números aleatoriamente e apresentadas em um bandeja 

plástica de isopor a cada provador.  

No momento da avaliação sensorial, que foi realizada em cabines individuais com luz 

branca, os provadores foram instruídos a limpar seus paladares entre as amostras, com a água 
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mineral disponibilizada em copos descartáveis; foram orientados a observar criteriosamente 

os atributos sensoriais relativos à aparência visual, cor, textura e sabor das amostras, 

expressando sua opinião e atribuindo nota através da ficha de avaliação sensorial conforme 

escala hedônica estruturada em cinco notas, onde: nota 1= desgostei muitíssimo e nota 5 = 

gostei muitíssimo.  

Todos os participantes receberam um Termo de Consentimento Livre e Esclarecido com 

informações sobre a pesquisa, para ciência e consentimento de sua participação espontânea 

nela. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Houve diferença (P < 0.05) entre os tratamentos para o parâmetro sensorial de textura 

nas linguiças elaboradas com diferentes níveis de substituição de gordura por óleo de canola 

(Tabela 6). A linguiça padrão, ou seja, o tratamento 1 (0%) de óleo de canola recebeu nota 

superior para textura (4.17) e o tratamento 3 (5.0%) recebeu nota inferior (3.56) para o 

parâmetro sensorial de textura.  

 
Tabela 1. Médias das notas da análise sensorial das linguiças assadas elaboradas com substituição de 

gordura por óleo de canola em diferentes níveis. 

Parâmetro Níveis de substituição de gordura por óleo de canola (%) 

0 2.5 5.0 7.5 10 P-value* 

Aparência 3.78 3.85 3.51 3.61 3.78 0.543 

Cor 3.87 4.00 3.63 3.46 3.85 0.116 

Textura 4.17ª 3.82
ab 

3.56
b 

3.65
ab 

3.58
ab 

0.046 

Sabor 3.95 3.75 3.68 3.46 3.63 0.271 
abc

 Médias seguidas de mesma letra minúscula entre as linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey 

a 5%. *P-value = Probabilidade calculada para efeito de tratamento. 
Notas atribuídas na Escala Hedônica: 1= desgostei muitíssimo, 3 = Nem gostei/ nem desgostei, 5= Gostei 

muitíssimo. 

 

Á exceção do parâmetro textura, a substituição da gordura suína na linguiça tipo 

Toscana em até 10% pelo óleo de canola, nas condições desta pesquisa, não interferiu nos 

atributos sensoriais avaliados em análise sensorial. 

Os resultados de cor da análise sensorial corroboraram os resultados da análise físico-

química de cor objetiva. A inclusão do óleo de canola não alterou a cor do produto 

independente, da dosagem de óleo de canola utilizada nos cinco tratamentos em estudo.  

Backes et al. (2013) relataram que não houve diferença significativa nos atributos de 

sabor, aroma, cor, textura e aparência visual em salames tipo Italiano adicionado por óleo de 

canola. 

Galvan et al. (2011) e Ferreira et al. (2009) que trabalharam com a substituição da 

gordura por pectina, inulina e concentrado proteico de soro de leite em linguiças frescais, 

demonstraram em sua pesquisa resultados satisfatórios nos atributos de sabor, suculência, 

aparência e textura.    

 Apesar da diferença apresentada no atributo textura, nenhuma das notas ficaram 

abaixo de 3, indicando que os produtos não foram rejeitados. Excetuando o tratamento 3 

(5%), os demais comportaram-se semelhantemente ao tratamento 1 (0%).  O parâmetro de 

textura deverá ser um atributo avaliado nas próximas pesquisas para aprimoramento da 
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tecnologia de linguiças e melhor aceitação da linguiça tipo Toscana com substituição parcial 

da gordura suína por óleo de canola.  

  

4 CONCLUSÃO 

 

A adição do óleo de canola, em substituição a gordura suína, em linguiça tipo Toscana, 

nas condições desta pesquisa, revela-se uma alternativa importante por substituir parte da 

gordura suína sem alterar o sabor, cor e aparência do produto. O atributo textura deverá ser 

objeto de novas pesquisas para aprimoramento do mesmo.     
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Resumo: O paradigma da Educação Inclusiva exige uma mudança de pensamento e 

organização dos sistemas escolares para sua efetivação. Ao longo da história, diversos foram 

os movimentos para que se chegasse à noção de que todos merecem respeito às suas 

peculiaridades e que cabe à sociedade se preparar para atender às especificidades individuais. 

A construção de uma sociedade inclusiva passa diretamente pela educação escolar, já que 

neste contexto educativo intencional, são reproduzidos e construídos os conhecimentos e 

representações sociais referentes às criações humanas. Nesse sentido, saber qual conhecimento 

científico tem sido produzido em torno da temática “Inclusão” é necessário para a constituição 

de um campo de pesquisa integrado, coerente e original. Esse conhecimento também possibilita 

a identificação de lacunas e saturação do conhecimento em determinadas áreas o que contribui 

para a execução de pesquisas inovadoras, que ampliem os conhecimentos já difundidos. Desta 

forma, a presente pesquisa objetiva levantar e discutir o que tem sido produzido sobre inclusão 

na área educacional brasileira. Para cumprir o objetivo desta pesquisa, foi realizada uma 

pesquisa eletrônica na base de dados CAPES em busca das teses e dissertações produzidas de 

nos últimos anos, além da busca de artigos no indexador SCIELO. Os dados apontam para a 

uma prevalência nas temáticas “Inclusão de alunos com necessidades específicas”, “Inclusão 

do ponto de vista de seus atores” e “Práticas pedagógicas e inclusão”; percebeu-se ainda que 

a formação continuada de profissionais da educação é considerada como um recurso 

importante na construção do paradigma inclusivo nas escolas. 

Palavras-chave: Inclusão, Diversidade, Educação, Escola. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

        A partir da elaboração da Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, 

após as atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial e dos intensos 

movimentos mundiais em defesa das minorias a partir da década de 60, iniciam-se as 

discussões acerca dos direitos da pessoa humana, independentemente de raça, credo, 

gênero, classe, orientação sexual (SEESP/MEC, 2004). 

       Nas décadas de 80 e 90 a diversidade passou a ser foco das discussões, passou-se a 

constatar que a diversidade enriquece e humaniza a sociedade, quando reconhecida, 

respeitada e atendida em suas peculiaridades. Temas como orientação sexual e 

diversidade de gênero, minorias étnicas, sociais e ações afirmativas tornam-se foco de 
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discussões e adentram o campo educacional. Assim, o paradigma anterior que mantinha 

as populações minoritárias em regime de segregação social, mesmo que em processo de 

atenção educacional ou terapêutica, não condizia com o direito ao acesso e participação 

na vida em sociedade, além de impedir que esta aprenda a administrar a convivência 

respeitosa com a diversidade (SEESP/MEC, 2004). 

       Assim há uma passagem para um Paradigma de Suportes, no qual a diversidade é 

considerada como fator de enriquecimento social e que subsidia uma nova prática 

social: a construção de espaços inclusivos em todas as instâncias da vida em sociedade 

(SEESP/MEC, 2004). 

       Considerando o contexto escolar como lócus privilegiado de formação humana e 

cidadã e que pode subsidiar novas práticas sociais, entendemos que o conhecimento e a 

discussão de alguns temas referentes ao respeito à diversidade são essenciais na 

formação dos novos atores sociais. 

       Deste modo a presente pesquisa entende que saber qual conhecimento científico 

tem sido produzido em torno de um objeto é necessário para a constituição de um 

campo de pesquisa integrado, coerente e original. Esse conhecimento também 

possibilita a identificação de lacunas e saturação do conhecimento em determinadas 

áreas o que contribui para a execução de pesquisas inovadoras, que ampliem os 

conhecimentos já difundidos (FERREIRA, 2002). 

       Assim o objeto da presente pesquisa foi levantar e discutir o que tem sido 

produzido sobre inclusão na área educacional brasileira. Do objetivo central 

desdobraram-se os seguintes objetivos específicos: 

 Levantar a produção nacional de teses e dissertações acerca da temática da 

Inclusão, na área educacional a partir da base de dados da CAPES; 

 Levantar a produção nacional de artigos acerca das temáticas da Inclusão, na área 

educacional a partir da base de dados SCIELO; 

 Verificar as principais temáticas discutidas. 

 

2.  CAMINHOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 
 

A pesquisa na base de dados SCIELO foi realizada a partir do site 

http://www.scielo.org, e nela foram utilizados os seguintes descritores: “Diversidade”, 

“Inclusão”, “Diversidade e Inclusão”; “Diversidade e Educação”; “Diversidade e 

Escola”; “Inclusão e Educação”; “Inclusão e Escola”. Com os mesmos descritores foi 

realizada a pesquisa na base de dados CAPES a partir do site 

http://bancodeteses.capes.gov.br/. Os resultados encontrados estão nas Tabelas 1 e 2. 

 
Tabela 1- Resultados encontrados na base de dados SCIELO, a partir dos descritores utilizados. 

DESCRITORES RESULTADOS ANO 

Diversidade e Educação 231 1997-2014 

Diversidade e Escola 105 1991-2014 

Diversidade e Inclusão 124 1991-2014 

Inclusão e Educação 412 1993-2014 

Inclusão e Escola 229 1993-2014 

Diversidade 4216 1935-2014 

Inclusão 4162 1931-2014 

 

Tabela 2- Resultados encontrados na base de dados CAPES, a partir dos descritores utilizados. 

DESCRITORES RESULTADOS 

Diversidade e Educação 837 
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Diversidade e Escola 546 

Diversidade e Inclusão 283 

Inclusão e Educação 1360 

Inclusão e Escola 775 

Diversidade 5820 

Inclusão 4240 

 

Deste modo, foram lidos os 1004 títulos encontrados com o descritor “Inclusão e 

Escola” e foram selecionados para fazer parte do corpus de pesquisa 227 resumos que 

tratavam da Inclusão na área educacional. Estes resumos foram categorizados a partir de 

suas temáticas principais. 

Assim os resultados mostram que a temática Inclusão de alunos com necessidades 

específicas representa 24% da produção na área; a Inclusão do ponto de vista de seus 

atores corresponde a 21%; 11% tratam das Práticas pedagógicas e inclusão; 8% das 

Políticas públicas de inclusão; a temática da Formação de Professores para Inclusão 

representa 7% das pesquisas; 7% dos trabalhos referem-se à Interação social de pessoas 

com necessidades específicas; pesquisas sobre Recursos e Atendimento Educacional 

Especializado representam 6%; 5% tratam de propor Aportes Teóricos para Inclusão; 

3% são sobre a Inclusão no ensino profissionalizante; as temáticas Acessibilidade e 

Inclusão, Inclusão e EJA e Inclusão e ensino superior representam 2%, cada uma, das 

temáticas estudadas e 7% são outras temáticas como avaliação de desempenho de 

pessoas com necessidades específicas, currículo e inclusão, classes especiais, inclusão e 

mercado de trabalho e representações sobre deficiência. 

Da temática Inclusão de alunos com necessidades específicas, 19% tratam da 

inclusão de surdos; 15% de pessoas com transtornos globais do desenvolvimento; 14% 

de alunos com Síndrome de Down; 12% referem-se à inclusão de pessoas pobres; 10% 

dizem respeito à inclusão de diferentes etnias (negros, indígenas); 8% de Cegos; mesmo 

percentual de pessoas com deficiência intelectual, e de pessoas com Paralisia Cerebral, 

4% dos estudos tratam da inclusão de adolescentes em conflito com a lei e 2% de 

pessoas com deficiências físicas.   

É interessante ressaltar que o conceito de Inclusão parece cada vez mais abranger 

não apenas as pessoas com algum tipo de “deficiência”, mas qualquer pessoa que 

possua necessidades específicas. Tal mudança de paradigma é coerente com os novos 

anseios sociais que preveem o direito à diferença e o reconhecimento da alteridade, 

deste modo “A inclusão remete à consideração da diferença, como um valor universal, 

que é disponível a todos- desde elementos de um dado grupo étnico, religioso, de 

gênero, à humanidade como um todo” (MANTOAN, 2004, 1). 

Com relação à temática da inclusão do ponto de vista de seus atores, 54% das 

pesquisas tratam da inclusão na perspectiva de profissionais da educação, em sua 

maioria de professores; 22% verificam a inclusão do ponto de vista das pessoas com 

necessidades específicas; 11% verificam a perspectiva dos colegas de classe dos alunos 

com necessidades específicas; 10% referem-se às visões de pais acerca do processo de 

inclusão de seus filhos; e 3% verificam a visão de Interpretes acerca desse processo. 

As investigações relacionadas à concepções partem do pressuposto de que as 

crenças sobre determinado objeto influenciam nas atitudes em relação ao mesmo, assim 

diversos são os estudos nessa direção, como exemplo Hassamo (2009) que verificou 

concepções contrárias ao paradigma inclusivo no discurso de professores o que 

influenciou em suas práticas. 

Quando a temática é Formação de Professores para inclusão, 62% referem-se à 

formação continuada, especialmente pela pesquisa colaborativa, e 38% tratam da 
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formação inicial. Verifica-se assim uma “aposta” na formação continuada para auxiliar 

no processo inclusivo. 

Das pesquisas que tratam da interação de pessoas com necessidades específicas, 

62% verificam a interação com colegas de classe e 38% analisam a interação com os 

professores. Deste modo a forma como a pessoa com necessidades específicas se 

relaciona com os outros e como estas interações podem promover aprendizagem 

também é objeto de estudos. 

A concepção de Vigotski (1979,1995) acerca das relações entre a interação social e 

a aprendizagem fornecem um aparato teórico-metodológico importante para inclusão e 

as obras do autor são evidenciadas em muitos dos resumos analisados. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerando a necessidade de se discutir a educação inclusiva, e para tanto a 

necessidade de se conhecer a produção científica a respeito de tal temática o presente 

trabalho levantou as produções disponíveis nos indexadores CAPES e SCIELO. 

A partir dos dados constatou-se que há uma prevalência nas temáticas “Inclusão de 

alunos com necessidades específicas”, “Inclusão do ponto de vista de seus atores” e 

“Práticas pedagógicas e inclusão”. No que diz respeito ao primeiro tema é interessante 

verificar que o conceito de Inclusão parece cada vez mais abranger não apenas as 

pessoas com algum tipo de “deficiência”, mas qualquer pessoa que possua necessidades 

específicas, e passa à consideração da diferença, como um valor universal, que é 

disponível a todos- desde elementos de um dado grupo étnico, religioso, de gênero, à 

humanidade como um todo. Assim o paradigma da Inclusão passa a abranger diversos 

aspectos referentes ao ser humano. 

Há ainda a constatação de que a formação continuada de profissionais da educação 

é considerada como um recurso importante na construção do paradigma inclusivo nas 

escolas, e que as interações sociais são objeto de diversos estudos que compreendem 

sua importância para o desenvolvimento de pessoas com necessidades específicas. 

Assim é possível observar que o campo de pesquisa apresenta diversas temáticas 

que caminham para a proteção dos direitos humanos, especialmente do direito de ser 

diferente. 
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Resumo: O Projeto Crônicas da Vida Real: Memórias da Comunidade Quilombola “Campina 

da Pedra” de Poconé-MT visa fomentar a pesquisa in loco, proporcionando aos alunos – 

protagonistas dos processos educativos – vivenciar um contato real com descendentes do povo 

que ajudou a construir nosso país e dar visibilidade às histórias de vida (crônicas da vida real), 

à cultura, os hábitos e modos de vida dos moradores da comunidade quilombola “Campina da 

Pedra”, do município de Poconé-MT, através das narrativas orais que, após transcritas, 

analisadas e selecionadas serão transformadas em uma cartilha para publicação e distribuição 

às escolas. 

Palavra-chave: Quilombo, Escola, Cultura, Crônica. 

 

O Brasil é um país de extensa diversidade étnico-cultural, devido essa 

diversidade a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, da Lei nº 

10.639/2003 e as Diretrizes Curriculares Nacionais dizem que para a educação das 

Relações étnicas, as unidades de ensino apresentem uma emenda voltada para a 

pesquisa e interação no contexto escolar. Assim esta unidade de ensino, sendo 

conhecedora da realidade busca envolver seus educandos e educadores em projetos que 

visem não deixar que a desinformação e o preconceito caminhem juntos.  

Para isso nossa equipe de profissionais da educação, comprometidos com a 

qualidade de ensino, desenvolvem em sala de aula, através dos temas transversais como 

a pluralidade cultural, elaboram atividades que permitem aos educandos compreender 

a cidadania como forma de participação social e cultural; a posicionar-se de modo 

crítico e construtivo diante de atitudes preconceituosas, a conhecer características 

sociais, materiais e culturais, e valorizar as culturas existentes em nosso país.  Pois, 

conforme Helena Theodoro (2005: 83 apud Kabengele) “a pluralidade faz surgir um 

pais feito a muitas mãos, onde todos juntos, vindos de tradições diversas (...)” formam a 

cultura brasileira, e o negro é parte desse fazer no Brasil “a população afro-descendente 

tem características culturais marcantes, que precisam ser mais estudadas e entendidas já 

que a contribuição dos inúmeros países africanos é muito significativa para todos os 

setores da vida brasileira.”(p.83) 
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Portanto, ouvir o que o negro tem para dizer sobre ele mesmo, sua vida, sua 

comunidade, seu jeito de viver, suas crenças, sua história é poder aproximar para 

entender e valorizar o que o outro é, sem discriminar, mas perceber que o diferente é 

diferente porque nós somos também diferentes.  

Desta forma para que se atinja com êxito ao que pede a LDB e ainda em 

conformidade com a Lei n° 7.775, de 26 de novembro de 2002, sancionada pelo ex-

Governador do Estado José Rogério Salles que Institui o Programa de Resgate 

Histórico e Valorização das Comunidades Remanescentes de Quilombos em Mato 

Grosso que traz em seus artigos 1º e 2º: 

Art. 1º Tendo como base o art. 68 das Disposições Transitórias da Constituição da 

República Federativa do Brasil, fica instituído o Programa de Resgate Histórico e 

Valorização das Comunidades Remanescentes de Quilombos em Mato Grosso, com o 

objetivo de desenvolver as seguintes atividades: 

 identificar e demarcar os territórios ancestrais e as terras remanescentes de quilombos 

no Estado de Mato Grosso; 

 promover o levantamento e legalização dessas áreas, por meio do INTERMAT; 

 promover o levantamento histórico e cultural dessas comunidades por meio da 

Secretaria de Estado de Cultura e da UNEMAT; 

 identificar projetos culturais para enquadramento nas leis de incentivo à cultura; 

 apoiar a implementação de projetos de desenvolvimento comunitário, agrário e social; 

 abrir linhas de crédito para o turismo cultural e ecológico, a fim de viabilizar as 

comunidades remanescentes. 

Art. 2º O Estado, a partir do levantamento histórico e cultural dessas comunidades, 

incluirá no currículo escolar obrigatório de Mato Grosso o estudo da história dos 

quilombos em Mato Grosso e das suas características culturais. 

Este projeto irá fomentar a pesquisa in loco, proporcionando aos alunos – protagonistas 

dos processos educativos – vivenciar um contato real com descendentes do povo que 

ajudou a construir nosso país e dar visibilidade às histórias de vida dos moradores da 

comunidade quilombola “Campina da Pedra”, do município de Poconé, através das 

narrativas orais que, após coletadas e analisadas, transformá-las em uma cartilha de 

crônicas para publicação e distribuição às escolas. Todavia, pretendemos com este 

projeto não apenas conhecer as histórias de vida dessa comunidade como também, 

conhecer os hábitos, a cultura, fontes de renda, formas de organização da comunidade, 

principais dificuldades num trabalho inter e transdisciplinar com todas as áreas do 

conhecimento e, não somente “extrair”, “sugar” a comunidade, mas também dar um 

retorno a ela de todas as ações que forem desenvolvidas a partir deste projeto, pois 

acreditamos que o conhecimento deve ser compartilhado e ele se através da troca, da 

interação, do diálogo, do feedback.  Por todas essas considerações, este projeto se 

justifica. 

 

OBJETIVO GERAL 

Conhecer as narrativas de vida (crônicas da vida real) do povo da comunidade 

quilombola “Campina da Pedra” de Poconé-MT como forma de identificação de 

elementos da cultura afro-brasileira. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Esclarecer o que é Quilombo. 

2. Realizar visitas com professores e alunos a comunidades quilombola “Campina da 

Pedra”, Poconé-MT, para contatos e aquisição de conhecimentos da cultura, hábitos, 

costumes, formas de organização, meios de subsistência e coleta das narrativas de vida. 
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3. Colher as narrativas dos moradores quilombolas. 

4. Transcrever e organizar as narrativas. 

5. Confeccionar uma cartilha com as crônicas coletadas e selecionadas. 

6. Realizar oficinas referentes à cultura afro-brasileira como: culinária, artesanato etc. 

7. Realizar um concurso de “Beleza Negra” (masculino e feminino) com os alunos do 

CEJA “Prof. Milton Marques Curvo”. 

8. Promover intercâmbio cultural entre os alunos da comunidade quilombola “Campina da 

Pedra” e alunos do CEJA “Prof. Milton Marques Curvo”. 

 

METODOLOGIA 

Este projeto foi uma proposta para ser desenvolvida durante o ano letivo de 

2012. As atividades foram distribuídas por trimestre conforme o calendário escolar do 

CEJA.No primeiro trimestre, iniciamos com as pesquisas bibliográficas que nos 

auxiliarão na orientação das atividades que serão desenvolvidas no decorrer do projeto. 

Por meio das pesquisas bibliográficas e palestras, proporcionar discussões com alunos e 

professores em relação à formação e características dos quilombos através de parcerias 

com a UNEMAT e interdisciplinaridade com os demais professores das diferentes áreas 

de conhecimento deste Centro.No segundo trimestre, realizmos duas viagens à 

Comunidade “Campina da Pedra”, a primeira a fim de contactar com as lideranças da 

comunidade e apresentar o nosso projeto e pedir a permissão para que o desenvolvamos 

na referida comunidade. Já a segunda visita seria com os alunos e professores para 

coletar as narrativas por meio de anotações, gravações e filmagens.No terceiro trimestre 

foram criadas, ministradas e oficinas referentes à cultura afro-brasileira e a realização de 

um concurso de Beleza Negra.  

IMPACTO 

Com está pesquisa esperamos aproximar os alunos e professores dos 

quilombolas para compreender a cidadania enquanto participação social e cultural, 

reconhecendo nas narrativas os valores e as tradições ainda existentes na cultura afro e 

perceber como ela faz parte do nosso cotidiano.Portanto, este trabalho propiciará 

noções, experiências enriquecedoras que valorizarão e afirmarão nossa identidade. 

Também permitirá espaços para discutir e dialogar questões relacionadas ao preconceito 

ainda presente na nossa sociedade. Entender um pouco mais da nossa história 

possibilitará esse diálogo. 

PARCERIAS E INTERFACES 

 

Para a realizarmos sete projeto contamos com o apoio da UNEMAT 

(Departamentos de: Letras, Pedagogia, História e Geografia), FAPEMAT, SEDUC e 

outras Instituições. 

AVALIAÇÃO 
A avaliação é uma constante em nosso dia-a-dia e não há um só tipo de avaliação 

sobre o qual exista consenso. Portanto, não pode ser confundida, como por vezes se faz, com o 

momento exclusivo de atribuição de notas ou com momentos em que estamos analisando e 

julgando um mérito do trabalho que os alunos desenvolveram. Vale dizer que avaliação recai 

sobre inúmeros objetos, não só sob o rendimento escolar. Durante o desenvolvimento do projeto 

avaliamos  os alunos diante das atividades desenvolvidas ao longo do trimestre em consonância 

com a metodologia proposta para cada trimestre. O aluno não será avaliado de forma 

quantitativa e sim qualitativa para que todo o processo de construção de conhecimento seja 

levado em conta.  

 Acreditamos que dentre alguns instrumentos de avaliação apresentados, o que 

realmente importa é saber, conhecer o mais adequado para determinado grupo de aluno, o 

trabalho a ser desenvolvido. Faz-se necessário a construção de um referencial para avaliação 
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que seja diferente da tradicional e que questione, por exemplo, a ideia de erro e sua importância 

no processo de aprendizagem. Entendemos, então, que não existe o melhor ou pior instrumento 

de avaliação, pode-se mesclá-los, de acordo com a turma, com o objetivo de perceber como os 

alunos constroem o seu conhecimento, principalmente na EJA, uma vez que os alunos já 

possuem experiências de vida que podem servir de ponto de partida para o trabalho a ser 

desenvolvido em sala de aula. 
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Resumo: Alguns estudos revelam que é significativo o índice de descarte de produtos não conformes 

nas indústrias de cerâmica vermelha, bem como nas indústrias de louça sanitária e na indústria da 

Construção Civil. Trata-se de resíduos nobres, sem contaminação e de fácil coleta. O objetivo deste 

trabalho foi avaliar a viabilidade da reutilização desses produtos, na forma de pozolanas, em 

substituição parcial ao cimento. Amostras de blocos cerâmicos e de louças sanitárias foram 

trituradas, moídas e peneiradas em malha de 75µm. Em seguida foram realizados testes para 

verificação do índice de atividade pozolânica com cal e com cimento, e verificação da capacidade de 

inibição da reação álcali-agregado (RAA). Resultados parciais indicaram que as amostras possuem 

atividade pozolânica. A eficiência desses materiais em inibir a RAA encontra-se em análise. 

Palavras-chave: Materiais, Pozolana, Pó-de-pedra, Cimento, Resistência. 

 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Material Pozolânico 

 

       O termo pozolana tem sua origem associada às cinzas vulcânicas e solos calcinados que 

reage com cal, à temperatura ambiente, quanto em contato com a água. O termo foi estendido 

a todo “material silicoso ou sílico aluminoso que em si mesmo possui pouca ou nenhuma 

propriedade cimentante, mas numa forma finamente dividida e na presença de umidade, reage 

quimicamente com o hidróxido de cálcio [Ca(OH)2], a temperaturas ambientes, para formar 
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compostos com propriedades cimentantes” (MEHTA e MONTEIRO, 1994). A reação 

pozolânica pode ser representada pela Equação (1): 

 

Pozolana +Ca(OH)2 + H2O  C – S – H      (1) 

 

       Mehta e Monteiro (1994) destacam três aspectos importantes da reação pozolânica: a taxa 

da reação é lenta e, portanto, a taxa de liberação de calor e de desenvolvimento da resistência 

será lenta; a reação consome hidróxido de cálcio ao invés de produzi-lo, representando uma 

contribuição para a durabilidade da pasta de cimento endurecida; os produtos da reação são 

eficientes no preenchimento dos espaços capilares grandes, melhorando a resistência e a 

impermeabilidade do sistema. As adições minerais podem também ser definidas como 

qualquer material, que contêm elementos que não são cimentantes a si próprios, mas que na 

presença de água irão reagir com a cal em temperatura ambiente para formar componentes 

estáveis com propriedades cimentantes (LEA, 1970; NBR 12653 (ABNT, 1992)). As adições 

minerais podem possuir propriedades pozolânicas, cimentantes ou pozolânicas e cimentantes. 

De acordo com essas propriedades, a norma NBR 12653 (1992) classifica as adições 

conforme apresentado a seguir: 

       Classe N → pozolanas naturais e artificiais como certos materiais vulcânicos de caráter 

petrográfico ácido (≥ 65% de SiO2), “cherts”silicosos, terras diatomáceas e argilas calcinadas; 

       Classe C → cinza volante produzida pela queima de carvão mineral em usinas 

termoelétricas; 

       Classe E → qualquer pozolana cujos requisitos diferem das classes anteriores. Alguns 

materiais que se enquadram nesta classe podem ter propriedades aglomerantes. 

 

2.2. Pozolanicidade da Argila 

 

       Argila pode ser definida como a parte finamente dividida de uma rocha, constituída 

essencialmente de argilominerais, quartzo e óxido de ferro, matéria orgânica, sais solúveis e 

impurezas. A atividade pozolânica das argilas é obtida através do tratamento térmico da sua 

estrutura cristalina, de forma a transformá-la em uma estrutura amorfa ou de alto grau de 

desordem. Segundo Lea (1970), o desenvolvimento da atividade pozolânica está associado à 

temperatura de queima na qual a estrutura cristalina da argila perde água, resultando em um 

produto de elevada área superficial e alta reatividade química. A pozolanicidade desses 

materiais pode ser avaliada por meio de procedimentos padronizados pela ABNT tais como a 
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determinação do índice de atividade pozolânica com cal e com cimento, e a capacidade de 

inibição da reação álcali-agregado (ABNT, 2012; ABNT, 1992; ABNT, 2008). 

        

3. MATERIAIS E MÉTODODOLOGIA 

 

       Inicialmente, os blocos cerâmicos comuns, os blocos cerâmicos queimados e a louça 

sanitária foram quebrados em pedaços pequenos com a utilização de marreta. Em seguida, os 

pedaços foram reduzidos por meio de um Britador para que depois pudessem ser pulverizados 

em moinho de bolas, para finalmente cada material ser classificado por peneiramento, 

utilizando-se as peneiras de 200, 300, 600 milímetros, usufruindo do passante na peneira de 

#200 (0,75 milímetros) para o ensaio de Massa Específica e para os testes de pozolanicidade, 

descobrindo a quantidade de cada material a ser misturada ao cimento e no caso da 

substituição do cimento pela cal. Se junta a pozolana à quantidade de cimento juntamente 

com os quatro tipos de areia normalizada. Mantendo o ritmo da mistura dos ingredientes, 

adiciona pequenas quantidades de água para melhor aderência. Seguindo com o ensaio, usam-

se as formas menores de corpo de prova cobertas por uma camada leve de óleo. Quatro 

camadas com 30 golpes do soquete cada. No caso do índice de atividade pozolânica com cal, 

leva-se as seis formas à câmara úmida onde permanecem por 24h antes de serem devidamente 

vedadas, a fim de manter a umidade, e mantidos em estufa, à 55ºC por um período de 7 dias. 

No caso do índice de atividade pozolânica com cimento, leva-se as seis formas à câmara 

úmida onde permanecem por 24h, depois são desmoldadas e devidamente vedadas, a fim de 

manter a umidade, e mantidos em estufa, à 38ºC por um período de 27 dias. Ao término do 

período de cura, são rompidas por compressão axial e a partir dos dados obtidos, realizam-se 

os cálculos da resistência à compressão. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

TABELA 1 – Índice de Atividade Pozolânica com cimento 

 

Cimento 

Referência 

Cimento + Pó 

de Bloco 

cerâmico 

vermelho 

Cimento + Pó de 

Bloco cerâmico 

queimado 

Cimento + 

Pó de Louça 

Sanitária 

Limite 

NBR 

12653 

Resistência a 

Compressão 
22,6 14,3 10,3 17,5 ≥ 75 % 

441 



Índice de 

Atividade 

Pozolânica 

- 63,3% 45,5% 77,4% 

 

TABELA 2 – Índice de Atividade Pozolânica com Cal 

 Cal + Bloco 

cerâmico 

vermelho 

Cal + Bloco 

cerâmico 

queimado 

Cal + Louça 

Sanitária 

Limite 

NBR 

12653 

Resistência a 

Compressão (Mpa) 
3 1,4 0,3 ≥ 6 Mpa 

 

5. Conclusões 

 

       Segundo a NBR 12653, para ser considerado um material pozolânico, os materiais devem 

apresentar os seguintes parâmetros mínimos: 

       - índice de atividade pozolânica com cimento, maior ou igual a 75% da amostra de 

referência (sem pozolana); e índice de atividade pozolânica com cal maior ou igual a 6,0 Mpa. 

       Dentre os materiais analisados, o pó de louça sanitária e o pó de bloco cerâmico normal 

apresentaram resultado superior e próximo ao esperado, respectivamente. O pó de bloco 

queimado, entretanto resultou em baixo índice de atividade pozolânica. Quanto ao índice de 

atividade pozolânica com cal, nenhum dos materiais analisados apresentou resultado 

satisfatório. Sendo assim, nas condições realizadas neste estudo, os materiais analisados não 

podem ser classificados como pozolânicos.  
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Resumo: Tendo em vista a crescente busca por alternativas sustentáveis para resíduos sólidos, 

diversos trabalhos estão sendo realizadas buscando empregar resíduos gerados por indústrias e 

outros setores. Uma das formas encontradas é a elaboração de vasos ecológicos produzidos por 

fibras de coco, serragem e cola de amido de milho, que vem substituindo o uso do xaxim, no mercado 

produtor. Deste modo, com o presente trabalho pretende-se produzir vasos ecológicos, do tipo xaxim, 

de baixo custo para o produtor, utilizando-se como matéria prima os resíduos da madeira, a cola 

vegetal artesanal e a fibra vegetal do coco. A produção de vasos ecológicos do tipo xaxim está sendo 

executada em etapas. A primeira etapa realizada foi a aquisição dos materiais necessários para 

confecção dos vasos, como a fibra de coco, a serragem, o amido, o vinagre e a prensa. A segunda 

etapa consistiu em preparar a fibra de coco, que passou por processos de recolhimento, 

armazenagem, trituração, peneiração, lavagem e secagem. A terceira etapa será a preparação da 

serragem, que passou por processos de trituração e secagem. A próxima etapa será a preparação da 

cola por processo artesanal, utilizada para dar liga na massa. E por último, será realizada a 

prensagem da massa para dar forma ao vaso segundo as dimensões do projeto. 

 

Palavras-chave: resíduos sólidos, vasos ecológicos, xaxim.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É conhecido que práticas inadequadas das disposições de resíduos sólidos provocam 

diversos danos ambientais, que têm aumentado à preocupação mundial sobre a gestão destes 

resíduos. Esta preocupação tem sido concretizada por meio de leis federais, estaduais e 

municipais. No Brasil, a Lei nº 12.305/2010 institui sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS) e os compromissos estabelecidos. 

Um sistema de gestão de resíduos sólidos permite aos setores produtivos operarem da 

forma mais sustentável, desde a escolha da matéria-prima até o destino final do produto e dos 

resíduos líquidos, sólidos e gasosos. Paralelamente, os consumidores conscientizados 

adquirem produtos considerados “verdes” ou “ecologicamente corretos”, ou seja, produtos 

que, além de apresentarem boa qualidade, possuam uma linha de produção que não gera 

resíduo. Esses aspectos vêm incentivando, a cada dia, os setores produtivos a procurarem 

sistemas eficazes que minimizem seus impactos ambientais, com custo de mercado 

compatível (MACÊDO, 2000). 
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De acordo com Mattos et al. (2011), o coco verde ocupa posição de destaque no 

agronegócio brasileiro, seja na geração de divisas, emprego, renda ou alimentação. Segundo o 

mesmo autor, a procura por alimentos naturais, a aplicação de tecnologias de processamento, 

as novas alternativas de apresentação do produto e a perspectiva de sua exportação, 

contribuem para aumentar o consumo e incrementar sua rentabilidade ao longo do ano. 

Entretanto, o aumento do consumo do coco verde tem gerado também um aumento de 

resíduos sólidos. Estima-se que, 800 toneladas de casca de coco verde são descartadas por ano 

no Brasil (A LAVOURA, 2012). A casca de coco verde apresenta grande durabilidade, 

atribuída ao alto teor de lignina e polioses, baixo teor de celulose, elevado ângulo espiral 

quando comparada com outras fibras naturais, o que lhe fornece um comportamento 

diferenciado (MATTOS et al., 2011).  

Como toda e qualquer atividade industrial, a indústria madeireira também gera resíduos e, 

normalmente, não possui uma destinação adequada a esses resíduos. Conforme Vieira (2006), 

as atividades de desdobro, laminação das toras e beneficiamento da madeira serrada nas 

indústrias acumulam perdas significativas de madeira. Para Silva (2002), tudo que não serve 

para o comércio regular vai para o lixo ou é queimado. Quando estes são queimados atingem a 

camada de ozônio, contribuindo assim, com aumento da poluição do ar provocando danos ao 

meio ambiente e às populações existentes próximas a essas indústrias. A reciclagem, o 

aproveitamento e o reaproveitamento representam menor volume de resíduo, implicando 

numa direta diminuição de demanda por matéria-prima e, consequentemente, em menor 

número de árvores cortadas. 

Deste modo, com o presente trabalho pretende-se produzir vasos ecológicos, do tipo 

xaxim, de baixo custo para o produtor, utilizando-se como matéria prima os resíduos da 

madeira, cola vegetal artesanal e da fibra vegetal do coco. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A produção de vasos ecológicos do tipo xaxim está em andamento, sendo executada em 

cinco etapas, sendo que dessas etapas, duas foram concluídas. A primeira etapa foi aquisição 

dos materiais para confecção dos vasos, como a fibra de coco, a serragem, o amido, o vinagre 

e a prensa. A segunda etapa consistiu em preparar a fibra de coco, que passou por processos 

de recolhimento, armazenagem, trituração, peneiração, lavagem e secagem. A terceira etapa 

será a preparação da serragem, que passou por processos de trituração e secagem. A próxima 

etapa será a preparação da cola por processo artesanal, utilizada para dar liga na massa. O 

último passo será a prensagem da massa para dar forma ao vaso segundo as dimensões do 

projeto. 

 

2.1. Coleta das fibras da casca de coco e resíduos de madeira 

 

Os resíduos da fibra de coco foram coletados nos comércios de venda de água-de-coco da 

cidade de Cáceres-MT (Figura 1). 

Os resíduos madeireiros (serragem) serão coletados no setor de serraria do IFMT – 

Campus Cáceres. Serão coletados, em média, 10 kg de serragem por vaso ecológico do tipo 

xaxim. 

 

2.2. Preparação da fibra de coco 

 

Para a preparação da fibra de coco foi seguida a metodologia proposta por Santiago 

(2005). Basicamente, a preparação será realizada de maneira artesanal por meio dos seguintes 

passos:  
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Passo 1: consistiu em separar a casca do fruto utilizando-se de ferramentas em forma de 

cunha 

Passo 2: as cascas foram maceradas (amolecidas), ou seja, passaram por 30 dias 

mergulhadas em um tanque contendo água com cal; 

Passo 3: as cascas foram desfibradas por meio de batidas em superfícies pontiagudas 

fixadas no solo. Logo após, as cascas foram moídas em um moinho Wiley, até se obter um 

granulado próximo ao pó (Figura 2);  

Passo 4: as cascas foram peneiradas em peneira comum, separando a fibra (parte 

celulósica) do pó (parte semi-celulósica); 

Passo 5: finalmente, as fibras foram levadas para secagem ao ar livre até atingirem 

aproximadamente 15% de umidade. 

 

  

Figura 1 – Preparação da fibra de coco. Figura 2 – As cascas moídas em moinho Wiley. 

 

2.3. Preparação da serragem 

 

A serragem passará por processos de trituração, peneiração e secagem, assegurando assim 

uma maior homogeneidade das lascas. A preparação também será realizada de maneira 

artesanal por meio dos seguintes passos:  

Passo 1: a serragem será moída em um moinho Wiley, até se obter um granulado próximo 

ao pó;  

Passo 2: a serragem será peneirada em peneira de 4 mm; 

Passo 3: finalmente, a serragem será levada para secagem em estufa até atingir 15 a 20% 

de umidade.  

 

2.4. Preparação da matriz de polímero natural 

 

A matriz de polímero natural será de cola vegetal caseira produzida à base de amido de 

milho. Para a produção da cola caseira serão utilizados os seguintes materiais: água, amido de 

milho e vinagre.  

Para a preparação será utilizada uma panela de alumínio, onde serão misturados o amido 

milho e a água fria, aquecidos ao fogo na temperatura de 180°C, mexendo-se constantemente, 

até engrossar a mistura, adicionando-se neste ponto o vinagre. O vinagre serve para conservar 

a cola. 

 

2.5. Fabricação dos vasos 

 

445 



Após a preparação da fibra de coco, da serragem e da cola, os mesmos serão misturados, 

originando uma massa. Será utilizada a proporção de 60 a 80% em peso de fibra de coco, de 

10 a 20% de serragem e de 10 a 20% de cola. Esta massa será prensada em um molde de 

chapa de aço no formato do vaso com as dimensões do projeto (Figura 3). 

 

 
Figura 3 – Prensa. 

 

O vaso será fabricado do tipo cone nas seguintes dimensões 15 cm de altura, 18 cm de 

diâmetro de base e 20 cm de diâmetro de boca. Após prensagem, a massa será levada para a 

secagem em estufa a 70ºC por uma hora e 30 minutos. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente projeto possui um processamento viável que não exige maquinários 

específicos e de difícil manuseio. Faz-se a utilização de produtos sustentáveis como matéria 

prima, através do aproveitamento de resíduos. O vaso ecológico tipo xaxim depois de pronto 

terá a capacidade de reter umidade para as raízes das plantas e com boa drenagem, atuando 

como regulador térmico, além de ser um produto natural e biodegradável, leve e de alta 

durabilidade. 
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Resumo: : A ideia de desenvolver este trabalho surgiu da dificuldade em recolher amostras  

dos rios e lagos locais para efeito de análise pelos alunos dos cursos técnicos. Assim criou-se 

um grupo de estudo composto por alunos dos cursos técnicos de alimentos e agropecuária 

para criar um primeiro protótipo de veículo anfíbio não tripulado. O protótipo foi 

confeccionado com materiais de baixo custo e alternativos tal como a fibra da bananeira. O 

veículo foi idealizado a partir de um estudo e pesquisa sobre materiais de baixo custo e 

tecnologias que resultaram em um produto final capaz de ser construído sem maiores 

dificuldades. Verificou-se que o veículo possibilita uma gama de utilidades, pode ser usado 

para pesquisa em terrenos irregulares e/ou alagados, para observação em lâminas d'águas, 

observação e manejo do gado. O protótipo é equipado com tecnologia que captura imagens, 

registra temperaturas, coleta amostras aquáticas e possui suporte para embarcar mais 

sensores. O protótipo possui um diferencial, o uso da fibra de bananeira como revestimento 

do chassis, que está em processo de pesquisa e análise como um isolante térmico e 

futuramente poderá até ser usado no auxílio da flutuação do protótipo. Portanto chegou-se a 

conclusão que o projeto é viável principalmente em ambientes de riscos aos seres 

humanos(lagos infestados de piranhas e jacarés) e a intenção é desenvolver futuros 

protótipos com tecnologia arduino embarcado para envio remoto de dados diretamente para 

um tablete. 

 

 

Palavras-chave: Veículo, Educação, didático 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os alunos do ensino técnico já estão inseridos num meio tecnológico e isto 

pode ser visto nos carros, celulares, computadores, tabletes e etc. 

Esse trabalho justifica-se por se tratar de um projeto que tem como objetivo fomentar 

no aluno a investigação e materialização dos conceitos aprendidos no conteúdo 

curricular. Proporcionar um aprendizado prático que desenvolve no aluno a 

capacidade de pensar e achar soluções aos desafios propostos. Incentiva o trabalho em 

grupo, a cooperação, planejamento, pesquisa, tomada de decisões, definição de ações, 

promove o diálogo e o respeito a diferentes opiniões. E principalmente está atrás de 

uma solução de um problema real, tornar acessível a monitoração de áreas alagadas ou 

de rios que possam a vir oferecer risco a saúde humana. 

 Este trabalho tem como objetivos específicos, construir um modelo de veículo 

de baixo custo com tecnologias embarcadas e apresentar um conceito ambiental de 

inovação na utilização de elementos ecologicamente corretos, que é o revestimento de 

fibra da bananeira no chassis do veículo. 

 Portanto o veículo agrega uma consciência ambiental que fomenta o aluno para 

a preservação do meio ambiente. 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 Trabalhos como esse apareceram na área de automação ou robótica que estão 

sendo amplamente divulgadas devido a relevância econômica para o país. Poderia´se 

ter usado arduino ou o projeto da LEGO mindstorm mas optou-se para um modelo que 

tivesse um custo baixo. O trabalho foi realizado seguindo a missão do Instituto Federal 

de Educação do Estado de Mato Grosso IFMT campus Confresa: 

 
“Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística, nos 

vários níveis e modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, 

inclusiva e democrática, pautada no desenvolvimento socioeconômico local, 

regional e nacional, preparando o educando para o exercício da profissão e 

da cidadania com responsabilidade ambiental.“ 
 

  E segundo Coll(2009) o ensino como ajuda ajustada sempre pretende, a partir 

de uma situação de realização de tarefas, compartilhada ou apoiada, incrementar a 

capacidade de compreensão e atuação autônoma do aluno. 

  Atualmente o uso de DRONES ou de veículos aéreos não tripulados tem 

despertado atenções em vários seguimentos, a grande vantagem é a precisão com que se 

pode detectar e monitorar grandes áreas quase em tempo real. 

  Portanto o modelo didático de veículo anfíbio de baixo custo desenvolvido 

neste trabalho vem de encontro com o atual interesse em se ter um monitoramento 

agrícola de precisão. 

   

3. MATERIAIS E MÉTODOS 

   Para confecção do veículo foram reaproveitados um chassis de um carro de 

controle remoto velho, um controle de helicóptero radio controlado, hélices, motores e 

servos. Também utilizou-se uma máquina fotográfica para captura imagem e um 
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termômetro digital para medição da temperatura da água e do ambiente externo, fibra de 

bananeira e um tubo de amostra de perfume para fazer o coletor para análise da água.

   Os alunos aplicaram seus conhecimentos apreendidos dentro da sala de aula na 

confecção do veículo, estudaram como manipular a fibra da bananeira e produzir o 

material necessário para revestir o chassis do carro com a fibra. Montaram o protótipo, 

fizeram os testes iniciais e depois foram a campo realizar experiências com os sensores. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que os objetivos do trabalho foram todos alcançados. A 

equipe conseguiu confeccionar um modelo didático de veículo não tripulado para realizar 

tarefas onde a interferência do ser humano seja restrita. Aplicaram os conhecimentos 

apreendidos em sal de aula para  a resolução de um problema real. Viu-se que é possível 

embarcar tecnologias em um modelo de baixo custo e ainda inovar com o uso da fibra da 

bananeira. 
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Resumo: Este estudo teve como objetivo conhecer as práticas de preservação ambiental na 

agricultura familiar em um assentamento no município de Rondonópolis região Sul do estado de Mato 

grosso. Para a realização da pesquisa foi utilizado como metodologia à pesquisa qualitativa 

interpretativa feita através de entrevistas e pesquisas bibliográficas que discuta sobre a preservação 

ambiental. Os depoentes foram os moradores remanescentes da gleba cascata em Rondonópolis-MT 

os quais já moram neste assentamento desde o inicio. Puderam nos esclarecer como é o cultivo e a 

forma de produção em suas terras e as práticas de preservação ambiental. Os resultados nos mostra 

que suas práticas de cultivo são as mais tradicionais possíveis, enquanto as práticas de preservação 

ambiental não são uma as melhores deixando clara a falta de preocupação com as questões 

ambientais e com a própria saúde. 

 

Palavras Chave: Memórias, Agricultura familiar, Preservação ambiental. 

 

       INTRODUÇÃO  

A trajetória de produção rural no municipio de Rondonópolis-MT se deu conforme 

(SUZUKI 1996), voltado para o cultivo de subsistência e abastecimento do comércio local, no 

entanto, a partir da década de 1970, o município passou a produzir soja nas áreas de cerrado e 

a pecuária evoluiu com o uso de tecnologia através do melhoramento genético. Este processo 

de produção trouxe em seu bojo a desagregação do espaço natural, a contaminação e a erosão 

do solo, a poluição das águas com produtos químicos de diversas características e o 

assoreamento dos rios. Os debates produzidos nos últimos anos por algumas organizações 

sociais têm buscado alternativas de amenizar esses problemas, dentre elas destacam a 

preservação das nascentes e o cultivo de alimentos sem o uso de agrotóxicos.  

Nesta perspectiva este estudo elegeu como problemática compreender como esse grupo 

de pequenos produtores rurais remanescentes na Gleba Cascata município de Rondonópolis 

compreende e realiza a preservação do meio ambiente através de suas práticas realizadas na 

agricultura familiar.  

Realizar esta pesquisa significou compreender melhor as práticas produtivas nas 

pequenas propriedades rurais e pensar propostas de sensibilização e até mesmo de 

conscientização quanto à importância da preservação dos recursos naturais.   
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       METODOLOGIA  

 

Este estudo está assentado nos fundamentos da pesquisa qualitativa interpretativa, 

abordagem mais apropriada para a nossa investigação, uma vez que entendemos que o nosso 

estudo se preocupa mais com o processo do que com o produto ou resultado final.  

Para a apropriação de um conhecimento mais amplo sobre o assunto fizemos um recorte 

metodológico para a História Oral com registro de memórias. Nesta perspectiva, realizamos 

um levantamento bibliográfico que discute essa metodologia como (BOSI (1994) e outros, 

bem como os autores que discutem as questões ambientais como (LOUREIRO 2006) na 

sequencia realizamos os registros das memórias dos camponeses através de entrevistas, 

análise dos resultados e produção do relatório final).  

Conforme (QUEIROZ 1991), a entrevista é a forma mais antiga e a mais difundida na 

coleta de dados orais e já foi considerada como a técnica por excelência nas ciências sociais. 

Outra característica da entrevista está na possibilidade de se coletar dados originais ou se 

confirmar os já obtidos por outras fontes. 

O número de camponeses selecionados para a segunda etapa da pesquisa foi de seis 

agricultores que moram na região desde o início do assentamento. A última fase foi a análise 

dos resultados e a produção do relatório final.   

 

        RESULTADOS 

 

Os resultados deste projeto de pesquisa realizado junto aos camponeses nos 

possibilitaram identificar uma série de problemas ambientais que não estão em relevo no rol 

de suas preocupações, no entanto, esse fato não é sinônimo de irresponsabilidade. Os motivos 

para esta situação estão fundamentados em dois pontos bem definidos: o primeiro se refere às 

raízes históricas e culturais do homem do campo e a segunda está pautada na falta de 

assistência técnica com orientações adequada aos trabalhadores com baixíssimo nível de 

escolaridade ou ausência total da mesma.   

Nesta perspectiva, ao serem questionados sobre a produção e ao uso de agrotóxicos, as 

respostas apresentam as mesmas características: o cultivo de hortaliças para subsistência, 

criação de pequenos animais e de gado leiteiro. O cultivo é realizado com uso de agrotóxicos 

para evitar pragas nas plantações e para limpeza das pastagens. Quanto ao destino final das 

embalagens as respostas são diversificadas, porem, todas inadequadas a legislação atual. Um 

dos depoentes afirma queimá-las acreditando estar resolvendo o problema, outro diz que 

enterra no meio da pastagem e os demais dizem que estão guardando em um depósito, no 

entanto, não souberam afirmar o que farão com essas embalagens no futuro, já que devolver 

no posto de coleta na sede do município é muito complicado devido à burocracia e a distância 

de suas propriedades.  

Quanto à preocupação com a própria saúde no manuseio destes produtos as informações 

também são preocupantes, todos afirmam não usar os EPIs (Equipamento de Proteção 

Individual) para aplicação dos agrotóxicos, um dos entrevistados afirma contratar outra 

pessoa para a realização desse trabalho, mas não oferece nenhum material de proteção.  
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Essa problemática não é fácil de ser resolvida, pois trata se de um grupo de pessoas acima 

dos cinquenta anos e que sempre trabalharam na agricultura utilizando essas práticas de 

produção.  

 

       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Consideramos com este estudo que os assentados remanescentes na Gleba Cascata não 

têm incorporado em suas atividades produtivas uma preocupação com as questões ambientais 

e nem com a sua própria saúde quando se trata do uso de agrotóxicos, sendo boa parte de 

essas práticas estarem associadas à falta de conhecimentos e orientação técnica. 

Os depoentes neste trabalho deixam evidente que suas práticas produtivas são as mais 

tradicionais possíveis, queimar e enterrar as embalagens de agrotóxicos como forma de 

descarte é uma prática rotineira no assentamento, com isso contaminando o ar, solo, as águas 

superficiais e subterrâneas. Sem nenhuma orientação técnica esses produtores fazem aquilo 

que entendem como correto, uma cultura que é repassada de geração para geração.  
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a inclusão da casca de soja, para verificar melhores 

respostas no desempenho de frangos de corte de linhagem de crescimento lento. Foram utilizadas 780 

aves da linhagem Isa Label pescoço pelado com um dia de idade. As aves foram pesadas e 

distribuídas uniformemente em um delineamento inteiramente casualizado, com cinco tratamentos e 

seis repetições, de 26 aves por unidade experimental. As variáveis avaliadas foram: Ganho de peso 

(GP), consumo de ração (CR) e conversão alimentar (CA). Os tratamentos consistiram na diluição 

das dietas através da inclusão de casca de soja, sendo os níveis de diluição 10, 15, 20% e um 

tratamento controle. Os resultados de desempenho demonstraram efeito significativo para as 

variáveis avaliadas, representado pelas analises de regressão com efeito linear. Os melhores 

resultados foram encontrados nos tratamentos controle quando comparados aos tratamentos com 

inclusão da casca de soja. 

 

 

Palavras-chave: casca de soja, diluição, restrição qualitativa 

 

 

       1.  INTRODUÇÃO 

 

Na avicultura, a alimentação é o item responsável pela maior parcela do custo de 

produção. O uso de alimentos alternativos, em substituição parcial ou total da soja, cujo 

objetivo é reduzir esse custo sem alterar o desempenho animal, é de interesse da cadeia 

produtiva da carne avícola. 

A casca de soja (CS), subproduto da industrialização do grão, tem grande destaque no 

cenário nacional em virtude da alta produção de soja, sendo que representa, em média, 8% do 

peso do grão (KLOPFENSTEIN & OWEN, 1987). Assim, considerando que a produção total 

de soja, no Brasil, na safra 2012/05, foi superior a 50 milhões de toneladas, produziram-se, 

cerca de 3,7 milhões de toneladas de CS. 

A casca de soja torna-se atrativa pelo aspecto quantitativo. Entretanto, por ser um 

ingrediente alternativo, ou seja, por ter pouca tradição nas dietas dos animais monogástricos, 

pode ser alvo de preconceitos quanto ao seu valor nutritivo e efeito no desempenho (SILVA, 

2004). Assim, a casca de soja deve ser estudada de forma a elucidar seus efeitos no 

desempenho de aves e para determinar os níveis adequados na alimentação. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico de frango de corte 

de crescimento lento, de 7 a 14 dias de idade alimentados com diferentes níveis de inclusão de 

casca de soja nas rações. 
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       2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 

do Mato Grosso Campus São Vicente (IFMT Campus São Vicente) no setor de avicultura, 

município de Santo Antonio do Leverger – MT. 

Foram utilizadas 780 aves da linhagem Isa Label pescoço pelado com um dia de 

idade. As aves foram pesadas e distribuídas uniformemente em um delineamento inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições, de 26 aves por unidade experimental. Os 

tratamentos consistiram na diluição das dietas através da inclusão de casca de soja, sendo: T1 

– basal (sem casca de soja), T2 - 5% de casca de soja, T3 - 10% de casca de soja, T4 - 15% de 

casca de soja e T5 – 20% de casca de soja. 

A dieta basal foi formulada de acordo com as exigências nutricionais demonstradas 

por Rostagno (2011) para frangos de corte de desempenho regular nas fases inicial. Durante 

todo o período experimental de 1 a 7 dias de idades as aves receberam ração e água à vontade. 

As variáveis de desempenho avaliadas foram: peso corporal (PC), ganho de peso (GP), 

consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA). 

O consumo de ração foi determinado pela diferença entre a ração fornecida durante o 

período experimental e as sobras no comedouro, em cada unidade experimental, ao fim do 

período experimental. O ganho de peso estimado pela diferença entre o peso final e o peso 

inicial de cada unidade experimental. A conversão alimentar calculada pela relação entre 

consumo de ração e o ganho de peso, por ave, das unidades experimentais. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o nível 

de 5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos. As análises serão realizadas 

utilizando o software Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na Tabela 01 estão apresentados os resultados de desempenho, das variáveis 

avaliadas ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar, todas tiveram efeito 

estatisticamente significativo p<0,05%, quando submetidas a restrição alimentar qualitativa 

com níveis diferentes de casca de soja. 

De acordo com as analises de regressão as variáveis avaliadas apresentaram 

comportamento linear, demonstrando que os níveis avaliados, não tiveram os melhores 

resultados para desempenho. No entanto, nas condições em que o trabalho foi conduzido o 

melhor resultado de consumo de ração foram observados quando se diluiu as dietas em 5% de 

casca de soja. Para as variáveis ganho de peso e conversão alimentar o aumento dos níveis de 

casca de soja resultaram em desempenho inferior quando comparado ao tratamento controle.  

O aumento do consumo de ração pelas aves alimentadas com 30% de inclusão de 

casca de soja foi mostrado por Esonu et al. (2010). Esta resposta é esperada visto que a casca 

de soja possui alto teor de fibras e, que é considerado um fator diluidor de outros nutrientes. 

 

Tabela 1 – Dados de desempenho de 7 a 14 dias de idade de frangos de crescimento lento, 

recebendo dietas com diluição em diferentes níveis de casca de soja. 
Variáveis 

Níveis de casca de soja 

(%) 

Ganho de peso Consumo de Ração Conversão Alimentar 

0 0,189  0,305  1,627  

5 0,177  0,299  1,697  

10 0,158  0,316  2,003  

15 0,161  0,336  2,098  
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20 0,141  0,343  2,484  

CV(%) 9,26 6,06 12,16 

Significância * * * 

Equações de regressão 

Ganho de Peso Efeito Linear (P<0,01)  Ŷ = 0,18786703 – 0,00224159X   (R
2
 =0,92) 

Consumo de ração Efeito Linear (P<0,01)  Ŷ = 0,30561207 – 0,00453223X   (R
2
 =0,99) 

Conversão Alimentar Efeito Linear (P<0,01)  Ŷ = 1,55902913 + 0,04232062X   (R
2
 =0,94) 

*   Efeito significativo pelo teste de SNK  (P<0,05) 

NS: Não significativo 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Para frangos da linhagem Isa Label pescoço pelado, não se recomenda diluição da dieta 

basal em níveis de casca de soja apresentando piora no desempenho. 
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Resumo: Avaliou - se as características biométricas do pró-ventriculo e moela de frangos de 

crescimento lento na fase inicial de 1 a 21 dias de idade, recebendo dietas contendo diferentes níveis 

de casca de soja. Foram utilizados um total de 780 frangos de corte machos da linhagem Label Rouge 

(pescoço pelado), no período de 1 a 21 dias de idade, em sistema intensivo de criação. Para os 

ensaios as dietas foram formuladas para atender as exigências nutricionais para frangos de corte de 

desempenho regular na fase inicial, porém foram diluídas com casca de soja nas proporções de 0%, 

10%, 15%, 20 %, 25%. As aves foram distribuídas em um delineamento inteiramente casualizado, 

com cinco tratamentos e seis repetições de 26 aves cada unidade experimental. Para as análises 

biométricas duas aves por parcela experimental que se encontravam próximas ao peso médio do lote 

aos 21 dias de idade, num total de 60 aves, foram pesadas, logo após atordoadas e sacrificadas por 

deslocamento cervical, em cada ave foi realizado a necropsia e em seguida coletadas as amostras 

(pró-ventrículo e moela) para serem pesadas e feita a biometria. No período de 1 a 21 dias de idade 

não houve efeito significativo no desenvolvimento biométrico do pró-ventricuo e moela das aves 

alimentadas com diferentes níveis de casca de soja. 

 

Palavras-chave: avicultura, nutrição, tratogastrintestinal, digestibilidade 

 

 

       1.  INTRODUÇÃO 

 

Ingredientes alternativos com baixo custo tem sido o foco de pesquisas com dietas 

para frangos de corte, a casca de soja vem sendo utilizada em alguns estudos como fonte de 

fibra para estas aves, visando melhorar o desenvolvimento de órgãos do tratogastrintestinal. 

Do mesmo modo, por ser um subproduto de baixo custo, grande demanda e considerável 

valor nutricional, tem sido muito importante pesquisar esse ingrediente, pois a inclusão de 

casca de soja na dieta, além de minimizar custos, pode evitar um ganho de peso rápido, 

diminuir deposição lipídica na carcaça e órgãos, podendo influenciar positivamente no 

desenvolvimento do pró-ventriculo e moela devido ao estímulo gerado no processo inicial da 

digestão. 
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  Portanto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento biométrico 

do pró-ventriculo e moela de frangos da linhagem Label Rouge (pescoço pelado), com 21 dias 

de idade alimentados com diferentes níveis de casca de soja na dieta. 

 

       2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

O experimento, e as análises laboratoriais foram conduzidas no setor de avicultura e no 

Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 

Grosso (Campus São Vicente), município de Santo Antônio do Leverger – MT. 

Utilizou-se um total de 780 frangos de corte machos da linhagem Label Rouge (pescoço 

pelado), no período de 1 a 21 dias de idade (fase inicial).  

 Para os ensaios das dietas, foram atendidas as exigências demonstradas por Rostagno 

(2011) para frangos de corte de desempenho regular na fase inicial, porém foram diluídas com 

casca de soja nas proporções dos seguintes tratamentos, tratamento 1= 100% dieta basal; 

tratamento 2: 10% de casca + 90% dieta basal; tratamento 3: 15% casca + 85% dieta basal e 

tratamento 4: 20 % de casca + 80% dieta basal; tratamento 5: 25% de casca + 75% dieta 

basal.  

As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado, com cinco 

tratamentos e seis repetições de 26 aves cada. Antes da distribuição das aves nos tratamentos, 

todas foram pesadas uma a uma e separadas por faixa de peso, garantindo que cada parcela 

recebeu o mesmo número de aves de determinada faixa de peso, aumentando a 

homogeneidade inicial entre as unidades experimentais. 

Aos 21 dias de idade duas aves por parcela experimental que se encontravam próximas 

ao peso médio do lote num total de 60 aves, foram pesadas, logo após atordoadas e 

sacrificadas por deslocamento cervical, de acordo com as normas e os princípios éticos em 

experimentação animal propostos pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal 

(COBEA). Em seguida, foram sangradas pela veia jugular e depenadas em abatedouro, que 

segue as mesmas diretrizes e normas técnicas de abatedouros industriais. Em cada ave foi 

realizado a necropsia e logo após foram coletados o pró-ventrículo e moela para ser realizada 

a biometria e pesados em balança analítica de precisão 0,001g. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o 

nível de 5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos. As análises foram 

realizadas utilizando o software Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007).  
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Nos resultados de desenvolvimento biométrico do próventriculo e moela, Tabela 1, 

não houve efeito significativo para ambos. 

Tabela 1. Medidas do pró-ventriculo e moela.  

Tratamentos                                       Pró-ventriculo (g)                                     Moela (g) 

 

       0%                                                        3,528A                                                 16,171 A 

  

      10%                                                       3,408A                                                 15,023  A 

 

      15%                                                       3,216A                                                 14,840 A 

   

      20%                                                       3,579A                                                 14 ,996 A 

 

      25%                                                       3,390A                                                 14,961 A 

CV (%)                                                        16,98                                                    10,99  

Significância                                                   ns                                                            ns  

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o nível de 

5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos e foram realizadas utilizando o software 

Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007). 

Os resultados obtidos neste estudo demonstram que a diluição da dieta com casca de 

soja nas respectivas proporções não influenciaram significativamente nas medidas 

biométricas do pró-ventriculo e moela. Segundo Dahlke et al. (2003) o desenvolvimento de 

órgãos do tratogastrintestinal como a moela tem seu desenvolvimento alterado de acordo com 

a granulometria ou tipo de dieta oferecida, quanto mais funcional a moela maior o seu 

desenvolvimento. Portanto não sendo suficiente o teor de fibra diluída na dieta para alterar o 

desenvolvimento do pró-ventriculo e moela. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Portanto conclui-se que a inclusão de casca de soja na dieta de frangos de corte da 

linhagem Label Rouge (pescoço pelado) com 21 dias de idade não influenciou 

significativamente nas medidas de peso do pró-ventriculo e moela. 
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       Resumo: A transesterificação metílica de óleos vegetais em meio alcalino homogêneo é o 

processo mais comum na produção do biodiesel, entretanto, este processo é bastante sensível à 

presença de ácidos graxos livres no meio de reação. Uma alternativa simples e barata para contornar 

essa limitação, é o processo prévio de neutralização da acidez do óleo, onde o óleo reage com uma 

solução aquosa de hidróxido de sódio para neutralização de seus ácidos graxos livres. O presente 

estudo teve como objetivo, avaliar a influência da neutralização do óleo de cumbaru bruto de elevada 

acidez, no índice de acidez do biodiesel produzido a partir do referido óleo neutralizado. Para 

comprovar a eficácia do processo de neutralização, dois biodieseis foram produzidos, o primeiro a 

partir do óleo de cumbaru bruto, e o segundo produzido a partir do óleo de cumbaru neutralizado, ao 

final do processo, os produtos obtidos foram analisados quanto a seu índice de acidez, os resultados 

indicaram que a partir da neutralização do óleo, é possível se obter um biodiesel com acidez abaixo 

do limite máximo de acidez estabelecido pela ANP (0,5 mg KOH/g). Já o biodiesel produzido a partir 

da transesterificação do óleo bruto, apresentou acidez acima do limite máximo permitido, 

evidenciando que a neutralização do óleo se mostrou satisfatória.  

 
Palavras-chaves: Biodiesel, Neutralização, Acidez, Óleo de cumbaru 

 

      1.INTRODUÇÃO 

 

       O biodiesel surgiu como uma alternativa para a substituição ao óleo diesel, contribuindo 

para minimizar a dependência das importações do petróleo, como também para a redução da 

poluição ambiental, através da diminuição das emissões de gases poluentes (FERRARI et al., 

2005).  

       A transesterificação metílica de óleos vegetais em meio alcalino homogêneo é o processo 

mais comum de produção do biodiesel. Os alcóxidos metálicos são os catalisadores mais 

utilizados, sendo que estes podem ser adicionados diretamente ao meio de reação ou 

produzidos in situ, mediante a dissolução de hidróxido de sódio ou de potássio no álcool 

utilizado como agente de transesterificação, geralmente metanol ou etanol. Entretanto, este 
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processo é bastante sensível à presença de ácidos graxos livres no meio de reação (RAMOS et 

al., 2011).  

       De acordo com Serra, (2010), para se produzir biodiesel a partir da reação de 

transesterificação catalisada por base, é preciso que os óleos possuam um valor de ácido graxo 

livre menor que 3%, do contrário poderá haver a formação de sabões, ou um biodiesel com 

acidez acima dos limites estabelecidos pela ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural 

e Biocombustíveis) que atualmente é de 0,5 mg KOH/g. De acordo com Araújo et al, (2007) 

resíduos gordurosos devem conter no máximo a acidez de 1 mg KOH/g para que atenda a 

acidez normalizada pela ANP de a 0,5 mg KOH/g para Biodiesel.  

       Uma alternativa simples e barata para contornar essa limitação, e possibilitar a utilização 

de óleos de alta acidez para produção de biodiesel por transesterificação alcalina, é o processo 

prévio de neutralização da acidez do óleo, onde o óleo reage com uma solução aquosa de 

hidróxido de sódio para neutralização de seus ácidos graxos livres (MORETTO & FETT, 

1998). 

       A matéria-prima mais comumente utilizada para produção de biodiesel é a soja, no 

entanto, muitas alternativas veem sendo investigadas, como é o caso do óleo extraído da 

semente do cumbaru (Dipteryx alata Vog. ). O Cumbaru ocorre nos cerrados e é bastante 

comum no estado do Mato Grosso (LORENZI, 2008).  

       Apesar de ser uma matéria-prima promissora para produção de biodiesel, o óleo de 

cumbaru, tem apresentado uma elevada acidez, o que impede a síntese de um biodiesel de 

qualidade. De acordo com Lobo e Ferreira (2009), a qualidade do biodiesel está intimamente 

ligada as estruturas moleculares dos seus ésteres constituintes, oriundos da matéria-prima com 

as quais foram preparados. Para garantir a qualidade do biodiesel é necessário controlar 

alguns parâmetros estabelecidos para que o biodiesel produzido mantenha seu desempenho, e 

preserve a integridade do motor a ser adicionado. 

       Diante do exposto esse trabalho tem como objetivo avaliar a influência do processo de 

neutralização dos ácidos graxos livres presentes no óleo bruto de cumbaru, na acidez do 

biodiesel produzido a partir do referido óleo.  

 

       2.METODOLOGIA 

 

       As sementes do cumbaru foram coletadas no município de Poconé-MT, na cooperativa 

Comprup. O óleo de cumbaru foi extraído por meio de um extrator de Soxhlet, utilizando 

hexano como solvente. O processo de extração do óleo das sementes foi realizado durante um 

período de 8 horas de refluxo conforme a metodologia descrita por Cortez et. al, (2013). Após 

extraído o óleo bruto foi submetido ao processo de  desumidificação em estufa a 110ºC 

durante 24 h. Logo após o óleo foi caracterizado em termos de seu índice de acidez e 

porcentagem de Ácidos Graxos, de acordo com a metodologia descrita por Moretto e Fett, 

(1998). 

       Parte do óleo bruto foi separada para a síntese de biodiesel a partir do óleo bruto de 

cumbaru. Cerca de 300 mL do óleo bruto, foi submetido ao processo de neutralização da 

acidez. Esse processo consiste em adicionar ao óleo uma solução aquosa de hidróxido de 

sódio a uma temperatura de 90ºC sob agitação durante 30 min. Após esse período a solução 

foi deixada em repouso para separação das fases óleo e sabões, formados durante o processo. 

Ó óleo obtido foi lavado com água destilada a 90ºC e posteriormente desumidificado 

(MORETTO & FETT, 1998). Após a neutralização, o índice de acidez e porcentagem de 

ácidos graxos do óleo, foi analisado. 

       Posteriormente foram produzidos dois biodieseis, o primeiro a partir do óleo de cumbaru 

bruto, e o segundo produzido a partir do óleo de cumbaru neutralizado. Os biodieseis foram 

produzidos a partir da metodologia descrita por Geris et al. (2007), utilizando metanol e 
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hidróxido de potássio como catalisador. A reação se deu sob constante agitação a uma 

temperatura de 60ºC. Os dois biodieseis produzidos foram avaliados quanto a seu índice de 

acidez. 

 

       3.RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

       Após as etapas de extração e neutralização, tanto o óleo bruto quanto o óleo neutralizado 

foram analisados, quanto a seu índice de acidez e sua porcentagem de ácidos graxos. Os 

resultados são apresentados na tabela 1. 

 
Tabela 1- Parâmetros físico-químicos do óleo extraído da semente do cumbaru: bruto e neutralizado. 

 

Parâmetros Óleo Bruto Óleo neutralizado 

Índice de acidez 1,26 mg KOH/g 0,34 mg KOH/g 

% de Ácidos graxos 5,2% 1,8% 

 

       Os resultados mostram que o óleo de cumbaru bruto possui uma acidez elevada quando 

se trata de matéria-prima para a produção de biodiesel por transesterificação via catálise 

básica, o que implica na formação de sabões ou na obtenção de um biodiesel fora dos padrões 

de qualidade exigidos pela ANP. Esse resultado é corroborado pela porcentagem de ácidos 

graxos livres que é de 5%. 

       Um óleo com elevada acidez, quando submetido a reação de transesterificação alcalina 

para produção de biodiesel, provavelmente irá saponificar, ou seja, formará sabão. Ainda que 

represente a rota tecnológica mais viável e imediata, a  transesterificação alcalina apresenta o 

inconveniente de gerar sabões durante a reação, seja pela neutralização dos ácidos graxos, seja 

pela saponificação dos glicerídeos e/ou ésteres monoalquílicos formados (PAIVA, 2010). 

       Após a neutralização, observa-se que a acidez do óleo reduz significativamente, 

evidenciando uma boa neutralização dos ácidos graxos livres, o que foi comprovado pela 

redução dessa porcentagem de 5,2 para 1,8%, tornando-o uma matéria-prima com condições 

favoráveis à síntese do biodiesel via catálise básica, pois para que o biodiesel atenda a acidez 

normalizada pela ANP de a 0,5 mg KOH/g, é necessário que o óleo apresente uma acidez de 

no máximo 1 mg KOH/g (ARAÚJO et al., 2007). 

       Para comprovar a eficácia do processo de neutralização, dois biodieseis foram 

produzidos, o primeiro a partir do óleo de cumbaru bruto, e o segundo produzido a partir do 

óleo de cumbaru neutralizado, ao final do processo, os produtos obtidos foram analisados 

quanto a seu índice de acidez, os resultados são apresentados na tabela 2. 

 
Tabela 2- Índice de acidez dos biodieseis produzidos a partir do óleo de cumbaru bruto e a partir do 

óleo de cumbaru neutralizado. 

 

Parâmetros Biodiesel de óleo de 

cumbaru bruto 

Biodiesel de óleo de 

cumbaru neutralizado 

Índice de acidez 0,63 mg KOH/g 0,38 mg KOH/g 

 

       É evidente que o processo de neutralização foi satisfatório no sentido de fornecer um 

biodiesel com índice de acidez abaixo do limite máximo estabelecido pela ANP.  

 

       4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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       O óleo de cumbaru bruto analisado apresentou uma elevada acidez, que reduziu 

significativamente após ser submetido ao processo de neutralização. O biodiesel produzido a 

partir do óleo de cumbaru bruto apresentou um índice de acidez acima do limite máximo 

exigido pela ANP (0,5 mg KOH/g)., já o biodiesel produzido a partir do óleo de cumbaru 

neutralizado, teve seu índice de acidez (0,38 mg KOH/g), abaixo do limite máximo exigido 

pela ANP o que mostra que o processo de neutralização do óleo de cumbaru bruto foi 

satisfatório no que diz respeito a adequação da matéria-prima para a síntese do biodiesel. 
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Resumo: As plantas invasoras em áreas de pecuária extensiva tornam-se um dos principais problemas 

limitantes ao desenvolvimento desta atividade, reduzindo a capacidade produtiva das forrageiras pela 

competição física e química, além de ocasionar uma baixa palatabilidade. Tendo em vista a necessidade de 

controle das plantas invasoras, novas técnicas para minimizar estás infestações estão sendo desenvolvidas  

por meio da alelopatia e compostos fitoquímicos. Neste contexto objetivou se o presente trabalho, a fim de 

avaliar a influencia do extrato metanoólico-aquoso da semente de Morinda citrifolia (Noni) sobre a 

velocidade de germinação e germinação de Senna obtusifolia (Mata-pasto), espécie invasora disseminada 

em diversas regiões. Os testes germinativos foram realizados sob condições controladas de água, 

temperatura e fotoperíodo, os tratamentos obedeceram a proporção de 50 mg do extrato matanolico-aquoso 

por placa de petri, com 25 sementes cada, em quatro repetições, os extratos matanolicos-aquosos foram 

solubilizados com água  sob papel. O conjunto das informações obtidas permite concluir que houve 

significativo efeito alelopático do extrato matanolico-aquoso da semente de Morinda citrifolia sobre a 

velocidade de germinação e germinação de Senna obtusifolia . 

 

Palavras–chave: aleloquímicos, bioherbicida, mata-pasto, noni 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

       As áreas de pastagens brasileiras sofrem com inúmeros danos de ordem econômica que limitam 

a produtividade, tendo em vista que, grandes áreas de pastagens cultivadas sofrem infestações por 

comunidades de plantas invasoras, categoricamente agressivas e diversas, como Senna obtusifolia 
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(Mata-pasto). Usualmente o controle dessas espécies invasoras tem sido realizado por meio práticas 

rústicas como controle manual por meio de roçadas, uso do fogo, outros por sua vez utilizam o 

controle químico sintético. Tanto o controle químico como o uso do fogo tem forte destaque por 

parte da sociedade, que associam o prática e uso do fogo ao efeito estufa, além de colocar em risco 

diretamente a macro e micro fauna e flora do meio ambiente, e todo patrimônio genético das 

floretas regionais (PERON e EVANGELISTA, 2004). O uso dos herbicidas sintéticos provoca 

descontentamento social por possibilitar a contaminação ambiental, colocando em risco o meio 

ambiente e a segurança alimentar, assim como o patrimônio bionatural tanto no presente como para 

as futuras gerações.  Em razão desses fatores novas perspectivas para o controlo de plantas 

invasoras estão sendo estabelecidos. Toda via espera se que sejam eficazes no controle das espécies 

invasoras, não contamine o meio ambiente e preservem os recursos naturais resguardando os 

interesses sociais (SANTOS et  al., 2008).  

       O controle fitoquímico das plantas invasoras por meio da investigação da atividade alelopática 

pode representar uma alternativa para minimizar esses problemas, não apenas pela possibilidade de 

fornecer novas moléculas que possam substituir os herbicidas atuais, mas também de ofertarem uma 

alternativa de baixo custo. O impacto de substâncias alelopáticas no controle de espécies invasoras 

seria pouco significativo comparando se aos defensivos hoje utilizados, com reflexo positivo na 

qualidade das pastagens, por conseguinte nos derivados dos produtos animais (PERON e 

EVANGELISTA, 2004).   

       Em razão dessa possibilidade, plantas que possuem esse potencial alelopático estão sendo 

estudadas em diversas categorias, valorizando o uso de produtos naturais, além da preservação 

ambiental. Segundo Ruiz et al., (2010), espécies como Morinda citrifolia (Noni) possuem 

compostos sintetizados pelo metabolismo secundário com caráter alelopático. Estes compostos 

podem interferir no desenvolvimento de outras plantas. O presente trabalho teve como objetivo 

avaliar o efeito do extrato matanolico-aquoso da semente de Morinda citrifolia (Noni) sobre a 

velocidade de germinação e germinação de Senna obtusifolia (Mata-pasto). 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

       O presente trabalho foi conduzido no laboratório de Bromatologia Zootécnica do Instituto 

Federal de Mato Groso Campus Confresa. Foram coletadas sementes de fruto maduro de Morinda 

citrifolia. No preparo do extrato o material vegetal foi coletado, seco, moído e submetido à extração 

exaustiva e sucessiva a frio, utilizando (1/3) metanol/água  como solvente. A solução foi filtrada e 

rotovaporizada sob pressão reduzida sendo neste procedimento utilizado evaporador rotativo, 

obtendo o seguinte extrato bruto na realização do presente trabalho: extrato bruto matanolico-

aquoso da semente de Morinda citrifolia (EBHSMC). A avaliação da atividade alelopática foi 

realizada mediante a capacidade de inibir ou suscitar a germinação e velocidade de germinação de 

Senna obtusifolia, planta invasora infestante em áreas de pastoreio.  

       O tratamento testemunha para as comparações com os demais testes foi irrigado somente com 

água destilada. A ação da atividade alelopática foi avaliada mediante a germinação de sementes, e 

velocidade de germinação. Os testes foram conduzidos em estufa climatizada do tipo BOD sob 

condições controladas de temperatura, umidade e fotoperíodo. 

       Os tratamentos foram realizados em quatro repetições, totalmente casualizadas. Por tratamento 

foi utilizado 25 sementes e três papeis germinativos, para dissolver o extrato matanolico-aquoso foi 

utilizado diclorometano adicionando 5 mL, e umidecido o papel com essa solução. Todo o 

procedimento foi realizado em placas de petri que foram mantidas em capela de exaustão até toda 

solução ter evaporado, em seguida as sementes foram colocadas e umidecidas com 5 mL de água 
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destilada. A avaliação da velocidade germinação das sementes foram realizada mediante contagem 

diária a partir do terceiro dia da realização do teste, no sétimo dia foram realizadas as contagens das 

sementes germinadas. Da primeira a quarta avaliação foi analisado somente a emissão de radícola, 

na última contagem foram avaliadas as sementes normais germinadas, além da emissão de radícola 

conforme a regra para análise de sementes (BRASIL, 2009). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Em razão da analise experimental o presente resultado seguiu critérios estabelecidos por 

(JUNTILA, 1976), para avaliação de vigor e germinação das plântulas. Sendo assim foram 

consideradas sementes germinadas aquelas que apresentaram desenvolvimento em extensão 

radicular sem necroses ou tortuosas com extensão radicular superiora 2,00 mm. 

Os ensaios realizados revelaram que houve intensa inibição do extrato bruto matanolico-

aquoso da semente de Morinda citrifolia sobre a velocidade de germinação e germinação de Senna 

obtusifolia . Na figura 1 observamos que, os efeitos alelopáticos do extrato matanolico-aquoso de  

Morinda citrifolia  sobre a velocidade de germinação de Senna obtusifolia (Mata-pasto) ocorreram 

dês da primeira avaliação, no decorrer dos dias e também no desenvolvimento da plântula seu efeito 

tornou se notório comparado ao tratamento controle.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Da mesma forma, pode se observar na figura 2, que a germinação de Senna obtusifolia foi 

diretamente afetada quando comparada ao teste controle que não recebeu o extrato em estudo. 

Segundo Santos et  al., (2008), os compostos alelopáticos são inibidores de germinação e 

crescimento, pois interferem na divisão celular. As ações de vários aleloquímicos afetam 

Figura 1: Variação na velocidade de emissão da radícola 

de Senna obtusifolia sobre extrato bruto matanolico-

aquoso da semente de Morinda citrifolia ( ) em  

comparação ao tratamento controle ( ) sob função do 

tempo.  

 

Figura 2: Variação na % 

germinação de Senna obtusifolia 

sobre extrato bruto matanolico-

aquoso da semente de Morinda 

citrifolia. 
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diretamente a germinação e também padrões de crescimento e desenvolvimento das plantas 

estimulando ou inibindo sua formação.  

Os resultados aqui apresentados podem ser justificados como efeito alelopático do extrato 

matanolico-aquoso da semente de M. citrifolia na inibição e velocidade de germinação das sementes 

de S. obtusifolia .  Toda via se fazem necessários novos estudos dedicados a fracionar e caracterizar 

as classes de substâncias responsáveis pela atividade alelopática do extrato de M. citrifolia através 

de técnicas de prospecção fitoquímica, ressonância magnética nuclear de H¹ e C13 e espectrometria 

de massa. 

 

4. CONCLUSÕES 

 

Se tratando dos extratos matanolico-aquoso da semente de Morinda citrifolia pode se concluir 

que houve um elevado efeito alelopático sobre a velocidade germinação e germinação de sementes 

de Senna obtusifolia , em condições controladas de laboratório. Entretanto os extratos devem ser 

fracionados na tentativa de identificar substâncias responsáveis pela resposta alelopática em novos 

estudos. 
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Resumo: Lâmpadas incandescentes, fluorescentes e Leds utilizam diferentes tecnologias para converter 

a energia em luz. As lâmpadas incandescentes possuem um filamento de tungstênio que fica 

incandescente (alta temperatura) pela passagem de corrente elétrica, gerando luz e calor. As lâmpadas 

fluorescentes compactas funcionam pela descarga de gases que proporcionam uma boa iluminação e 

baixo consumo energético. Já as luzes LED são diodos emissores de luz e são encontrados tanto como 

diodos individuais como aglomerado deles, os quais formam as lâmpadas. O consumo de energia destas 

lâmpadas é bastante diferente, conforme será demonstrado. Portanto, esta pesquisa objetiva fazer uma 

análise comparativa de alguns parâmetros elétricos e custos entre essas lâmpadas visando avaliar a 

viabilidade de substituir um tipo pelo outro. Ao mesmo tempo propõe-se fazer um estudo sobre os 

harmônicos, causadas pelas lâmpadas fluorescentes compactas nos sistemas elétricos.  

 

Palavras-chave: Lâmpadas incandescentes. Lâmpadas fluorescentes. Lâmpadas LED. Eficiência 

energética. Qualidade de energia. 

 

 

1.0 INTRODUÇÃO  

 

 Em 1879 foi apresentada a primeira lâmpada incandescente, chamada lâmpada de bulbo 

por Thomas A. Edison. A partir deste invento, pesquisas foram desenvolvidas para o 

aperfeiçoamento de lâmpadas, chegando na atualidade às lâmpadas Leds.  

 Segundo a (ANEEL, 2008), a questão energética tem um significado relevante no 

contexto atual no que diz respeito à economia de energia, nas questões ambientais e na busca 

do desenvolvimento sustentável, principalmente porque o suprimento de energia é considerado 

uma das condições básicas para o desenvolvimento econômico. 

 Por outro lado, o conceito de qualidade de energia está relacionado a um conjunto de 

alterações que podem ocorrer no sistema elétrico que resultem em falha, defeito e/ou má 

operação de equipamentos dos consumidores. A análise e diagnóstico da qualidade da energia 

elétrica se constitui como grande importância para determinar causas e consequências de 

distúrbios e assim, apresentar medidas técnicas e economicamente viáveis para a mitigação. 

 Um outro aspecto se refere à eficiência energética, que significa a soma de ações e 

atitudes para a otimização no consumo da energia, isto é, a economia de energia aliada à 

utilização de tecnologias mais eficientes, novos materiais e equipamentos e a mudança de 

hábitos no consumo da energia (PANESI, 2006; PROCEL, 2009). 

 Este estudo utiliza três tipos de lâmpadas com distintos mecanismos de funcionamento, 

desenvolvendo testes comparativos entre os parâmetros elétricos (tensão, corrente, frequência, 
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potência ativa, potência reativa e fator de potência). Paralelamente, se fará um estudo de como 

as lâmpadas fluorescentes compactas interferem nos sistemas elétricos. 

 A pesquisa envolve duas problematizações principais: 

1. Qual a viabilidade técnica e econômica de se substituir as lâmpadas incandescentes por 

Lâmpadas Fluorescentes Compactas – LFCs e estas por LEDs, visando a eficiência energética 

e em que situação é viável esta substituição? 

2. Como as LFCs interferem nos sistemas elétricos (qualidade de energia)? 

 Portanto, estes são os problemas centras que serão estudados nesta pesquisa. 

 

2.0. OBJETIVOS 

 

 A pesquisa objetiva fazer uma análise comparativa entre os parâmetros elétricos (tensão, 

corrente, frequência, potência ativa, reativa e fator de potência) de lâmpadas incandescentes, 

fluorescentes compactas e Leds de potências equivalentes e, ao mesmo tempo, avaliar as 

distorções introduzidas no sistema elétrico com a utilização de lâmpadas fluorescentes 

compactas. 

 

3.0 FUNDAMENTOS TÉORICOS  

   
 As lâmpadas incandescentes consistem de um filamento de tungstênio fino 

envolvido em uma mistura de gases inertes dentro de um bulbo de vidro.  A corrente elétrica 

circula pelo filamento que transforma a energia elétrica em calor, produzindo luz, podendo 

ser conectada diretamente à rede de distribuição de energia elétrica.  

  Figura 1. Lâmpada incandescente tradicional 

                                
         Fonte: Phillips  

 O processo de funcionamento das lâmpadas fluorescentes tubulares (LFTs) e das 

fluorescentes compactas (LFCs), baseia-se em descargas elétricas bruscas para a ionização 

de gás, formação de arco no ambiente gasoso e excitação do fósforo. 

  Figura 2. Lâmpada fluorescente tubular 

                                                  

          
 

      Fonte: Phillips 

 Estas lâmpadas proporcionam uma boa iluminação com baixo consumo energético, 

possuindo elevada eficácia e uma grande vida útil.   

 Figura 3. Lâmpada fluorescente compacta 

 

 

     

   

     

    Fonte: Philips 
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 O destaque que está à frente de uma grande revolução e promessa do futuro no que diz 

respeito à iluminação em geral é a lâmpada Led, tecnicamente, um diodo semicondutor, fonte 

de luz produzida à base de compostos orgânicos que funciona por mais de 11 anos, se usado 

por até 12 horas por dia. Mesmo com um custo de aquisição mais elevado, o uso de leds faz a 

conta de luz ficar mais barata.   

 Figura 4. Lâmpadas Leds 

 

  

 

  

 

  

 

         Fonte: Philips 

 Um aspecto sob o ponto de vista da qualidade de energia se refere às lâmpadas 

fluorescentes compactas. Estas lâmpadas são conhecidas pela confiabilidade que mais toca o 

consumidor final: luminosidade e economia, entretanto, quando se observam os efeitos delas 

sobre a qualidade da energia elétrica do sistema em que são empregadas, verifica-se um 

comprometimento devido ao surgimento de distorções indesejadas, conhecidas como 

harmônicos, podendo causar nos sistemas elétricos diversos inconvenientes. Desta forma, o 

controle das distorções harmônicas deve ser observado nos sistemas elétricos. 

 Para diagnosticar os harmônicos presentes na rede, faz-se necessário conhecer as 

origens das distorções. Segundo Teixeira et al (2005), verificou-se que as lâmpadas 

fluorescentes são, em parte, responsáveis pela introdução dessa distorção. 

  

4.0 METODOLOGIA  

 

 Serão analisadas lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas e a Leds, de 

potência equivalente durante os ensaios. Serão utilizadas lâmpada incandescente de 60, 

100 e 150 watts, lâmpadas fluorescentes compactas e Leds de potências equivalentes. 

 Tabela 1. Lâmpadas utilizadas 
ORDEM LÂMPADA 

INCANDESCENTE 

(POTÊNCIA – W) 

LÂMPADA FLUORESCENTE 

COMPACTA EQUIVALENTE 

(POTÊNCIA – W) 

LÂMPADA LED 

EQUIVALENTE 

(POTÊNCIA – W) 

1 60 15 8 

2 100 18 12 

3 150 23 18 

 

 Será levantado um perfil de demanda destas lâmpadas em um período contínuo de 

12 horas, conforme mostra as tabelas 2, 3 e 4 abaixo. Para análise comparativa dos 

parâmetros elétricos das lâmpadas será utilizado o aparelho Kill A Watt e para medir as 

distorções harmônicas introduzidas pelas lâmpadas fluorescentes compactas serão 

utilizados Analisadores de Energia (Minipa e Panambra).  

 Tabela 2. Medida de parâmetros elétricos – Lâmpada Incandescente 
LÂMPADA INCANDESCENTE 

 

MEDIDAS 

GRANDEZAS 

F 

 (Hz) 

V (Volts) I (Ampére) P (Watts) P (kWh) Q 

 (VA) 

FP T  

(h) 

Medida 01         

Medida 02         

...         

Medida 12         

 A mesma tabela será utilizada para medição dos parâmetros elétricos das lâmpadas 

fluorescentes compactas e lâmpadas Leds. 
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 O projeto será desenvolvido através das atividades resumidas no quadro a seguir:  

 Tabela 5. Atividades a serem desenvolvidas 
ITEM AÇÃO 

1 Medição de parâmetros elétricos (lâmpadas incandescentes, fluorescentes compactas e Leds)  

2 Levantamento do perfil de demanda 

3 Cálculo do consumo de cada lâmpada 

4 Análise comparativa dos parâmetros elétricos e consumo das lâmpadas  

5 Levantamento da forma de onda de lâmpadas fluorescentes compactas 

6 Elaboração de Relatórios 

 

 As etapas constantes nos itens 1, 2 e 3 já foram cumpridas, já com resultados parciais. 

No momento o projeto encontra-se na etapa do item 4. 
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Resumo: Este trabalho possui a finalidade de relatar um estudo realizado com os alunos com a 

finalidade de estudar as contribuições Africanas no português do Brasil. Com isso fazer com 

que os estudantes percebam as enormes marcas da linguagem africana em nosso idioma 

brasileiro como parte da construção cultural do nosso pais. 

Palavras chave: Lingua, Linguagem, Africa, Brasil  

 

 

JUSTIFICATIVA 
A escola brasileira sempre silenciou sobre as tradições culturais africanas e sobre 

a sua importância e influência na formação da cultura brasileira, consolidando, assim, a 

disseminação de uma cultura eurocêntrica e excludente, o que fez com que, ao longo 

dos séculos, não houvesse qualquer forma de reconhecimento dos elementos culturais 

africanos, fazendo com que a população negra e afro-descendente não construísse uma 

relação de pertencimento cultural. Dessa forma, percebe-se a necessidade de se 

valorizar e ressaltar a influencia e a importância das palavras de origem africana e suas 

manifestações culturais em nossa sociedade. A língua de um povo é o reflexo dele 

mesmo, mas vertido em sons e palavras. Através dela nos expressamos e manifestamos 

nossa própria existência. E a nossa língua portuguesa é resultado de muitas e diversas 

existências, dentre elas, a do negro africano. Ainda que uma existência difícil – esta que 

veio carregada pelos braços hostis da escravidão –, é rica e forte, poderosa de incutir na 

cultura do colonizador, dar-se com ela e sintetizar o que hoje conhecemos como 

genuinamente brasileiro. Tão corriqueiro, mas um verdadeiro pilar da nossa identidade, 

a língua e seus contornos nos passam despercebidos e sua importância pode 

equivocadamente parecer pouca. Merecem então um olhar mais atento as raízes da 

nossa língua.  
Proporcionar através do estudo a articulação entre relações raciais, Educação de Jovens 

e Adultos-EJA e português falado no Brasil, possibilitando ampliar conhecimentos sobre a 

nação brasileira, de modo que se povos africanos na configuração da língua portuguesa falada 

no Brasil; além de subsidiar compreensão das variações linguísticas como próprias da 

constituição do português brasileiro, resultado do contato entre falantes de diferentes línguas, 

particularmente africanas e redefinir concepção de língua portuguesa no processo educativo 

escolar, de modo que o ensino não se configure pela legitimação das desigualdades sociais e 

raciais, particularmente na EJA cujo público já tem contabilizado experiências nem sempre 

salutares em função do ensino de língua portuguesa que não leva em conta o processo no qual 

tem se constituído a realidade linguística brasileira.  
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OBJETIVOS 

 Conhecer e valorizar sua ascendência africana. 

 Conhecer as influências da cultura africana na formação da língua 

portuguesa do povo brasileiro; 

 Analisar a formação do português popular brasileiro com possíveis 

influências da língua africana. 

 Mostrar a importância da cultura na área da educação para inclusão de 

conhecimentos históricos brasileiros 

 Compreender a importância da contribuição da cultura africana na formação de 

palavras do nosso idioma. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 -Refletir sobre a origem da língua falada no Brasil, o português popular 

brasileiro.  

 -Mostrar e explicar a existência das variações linguísticas do português 

brasileiro,  

 incluindo a norma culta.  

 -Analisar a influência da língua africana no português popular brasileiro.  

  Entender a cultura africana no Brasil, bem como as influências que sofreu o 

português de Portugal aqui no Brasil. 

 

METODOLOGIA:  

Este trabalho tem como eixo principal a pesquisa da influência das línguas 

africanas no português do Brasil. Para uma coleta de dados mais completa e 

diversificada, pesquisamos diferentes livros de diversos autores além do dossiê 

fornecido pela docente para os alunos. Através de um vídeo os alunos poderão ter uma 

noção contextualizada da importância da cultura africana na língua de nosso país. Na 

época havia muitos analfabetos, e poucos tinham acesso ao estudo, muitos destes, iam 

para Portugal estudar.  

AVALIAÇÃO:  

A avaliação é a mediação entre o ensino do professor e as aprendizagens do 

professor e as aprendizagens do aluno, é o fio da comunicação entre formas de ensinar e 

formas de aprender. É preciso considerar que os alunos aprendem diferentemente 

porque têm histórias de vida diferentes, são sujeitos históricos, e isso condiciona sua 

relação com o mundo e influencia sua forma de aprender. Avaliar, então é também 

buscar informações sobre o aluno (sua vida, sua comunidade, sua família, seus 

sonhos...) é conhecer o sujeito e seu jeito de aprender. Paulo Freire  
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Resumo: O consumo de bebidas vem aumentando, em especial o consumo de bebidas com baixo 
índice calórico, estando dentre esses os refrigerantes. O objetivo deste trabalho foi desenvolver um 

método para a determinação de Na
+
 em bebidas diet, light e zero por fotometria de chama. Para isso, 

foram adquiridas quatro amostras de refrigerantes dietéticos de diferentes marcas no comercio do 

município de Cuiabá – MT. O preparo das amostras consistiu na desgaseificação por ultrasson por 10 
minutos, e posterior diluição em água deionizada utilizando fator de diluição de 1:40 (v:v). As 

determinações foram feitas em triplicata e acompanhadas de branco analítico. A fim de verificar 

possíveis interferências da matriz no sinal analítico, dois métodos de calibração foram avaliados: 
padronização externa e a adição padrão numa faixa de concentração de 0,0 a 15 mg L

-
. Os limites de 

detecção e quantificação instrumentais foram 0,1207 e 0,3659 mg.L
-1

, respectivamente, e o coeficiente 

de correlação linear foi igual a 0,999, indicando um excelente correlação entre o sinal de emissão e a 
concentração.Os diferentes métodos de calibração avaliados apresentaram resultados semelhantes. 

As concentrações de Na
+
quantificadas pelo método proposto foram coerentes com as descritas no 

rótulo. Neste contexto, a fotometria é uma técnica analítica simples e de baixo custo que pode 

contribuir para a avaliação dos teores de sódio em diferentes alimentos. 
 

Palavra Chave: Refrigerantes, Sódio, Validação do Método, FAES. 

  

1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, a preocupação com uma vida saudável tem elevado o consumo de 

alimentos com baixo índice calórico, estando dentre esse os refrigerantes. Refrigerante é uma 

bebida gaseificada, obtida pela dissolução, em água potável, de suco ou extrato vegetal 

adicionada de açúcar. Pesquisas feitas pelo Instituto de Pesquisa e Orçamento Familiar (POF 

2002-2003) revelaram que o consumo de refrigerantes aumentou em até 400%, na população, 

no período de 1975-2003.  

O sódio é o íon de carga positiva, presente em maior teor nos líquidos extracelulares do 

organismo humano. Está em equilíbrio com o íon negativo cloro ou agindo com outros 

eletrólitos, especialmente o potássio no líquido extracelular, e age como um dos principais 

fatores de regulação osmótica do sangue, fluido intercelular e do equilíbrio ácido e base, seu 

teor no ser humano esta em torno de 1% (FERRARI, 2003). O consumo elevado desse 

mineral pode acarretar sérios danos á saúde, principalmente problemas associados a elevação 

da pressão arterial. 

Neste contexto, o desenvolvimento de métodos analíticos simples, baratos, precisos e 

exatos para a determinação de Na em alimentos e bebidas é de grande importância para o 

controle de qualidade desses produtos, bem como, ao cumprimento das especificações 

exigidas pelos órgãos nacionais e internacionais quanto a redução do teor de sódio em 

produtos alimentícios.  
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As técnicas analíticas mais comumente utilizadas para a quantificação de Na
+
 em 

alimentos e bebidas são a espectrometria de absorção atômica em chama (FAAS), a 

espectrometria de emissão atômica com plasma de argônio indutivamente acoplado (ICP 

OES), espectrometria de absorção atômica com forno de grafite (GFAAS) e a espectrometria 

de emissão atômica com plasma de argônio indutivamente acoplado a espectrômetro de massa 

(ICP-MS). Estas técnicas apresentam baixos limites de detecção e quantificação, porém 

possuem um alto custo de manutenção e operacional.  

A fotometria de chama é uma das mais simples e baratas técnicas espectroanalíticas 

utilizadas na determinação de espécies metálicas em diferentes tipos de amostras (NOBREGA 

et.al., 2004), e pode ser uma alternativa de baixo custo para determinação de sódio em 

bebidas, além corroborar para o controle de qualidade e fiscalização destes produtos.  

Com isso em vista, o presente trabalho teve como objetivo desenvolver um método 

para a determinação de Na
+
 em bebidas, no caso, refrigerantes, diet, light e zero por 

fotometria de chama. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

Quatro amostras de refrigerantes da marca A (Limão Zero), B (Guaraná Zero), C (Cola 

Zero) e D (Cola Light) foram adquiridas no comercio do município de Cuiabá – MT.  

O preparo das amostras consistiu na desgaseificação por ultrasson por 10 minutos, e 

posterior diluição em água deionizada utilizando fator de diluição de 1:40 (v:v). As 

determinações foram feitas em triplicata e acompanhadas de branco analítico. As leituras de 

emissão foram feitas em um fotômetro de chama Analyser
®
 910, com chama ar/GLP e taxa de 

aspiração de 2,0  0,2 mL min
-1

.  

A fim de verificar possíveis interferências da matriz no sinal analítico, dois métodos de 

calibração foram avaliados: a padronização externa e a adição padrão numa faixa de 

concentração de 0,0 a 15 mg L
-1

. A determinação dos limites de detecção e de quantificação 

instrumental foi feita de acordo com Currie (1999) e a repetitividade instrumental por meio da 

leitura de dez repetições da concentração de Na
+
 na amostra A, escolhida aleatoriamente. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os métodos de calibração apresentaram parâmetros analíticos semelhantes, portanto 

como a padronização externa é um método mais simples, rápido e barato, o mesmo foi 

aplicado para a quantificação dos analitos nas amostras. 

No intervalo de trabalho avaliado foi observada uma excelente correlação linear entre a 

concentração do analito e o sinal analítico (R
2
 > 0,99) (Figura 1).

 
 

 

Figura 1: Curva analítica do sódio no intervalo de concentração de 0,0 a 15 mg L
-1

. 
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A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados diretamente 

proporcionais à concentração da substância em exame. Este parâmetro permite uma 

estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais próximo de 1,0, menor a dispersão 

do conjunto de pontos experimentais e menor a incerteza dos coeficientes de regressão 

estimados (RIBANI, 2004). 

Segundo RIBEIRO (2008), a sensibilidade de um método é definida pelos limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ). Os LD e LQ instrumentais foram 0,1207 e 0,3659 

mg.L
-1

, respectivamente. O LQ obtido para o Na
+
 foi cerca de 200 vezes menor que a 

concentração indicada nos rótulos dos refrigerantes avaliados, sendo, portanto adequado para 

a quantificação dos mesmos. 

Segundo VALENTINI (2007), para inúmeros propósitos, a repetitividade é o critério que 

interessa em um método analítico oficial. O desvio padrão da dez leituras sucessivas da 

amostra A foi igual a zero, o que representa a concordância entre os resultados de medições 

sucessivas de um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de medição, chamadas 

condições de repetibilidade: mesmo procedimento; mesmo analista; mesmo instrumento 

usado sob as mesmas condições; mesmo local; repetições em um curto intervalo de tempo. O 

termo repetitividade é adotado pelo Vocabulário Internacional de Metrologia, sendo utilizado 

pelo INMETRO. Por outro lado, a ANVISA utiliza o mesmo conceito para o termo 

repetitilidade (RIBANI, 2004). 

  
Tabela 1: Comparação dos valores rotulados com os obtidos utilizando o método proposto. 

Refrigerantes A B C D 
¹
V.L. (mg.L

-1
) 153,03 ± 0,4 71,942 ± 0,0 118,319 ± 0,0 59,382 ± 0,1443 

²
V.R. (mg.L

-1
) 191,428 31,428 140,00 54,286 

¹
V.L: Valores obtido através das leituras FAES;  

²
V.R: Valores obtidos através do rótulo; 

 

As concentrações de Na
+
 encontradas nos refrigerantes de A e B estão acima dos valores 

estabelecidos nos rótulos, demonstrando a importância do controle de qualidade destes 

produtos. No caso dos refrigerantes C e D, as concentrações encontradas estão coerentes com 

as especificações dos rótulos. Também foi observado que a concentração de Na
+
 nas bebidas 

A e C são cerca do dobro das encontradas nas bebidas B e D, provavelmente devido à 

presença de uma maior concentração de edulcorantes artificiais que contém sódio em sua 

composição. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A fotometria de chama é uma técnica analítica simples e barata que pode contribuir para a 

avaliação dos teores de sódio em diferentes alimentos. Apesar dos refrigerantes diet, light e 

zero serem menos calóricos, o consumo excessivo desta bebida deve ser evitado por 

hipertensos, pois pode ser fonte de ingestão de Na
+
.  
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Resumo: uma boa relação de ensino-aprendizagem necessita de mecanismos de pesquisa de 

qualidade para auxiliar o trabalho do professor e o aprendizado do aluno. Uma excelente 

ferramenta é a internet, que disponibiliza diversos materiais como vídeos-aulas e apostilas, 

porém as escolas públicas são precárias nesse aspecto por falta de manutenção ou mão de 

obra ao alcance da escola, portanto há a necessidade de uma solução com ferramentas 

gratuitas e de fácil acesso que ajudem na estabilização de uma rede de internet de qualidade 

nas instituições públicas de ensino. Uma possível solução é a virtualização, a qual permite a 

utilização de vários sistemas operacionais simultaneamente em um mesmo computador. 
 

Palavras-chave: Educação, Virtualização, Internet. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A educação de qualidade necessita hoje um acesso a internet para alunos e professores de 

tal forma para melhor o desempenho do ensino-aprendizagem. Mas na realidade das escolas 

públicas não possuem acesso a uma rede de internet de boa qualidade por como falta de mão 

especializada e manutenção constante.  

A virtualização, que pode ser uma ferramenta para a solução do problema, consiste na 

utilização de dois ou mais sistemas operacionais em apenas uma maquina física.  

O gerenciamento de rede é responsável pelo controle de informações aos usuários, 

limitando os sites e horários, e principalmente a um bom funcionamento de rede para que não 

comprometa a utilização de internet. 

A segurança da rede garante a integridade de seus dados, informações e acesso, caso 

venha a ter interferência de usuários mal intencionados. 

Diante deste contexto, este trabalho tem por objetivo propor o uso da virtualização como 

um recurso de apoio às escolas públicas no acesso da internet (ou da rede mundial de 

computadores), por meio de ferramentas open source (código aberto). 

Nesse sentido, este trabalho está organizado em 05 seções, incluindo esta introdução 

(seção 1). A seção 2 apresenta a fundamentação teórica em que se baseia este trabalho; na 

sequencia, a seção 3 descreve a metodologia seguida ao longo da realização desta proposta e 
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os recursos utilizados. Por fim, constam as seções Resultados e Discussões (seção 4) e as 

Considerações Finais (seção 5).  

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

A virtualização consiste na execução de dois ou mais sistema operacionais em apenas 

uma máquina física (computador). O primeiro é o sistema operacional hospedeiro (Host 

Operanting System) instalado diretamente na máquina física, no qual acontecerá a 

virtualização.  O segundo é o sistema operacional visitante (Guest Operating System), no qual 

será realizada a virtualização, a partir de uma máquina virtual. Ressalta-se, ainda, que uma 

máquina física tem somente um sistema operacional hospedeiro, no entanto, pode dispor de 

diversos sistemas operacionais visitantes. (CARISSIMI, 2008; MATTOS, 2008) 

Por último, é o Monitor de Máquina Virtual (Virtual Machine Monitor - VMM) 

Hypervisor o responsável pela virtualização e o controle das informações compartilhadas pela 

máquina virtual, tais como as informações de processamento, de memória RAM e de placa de 

rede. Uma de suas funções mais importantes é o escalonamento que se refere à distribuição 

equilibrada dos recursos (KOSLOVSKI et al., 2006).  

A virtualização divide-se em dois modos: a virtualização total ou completa e a para-

virtualização. 

A virtualização completa consiste em oferecer uma cópia do hardware ao sistema 

operacional visitante que interpreta como se o mesmo sistema estivesse sendo executado no 

hardware original. Dessa forma, o VMM não precisa fazer modificações no sistema 

operacional visitante (LAUREANO, 2006). 

No entanto, é importante chamar a atenção para o fato de que esse modo de virtualização 

tem alguns problemas que atrasa o funcionamento do sistema visitante. Como exemplo, pode-

se mencionar que como é “entregue” ao visitante uma cópia do hardware original, o VMM 

precisa simular dispositivos genéricos que podem não ter o mesmo rendimento na máquina 

em questão. Em vista disso, o VMM precisa testar a execução dos dispositivos genéricos em 

relação aos dispositivos reais, acarretando assim uma queda no desempenho do hardware. 

Outro problema, de ordem mais técnica, seria a liberação e conversação dos recursos virtuais 

para o hardware da máquina física, o que não seria um empecilho à virtualização, mas sim, 

geraria apenas uma queda no desempenho (LAUREANO, 2006). 

A para-virtualização é uma forma de contornar os problemas existentes na virtualização 

completa. Sendo assim, o sistema visitante é modificado com o intuito de chamar o VMM, 

sempre que executa alguma instrução, por isso descarta a necessidade de teste dessa instrução. 

Por conseguinte, os dispositivos genéricos são trocados por dispositivos reais do sistema 

visitante, que possui o acesso direto ao recurso da máquina física. Outra vantagem da para-

virtualização é que cada sistema operacional visitante é independente em relação ao outro 

(KOSLOVSKI et al., 2006; MATTOS, 2008). 

O único contratempo da para-virtualização é a necessidade de um processador de arquitetura 

de x86; entretanto os dois principais fabricantes de processadores disponibilizam no mercado 

as arquiteturas AMD-V e Intel VT que são compatíveis (KOSLOVSKI et al., 2006; MATTOS, 

2008). 

 

3. METODOLOGIA 
 

Atualmente dispõe-se no mercado e na literatura da área dois software com o domínio da 

virtualização VMWare e Xen Server. O primeiro possui o modo de virtualização completa e o 

segundo de para-virtualização (CARISSIMI, 2008; MATTOS, 2008). 

A para-virtualização é a melhor opção para a segurança e gerenciamento de rede de internet, pois 

480 



 

 

 

cada sistema operacional funciona independente do outro, assim o cada sistema operacional é 

responsável por uma função da configuração da rede de internet (LAUREANO, 2006). 

A para-virtualização funciona como um VMM que permite a execução de vários sistemas 

operacionais isolados, de forma que um não afete negativamente o outro e, assim, não há 

perdas no desempenho ou nem na funcionalidade do hardware, tornando-se uma opção que 

faz um uso melhor dos recursos disponíveis (DRAGOVIC et al, 2003 ; NING et al, 2011). 

O Xen tem o modo de instrução privilegiada e não privilegiada, essas instruções fazem 

parte da arquitetura do x86 na qual roda o VMM. A instrução não privilegiada é aquela que 

não modifica a alocação de recursos ou o estado do hardware, já, a instrução privilegiada, 

pode alterar a alocação ou o estado desses recursos (DRAGOVIC et al, 2003; NING et al, 2011). 

O computador pode operar em dois modos distintos: (i) o modo usuário - no qual as 

aplicações normalmente são executadas e não é possível executar as instruções privilegiadas; 

e (ii) o modo supervisor - que tem o controle total da CPU e, assim, podem ser executados os 

dois tipos de instruções (privilegiada e não privilegiada) (DRAGOVIC et al, 2003; 

LAUREANO, 2006). 

No Xen o sistema operacional convidado partilha o nível de privilégio mais baixo com as 

aplicações, assim o sistema operacional convidado protege-se através da execução de um 

espaço de endereço diferente do endereço das aplicações. Uma de suas características é que os 

sistemas operacionais hospedados são responsáveis pela atribuição e gerenciamento de suas 

páginas de memória; nesse contexto há um envolvimento mínimo do VMM para garantir sua 

segurança e isolamento. Além da memória de cada sistema operacional o Xen possui uma 

quantidade de memória reservadas para futuras necessidades dos sistemas operacionais 

(DRAGOVIC et al, 2003). 

 Se a necessidade da memória dentro desse domínio aumenta, o sistema operacional 

solicita ao Xen para adicionar páginas de memória até o limite da reserva da mesma, se 

necessário; por outro lado, se esse domínio deseja economizar memória o sistema operacional 

reduz sua reserva, liberando páginas de memória de volta ao Xen, fazendo assim uma espécie 

de escalonamento (DRAGOVIC et al, 2003). 

O passo seguinte nesta pesquisa, após a seleção do software Xen Server, foi a instalação 

em uma CPU com as seguintes configurações: HP Comp 6005 Pro, processador AMD 

Phenom II X4 B93 e 8 gigabytes de memória RAM. 

Para a utilização do Xen Server necessita-se do software Citrix, para realizar a função de 

acesso remoto; nesse sentido procedeu-se à instalação do mesmo, em outra máquina física. A 

conexão entre os dois software ocorreu pela internet, necessitando apenas do endereço IP da 

rede. 
Pelo acesso remoto foram criadas duas máquinas virtuais. A primeira com configuração 

de 1 núcleo do processador, 1.5 gigabytes de memória RAM e 50 gigabytes de 

armazenamento,  onde instalou-se o sistema operacional Windows Server 2003, de 32 bits. A 

segunda com 1 núcleo de processador, 1.2 gigabytes de memória RAM e 50 gigabytes de 

armazenamento, na qual foi instalada o sistema operacional Linux Debian, de 32 bits, sem o 

modo gráfico - para evitar desperdício de recursos.  

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Durante o processo de instalação notou-se que não houve complicações e elevados uso 

de recursos. 

 Após a instalação, as duas máquinas virtuais foram ligadas ao mesmo tempo e 

executados funções simples (simultaneamente). Em geral, houve uso de 5% a 10% do 

processador. Em relação à memória RAM foram distribuídos somente 48% do total, entre as 

duas máquinas virtuais. 
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 Para o Windows Server 2003 foi identificado o uso de 5% do processador 

(equacionado na sua instalação) e menos de 10% de uso de memória RAM. Como o Linux 

Debian foi instalado sem a interface gráfica, inicialmente teve um desempenho melhor em 

relação à memória RAM (com 7% de uso), no entanto, o processador se manteve com a 

mesma porcentagem (5% de uso). 

 Face ao exposto, nota-se a possibilidade deste trabalho ser aplicado no contexto de 

uma escola pública; todavia, precisa-se de um teste detalhado durante a instalação e 

configuração da rede, para que se possa realizar uma análise real da situação e, assim, avaliar 

a condição da máquina física nos processos que lhe seriam exigidos. Este será o próximo 

passo a ser seguido, na condução desta pesquisa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considerou-se a utilização de diversas alternativas para selecionar as ferramentas open 

source mais adequadas ao contexto, tendendo a selecionar as opções que atendiam aos 

critérios de maior economia em todos os aspectos simultaneamente. 

Apesar dos resultados serem parciais, visto que em trabalhos futuros é possível utilizar o 

sistema implementado para gerenciar com segurança uma rede de internet, pode-se afirmar 

que o trabalho é válido pois a realização do estudo trouxe contribuições teóricas e práticas 

quanto à satisfação do objetivo proposto, já que indicou um caminho possível para o 

gerenciamento com segurança de redes de computadores. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho foi avaliar a inclusão da casca de soja subproduto do 

processamento da soja, alimento alternativo utilizado em programas de restrição alimentar 

qualitativa, para verificar melhores respostas no desempenho de frangos de corte de 

linhagem de crescimento lento. Foram utilizadas 780 aves da linhagem Isa Label pescoço 

pelado com um dia de idade. As aves foram pesadas e distribuídas uniformemente em um 

delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições, de 26 aves por 

unidade experimental. As variáveis avaliadas foram: Ganho de peso (GP), consumo de ração 

(CR) e conversão alimentar (CA). Os tratamentos consistiram na diluição das dietas através 

da inclusão de casca de soja, sendo os níveis de diluição 0, 5, 10, 15, 20%. Os resultados de 

desempenho demonstraram efeito significativo para as variáveis avaliadas, o grupo controle 

quando comprado aos demais tratamentos obteve os melhores resultados de desempenho. 

 

Palavras-chave: Casca de soja, Diluição, Restrição qualitativa 

 

       INTRODUÇÃO 

      A produção de frangos de corte de linhagem lenta vem crescendo cada dia mais, porém 

esse produto ainda está acessível apenas a um nicho de mercado, devido principalmente ao 

custo com as dietas que representa de 70 a 80% do custo total de produção, pois eleva o valor 

do produto final e consequentemente diminuindo o consumo de carnes de frango do tipo 

“caipira”. 
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      A utilização de alimentos alternativos pode diminuir o custo da alimentação, pois este 

corresponde com a maior parcela do custo de produção total, e a casca de soja geralmente têm 

preços inferiores aos alimentos tradicionais. Esta é uma alternativa de melhoria da renda do 

produtor, já que os preços pagos a ele, em alguns casos, não cobrem os custos de produção. 

Por estes motivos, a casca de soja deve ser estudada de forma a elucidar seus efeitos no 

desempenho animal, e a determinar os níveis adequados na alimentação, para proporcionar o 

melhor desempenho sem afetar na saúde dos animais (NUNES, 2004). 

      Os programas de restrição alimentar qualitativa estão sendo usados com maior frequências 

nos últimos 

anos, devido à diminuição de doenças associadas a rápido crescimento e deposição de gordura 

na carcaça, está associada a um peso corporal menor durante o crescimento inicial e a 

melhoria na conversão alimentar nas demais fases de crescimento. 

Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico de frango de corte de 

crescimento lento, de 1 a 7 dias de idade alimentados com diferentes níveis de inclusão de 

casca de soja nas rações. 

 

       MATERIAL E MÉTODOS 

 

      O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso Campus São Vicente (IFMT Campus São Vicente) no setor de avicultura, 

município de Santo Antonio do Leverger – MT. 

      Foram utilizadas 780 aves da linhagem Isa Label pescoço pelado com um dia de idade. As 

aves foram pesadas e distribuídas uniformemente em um delineamento inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições, de 26 aves por unidade experimental. Os 

tratamentos consistiram na diluição das dietas através da inclusão de casca de soja, sendo: T1 

– basal (sem casca de soja), T2 - 5% de casca de soja, T3 - 10% de casca de soja, T4 - 15% de 

casca de soja e T5 – 20% de casca de soja. 

      A dieta basal foi formulada de acordo com as exigências nutricionais demonstradas por 

Rostagno (2011) para frangos de corte de desempenho regular nas fases inicial. Durante todo 

o período experimental de 1 a 7 dias de idades as aves receberam ração e água à vontade. 

      As variáveis de desempenho avaliadas foram: peso corporal (PC), ganho de peso (GP), 

consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA). 

      O consumo de ração foi determinado pela diferença entre a ração fornecida durante o 

período experimental e as sobras no comedouro, em cada unidade experimental, ao fim do 

período experimental. O ganho de peso estimado pela diferença entre o peso final e o peso 

inicial de cada unidade experimental. A conversão alimentar calculada pela relação entre 

consumo de ração e o ganho de peso, por ave, das unidades experimentais. 

      Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o 

nível de 5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos. As análises serão 

realizadas utilizando o software Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007). 

 

      RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

      Na Tabela 01 estão apresentados os resultados de desempenho, das variáveis avaliadas 

ganho de peso, consumo de ração e conversão alimentar, todas tiveram efeito significativo 

p<0,05%, quando incluído casca de soja nas dietas. 

      De acordo com as analises de regressão as variáveis avaliadas apresentaram 

comportamento linear positivo, ou seja, de acordo que aumentou os níveis de inclusão de 
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casca de soja houve diminuição do ganho de peso e piora na conversão alimentar e consumo 

de ração. 

      Mazzuco et al. (2000) realizaram restrição alimentar qualitativa através da diluição de 

uma dieta inicial com 25 e 50% de casca de soja de forma contínua, os autores não 

observaram ganho compensatório, as aves cuja dieta foi diluída com 25% de casca de soja 

apresentaram menor peso corporal do que as aves que receberam a dieta controle (embora as 

diferenças não tenham sido estatisticamente significativas). Já as aves alimentadas com a dieta 

diluída com 50% de casca de soja foram significativamente mais leves. A conversão alimentar 

foi significativamente melhor para as aves do grupo controle, quando comparadas com as 

aves dos outros grupos. 

      Cornejo et al (2007) realizaram restrição qualitativa, o ganho de peso acumulado dos 

frangos do grupo controle foi estatisticamente superior àquele dos frangos do grupo que 

recebeu restrição de 7 a 21 dias de idade, enquanto que os frangos dos outros grupos 

apresentaram valores intermediários, não diferindo estatisticamente deles. 

       

      Tabela 1 – Dados de desempenho de 1 a 14 dias de idade de frangos de crescimento lento, 

recebendo dietas com diluição em diferentes níveis de casca de soja. 

Variáveis 

Níveis de casca de soja (%) Ganho de Peso Consumo de Ração Conversão Alimentar 

0 0,275 0,414 1,509 

5 0,261 0,425 1,629 

10 0,238 0,440 1,849 

15 0,236 0,464 1,963 

20 0,222 0,488 2,227 

CV(%) 7,094 4,734 8,744 

Significancias * * * 

Equaçôes de Regressão 

Ganho de Peso Efeito Linear (P<0,01) Ŷ = 0,27300224 – 0,00261622X (R2 

=0,95) 

Consumo de Ração Efeito Linear (P<0,01) Ŷ = 0,40896059 – 0,00376583X (R2 

=0,97) 

Conversão Alimentar Efeito Linear (P<0,01) Ŷ = 1,48186543 + 0,03540643X (R2 

=0,98) 

 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para frangos da linhagem Isa Label pescoço pelado de 1 a 14 dias, não foi encontrada 

diferença 

estatística dos dados quando é feita a diluição da dieta basal com casca de soja.  
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Resumo: O objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico de frango de corte da 
linhagem Label Rouge (pescoço pelado), de um a 21 dias de idade alimentados com diferentes níveis 

de inclusão de casca de soja nas rações. Foram utilizadas 780 aves da linhagem Isa Label pescoço 

pelado com um dia de idade. As aves foram pesadas e distribuídas uniformemente em um 
delineamento inteiramente casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições, de 26 aves por unidade 

experimental. Os tratamentos consistiram na diluição das dietas através da inclusão de casca de 

soja, sendo: T1 – basal (sem casca de soja), T2 - 5% de casca de soja, T3 - 10% de casca de soja, T4 

- 15% de casca de soja e T5 – 20% de casca de soja. As variáveis de desempenho avaliadas foram: 
peso corporal (PC), ganho de peso (GP), consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA). Os 

níveis de inclusão da casca de soja nas rações influenciaram (P>0,05) o consumo de ração, o ganho 

de peso e a conversão alimentar dos frangos de corte da linhagem Isa Label pescoço pelado na fase 
inicial, de um a 21 dias de idade. A casca de soja quando incluída na ração de frangos de corte 

Label Rouge (pescoço pelado) na fase inicial prejudica o desempenho zootécnico. 

 

Palavras-chave: Fibra bruta, Genética, Crescimento 

 

     INTRODUÇÃO 

Do beneficiamento do grão da soja é gerado como subproduto a casca da soja que possui 

13,9% de proteína bruta (PB), 32,7% de fibra bruta (FB), 44,9% de fibra em detergente 

ácido (FDA) e 57,4% de fibra em detergente neutro (FDN) (Rostagno et al. (2011), com alta 

taxa de fermentação e, consequentemente maior digestibilidade em comparação a outros 

alimentos fibrosos. Com o aumento na produção e beneficiamento dos grãos de soja 

consequentemente tem ocorrido o aumento na produção da casca.  
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Escassos são os estudos com a utilização de  alimentos alternativos na dieta de frangos de 

linhagens de crescimento lento, principalmente com a inclusão de alimentos fibrosos na 

dieta. Assim, o objetivo deste estudo foi avaliar o desempenho zootécnico de frango de corte 

da linhagem Label Rouge (pescoço pelado), de um a 21 dias de idade alimentados com 

diferentes níveis de inclusão de casca de soja nas rações. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do 

Mato Grosso Campus São Vicente (IFMT Campus São Vicente) no setor de avicultura, 

município de Santo Antonio do Leverger – MT. 

Foram utilizadas 780 aves da linhagem Isa Label pescoço pelado com um dia de idade. 

As aves foram pesadas e distribuídas uniformemente em um delineamento inteiramente 

casualizado, com 5 tratamentos e 6 repetições, de 26 aves por unidade experimental. Os 

tratamentos consistiram na diluição das dietas através da inclusão de casca de soja, sendo: 

T1 – basal (sem casca de soja), T2 - 5% de casca de soja, T3 - 10% de casca de soja, T4 - 

15% de casca de soja e T5 – 20% de casca de soja. 

A dieta basal foi formulada de acordo com as exigências nutricionais demonstradas por 

Rostagno (2011) para frangos de corte de desempenho regular nas fases inicial. Durante 

todo o período experimental de 1 a 21 dias de idades as aves receberam ração e água à 

vontade. 

As variáveis de desempenho avaliadas foram: peso corporal (PC), ganho de peso (GP), 

consumo de ração (CR), conversão alimentar (CA). 

O consumo de ração foi determinado pela diferença entre a ração fornecida durante o 

período experimental e as sobras no comedouro, em cada unidade experimental, ao fim do 

período experimental. O ganho de peso estimado pela diferença entre o peso final e o peso 

inicial de cada unidade experimental. A conversão alimentar calculada pela relação entre 

consumo de ração e o ganho de peso, por ave, das unidades experimentais. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o 

nível de 5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos. As análises serão 

realizadas utilizando o software Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007). 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os níveis de inclusão da casca de soja nas rações influenciaram (P>0,05) o consumo de 

ração, o ganho de peso e a conversão alimentar dos frangos de corte da linhagem Isa Label 

pescoço pelado na fase inicial, de um a 21 dias de idade Tabela 1. 

A inclusão da casca de soja na dieta aumentou o consumo de ração e reduziu o ganho de 

peso comparado ao tratamento sem casca (p<0,05), o aumento do consumo de ração pelos 

animais alimentados com a inclusão de casca de soja estão de acordo com os estudos 

realizados por Esonu et al. (2010). Esta resposta é esperada visto que a casca de soja possui 

alto teor de fibras e, que é considerado um fator diluidor de outros nutrientes.  

As aves regulam o consumo de ração em busca de atender as necessidades energéticas, 

prioritariamente. Além disso, Ribeiro (2009) ressalta que, quando o teor de proteína não está 

presente na ração em quantidade e qualidade para atender as exigências nutricionais das 

aves, estas aumentam o consumo na tentativa de assegurar a adequada ingestão de 

aminoácidos.  

Alguns autores têm mostrado que a inclusão de fibras na dieta de monogástricos aumenta 

a ocorrência de movimentos peristálticos e produção de enzimas endógenas, resultando em 
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digestão mais eficiente de nutrientes (Mateos et al., 2012) e, consequente manutenção ou 

melhora do desempenho produtivo o que não ocorreu no presente estudo, González-

Alvarado et al. (2007) demonstraram que a inclusão de 3% de casca de aveia ou casca de 

soja melhorou o desempenho de frangos de corte de 1 a 21 dias de idade e  a digestibilidade 

dos nutrientes em 18 dias de idade.  

Porém, de acordo Silva et al. (2009) há piora na conversão alimentar com o aumento no 

nível de fibra na ração para frangos na fase de crescimento, pois resulta na piora da 

digestibilidade dos nutrientes. 

 

Tabela 1. Ganho de peso, consumo de ração, conversão alimentar e peso médio de 

frangos da linhagem Isa label pescoço pelado, alimentados com diferentes níveis de casca de 

soja na fase inicial. 

Inclusão 

de casca de soja 

(%) 

Ganho 

de peso (kg/ave) 

Consum

o de Ração 

(kg/ave) 

Convers

ão Alimentar 

(kg/kg) 

Peso 

Médio (kg/ave) 

0 0,550 0,888 1,614 0,589 

5 0,511 0,824 1,613 0,550 

10 0,494 1,011 2,049 0,533 

15 0,479 1,005 2,096 0,518 

20 0,455 1,134 2,522 0,516 

CV(%) 5,47 8,32 11,30 3,56 

Regressã

o 

Linear¹ Linear² Linear³ Linear
4
 

*Teste de SNK (p<0,05); 

¹ Ŷ = 0,54276667– 0,00443933X; R²=0,96; p<0,01;  

² Ŷ = 0,88884193– 0,10636874X; R²=0,99;p<0,01; 

³ Ŷ = 1,61408283– 0,17895381X; R²=0,99;p<0,01; 
4 
Ŷ = 0,58831905– 0,00792029X; R²=0,99;p<0,01; 

 

 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A casca de soja quando incluída na ração de frangos de corte Label Rouge (pescoço 

pelado) na fase inicial não melhora o ganho de peso e a conversão alimentar. 
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Resumo: No Brasil, cerca de 20% a 30% dos alimentos comprados para abastecer uma casa vão 

para o lixo segundo os cálculos da Secretaria de Agricultura e do IBGE. Procurando amenizar estes 

dados, devem ser desenvolvidos projetos sustentáveis buscando incentivar e dar possibilidades de uso 

para os materiais descartados. A sustentabilidade é um tema muito discutido devido ao crescente 

avanço tecnológico que muitas vezes causa sérios prejuízos econômico-ambientais, por isso deve ser 

aplicada nos mais diversos setores produtivos. Não obstante, o setor de alimentos é uma área na qual 

o crescimento sustentável também deve ser aplicado, visando menores prejuízos ambientais e 

econômicos. Uma das formas de promover o referido desenvolvimento consiste no aproveitamento 

total de matérias-primas, em especial os excedentes, que se configuram como uma forma satisfatória 

de atender a necessidade de desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis. O objetivo deste 

trabalho foi realizar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias simplificadas para a produção de 

produtos de origem vegetal, podendo assim ser passada e aplicada por pequenos produtores rurais, 

bem como formulações de alimentos utilizando a matéria-prima de forma integral, incluindo seus 

resíduos, permitindo a elaboração de produtos diferenciados e nutritivos para a população. As 

matérias primas diferenciadas para fabricar produtos inovadores nesse projeto foram o caqui, a 

cenoura e o jiló, que foram escolhidas devido a suas propriedades nutritivas e por dificilmente serem 

encontrados produtos no mercado alimentício que os tenham como matérias-primas. Foram obtidos 

produtos com boa apreciação sensorial mostrando que é possível aproveitar integralmente matérias-

primas pouco exploradas para a obtenção de produtos tecnológicos nutritivos e que agradem ao 

paladar do consumidor. 

Palavras-chave: desenvolvimento de produtos, sustentabilidade, resíduos. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

 Nos dias de hoje é constante e crescente a preocupação com a utilização de recursos e 

processos de forma a se obter uma produção satisfatória, inovadora e sem prejuízos para o 

meio ambiente. Tal informação é ratificada pelo presidente da CNI (Confederação Nacional 

da Indústria) Robson Braga de Andrade (2012), onde o autor cita que a busca da eficiência no 

uso de recursos e a necessidade de aumentar a competitividade industrial são recorrentes e 

estão na pauta de todas as áreas. 

 É sabido que na produção de alimentos são gerados muitos resíduos, onde, em sua 

maioria são mal aproveitados e descartados de forma errônea. Muitos desses resíduos 
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industriais são ricos em nutrientes e compostos nutracêuticos que, quando utilizados na 

elaboração de novos produtos, podem gerar bens de qualidade sensorial e nutricional para um 

mercado consumidor cada vez mais exigente. 

 Outro ponto importante a ser tocado é a grande perda de matérias-primas vegetais. 

Segundo dados do Anuário Brasileiro de Fruticultura (2010) e da Revista Brazilian Fruit 

(2008) o Brasil é o 3º maior produtor mundial de frutas, porém, maior parte da produção é 

destinada ao consumo interno. Diante destas colocações fica evidenciada a necessidade 

constante de desenvolvimento de práticas sustentáveis na produção de alimentos, 

principalmente em pequenas produções e em assentamentos rurais, onde muitos 

manipuladores não tem o conhecimento teórico e prático que permitem aplicar as referidas 

práticas sustentáveis em seus processos produtivos. 

 Uma das formas de promover o referido desenvolvimento é o aproveitamento total de 

matérias-primas excedentes, prática esta que, aliada ao desenvolvimento de tecnologias de 

baixo custo passíveis de serem aplicadas por pequenos produtores, consiste numa forma de 

atender à necessidade de desenvolvimento de produtos e processos sustentáveis (DAMIANI, 

2011; PORTAL BRASIL, 2012) 

 O objetivo deste trabalho é a aplicação de tecnologias simplificadas para a produção 

de produtos de origem vegetal, podendo assim ser passada e aplicada por pequenos produtores 

rurais, bem como formulações de alimentos utilizando qualquer parte da matéria-prima de 

origem vegetal, incluindo seus resíduos, permitindo assim a elaboração de produtos 

diferenciados e nutritivos para a população. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS  

 

Os produtos tecnológicos foram elaborados no laboratório de processamento de 

alimentos do IFMT – Campus Rondonópolis. 

 Os frutos e as hortaliças, em estádio de amadurecimento comercial foram adquiridos 

em mercados locais. As matérias-primas foram selecionados quanto à sanidade, grau de 

maturação e injúrias, lavados em água corrente potável, sanitizados com hipoclorito de sódio, 

lavados novamente em água e secos à temperatura ambiente. A Figura 1 expõe os 

fluxogramas dos produtos elaborados. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Fluxograma de Elaboração dos Produtos Tecnológicos 

  

 Os doces de casca de caqui e resíduo de cenoura foram elaborados com a proporção de 

50% de açúcar e 50% de matéria-prima, já o doce de jiló, devido ao seu amargor, foi 
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elaborado com a adição de ácido cítrico em algumas formulações e com a proporção de 55% 

de açúcar e 45% de polpa. 

 O Néctar de Cenoura foi obtido através da trituração em liquidificador da cenoura com 

50% de água onde posteriormente foi filtrado para a separação do resíduo sólido do conteúdo 

líquido. Foram produzidos néctares com 20% do sumo de cenoura (2 partes do extrato para 3 

partes de água) e 8% de açúcar com e sem adição de gengibre) 

 Os resíduos obtidos a partir da obtenção das polpas (fibras e cascas) foram 

devidamente tratados para serem utilizados nas formulações dos produtos tecnológicos. 

 Após a elaboração os produtos foram submetidos a análises sensoriais com provadores 

não treinados para determinar a sua preferência (doces de casca de caqui, néctares de cenoura, 

doce de jiló) e aceitabilidade (doces de casca de caqui, néctares de cenoura, doce de jiló, doce 

de resíduo de cenoura). Cabe ressaltar que foram feitos testes laboratoriais para a produção de 

geleia de caqui, porém não foi feita análise sensorial com a comunidade. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

O resultado das análises sensoriais podem ser observados na Tabela 1. Cabe ressaltar 

que não foi feita a análise sensorial da geleia de forma oficial, porém algumas pessoas 

presentes no Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Rondonópolis degustaram e 

aprovaram o produto. Além disso, foi feita a sugestão da elaboração de geleias diet.  

Em virtude de particularidades acerca do dia de produção dos produtos que refletiu na 

quantidade de pessoas disponíveis no campus para realizar os testes, as análises foram feitas 

com 35 provadores para os doces de casca de caqui e doce de resíduo de cenoura, 20 

provadores para o néctar de cenoura e 50 provadores para o doce de jiló. Utilizou-se como 

instrumento para determinar a aceitação uma escala hedônica onde tem-se os seguintes 

valores: 1 – Desgostei muitíssimo; 2 – Desgostei muito; 3 – Desgostei moderadamente; 4 – 

Desgostei ligeiramente; 5 – Indiferente; 6 – Gostei ligeiramente; 7 – Gostei moderadamente; 

8 – Gostei muito; 9 – Gostei muitíssimo. 

 

 Tabela 1 – Resultados Estatísticos das Análises Sensoriais  

  Preferência Média de Aceitação 

Doce de Casca de Caqui 26,47% 6,52±1,58a 

Doce de Casca de Caqui c/ coco 73,53% 7,35±1,55b 

Néctar de Cenoura 15% 4,25±1,89a 

Néctar de Cenoura c/ Gengibre 85% 6,45±2,28b 

Doce de Resíduo de Cenoura c/ Coco - 7,54±1,05 

Doce de Jiló A** 26% 5,73±2,13a 

Doce de Jiló B** 4% 4,91±2,38b 

Doce de Jiló C** 44% 6,48±2,07c 

Doce de Jiló D** 26% 6,02±2,25c 

* Letras diferentes para o mesmo produto elaborado com a mesma matéria prima indicam diferença significativa para p<0,05 (Teste de 

Tukey) 

** Formulações do doce de Jiló: A (Jiló Processado com 0,25% de ac. Cítrico), B (Jiló Processado), C (Jiló Fatiado com 0,25% de ac. 

Cítrico), D (Jiló Fatiado) 

 

Observa-se que existiu diferenças significativas entre a preferência e aceitabilidade 

entre as formulações de doce de caqui doces e de néctar de cenoura, indicando que para uma 

melhor apreciação dos produtos obtidos a partir de resíduos é necessária a adição de matérias-

primas flavorizantes como o coco e o gengibre. 
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A produção de doce de jiló teve como ideia o aproveitamento de um produto pouco 

apreciado pela população, em especial crianças e adolescentes, na forma batida (processada) e 

fatiada em pequenos pedaços. Ressalta-se que tal produção busca inserir uma nova forma de 

consumo desta hortaliça no cotidiano. 

De acordo com o esperado pelo grupo os doces elaborados com a adição de ácido 

cítrico tiveram melhor aceitação, porém os maiores níveis de aceitação foram obtidos nos 

doces preparados com a matéria prima em pedaços, principalmente pela menor percepção do 

sabor amargo. Nos testes sensoriais os principais comentários foram que a adição do ácido 

ajudou a mascarar o sabor amargo que consiste no principal elemento que leva ao não 

consumo dessa matéria-prima. 

Outra observação importante a ser feita sobre a aceitação do doce de jiló é que 

partindo de uma avaliação global dos produtos, a apreciação foi maior entre os provadores 

cuja faixa etária se encontra entre 20-50 anos (com média de 41 anos) onde a aceitação teve 

valor de 6,63±0,80. Já entre os provadores entre 11-17 anos (média de 14,92 anos) a aceitação 

foi de 5,12±1,10, observando assim uma indiferença quanto a apreciação do doce, indicando 

que mesmo não sendo de agrado para os adolescentes o doce poderia ter consumo preferencial 

quanto ao jiló utilizado em sua forma convencional. 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com a realização do devido projeto, obteve-se sete produtos tecnológicos diferenciados, 

produzidos a partir da cenoura, jiló e do caqui que se destacaram por apresentar potencial 

valor nutritivo e boa aceitação sensorial. 

Estes produtos devido a sua simplicidade podem ser fabricados por produtores, sejam eles 

pequenos, médios ou grandes. Ressalta-se ainda que eles proporcionam maior viabilidade 

econômica pela utilização dos resíduos dos alimentos, melhor nutrição por serem matérias-

primas de grande valor nutritivo e que estão de acordo com a proposta de desenvolvimento de 

alimentos com práticas sustentáveis. 
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Resumo: Este projeto de pesquisa-ação insere-se na proposta de Projetos de Pesquisa no Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica no Ensino Médio do IFMT, nas áreas de “Defesa dos
Direitos Humanos, Promoção à Saúde, Qualidade de Vida, Prevenção às Drogas e Inclusão Social”.
O  projeto  tem  por  objetivo  investigar  a  ocorrência  do  bullying  no  ambiente  educacional  no
IFMT-Campus Juína, e intervir com ações educativas,  junto à comunidade escolar, que corroborem
para a prevenção. A pesquisa se deu através da aplicação de questionários semi-abertos a fim de
averiguar possíveis práticas de Bullying, tanto por agressores, vítimas e testemunhas.  A  partir dos
dados obtidos pôde-se constatar que o fenômeno  Bullying é uma realidade no âmbito escolar do
IFMT campus Juina e muitos alunos sofrem com sentimentos como ansiedade, timidez, dificuldade de
se expressar e de se defender.

Palavras-chave: Bullying, Violência, Ensino Médio, IFMT

INTRODUÇÃO

O bullying envolve todas as atitudes agressivas, intencionais e repetitivas que acontecem
sem motivação evidente, causando dor e angústia. Sua prática, infelizmente, tornou-se comum
nos espaços educacionais. Nesse contexto, tornam-se relevantes pesquisas sobre a ocorrência
do bullying na comunidade escolar para averiguar e analisar quantitativa e qualitativamente.
Além da constatação, é necessário que haja intervenção por meio de discussões que, além de
proporcionar reflexão sobre o assunto, é uma forma para sensibilizar os educandos sobre a
importância do respeito entre os seres humanos. 

As vítimas do bullying sofrem silenciosamente e podem tornar-se reféns de uma ansiedade
que interfere em seus processos de aprendizagem devido à excessiva mobilização psíquica de
medo, constrangimento, angústia e raiva reprimida. O trauma, quando não superado, pode
manifestar-se na vida adulta do indivíduo por meio de sentimentos de vingança e dificuldade
de relacionamento. 

Este projeto de pesquisa-ação propõe investigar ocorrências de bullying entre estudantes
dos  cursos  técnicos  integrados  ao  ensino  médio  no  IFMT-Campus  Juína  e  atuar  com  a
comunidade  escolar  (docentes,  discentes,  servidores  técnicos  e  terceirizados  e  família),
buscando medidas educativas que contribuam com o combate de ações de violência na escola.
A primeira atitude para o combate à prática do  bullying  é o reconhecimento da sociedade
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escolar de que ele existe, é danoso e não pode ser admitido,  principalmente em ambiente
educacional. Uma vez que se almeja que a escola seja um lugar seguro, saudável e apropriado
para  o  máximo  desenvolvimento  das  potencialidades  intelectuais,  afetivas  e  sociais  dos
educandos,  a  ética  e  a  lei  do  bom  convívio  devem  prevalecer.  Nesse  processo  de
conscientização,  a  escola  é  responsável  por  articular  um trabalho  que  envolva  docentes,
discentes, servidores e família. 

O presente trabalho objetivou pesquisar a existência de práticas de bullying no ambiente
educacional no IFMT-Campus Juína, quais suas causas e consequências e ainda, suas formas
de manifestação e características principais das vítimas.

A pesquisa se deu através da aplicação de questionários semi-abertos a fim de averiguar
possíveis práticas de Bullying, tanto por agressores, vítimas e testemunhas. Os questionários
foram aplicados aos discentes dos Cursos Técnicos integrados ao ensino médio (Técnico em
Comércio, Técnico em Agropecuária, Técnico em Meio Ambiente) do IFMT-Campus Juína.
Após as coletas de dados, realizaram-se as análises dos questionários, com base nos estudos já
realizados sobre o  bullying. Participaram da pesquisa 306 alunos, 165 do sexo masculino e
195 do sexo feminino com idade entre 14 e 19 anos. Não foi exclusão no estudo.

Resultados e discussão
O Bullying na escola é um problema grave que atinge um número considerável de estu-

dantes, indicando os riscos em que os jovens estão expostos de sofrerem abusos regulares de
seus pares. O desconhecimento ou negação da sua existência por parte das escolas pode con-
tribuir para a existência de problemas que fogem do ambiente da escola podendo atingir o nú-
cleo familiar e social, ocasionando desordens às vários domínios do sujeito (CALBO et al,
2009). Dentre os participantes do presente estudo 65% (175) moram com familiares, 26%
(118) são alojados, e 3% (10) mora sozinho ou com um colega. Questionados sobre sua reli-
gião a maioria afirmou ser católico 65,5% (200), em segundo lugar ficou os que se declararam
evangélicos 12% (37) e 19% (69) apontaram outras religiões ou não seguir nenhuma. MAR-
RIEL et al, 2006, em seu estudo, evidenciaram que os alunos com baixa auto-estima têm rela-
cionamentos mais difíceis na escola, colocando-se com freqüência como vítimas de violência.
Sentem, ainda, dificuldade de se sentir bem no espaço escolar, devendo ser um aluno com per-
fil que deve ser priorizado nas práticas educativas. Em nosso trabalho foram colocadas algu-
mas características para que os alunos marcassem as que julgassem ser concernentes a eles e
as mais assinaladas foram ansiedade 53,5% (164), timidez 45% (138), dificuldade em se ex-
pressar 19,5% (60), 12% (37) se consideram passivos, 14% (43) declararam ser dificuldades
em relacionamento, julgam ter dificuldades de defesa 7% (21) e 5% (15) se acham esquisitos.
Indagados sobre o que é Bullying 95,5% (292) afirmaram saber o que o termo significa. No
estudo de CARVALHOSA et al, 2001, foram utilizados os termos “provocação/vitimação” ou
“intimidação” com a finalidade de facilitar a compreensão deste conceito, principalmente en-
tre os estudantes. Em nosso estudo, questionados sobre a experiência com o  Bullying  43%
(132) afirmaram já ter sido vítima deste ato de violência sendo que destes 43% (57) afirma-
ram que este ato ocorreu no ambiente escolar, 47,5% (63) não responderam, 9% (27) alega-
ram ter sofrido na rua, 5% (14) em casa ou em família e 4% (13) alegaram outros lugares ou
entre amigos. Em estudo realizado nas escolas em Portugal em nível nacional corroboram
com os encontrados nesta pesquisa e entre os sujeitos que afirmaram já ter se envolvido em
atos de provocação de colegas o fizeram em indivíduos mais novos ou mais fracos (CARVA-
LHOSA et al, 2001). É papel da escola denunciar qualquer meio de vitimização e agressão, fí-
sica ou psicológica, para mantê-la como um ambiente saudável de aprendizado (CALBO et al,
2009).  No  presente  estudo  os  sujeitos  foram  questionados  sobre  estar  sendo  vítima  de
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Bullying dentro do IFMT 14% (43) responderam que sim e 46,5% (59) afirmaram ter sido tes-
temunhas de algum caso no ambiente escolar do IFMT campus Juina. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos dados obtidos pôde-se constatar que o fenômeno Bullying é uma realidade
no âmbito escolar do IFMT campus Juina e muitos alunos sofrem com sentimentos como an-
siedade, timidez, dificuldade de se expressar e de se defender, características estas que muitas
vezes tornam as intervenções e prevenções das ações de provocação e vitimização difíceis de
ser realizadas, já que, muitas vezes os alunos envolvidos, tanto como vítima ou como testemu-
nhas sentem dificuldades interpessoais para procurar ajuda ou não sabem como fazê-lo. Sendo
assim, é de extrema necessidade a realização de ações de intervenção para esclarecimento e
prevenção do Bullying, intervenção esta que será nossa próxima ação no IFMT campus Juina. 
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Resumo: A tirosinemia hereditária tipo I é um raro erro inato autossômico recessivo do 

catabolismo da tirosina. O objetivo deste trabalho foi formular um produto alimentar para 

crianças com essa doença que tivesse menor valor agregado e fosse de fácil acesso. Para tal 

foi formulada uma papinha de bebê a base de maçã contento baixo valor proteico, mas tendo 

um bom suporte calórico essencial para a manutenção da vida do bebê. Constatou-se que o 

alimento produzido atendia as necessidades da criança com tirosinemia tipo I, contudo em 

valor muito mais acessível financeiramente que o leite em pó existente no mercado. Concluiu-

se que o alimento especial à base de maçã formulado neste trabalho é uma ótima opção 

alimentar para as crianças, assim como, viabiliza qualquer pessoa independente da condição 

financeira a adquirir tal produto. 

 

Palavras-chave: Papinha, bebê, tirosina, doença autoimune recessiva 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A tirosina é considerada como um aminoácido semi-essencial em seres humanos, uma 

vez que é obtida a partir da hidrólise de proteínas dietéticas ou de hidroxilação da 

fenilalanina, a mesma é utilizada na síntese de proteínas para a produção de 

neurotransmissores e melanina ou pode ser degradada à fumarato e acetoacetato ou usada no 

citoplasma de hepatócitos. 

A tirosinemia hereditária (tirosinemia hepatorrenal, tirosinemia tipo I) é um raro erro 

inato autossômico recessivo do catabolismo da tirosina (1:100.000). Entretanto, na 

população francocanadense – originária de uma região isolada de Lac Saint Jean de Quebec 

– tem-se observado uma frequência bem alta (1:685) devido ao efeito genético do fundador. 

O defeito bioquímico é uma deficiência das enzimas fumarilacetato hidrolase (FAH) e 

maleilacetona hidrolase havendo um acúmulo de succinilacetoacetona e succinilacetona que 

inibem a função tubular renal e algumas enzimas hepáticas do catabolismo da tirosina e 

porfibilinogênio sintetase produzindo uma redução do glutation (Figura 1). 
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Figura 1: Descrição do metabolismo da tirosina tendo a falta da FAH levando a 

tirosinemia tipo I hereditária. 

 

A tirosinemia tipo I possui duas formas de apresentação clínica: aguda e crônica. Sendo 

que na forma aguda tem-se a manifestação dos sinais clínicos já durante as primeiras 

semanas ou meses de vida do bebê por hepatomegalia, hepatoesplenomegalia, edema, déficit 

de crescimento e urina com odor de repolho, sendo que o bebê morre com até 1 ano de vida 

por insuficiência hepática. Já na forma crônica – começa no primeiro ano de vida da criança 

– produz icterícia, hepatomegalia, disfunção tubular renal (síndrome de Fanconi), glicosúria, 

hiperaminoacidúria generalizada e proteinúria, raquitismo vitamina D resistente, cirrose 

hepática, alguns desenvolvem sintomas neurológicos, findando na morte da criança com até 

10 anos de idade por insuficiência hepática ou complicações hemorrágicas. 

O diagnóstico é realizado através de teste molecular genético de células fetais colhidas 

por amniocentese entre 15ª e 18ª semanas, amostras de células de vilos coriônicos entre a 

10ª e 12ª semanas de gestação, testes de Triagem Neonatal (Teste do pezinho) e triagem 

Neonatal Expandido. 

Como tratamento tem-se a indicação de uma dieta com restrição de proteínas animais e 

vegetais, medicação específica denominada NTBC e, somente há a cura com o transplante 

hepático e/ou renal. 

No Brasil existe apenas um alimento que pode ser consumido por crianças diagnosticadas 

com tirosinemia tipo I que é um leite em pó denominado Tyromed A, contudo o mesmo é 

muito caro o que por muitas vezes inviabiliza os pais de manterem seu filho vivo até 

aguardar um transplante, por isso o objetivo deste trabalho foi formular um alimento infantil 

especial para bebês diagnosticados com tirosinemia tipo I hereditária de menor valor 

financeiro. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Ingredientes 

 

Foram utilizados 15 mL de água mineral, 15 mL de suco de maçã com vitamina C e sem 

adoçante, 10g de maçã crua descascada, 5g de farelo de aveia sem sal Quaker, 5g de amido de 

milho cru e 0,05g de acidulante ácido cítrico (INS 330).  

 

2.2 Modo de preparo 
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Primeiro procedeu-se o aquecimento da água e do suco de maçã em fogo brando até a 

fervura e concentração; depois se adicionou, aos poucos, a maçã crua descascada e amassada, 

o farelo de aveia e o amido de milho mexendo sempre até a formação de um mingau sem 

presença de grumos; com a mistura pronta e fria acrescentou o acidulante INS 330; logo em 

seguida realizou-se o envase em embalagem de vidro com tampa hermética tipo rosca.  
 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Tabela 1 demonstra a composição nutricional do alimento formulado, onde se tem a 

produção de um produto de baixo valor proteico, porém rico em nutrientes essenciais ao 

desenvolvimento da criança, assim com um bom aporte calórico. 

 
Tabela 1. Composição nutricional do alimento infantil especial para tirosinemia tipo I hereditária. 

 

Calorias kcal 32,07 

Proteínas g 0,1675 

Lipídeos totais (gordura) g 0,077 

Carboidratos, por diferença g 8 

Fibra total dietética g 0,265 

Cinzas g 0,073 

Minerais 

Cálcio, Ca mg 2,155 

Ferro, Fe mg 0,116 

Magnésio, Mg mg 2,5 

Fósforo, P mg 6,93 

Potássio, K mg 30,725 

Sódio, Na mg 1,005 

Zinco, Zn mg 0,041 

Cobre, Cu mg 0,00548 

Manganês, Mn mg 0,0547 

Selênio, Se mcg 0,015 

Vitaminas 

Vitamina C, ácido ascórbico total mg 6,4 

Tiamina mg 0,0108 

Riboflavina mg 0,00715 

Niacina mg 0,0139 

Ácido pantotênico mg 0,01215 

Vitamina B6 mg 0,00885 

Folato total mcg 0,25 

Vitamina B12 mcg 0 

Vitamina A UI 4,55 

Vitamina A, RAE mcg_RAE 0,205 

Lipídeos 

Ácidos graxos, total saturados g 0,01345 

Ácidos graxos, total mono-insaturados g 0,16045 

Ácidos graxos, total poli-insaturados g 0,02665 

Colesterol mg 0 
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A Tabela 2 compara financeiramente o produto formulado neste trabalho com o produto 

já existente no mercado. 
 

Tabela 2. Valor financeiro do produto formulado em comparação com o já existente no mercado. 

 

Produto Volume (g) Valor unitário (R$) 

Alimento formulado 50,5 5,00 

Leite em pó Tyromed A 500 1.153,30 

 

Pelo constatado na Tabela 2 pode-se afirmar que o produto formulado é bem mais em 

conta que o leite em pó existente para compra, viabilizando sua aquisição em maior 

quantidade e acesso indiferente da classe social. Além do mais, a partir dos ingredientes e 

modo de preparo escrito qualquer pessoa tem condições de produzir artesanalmente o produto 

desenvolvido neste ensaio e, assim, fazer com que mais crianças possam ter acesso a um 

alimento alternativo de boa qualidade nutricional, sensorial e financeira. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O produto infantil especial formulado atende a todos os requisitos mínimos de mantença 

de uma criança e possui valor agregado de fácil acesso, como também é passível de produção 

doméstica sem qualquer dificuldade, sendo um alimento alternativo para nutrição de crianças 

com tirosinemia tipo I hereditária. 
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Resumo: A existência de rotulagem nos produtos alimentícios, principalmente os de origem 

animal, auxilia tanto o consumidor na hora de escolher um determinado item como também 

facilita a fiscalização pelos órgãos oficiais. Neste sentido, este trabalho visou verificar se as 

embalagens de linguiça cuiabana a venda na cidade de Cuiabá/MT atendem ou não à 

legislação vigente. Para tal foram analisadas duas amostras de linguiça cuiabana, sendo 

uma com inspeção federal e outra municipal, linguiça tipo cuiabana e cuiabana, 

respectivamente, havia também uma terceira amostra que não possuía rótulo e, portanto, não 

foi avaliada. Constatou-se que ambas as marcas avaliadas estavam em quase sua totalidade 

de acordo com as normativas em vigor, contudo foi verificada diferença nas informações 

nutricionais, assim como ausência de algumas informações no rótulo da embalagem B. 

Concluiu-se que os padrões obrigatórios da legislação brasileira foram concebidos e que os 

rótulos dos produtos estudados estão conformes.  

 

Palavras-chave: Linguiça frescal, avaliação, embalagem, informações nutricionais 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A existência de legislações que regulamentam os padrões de identidade e qualidade e 

normas de rotulagem dos produtos alimentícios torna-se cada vez mais importantes em vista 

da grande quantidade de produtos ofertados hoje no mercado, entretanto se verificam falhas 

nas informações ao ponto que não abrangem todos os tipos de produtos.  

De acordo com a RDC 360/2003, que aprova o regulamento técnico sobre rotulagem 

nutricional de alimentos embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional onde 

devem ser declarados os seguintes nutrientes: valor energético, carboidratos, proteínas, 

gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio. 

O rótulo, assim com as informações que ele traz. Representa o primeiro contato do 

consumidor com o produto que esta sendo adquirido e que, consequentemente, ele estará 

consumindo.  

No Brasil a linguiça frescal é um dos produtos cárneos mais fabricados, provavelmente 

porque sua elaboração não exige tecnologia sofisticada e utiliza poucos equipamentos e é de 

baixo custo. 

Vale ressaltar que a produção de linguiça tipo frescal no Brasil não apresenta padrões 

físico-químicos nem sua composição definida industrialmente, por isso o objetivo deste 

trabalho foi avaliar a rotulagem dos produtos ofertados no varejo da cidade de Cuiabá/MT. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1 Amostragem 

 

Foram coletadas amostras de três marcas, denominadas de A, B e C, sendo uma amostra 

de origem artesanal, outra de estabelecimento com inspeção federal e uma de inspeção 

municipal, sendo que a marca A não apresentava rótulo, por isso não pode ser avaliada. As 

amostras A e C eram descritas como linguiça cuiabana, já a marca B como linguiça tipo 

cuiabana. Todas as amostras foram coletadas em comércio varejista na cidade de Cuiabá/MT. 

 

2.2 Legislações utilizadas para a verificação da conformidade dos rótulos 

 

Os alimentos são regulamentados por diversas esferas, sendo normalmente descritas pela 

Agência de Vigilância Sanitária e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

principalmente em produtos de origem animal. 

A “Tabela 1” apresenta as legislações utilizadas na análise de conformidade da rotulagem 

de produtos de origem animal, entre este a linguiça frescal. 

 
Tabela 1. Levantamento bibliográfico das legislações vigentes para rotulagem de produtos de origem 

animal. 

 

Legislação Especificação 

Portaria 371/1997 - 

MAPA 

Regulamento Técnico se aplicará à rotulagem de todo alimento que seja 

comercializado nos Estados Parte do Mercosul, qualquer que seja sua 

origem, embalado na ausência do cliente, pronto para ser oferecido aos 

consumidores. 

Instrução Normativa 

04/2000 - MAPA 

Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade e Qualidade de Carne 

Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça e de Salsicha. 

Resolução RDC 259/2002 

- ANVISA 

Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos 

Embalados. 

Resolução RDC 360/2003 

- ANVISA 

Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos 

Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. 

Resolução RDC 123/2004 

- ANVISA 

Altera o subitem 3.3. do Anexo da Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC nº259, de 20 de setembro de 2002 (Regulamento Técnico para 

Rotulagem de Alimentos Embalados). 

Instrução Normativa 

22/2005 - MAPA 

Aprovar o Regulamento Técnico para Rotulagem de Produto de Origem 

Animal Embalado. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Na “Tabela 2” demonstra os achados nos rótulos quanto à informação nutricional, sendo 

que foi constatado que na marca B a localização de tais informações se encontravam 

divergentes do descrito na IN 22/2005. 

 
Tabela 2. Dados da informação nutricional das marcas B e C. 

 

 
Marcas 

Informação 

nutricional 
B C 

Quantidade por porção Porção de 50g Porção de 80g 
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Valor energético 128kcal 100kcal 

Carboidratos 0g 0g 

Proteínas 5g 19g 

Gorduras totais 12g 3g 

Gorduras saturadas 1g 1g 

Gorduras trans 0g 0g 

Colesterol 63mg 47mg 

Fibra alimentar 0g 0g 

Cálcio * 24mg 

Ferro * 1g 

Sódio * 457mg 

*Não havia descrição desses nutrientes no rótulo. 

 

Pelo verificado na Tabela 2, tem-se que o rótulo B possui maior valor energético, 

gorduras totais e colesterol demonstrando ser um produto de maior impacto nutricional, além 

disso, o mesmo demonstra faltar algumas informações que rótulo A cita. 

Na “Tabela 3” tem-se a comparação de ambas as marcas B e C quanto ao Regulamento 

Técnico para Rotulagem de Produto de Origem Animal Embalado. 
 

Tabela 3. Informações obrigatórias nos rótulos de produtos de origem animal conforme IN 22/2005. 

 

 
Marcas 

Legislação B C 

Denominação (nome) de venda do produto de origem animal P P 

Lista de ingredientes: a lista de ingredientes deve ser indicada 

no rótulo em ordem decrescente de quantidade, sendo os 

aditivos citados com função e nome e número de INS 

P P 

Conteúdos líquidos P P 

Identificação da origem P P 

Nome ou razão social e endereço do estabelecimento P P 

Carimbo oficial da Inspeção P P 

Categoria do estabelecimento, de acordo com a classificação 

oficial quando do registro do mesmo no DIPOA 
P A 

CNPJ P P 

Conservação do produto P P 

Marca comercial do produto P P 

Identificação do lote P P 

Data de fabricação P P 

Prazo de validade P P 

Composição do produto P P 

Indicação da expressão: Registro no ...  sob nº----/----- P P 

Instruções sobre o preparo e uso do produto de origem animal 

comestível ou alimento, quando necessário 
A P 

*P (presente) e A (ausente). 
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Pelo constatado na Tabela 3 tem-se que ambas as marcas estão em conformidade com a 

legislação vigente sendo que as diferenças encontradas não ferem as informações obrigatórias 

já que a marca C é de inspeção municipal e não federal. 

Smith (2010) em um estudo com 52 marcas de diversos produtos, entre estes de origem 

animal, constatou que 80,8% apresentaram pelo menos uma não conformidade e apenas 

19,2% atendiam plenamente a legislação vigente. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apesar da linguiça cuiabana ser um produto sem padrão específico por ser artesanal, o 

produto atendeu em sua maioria todas as informações de rotulagem que as legislações 

vigentes exigem. 

Contudo, mais estudos devem ser realizados neste contexto, pois existe muita pouca 

informação sobre rotulagem de produtos de origem animal. 

 

Agradecimentos 

Ao IFMT Campus Cuiabá - Bela Vista pelo apoio no desenvolvimento deste estudo. 

 

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Portaria 371, 04 de 

setembro de 1997. Regulamento Técnico se aplicará à rotulagem de todo alimento que 

seja comercializado nos Estados Parte do Mercosul, qualquer que seja sua origem, 

embalado na ausência do cliente, pronto para ser oferecido aos consumidores. D.O.U., 

08/09/1997 – Seção 1, Pág. 19700.  

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instrução 

Normativa nº 04, 31 de março de 2000. Aprova os Regulamentos Técnicos de Identidade 

e Qualidade de Carne Mecanicamente Separada, de Mortadela, de Linguiça e de 

Salsicha. D.O.U., 05/04/2000 – Seção 1, Pág. 6.  

 

BRASIL. Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução RDC 259, 20 de setembro 

de 2002. Aprova o Regulamento Técnico sobre Rotulagem de Alimentos Embalados. 

D.O.U., 23/09/2002 – Seção 1. 

 

BRASIL. Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução RDC 360, 23 de dezembro 

de 2003. Aprova Regulamento Técnico sobre Rotulagem Nutricional de Alimentos 

Embalados, tornando obrigatória a rotulagem nutricional. D.O.U., 26/12/2003 – Seção 1. 

 

BRASIL. Agência de Vigilância Sanitária – ANVISA. Resolução RDC 123, 13 de maio de 

2004. Altera o subitem 3.3. do Anexo da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC nº 259, 

de 20 de setembro de 2002 (Regulamento Técnico para Rotulagem de Alimentos 

Embalados). D.O.U., 14/05/2004 – Seção 1. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA. Instrução 

Normativa 22, 24 de novembro de 2005. Aprovar o Regulamento Técnico para Rotulagem 

de Produto de Origem Animal Embalado. D.O.U., 25/11/2005 – Seção 1. 

 

SMITH, Ana Carolina de Lima; UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO, Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas. Rotulagem de alimentos: avaliação da conformidade frente à legislação e 

proposta para a sua melhoria, 2010. 95p, il. Dissertação (Mestrado). 

 

506 



CONSTRUINDO O CONJUNTO INTERCESSÃO ENTRE IFMT, APAE 

E CAMPO NOVO DOS PARECIS: UMA POSSIBILIDADE DE 

RECIPROCIDADE NA INCLUSÃO 

 

 

 

Willian Cardoso Lima 
Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Campo Novo 

do Parecis 

Rod. MT – 235 KM 12 – Z. 

Rural 

78360000 – Campo Novo do 

Parecis – MT 

willian.lima@cnp.ifmt.edu.br 

 

Larissa de Abreu Gimenes 
Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Campo Novo 

do Parecis. 

Rod. MT – 235 KM 12 – Z. 

Rural 

78360000 – Campo Novo do 

Parecis – MT 

larigimenes_mt@hotmail.com  
 

Tânia Gimenes 
Instituto Federal de Mato 

Grosso, Campus Campo Novo 

do Parecis 

Rod. MT – 235 KM 12 – Z. 

Rural 

78360000 – Campo Novo do 

Parecis – MT 

tania.gimenes@cnp.ifmt.edu.br  

Resumo: O projeto “Construindo o conjunto intercessão entre IFMT, APAE e Campo Novo dos 

Parecis: uma possibilidade de reciprocidade na inclusão” visa fazer um levantamento do nível de 

informação que docentes, discentes, servidores e população de Campo Novo dos Parecis apresentam 

sobre os serviços prestados pela APAE e como essa associação faz para manter sua estrutura e suas 

atividades. Palestras serão realizadas dentro do campus do IFMT e em outros espaços públicos e 

privados da cidade, como escolas estaduais e municipais, Câmera de vereadores e auditórios de 

empresas da região para a divulgação dos dados levantados e das atividades realizadas pela APAE. A 

partir dessas ações informativas serão realizadas as atividades de reciprocidade da inclusão que 

engloba a exposição e comercialização dos artesanatos produzidos pelos discentes da APAE, além de 

estimulá-los na gestão de dinheiro; promoção de visitas dos discentes, dos docentes e servidores 

voluntários que realizarão atividades recreativas com os discentes da APAE e capacitação dos 

docentes da APAE com uma oficina de musicalização voltada para o desenvolvimento psicológico, 

sociocultural e intelectual.  

Palavras chave: Deficiente intelectual, Educação musical, desenvolvimento sociocultural, integração 

e educação inclusiva. 

1.     INTRODUÇÃO 

       O projeto “Construindo o conjunto intercessão entre IFMT, APAE e Campo Novo dos 

Parecis: uma possibilidade de reciprocidade na inclusão” tem como objetivo sensibilizar as 

pessoas para uma inclusão com reciprocidade, onde a interação com a diversidade e a 

diferença possa construir um sistema mais democrático e justo.  

       A justificativa da proposta de trabalho é desenvolver um pensar mais abrangente da 

inclusão que não pode ter como único fundamento a inserção do deficiente intelectual em 

nosso meio e sim uma inclusão que ressalte seus potenciais em diversas atividades. 

       O projeto realizou inicialmente um diagnóstico e partir dele serão propostas ações 

informativas que terão como objetivo estabelecer um processo de inclusão dos discentes da 

APAE com a comunidade local, visto que poucas pessoas conhecem o trabalho realizado por 

essa associação.  
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       Um dos trabalhos realizados por essa associação é o artesanato confeccionado pelos 

discentes da APAE e a divulgação dessa atividade esta sendo uma etapa do projeto que 

permite a comunidade valorizar e apreciar as habilidades manuais desses discentes. 

        A comercialização do artesanato é outra proposta de atividade que vem estimular uma 

autonomia na gestão do dinheiro por partes dos discentes da APAE, já que essa atividade tem 

como objetivo o reconhecimento das cédulas que circulam no país.  

       Até então projeto trabalha com uma inclusão do discente da APAE na sociedade, mas 

uma das primícias do projeto é a reciprocidade na inclusão, logo a sociedade (discentes, 

docentes, servidores e a população de Campo Novo) será convidada a fazer visitas recreativas 

e orientadas dentro da associação, já que não basta levar o mundo dessas crianças com 

deficiência intelectual para dentro do nosso. Dessa forma sensibilizaremos as pessoas a 

perceberem que estamos inclusos na mesma rede onde agora pontes de reciprocidade serão 

construídas. 

       A equipe de trabalho, composta por um professor orientador, um aluno bolsista, a diretora 

da APAE, um professor colaborador e  voluntárias, elaborou  um questionário com questões 

objetivas que tiveram  o intuito levantar dados sobre o nível de informação que os discentes, 

docentes, servidores e moradores da cidade apresentam dos trabalhos realizados pelas APAE 

no  município. Outras atividades realizadas foram a exposição e comercialização de 

artesanatos confeccionados pelos discentes da APAE visando estabelecer o contato dos 

discentes da APAE com a moeda vigente do país.. Em conjunto com as atividades 

supracitadas, foi realizada uma oficina de musicalização, com o objetivo de sensibilizar os 

discentes da APAE, bem como capacitar os docentes para efetuar essa prática no cotidiano da 

escola. O projeto ainda se encontra em andamento. Além destas atividades, foi realizado uma 

apresentação no 6° aniversario do IFMT, Campus Campo Novo do Parecis, com uma aluna 

portadora de cadeira de rodas que juntamente com o grupo de balé do Departamento de 

Cultura apresentaram-se e emocionaram a todos presentes. 

 

2.1.       Revisão de literatura 

 

       Uma das discussões no campo da educação especial refere-se à definição do termo 

deficiência mental. Esta por sua vez vem ocorrendo em razão da dificuldade teórico-

conceitual relacionada à cognição humana. Com isso, convivem atualmente diferentes 

definições com base em referenciais teóricos e perspectivas de análises diferentes. Ao 

pesquisar sobre o conceito de deficiência mental precisamos compreender que o mesmo não é 

apenas científico, mas sim uma definição que se apoiam em critérios éticos, morais, legais, 

psicossociais e não apenas médicos ou orgânicos (FONSECA, 1987). 

      Por que não dizer deficiente mental e sim deficiente intelectual? O termo mental, cada vez 

mais se está substituindo pelo adjetivo intelectual. Em outubro de 2004, a organização Pan-

Americana da Saúde e a Organização Mundial da Saúde realizaram um evento em Montreal 

Canadá no qual sancionou o documento DECLARAÇÃO DE MONTREAL SOBRE 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. Observe-se que o termo intelectual foi utilizado também 

em francês e inglês: Déclaration de Montreal sur la Déficiénce Intelectuelle, Montreal 

Declaration on Intellectual Disability). (SASSAKI, 2005)  

2.2       Figuras 

Figura 1 e 2 - Exposição de artesanatos na feira municipal de Campo Novo do Parecis. 
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Figura 3 – Oficina de musicalização professor Michael Alves de Almeida, do campus Confresa. 

 

 

Figura 4 – Apresentação cultural no 6° aniversario do IFMT, Campus Campo Novo do Parecis. 

 

 

2.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 

       Com base, no gráfico abaixo (gráfico 1), conclui-se que a maioria da população do 

município de Campo Novo do Parecis : 

• Conhecem a APAE de nosso município, mas a quantidade de pessoas que não 

conhecem é muito grande sendo de apenas 28 pessoas de diferença. 

• Não tem conhecimento do trabalho realizado por esta instituição mas que as atividades 

realizadas até o momento promoveram uma integração dos discentes da APAE com a 

comunidade e como esse processo traz um aumento na auto estima desses alunos 

quando percebem que seus produtos de artesanato são apreciados pela comunidade.  

• Consideram importante o trabalho com música para o desenvolvimento psicológico e 

sociocultural das crianças e adolescentes. 
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       E são poucas as pessoas que tem experiência com alunos portadores de deficiência 

intelectual, apenas 40 de 274. 

 
Tabela1 – Representação da média dos resultados obtidos através dos questionários formulados. 

 

 
        

       Este trabalho é significativamente importante especialmente pela experiência contida em 

realizar algumas atividades com alunos com deficiência, onde a interação com os mesmo 

proporciona um olhar diferente a inclusão destes que deve ser de uma forma que ressalte o 

trabalho realizado por eles.  

       Durante as atividades de musica verificou-se um grande interesse e felicidade dos alunos 

pelos sons produtivos pelos instrumentos e por conseguirem realizar a atividade proposta. A 

musicalização é um meio de inclusão na qual pessoas com e sem deficiência podem participar 

de uma mesma atividade musical. 
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Resumo: Criação de um itinerário virtual voltado para o surdo através de um sistema de código chamado 

QR Code, ou código QR, que é a sigla para a expressão inglesa "Quick Response" que significa resposta 

rápida. A ideia do projeto é promover ao visitante surdo ou usuário da Língua Brasileira de Sinais um tour 

pelas dependências do Campus através de imagens e textos com informações dos setores, curiosidades, 

história do Campus, etc., sem necessariamente depender de um profissional Tradutor Intérprete de Libras, 

O projeto pode ser expandido futuramente, tornado-se multilíngue, tendo, por exemplo, um dispositivo de 

voz (audiodescrição) que guie a pessoa cega pelas dependências do Campus, ou mesmo expandir a 

tecnologia local à internet, levando o Tour ao site do Campus, onde o usuário surdo poderá visitar a escola 

sem sair de casa. Para exemplificar, digamos que um Surdo visite o Campus Cel. Octayde Jorge da Silva 

em Cuiabá, faça a leitura do Código QR através de um celular com acesso a internet e seja direcionado a 

um link. Este link acessará uma página na internet que será o seu guia no instituto, o mesmo lhe dará boas 

vindas em seu idioma, LIBRAS, e lhe convidará para entrar no campus. Ao chegar numa determinada sala 

o visitante fará a leitura do QR Code e automaticamente o sistema lhe informará qual o sinal daquele 

departamento e fará uma breve explicação sobre o setor, em LIBRAS. Desta forma possibilitaria a 

inclusão social, pois o Surdo não dependerá somente da presença de um tradutor intérprete caso queira 

fazer uma visita para conhecer o instituto. Lembrando que futuramente há possibilidade de ampliação 

desse atendimento a outros públicos como cegos, com audiodescrição, e pessoas que usam idiomas orais 

como Português, Inglês, entre outros.  

 
 
Palavras-chave: Tecnologia, Acessibilidade, LIBRAS. 

 
 
1. Metodologia de pesquisa 

       O projeto está sendo realizado desde o mês de maio. A pesquisa é descritiva e explicativa, o trabalho é 

realizado por meio de observação direta, pois utilizamos como ferramenta entrevistas abertas e pesquisa 

bibliográfica documental sobre o Campus. Para alcançar os objetivos desta pesquisa as atividades 

desenvolvidas são:  Seleção de dois alunos bolsistas do Campus através de entrevista; Criação da 

plataforma para hospedagem dos vídeos e criação de links para o acesso, esse sistema é criado da seguinte 

forma: O sistema é composto por um conjunto de ítens físicos e lógicos, que comporão um padrão de 

acessibilidade oferecido à pessoa surda ou usuário da LIBRAS, em ambientes institucionais, visando com 

isso promover a orientação, dele, através de vídeos utilizando a Libras. Todo o material coletado, referente 

ao setor, será agrupado em uma página web, a qual o usuário terá acesso através da decodificação do QR 

Code. Para o desenvolvimento das páginas web será utilizado o Joomla, que é um dos CMS's (Content 
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Management System, ou seja, sistema de gerenciamento de conteúdo) mais utilizados hoje. A utilização 

desta ferramenta facilita a confecção das páginas uma vez que minimiza a quantidade de linhas de código 

a serem escritas. Em outras palavras, um CMS é uma ferramenta que permite a um editor criar, classificar 

e publicar qualquer tipo de informação em uma página web. Geralmente, os CMS trabalham contra um 

banco de dados, de modo que o editor simplesmente atualiza um banco de dados, incluindo nova 

informação ou editando a existente. Ao acessar qualquer site, há um servidor por trás daquele endereço 

responsável por disponibilizar as páginas e todos os demais recursos que você pode acessar. Assim, 

quando você envia um e-mail através de um formulário, coloca uma mensagem em um fórum de 

discussão, faz uma compra on-line, etc, um servidor Web (ou um conjunto de servidores) é responsável 

por processar todas essas informações. Sendo mais claro, um servidor Web é um computador que processa 

solicitações HTTP (Hyper – Text Transfer Protocol), o protocolo padrão da Web. Quando você usa um 

navegador de internet para acessar um site, este faz as solicitações devidas ao servidor Web do site através 

de HTTP e então recebe o conteúdo correspondente. No caso do Apache, ele não só executa o HTTP, 

como outros protocolos, tais como o HTTPS (O HTTP combinado com a camada de segurança SSL – 

Secure Socket Layer), o FTP (File Transfer Protocol), entre outros. E, para nos ajudar nesse serviço 

usaremos como servidor de web o Apache, que um software livre porém o mais usado no mundo. Os 

motivos incluem sua excelente performance, segurança, compatibilidade com diversas plataformas e todos 

os seus recursos.agrama básico. Deste modo, para compor este aplicativo seguem outras atividades 

desenvolvidas como: pesquisa bibliográfica e documental sobre o Campus, bem como sua história, sua 

estrutura; descrição minuciosa sobre os departamentos existentes; realização de entrevistas com os 

diretores, coordenadores de cada departamento ou setor, para levantamento de dados sobre cada setor; 

Agendamento de reuniões ou grupos de estudos com os participantes e colaboradores (membros da 

comunidade surda local) do projeto para organização de estudo dos sinais em LIBRAS para identificação 

de cada setor; seleção dos sinais em LIBRAS de cada departamento, através de uma votação dos melhores 

sinais pelos Tradutores Intérpretes dos Campi IFMT e surdos participantes no projeto; produção de texto 

explicativo sobre o campus com uma linguagem simples e acessível; produções de vídeos dos sinais 

escolhidos em LIBRAS, descrevendo cada departamento do Campus, sendo assim indicando sua estrutura, 

funcionamento e descrições objetivas sobre o setor; criação do itinerário virtual utilizando o QR Code com 

os vídeos explicativos em LIBRAS, com o auxílio da CTI do Campus; organização do Layout do 

itinerário virtual do QR Code, com as informações e vídeos em Língua Brasileira de Sinais com o apoio 

técnico da equipe de CTI do Campus; providenciar adesivos para afixar em cada porta de cada setor com 

sua devida identificação, com o texto em Língua Portuguesa e Escrita de Sinais (SignWriting), além do 

código QR. 

 
2. A acessibilidade de comunicação em Libras através da tecnologia 

       “Disponibilizar equipamentos, acesso às novas tecnologias de informação e comunicação, em como 

recursos didáticos para apoiar a educação de alunos surdos ou com deficiência auditiva.” (O grifo é 

nosso). Conforme lei e decreto supracitados, temos obrigações legais a cumprir para o uso e difusão da 

Libras e promover o acesso do Surdo aos institutos, no entanto antes de se pensar na legalidade é de suma 

importância analisarmos o indivíduo para entendermos a necessidade do cumprimento da lei. Segundo 

Carlos Skliar (1995) o surdo é um ser sociolinguístico diferente, pertencente a uma comunidade linguística 

minoritária caracterizada por compartilhar o uso da Língua de Sinais e valores culturais, hábitos e modos 

de socialização. A Língua de Sinais é um elemento aglutinante e identificatório dos surdos, constituindo 

seu modo de apropriação com o mundo, o meio de construção de sua identidade, sendo através dela que o 

surdo põe em funcionamento a faculdade da linguagem, inerente a sua condição humana. (O grifo é 

nosso). Por ser uma minoria linguística, por anos o Surdo sentia a margem da sociedade inclusive de 

instituições educacionais. Como os idiomas que predominam são as orais, a língua de Sinais era 

suprimida, não havia um conhecimento e reconhecimento tanto da Língua como da cultura Surda, isso 

consequentemente causava certo temor no Surdo, que podia meditar: “se não tem Libras, o que vou fazer 

lá?” “Parece um local com extremas dificuldades!” Por isso abdicava do direito de conhecer e mais ainda 

de ser um discente do instituto, sendo levado a margem por falta de um atendimento que respeitasse a sua 
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cultura. No entanto, após o reconhecimento da Libras em base jurídica, o Surdo se empoderou para buscar 

oportunidades na sua formação qual cidadão do mundo. Saindo de um papel de anonimato para 

protagonismo nas instituições públicas e privadas. Ressaltando que a mesma base legal compete as 

instituições a atendê-los com destreza e prontidão. Isso garante ao Surdo o que conhecemos como 

sentimento de Pertença, que segundo Woodward (2005), a cultura está ligada ao “pertencimento” a algo; o 

indivíduo afirma sua diferença nas relações sociais e a marca por representações simbólicas, o que 

contribui para a reafirmação das identidades pessoal e cultural. Portanto, o Surdo notando que em 

determinado local há um bom atendimento em seu idioma e que esse mesmo lugar se esforça em criar e 

aprimorar continuamente métodos para atendê-los ainda melhor, ele conclui que ali também é o seu lugar, 

fará questão em se ver qual visitante, aluno e/ou servidor do instituto. “Uma metodologia que envolve 

duas línguas envolve também identidades de representação, de um pertencimento histórico cultural”, 

como afirma Skliar (1998, p.55). Segundo Perlin (2001, p. 58) “A identidade surda se constrói dentro de 

uma cultura visual. Essa diferença precisa ser entendida, não como uma construção isolada, mas como 

construção multicultural”. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia demonstra preocupação 

em cumprir a lei. Há em seu quadro funcional um docente com formação em Libras e Tradutores 

Intérpretes de Língua de Sinais em 12 (doze) campi no Mato Grosso. Como citado anteriormente neste 

mesmo projeto, o ímpeto em criar e aprimorar métodos de atendimento com excelência, nos leva a fazer 

uso da tecnologia para promover a acessibilidade. O guia multilinguístico ajudaria nesse sentido, pois 

seria uma ferramenta para atrair e atender com desenvoltura o Surdo que nos visita. O acesso a 

informações sobre o campus poderá acontecer de fato através do “QR code”, assegurando a acessibilidade 

à comunicação em Língua Brasileira de Sinais para a comunidade surda, quando não houver Tradutor 

Intérprete de Língua de Sinais, pois o mesmo poderá estar fora do horário de trabalho, atendendo outro 

surdo em sala de aula, o Surdo talvez queira usar de sua autonomia, entre outros motivos, será tolheríamos 

a vontade e o direito da pessoa de ir e vir? Definitivamente não, daremos o direito à informação aos 

surdos. O projeto e a execução deste não só disponibilizaria um bom equipamento para acesso a novas 

tecnologias da informação em beneficio do conhecimento da pessoa surda como também somaria aos 5% 

(cinco porcento) de funcionários do instituto que precisam estar capacitados para o uso e interpretação da 

Libras conforme decreto 5.626/2005. 

 
3. Considerações finais 

 
       A acessibilidade de comunicação em Língua Brasileira de Sinais permite a pessoa surda o acesso à 

informação, deste modo um projeto que envolva a tecnologia e a LIBRAS, pode facilitar a inclusão social 

nos campi do Instituto Federal de Mato Grosso. 
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Resumo: A oxidação lipídica é um importante fator que limita a qualidade e a aceitabilidade de 

produtos cárneos, depois da deterioração microbiana. A mortadela é um produto cárneo processado 

com alto teor de gordura, muito apreciado e consumido por todas as classes sociais no Brasil, devido 

ao seu baixo valor comercial. Este estudo teve por objetivo quantificar o grau de oxidação lipídica de 

mortadelas comercializadas em Cuiabá-MT. Para isso, aplicou-se a análise do índice de TBARS 

(substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico). Foram analisadas cinco marcas sob diferentes 

formas de apresentação. As amostras de mortadelas M1, M3 e M4 apresentaram quantidades 

superiores de malonaldeído, que podem estar relacionadas à forma de apresentação do produto 

(bandejas de poliestireno expandido), em relação às amostras embaladas em tripa de poliamida 

(bisnaga). As mortadelas avaliadas apresentaram diferença significativa quanto à oxidação lipidica. 

Essa diferença pode estar relacionada à forma de apresentação, pois as amostras expostas em 

bandejas de poliestireno expandido apresentaram valores superiores de TBARS em relação às 

amostras apresentadas em tripa de poliamida (bisnaga). 

 

Palavras-chave: TBARS, Malonaldeído, Qualidade, Embutido. 

 

 

1.     INTRODUÇÃO 

 

A mortadela é um produto cárneo embutido industrializado, obtido pelo processamento 

de uma emulsão de carnes, classificado como curado e cozido, muito apreciado e consumido 

no Brasil. Devido ao seu baixo valor comercial, ela é comercializada em grande escala, sendo 

acessível a todas as classes da sociedade (DUARTE, 2010). Boa parte da sua aceitação deve-

se à gordura presente, que confere aroma, sabor, textura e a suculência característica. 

Entretanto, estas mesmas gorduras, além de aumentarem a caloria do produto, também 

apresentam altos teores de ácidos graxos saturados e colesterol (SOCESP, 2006).  

Um dos entraves encontrados pelas indústrias de produtos cárneos é produzir um 

alimento com segurança, suculência, maciez e com cor e sabor agradáveis, atendendo a 

demanda de qualidade exigida pelo consumidor (TERRA et al., 2004). Porém, um importante 

fator que limita a qualidade da carne e seus produtos e que interfere na aceitabilidade dos 

consumidores é a oxidação lipídica (MARIUTTI & BRAGAGNOLO, 2007). A oxidação 

lipídica é apontada como uma das principais causas da deterioração de mortadelas por alterar 

a qualidade sensorial e o valor nutritivo (SILVA et al., 2003). 

Pelo fato dos lipídeos terem papel determinante na aceitação de produtos cárneos, está 

presente sempre em quantidades elevadas em suas formulações, sendo sua oxidação atribuída 

como o principal processo que ocasiona perda de qualidade, depois da deterioração 
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microbiana. Além da alteração de odor e sabor, pode ocorrer a oxidação dos pigmentos, 

provocando perda de cor. Fatores como a umidade, temperatura, luz, oxigênio, metais, 

enzimas e pigmentos podem acelerar o processo de oxidação (PINO, 2005). A oxidação 

lipídica em produtos cárneos pode ser acompanhada por meio do valor de TBARS 

(substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico) (TARLADGIS et al, 1960). 

O teste de TBARS quantifica o malonaldeído, um dos principais produtos de 

decomposição dos hidroperóxidos de ácidos graxos, formado durante o processo oxidativo. É 

um teste altamente empírico e foi sugerido primeiramente por Patton, Keeney e Kurtz, em 

1951, para leites e produtos lácteos (SECCHI, 1999). A reação envolve o ácido 2-

tiobarbitúrico com o malonaldeído, produzindo um composto de cor vermelha, medido 

espectrofotometricamente a 532 nm de comprimento de onda, mas de acordo com a 

metodologia, esse comprimento de onda pode variar, situando-se ao redor de 500 a 550 nm. 

A quantificação de malonaldeído é feita a partir de curvas de calibração construídas com 

concentrações conhecidas de malonaldeído. Os padrões mais frequentemente utilizados são 

1,1,3,3-tetrametoxipropano e 1,1,3,3-tetraetoxipropano que, nas condições ácidas do teste, 

sofrem hidrólise, resultando na liberação do malonaldeído (OSAWA et al, 2005). 

Diante ao exposto, o estudo teve o objetivo de quantificar o grau de oxidação lipídica de 

mortadelas comercializadas em Cuiabá-MT.  

 

2.     METODOLOGIA 

 

Foram coletadas amostras de mortadela de cinco marcas denominadas (M1, M2, M3, M4 

e M5) sob diferentes formas de apresentação (bandeja de poliestireno expandido e tripa de 

poliamida), adquiridas em comércio varejista na cidade de Cuiabá-MT. 

As amostras M2 e M5 estavam embaladas em tripas de poliamida (bisnaga) e as amostras 

M1, M3 e M4 estavam fatiadas, embaladas em bandejas de poliestireno expandido, ambas 

amostras estavam expostas nas gôndolas do comércio sob refrigeração no momento da 

compra. 

O índice de TBARS foi determinado segundo a metodologia proposta por Raharjo, Sofos 

& Schmidt (1992), com algumas adaptações. Cerca de 10g de amostra foram homogeneizadas 

em 40 mL de ácido tricloroacético (TCA) 5% e 1mL de butilhidroxitolueno (BHT) 0,15%, 

centrifugada por 2 minutos e o sobrenadante filtrado para balão volumétrico de 50 mL, sendo 

o volume completado com TCA 5%. Uma alíquota de 2mL foi, então, adicionada de 2 mL de 

ácido 2-tiobarbitúrico 0,08M em ácido acético 50%, incubada em banho-maria fervente por 

10 minutos, foi realizada a leitura da absorbância em espectrofotômetro a 532 nm. Os valores 

de TBARS foram expressos em miligramas de malonaldeído por quilograma de amostra (mg 

de maloaldeído/kg), multiplicando o valor da absorbância lida pelo fator de correção 7,38. 

Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância (ANOVA) e as médias 

comparadas pelo teste de Tukey a 5% de significância, com o auxílio do programa 

ASSISTAT 7.7 beta. 

 

3.     RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Analisando a Tabela 1, verifica-se que não houve diferença significativa (P>0,05) nos 

valores de TBARS entre as amostras M1, M3 e M4. Assim como as amostras M2 e M5 não 

diferiram estatisticamente (P>0,05) entre si. 

As amostras M2 e M5 apresentaram os menores valores de malonaldeído por quilograma 

de amostra. 
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Tabela 1 - Valores médios das substâncias reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico (TBARS) em 

                           mortadelas. 

 

AMOSTRAS TBARS (mg de malonaldeído/ Kg) 

M1 1,658 a 

M2 1,375 b 

M3 1,670 a 

M4 1,692 a 

M5 1,278 b 
            Médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem entre si, no teste de Tukey, a nível 5% de  

            probabilidade. 

 

As mortadelas M1, M3 e M4 apresentaram quantidades superiores de malonaldeído, que 

podem estar relacionadas à forma de apresentação do produto (bandejas de poliestireno 

expandido), em relação às amostras embaladas em tripa de poliamida (bisnaga). Oliveira et al 

(2006) afirmam que a embalagem influencia a qualidade e a durabilidade de produtos carneos 

processados, pois altera o ambiente ao redor do produto, criando condições que retardam as 

reações de deterioração, modificando a composição gasosa. Reduzindo assim a taxa de 

oxidação dos seus componentes. 

Segundo Frankel (1994) os fenômenos de oxidação dos lipídios dependem de 

mecanismos reacionais diversos dentre eles a exposição à luz, ao calor, presença de pró e 

antioxidantes, número e natureza das insaturações, interação com oxigênio. 

Os valores de TBARS observados entre as amostras analisadas estão entre os valores 

estabelecidos por Lira et al. (2000), que relatam valores de 0,6 a 2,0 mg de malonaldeído/kg 

de amostra para percepção de rancidez em alimentos cárneos avaliados por um painel 

sensorial treinado. Torres & Okani (2000, apud TERRA et al., 2006), também obsrvaram que 

valores de TBARS até 1,59 mg de malonaldeído/kg de amostra são considerados baixos para 

serem percebidos por análise sensorial e não causam problemas para a saúde do ser humano.  

 

4.     CONCLUSÃO 

 

As mortadelas comercializadas no mercado local em Cuiabá-MT apresentaram diferença 

significativa quanto à oxidação lipidica. Essa diferença pode estar relacionada à forma de 

apresentação, pois as amostras expostas em bandejas de poliestireno expandido apresentaram 

valores superiores de TBARS em relação às amostras apresentadas em tripa de poliamida 

(bisnaga). 

Contudo mais estudos deverm ser realizados para verificar outros parâmetros 

interferentes na oxidação lipídica. 
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Testes de Software: uma perspectiva conceitual 

  

 

 

 

 

Resumo. Este artigo tem como objetivo apresentar uma revisão bibliográfica sobre testes de 

software. São expostas definições comumente usadas na área de atividade, níveis, tipos e métodos 

de teste, além da descrição de uma estrutura para sua realização objetivando seu emprego de 

sucesso. Espera-se que este artigo contribua para a inclusão atividade de teste em discussão como 

opção de carreira já que há demanda de profissionais capacitados para seu desempenho. 

Palavras-chave: Teste de software, Revisão bibliográfica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 As pessoas usam a palavra teste na vida cotidiana. Todos têm um modelo mental do 

que seriam testes, porém, quando este conceito se aplica a softwares, uma gama de 

possibilidades torna nebuloso ou muitas vezes distinto o entendimento de cada um sobre o 

assunto. 

 Da criação do termo Teste de Software até os dias atuais, a complexidade por trás 

desta atividade está tornando-se cada vez maior, considerando uma grande variedade de 

linguagens de programação, sistemas operacionais e plataformas de hardware que 

dificultam uma abordagem simplificada e universal de testes. 

 Este trabalho traz um panorama sobre os conceitos associados a Testes de 

Software, seus princípios e suas principais técnicas de aplicação, buscando apresentar o 

termo como um processo complexo que envolve planejamento, metodologias, ferramentas 

e pessoal qualificado. 

2. A DEFINIÇÃO DE TESTE DE SOFTWARE 

 Quando nos referimos a testes, uma definição natural surge, pois este conceito é 

aplicado em vários aspectos da vida cotidiana, profissional e acadêmica. Porém quando 

aplicado especificamente a softwares, este conceito nem sempre é claro. Testes de 

Software são citados por vários autores de diversos segmentos da computação em vários 

contextos. 

 Na década de 70, Hetzel fez sua definição do que acreditava ser Teste de Software: 

“O teste é um processo de aquisição de confiança no fato de que um programa ou sistema 

faz o que se espera dele” (HETZEL, 1973 apud HETZEL, 1987). No fim da mesma 

década, Myers fez sua definição: “Teste é o processo de executar um programa ou sistema 

com a finalidade de encontrar erros” (MYERS, 1979). 

 Como definição para este trabalho, entende-se que a atividade de teste de software 

tem a finalidade de avaliar a qualidade do produto construído e melhorá-la, através da 

identificação de seus defeitos. Neste contexto, o teste não é visto como uma atividade que 

começa apenas quando a fase de codificação é concluída, com o propósito limitado de 

identificar falhas, ele é concebido como parte integrante de todo o ciclo de vida do 

desenvolvimento, inclusive como fase independente e possuindo seu próprio ciclo de vida.  
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3. PRINCÍPIOS DE TESTE 

 Os autores citados neste projeto estabelecem alguns princípios básicos sobre 

características do teste de software. Esses princípios ajudam a entender melhor o que é o 

teste e sobretudo, servem como base para os métodos e técnicas que estão presentes nos 

próximos tópicos.  

3.1. Teste completo é impossível 

 O primeiro princípio é que o “teste completo é impossível”. Muitos programadores 

acreditam que podem testar seus programas completamente.  Tal afirmação assume que o 

teste pode ser terminado com a certeza de que todos os defeitos foram detectados, ou que 

se pode ter confiança total no sucesso da aplicação. Esta é uma visão incorreta. Não se 

pode conseguir um teste completo e as razões são limitações práticas e impossibilidade 

teórica.  

3.2. Uma das razões do teste é evitar a ocorrência de defeitos 

 O segundo princípio, é que uma razão importante para o teste é “evitar a ocorrência 

de defeitos”. É comum verificar que alguns testadores não entendem a importância do teste 

em termos de prevenção de defeitos ao invés de apenas descobri-los. Como mencionado, a 

visão tradicional de testes é como uma atividade após o desenvolvimento, que acontece 

depois que toda a codificação foi completada.  

 Segundo Timoney & Brown (2008), gradualmente uma visão diferente do teste de 

software foi tomando forma. Atualmente os testes não são considerados como uma fase ou 

etapa no ciclo de desenvolvimento, mas como uma atividade contínua ao longo do ciclo de 

desenvolvimento. As razões por trás desta mudança de perspectiva são claras. Quando os 

testes são executados apenas quando a codificação é finalizada, deficiências graves podem 

facilmente passar despercebidas até que seja tarde demais para fazer qualquer coisa. 

3.3. O teste é baseado em risco 

 Quantos testes uma pessoa estaria disposta a realizar se os riscos de falhas forem 

insignificantes? Qual a quantidade de testes que uma pessoa estaria disposta a realizar, se 

um único defeito poderia custar-lhe suas economias ou, mais significativamente, a sua 

vida? 

 Esses questionamentos enfatizam que um bom teste é inerente ao risco. A 

quantidade de testes que devem ser desempenhados depende diretamente do risco 

envolvido. Programas ou sistemas com alto risco requerem mais casos de teste e mais 

ênfase no processo de teste. Programas com baixo risco ou impacto limitado de fracasso 

não exigem a mesma preocupação (ZHANG;ZHANG, 2010). 

 Compreender a natureza do risco em testes é a chave para minimizar o problema 

crônico de falta de recursos e testes inadequados. Como princípio, não é possível testar 

tudo, então, o risco deve ser usado como base para a atribuição do tempo de teste e a 

seleção do que testar e onde colocar a ênfase de teste.   

4. NÍVEIS, MÉTODOS E TIPOS DE TESTES 

4.1. Níveis 

 Pressman (2006) considera que o teste pode ser visto como uma hierarquia 

composta de diferentes níveis, métodos e tipos.  

 Segundo o autor, cada nível do teste tem objetivos específicos e limitações. O 

menor nível de teste é chamado de unidade ou teste unitário. Pode-se entender, por 
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exemplo, na orientação a objetos como sendo os métodos de uma classe. Os objetivos dos 

testes unitários são encontrar defeitos na lógica, dados e algoritmos, testando os módulos 

(métodos) individualmente.  

 O nível de teste seguinte proposto por Pressman é chamado de Teste de Integração. 

O objetivo do teste de integração é encontrar defeitos nas ligações entre as unidades, 

selecionando um grupo de unidades para validar sua integração. O próximo nível é 

chamado de Validação ou Teste do Sistema. Frisando que validação é o processo que visa 

determinar se os requisitos especificados foram atendidos. Então a ótica aqui é referente 

aos requisitos funcionais de um sistema. Os objetivos dos testes de validação são 

determinar se o software atende a todas as exigências definidas para o software. 

 Outro nível é conhecido como Teste de Aceitação. O teste de aceitação é 

semelhante ao teste de validação, com uma diferença: o cliente deve estar envolvido 

ativamente.  O último nível proposto é o Teste de Regressão que implica em executar 

novamente todos os testes de validação para garantir que em qualquer mudança no 

software novos defeitos não serão introduzidos. 

4.2. Métodos 

 Os métodos de testes mais conhecidos são os de caixa branca e caixa preta.  

 Método de Caixa Branca 

 O método de caixa branca também conhecido como teste estrutural avalia o 

comportamento interno do programa e pode ser feito utilizando duas abordagens. A 

primeira é o teste de caminho básico, onde se faz um caso de teste que passe por todos os 

caminhos básicos, testando os limites do programa. (Pressman, 2006). A outra abordagem 

é o teste de estrutura de controle utilizado para melhorar a qualidade do teste de caixa 

branca, ampliando a cobertura dos testes. Este teste envolve as seguintes atividades: teste 

de condição, teste de fluxo de dados e teste de laços (loops). 

 Através deste método busca-se identificar defeitos na estrutura interna do 

programa, utilizando-se para isso de simulações, garantindo que toda linha de código seja 

executada no mínimo uma vez, verificando sua corretude (Pressmann, 2006).  

 Método de Caixa Preta 

 Já os testes de caixa preta, também conhecidos como testes funcionais, avaliam o 

comportamento externo do componente de software, sem considerar o comportamento 

interno do mesmo.  

 Dados de entrada são fornecidos, o teste é executado e o resultado obtido é 

comparado a um resultado esperado previamente estabelecido. Como detalhes de 

implementação não são considerados, os casos de teste são todos derivados da 

especificação.  

4.3. Tipos de Testes 

 Vários são os tipos de testes que podem ser aplicados em software. Cada autor 

apresenta uma extensa lista deles, sendo que não há um consenso geral sobre todos os tipos 

e suas nomenclaturas. Este trabalho não tem a intenção de esclarecer ou discutir os 

diversos tipos, apenas apresentar uma relação dos tipos mais conhecidos. Dentre os tipos 

podemos destacar alguns elencados em Rakitin (2001). 

 Teste de Regressão: visam a garantir que o software permaneça funcionando depois 

de novas alterações foram realizadas. Um conjunto de dados e scripts deve ser mantido 

como baseline (dados base) e executado para verificar se mudanças introduzidas não 

danificaram códigos já considerados bons e aceitos.  
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 Testes de carga: visam a avaliar a resposta de um software sob uma pesada carga 

de dados ou uma grande quantidade de usuários simultâneos para verificar o nível de 

escalabilidade, ou seja, o momento onde o tempo de resposta começa a degradar ou a 

aplicação começa a falhar.  

 Testes de Usabilidade: verificam o nível de facilidade de uso do software pelos 

usuários. Deve ser efetuado principalmente em aplicações Web, onde existe muita 

navegação entre páginas. 

 Testes de Desempenho: visam garantir que o sistema atenda aos níveis de 

desempenho e tempo de resposta acordados com os usuários e definidos nos requisitos. São 

também chamados de testes de performance. 

 Testes Funcionais: grupos de testes que avaliam se o que foi especificado foi 

implementado, normalmente servindo de base a um processo de verificação automática.  

 Ao planejar e ter sucesso num esforço de teste, que é o tempo dedicado à execução 

dos testes, é importante que seja incluída no conjunto geral de testes, uma combinação 

adequada dos muitos tipos de testes. A Figura 1 ilustra a relação dos níveis, métodos e 

tipos de testes (Crespo 2002). 

 

Figura 1 - Relação de Níveis, Tipos e Técnicas de Testes 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta revisão bibliográfica, além de trazer conhecimento ao leitor menos 

familiarizado com a atividade de teste de software, tem como principal objetivo 

demonstrar a complexidade da área, para salientar que é necessário muito conhecimento 

técnico associado para o correto planejamento da atividade.  

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

CRESPO Adalberto Nobiato, et al. Uma Metodologia para Teste de Software no Contexto da 

Melhoria de Processo. Campinas, 2002. 

HETZEL, Bill. Program test methods, 1973, IN HETZEL, Bill. Guia completo ao teste de software. 

Rio de Janeiro: Campus, 1987. 

MYERS, Glenford J.. The Art of Software Test. 1ª edição, New York: John Wiley 1979. 

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software. 6ª edição. McGraw-Hill, 2006.  

RAKITIN, Steven R.. Software Verification and Validation for Practitioners and Managers. 2ª 

edição, Norwood: Artech House: 2001.  

TIMONEY Joseph, BROWN Stephen. Experiences in Software Testing Education: Some 

Observations from an International Cooperation. 9th International Conference for Young 

Computer Scientists, 2008.  

ZHANG Su, ZHANG Xiaoyan. Characteristics of Enterprise Training and the Comparison with 

Academic Education. International Conference on E-Business and E-Government, 2010. 

522 



 

PRODUÇÃO DE MUDAS DE BATATA DOCE (Ipomoea batatas) 

COM MINI ESTACAS E TUBÉRCULOS NO MUNICIPIO DE 

CONFRESA-MT 

 

André Rocha Tavares 

Instituição Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Mato 

Grosso Campus Confresa-MT 

Av. Vilmar Fernandes n° 300 

Setor: Santa Luzia 

CEP: 78652-000 – Confresa - MT  

andre.tavares.ifmt@gmail.com 

 Polyana Rafaela Ramos 

Instituição Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia de Mato 

Grosso Campus Confresa-MT 

Av. Vilmar Fernandes n° 300 

Setor: Santa Luzia 

CEP: 78652-000 – Confresa - MT  

polyana.ramos@cfs.ifmt.edu.br 

 Luan Lucas Santos 

Ribeiro 

Instituição Federal de 

Educação, Ciências e 

Tecnologia de Mato Grosso 

Campus Confresa-MT 

Av. Vilmar Fernandes n° 

300 Setor: Santa Luzia 

CEP: 78652-000 – Confresa 

- MT  

luanlucasr@gmail.com 
 
 

 

Resumo: A batata doce (Ipomoea batatas) é originada da América do Sul. Pertence à 

família das Convolvuláceas, é herbácea, tem caule rasteiro e longo com grande capacidade de 

ramificação. Seu ciclo varia de 100 a 115 dias após o plantio de ramas, para variedades 

precoces e 140 a 170 dias para variedades de ciclo mais longo. Este trabalho objetivou avaliar 

o desempenho de duas formas de propagação da batata doce, sendo elas por mini estacas e 

tubérculos. O experimento foi desenvolvido no IFMT Campus Confresa. Para as mini 

estacasselecionaram-se ramas novas contendo dois entre nós mantendo-se um em contato com 

o solo e outro fora desse. Os tubérculos foram cortados em duas partes e colocados para 

brotação em recipientes com substrato comercial. As mini estacas iniciaram o desenvolvimento 

da parte aérea a partir do 17° dia após o plantio, enquanto os tubérculos no 20° dia. Notou-se 

que o primeiro método utilizado foi mais rápido no desenvolvimento tanto no sistema radicular 

como na parte aérea da planta. O desenvolvimento foliar das mudas produzidas com tubérculos 

foram mais lento, possivelmente pela menor quantidade de gemas de brotação. Aos 130 dias 

após o plantio foram realizadas as colheitas para os dois métodos, sendo que o peso médio foi 

muito próximo (320g e 370g respectivamente para as mini estacas e tubérculos). Pode se 

observar que o primeiro método de produção de mudas apresentou um maior desenvolvimento 

na sua etapa vegetativa, enquanto que o segundo método testado apresentou bons resultados no 

produto final. 
 
Palavras chave: Plantio; Substrato comercial; Propagação; Vegetativa. 
 
 

• INTRODUÇÃO 

A batata doce (Ipomoea batatas) pertence a uma família denominada 

convolvuláceas, sendo assim única e importante hortaliça tuberosa pertencente a essa 

família. Cultura essa muito disseminada na maioria das regiões brasileiras, com 

relevante aceitação popular e importância econômica significativa (FILGUEIRA, 2007). 
 Originária da América do Sul em regiões de baixa altitude, cultivada como fonte 

de alimento para os indígenas há séculos. É uma planta herbácea apresenta caule 

rasteiro, que atinge três metros de comprimento, e folha com pecíolos longos. Por ter 
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um bom desenvolvimento rasteiro a batata doce acaba tendo uma boa vantagem em 

relação às invasoras.(SOUZA, 2006). 
O desenvolvimento da Ipomoea batatas é dividido em duas etapas: vegetativa e 

reprodutiva. Na etapa vegetativa as substâncias adquiridas através da fotossíntese são 

transportadas para as raízes, tornando-as assim ricas em nutrientes benéficos a saúde 

humana como os açúcares e amido. Na etapa reprodutiva ocorre principalmente o 

florescimento, tendo também a produção de sementes que são utilizadas por 

especialistas em melhoramento genético que objetivam o descobrimento de novas 

cultivares. (MIRANDA,et al. 1995). 

O sistema radicular é formado por raízes superficiais, raízes laterais ou secundárias 

e a raiz principal. As raízes superficiais estão localizadas nos primeiros 10 centímetros 

no solo e originam dos nós presentes nas ramas. As raízes laterais são encontradas em 

maior quantidade dependendo da profundidade, têm importante função na absorção de 

nutrientes e algumas acumulam fotossintatos, gerando assim os tubérculos. 

(AMARÍLIS&NOBUYOSHI, 2011). 

A cultura tem um bom desenvolvimento em altas temperaturas, principalmente na 

etapa vegetativa, formação de tubérculos e colheita. Em climas frios o desenvolvimento 

vegetativo é paralisado e a produção sofre grandes perdas, sendo assim a planta não 

tolera geada, podendo vir à morte caso isso ocorra. O desenvolvimento é maior em 

locais com alta luminosidade, devido a sua extensa área fotossintética e durante a noite 

a temperatura deve ser amena. (MONTEIRO,et al.  2010). 
As cultivares da batata doce estão diretamente ligadas ao local e época do plantio, 

adubação, finalidade e preferência do mercado consumidor, podem apresentar formato 

alongado, fusiforme e película externa (epiderme) variada podendo ser branca, rosa ou 

até mesmo roxa. As cultivares mais recomendadas são: Coquinho, Brazlândia Roxa, 

Brazlândia Branca, Brazlândia Rosada e Princesa. A cultivar Coquinho tem a epiderme 

amarelada e polpa branca, produz tubérculos de tamanho médio, considerada uma 

cultivar precoce tendo uma produção variando de 110 a 120 dias. (FILGUEIRA, 2007). 

A Brazlândia Roxa tem a película externa roxa e a polpa creme, com ótimo aspecto 

comercial e muito resistente a insetos, seu ciclo é longo devendo ser colhida aos 165 

dias. A Brazlândia Branca tem a epiderme branca e sua polpa creme clara, de alta 

produtividade em solos de cerrado e um ciclo de quatro a cinco meses. Brazlândia 

Rosada tem sua película externa rosa e polpa creme, o ciclo varia de 120 a 150 dias, se 

colhida muito tarde produz tubérculos grandes e de elevado peso médio. A cultivar 

Princesa possui sua película externa branca, folha estreita e entrenós curtos, é resistente 

ao mal do pé e tem o seu ciclo de 120 a 150 dias. (MIRANDA, et al .1995) 
Apesar de rústica a cultura apresenta um desenvolvimento mais elevado em solos 

de textura média ou arenosa, leves, aerados e permeáveis. Se adapta com muita 

facilidade, produzindo em uma faixa de pH 4,5 até 7,5, porém a faixa ideal para 

alcançar boa produtividade pH 5,6 a 6,5. A aração deve ser feita com uma profundidade 

variando entre 30 a 35 centímetros, as leiras devem ter altura média de 25 centímetros, 

porém devem ser maiores nos períodos chuvosos.(FILGUEIRA, 2007). 

O presente projeto teve como principal objetivo testar dois métodos de propagação, 

sendo eles mini estacas e tubérculos, a fim deavaliar qual apresentaria melhor 

desenvolvimento tanto na etapa vegetativa quanto na fase reprodutiva . 

 
 

 

• DESENVOLVIMENTO 
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Em uma área de 100m
2
 iniciamos o preparo do solo, fazendo a descompactação, 

limpeza e consequentemente o levantamento das leiras. O espaçamento entre as leiras 

varia de acordo com a cultivar, finalidade de produção, adubação, local época do 

plantio, equipamentos disponíveis para manutenção, colheita e tratos culturais.  

Normalmente o espaçamento varia de 80 a 100 centímetros e de 20 a 40 

centímetros por planta, exercendo efeito na produção e peso médio das batatas.  

Espaçamentos maiores aumentam a produção por planta, produzindo frutos maiores e 

tendo um maior gasto de ramas por plantio, enquanto espaçamentos menores aumentam 

a produção por área e diminui o peso médio das batatas. Em solos muito férteis 

recomendam-se espaçamentos menores, já em solos mais fracos recomenda-se um 

espaçamento maior. Se tratando de tempo de produção, plantas com ciclos mais longos 

podemos adotar espaçamentos menores, o contrário ocorre em plantas de ciclo tardio. 
 

Alguns cuidados devem ser tomados para se alcançar uma boa produtividade, como 

o replantio se houver falhas entre 12 a 15%, controle de plantas daninhas, preparo do 

solo antecipado, restauração das leiras e além disso métodos que diminuem a incidência 

de plantas daninhas como a redução de sementes e propágulos das mesmas. 

Os métodos escolhidos foram a produção de mudas por meio de mini estacas e o 

plantio de tubérculos. A propagação por meio das mini estacas insiste em cortar ramas, 

de preferência mais jovens, resultando em estacas com duas gemas de brotação.  
Na produção de mudas por meio de mini estacas utilizamos copos de 200 ml e 

substrato comercial. Os copos foram preenchidos com o substrato, e as ramas foram 

colocadas nos copos, sendo que uma gema de brotação ficou acima da superfície (para 

facilitar o desenvolvimento da parte aérea) e outra, abaixo da superfície (para início do 

desenvolvimento do sistema radicular).  
Já a produção de mudas por meio de tubérculos, consiste em cortar pedaços capazes 

de se regenerar, logo após deve ser colocada em recipientes com terra ou substrato para 

que ocorra o seu desenvolvimento. No tubérculo deve conter gemas de brotação, pois 

essas são responsáveis pelo surgimento de novas ramas. 

Após 25 dias as mudas foram transplantadas para o local definitivo, sendo que duas 

das leiras foram plantadas com os tubérculos e três com as mudas originadas da mini 

estacas.  

No início do trabalho observamos que os tubérculos apresentaram um melhor 

desenvolvimento vegetativo, ou seja, a parte aérea da planta teve um maior 

desenvolvimento em relação ao outro método, porém as mini estacas apresentaram 

melhor desenvolvimento na fase reprodutiva. Na segunda semana após o transplante as 

ramas originadas dos tubérculos estavam com aproximadamente 75 centímetros, 

enquanto as ramas das plantas originadas das mini estacas estavam com 50 centímetros. 

• CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As duas formas são muito vantajosas em pontos distintos, no ponto de vista da 

produção em larga escala a forma de propagação por meio de tubérculos é mais 

vantajosa, pois o peso do produto é maior o que faz render mais lucro. Mas na 

agricultura familiar a produção por mini estacas seria uma excelente ideia, 

principalmente para produtores que não tem muitas mudas, com as mini estacas esse 

única muda que o proprietário possui pode ser transformada em inúmeras outras. 
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Resumo: Esse trabalho tem como objetivo avaliar cinco modelos matemáticos de prognose de 

rendimento volumétrico no processo de desdobro para a espécie Hymenaea Courbaril, popularmente 

conhecida como jatobá. Foram ajustados 5 modelos lineares através de análise de regressão 

utilizando o método dos mínimos quadrados. A seleção do modelo de regressão mais adequado foi 

baseada nas seguintes estatísticas: maior coeficiente de determinação ajustado (R²Aj.), menor erro 

padrão da estimativa (Syx), menor coeficiente de variação (CV%), maior valor F da análise de 

variância. Para os dois melhores modelos também foi feito a análise gráfica dos resíduos para 

analisar possíveis tendenciosidades. O modelo 5 (R = -11,3439 + 45,5324*V – 66,6489*V
2
 + 

46,6177*V
3
- 15,5068*V

4
 ++1,9454*V

5
) é recomendado para estimativa do rendimento de madeira 

serrada de jatobá. 

 

Palavras-chave: Jatobá, Modelos lineares, Regressão. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O uso intenso de madeira para os mais diversos fins aumenta a cada dia no mundo todo. 

Desde madeira bruta, largamente utilizada na construção civil, até detalhes super valorizados 

em carros de luxo, inúmeras são as formas para utilização de madeira. O Brasil é o maior 

produtor e também maior consumidor mundial de madeira tropical (BIASI, 2005). Durante 

muitos anos, incentivos governamentais foram destinados à exploração da floresta. A política 

para a Amazônia tinha o lema “Integrar para não entregar”. A estimativa é que na década de 

1970, 14 (quatorze) milhões de hectares tenham sido derrubados, hoje esse número chega a 70 

(setenta) milhões de hectares (SFB; IMAZON, 2011). 

Dentre as espécies mais exploradas na região amazônica destaca-se a espécie Hymenaea 

Courbaril, popularmente conhecida como jatobá, muito empregada na construção civil, como 

vigas, caibros, ripas, para acabamentos internos, como marcos de portas, tacos e tábuas para 

assoalhos, para confecção de artigos de esportes, cabos de ferramentas, peças torneadas, 

esquadrias e móveis (LORENZI, 2008). 

Contudo, no setor florestal, a possibilidade de quantificação do rendimento da matéria-

prima, com rapidez e confiabilidade, possibilita decisões sobre o desempenho industrial e o 

seu uso correto, permite a redução de gastos e evita perdas no processo produtivo. Com isso, a 

estimativa do rendimento de madeira serrada gera informações importantes para a composição 

de modelos e a formação de sistemas para conhecer produção futura de uma floresta em 
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termos de volume de produto final. Portanto, proporciona estabelecer estratégias mais ousadas 

e seguras, com vistas aos mercados de tais produtos (VALÉRIO et al., 2009). 

O rendimento volumétrico, também chamado de coeficiente de serragem, coeficiente de 

transformação ou ainda fator de rendimento, é a relação entre o volume produzido de madeira 

serrada e o volume de tora, expresso em porcentagem. Ocorre, entretanto, uma série de fatores 

que interferem no volume obtido de madeira serrada, que influenciam no rendimento 

volumétrico (BIASI, 2005). 

O uso de equações matemáticas, aliado aos índices de rendimento, obtidos a partir de 

variáveis dendrometrias, pode-se quantificar a transformação de madeira em tora em produtos 

e subprodutos, contribuindo com o consumo e aproveitamento, além de permitir ao produtor 

maior confiabilidade e planejamento de uso, resultando em uma menor pressão florestal e no 

uso racional da matéria prima. 

Atualmente a literatura sobre o rendimento volumétrico de madeira serrada e uso de 

modelos matemáticos para estimativa do mesmo é escassa, a grande maioria dos trabalhos são 

referentes a espécies plantadas, como eucalipto e pinus. 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar cinco modelos matemáticos de prognose de 

rendimento volumétrico no processo de desdobro para a espécie Hymenaea Courbaril, 

popularmente conhecida como jatobá. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 

2.1. Área de estudo 

O estudo foi realizado na Empresa MR – Madeiras Indústria e Comércio Ltda – ME, 

localizada no município de Juína/MT. A empresa é uma serraria de pequeno porte, com uma 

capacidade produtiva média em madeira serrada de 800 m³/mês. É constituída basicamente 

por um pátio de tora com espaço reservado para a estocagem da madeira serrada ao ar livre e 

dois galpões; um onde encontra-se o maquinário e outro utilizado para a separação e 

classificação dos subprodutos e armazenamento de madeira serrada seca ao ar livre. O 

maquinário é composto de uma serra fita simples com diâmetro de 1,35 m, serra com 

espessura de 2,8 a 3,2 mm, dependendo da espécie e carro transportador pneumático com 

capacidade para toras de até 150 cm de diâmetro e 10 m de comprimento, onde é feito o 

desdobro principal das toras; uma serra circular simples com disco de 35 a 45 cm de diâmetro 

e uma serra circular destopadeira pendular com disco de 35 cm de diâmetro para o destopo 

das peças com defeitos. 

 

2.2. Seleção das toras 

A espécie utilizada foi oriunda de Projeto de Manejo Florestal Sustentável da Fazenda 

Consolação, com autorização da Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA. 

No pátio da serraria, sendo 22 toras para espécie estudada. Antes do desdobro todas as 

toras tiveram suas circunferências medidas nas duas extremidades e seu comprimento para 

obtenção do volume da mesma.  As toras foram escolhidas aleatoriamente no pátio de 

estocagem. 

 

2.3. Obtenção do volume das toras 

Os volumes das toras foram obtidos por meio de duas medidas de diâmetros com casca 

em cada extremidade. Através da média aritmética dos diâmetros foi obtido o diâmetro médio 

(Dm). Após obter o Dm, foram calculadas as áreas seccionais das extremidades de cada tora. 

O volume de cada tora foi obtido através da Fórmula de Smalian, apresentada por 

MACHADO e FIGUEIREDO FILHO (2009). 
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2.4. Rendimento volumétrico 

O rendimento em madeira serrada ou porcentagem de aproveitamento é a relação entre o 

volume de madeira serrada produzido e o volume das toras antes do desdobro, expresso em 

porcentagem. Este coeficiente é afetado pela interação de diversos fatores como o diâmetro, o 

comprimento, a conicidade e a qualidade das toras, bem como o número de produtos 

alternativos (TONINI E FERREIRA, 2004). O rendimento volumétrico da madeira serrada de 

jatobá foi obtido através da relação percentual entre o volume de madeira e o volume de toras, 

conforme apresentado por BIASI (2005). 
 

2.5. Modelagem para estimativa do rendimento 

Foram ajustados 5 modelos lineares (Tabela 1) através de análise de regressão utilizando 

o método dos mínimos quadrados. O teste t foi utilizado, para testar a significância dos 

coeficientes dos modelos, sendo rejeitados os coeficientes quando p > 0,05. 

 
Tabela 1 - Modelos testados para estimar o rendimento no processo de desdobro de toras de jatobá. 

MODELOS MATEMÁTICOS 

1  
2  
3  
4  
5  
R=rendimento (m³); v=volume total da tora (m³); β o, β 1, β 2, β 3, β 4, β 5=coeficientes de regressão. 

 

A seleção do modelo de regressão mais adequado foi baseada nas seguintes estatísticas: 

maior coeficiente de determinação ajustado (R²Aj.), menor erro padrão da estimativa (Syx), 

menor coeficiente de variação (CV%), maior valor F da análise de variância. Para os dois 

melhores modelos também foi feito a análise gráfica dos resíduos para analisar possíveis 

tendenciosidades. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A modelagem do rendimento é apresentada na Tabela 2. Todos os coeficientes foram 

significativos pelo teste t, os modelos com melhores ajustes foram respectivamente os 

modelos 5 e 4, o modelo 5 mostrou se mais preciso e eficiente para a estimativa do 

rendimento para a madeira de jatobá, com F (0,7779), R²Aj (19,56%) e menor Sxy (0,1169) e 

em sequência o modelo 4 foi mais  eficiente em relação aos demais com F (0,5648), R²Aj 

(11,73%) e menor Sxy (0,1188). Como estes dois modelos apresentaram os melhores ajustes 

também foi realizada a análise gráfica dos resíduos que é apresentada na Figura 1. 
 
Tabela 2 – Parâmetros das equações testadas para ajustar o rendimento de madeira serrada de Jatobá 

(Hymenaea Courbaril). 

MODELO MATEMÁTICO 

  1 2 3 4 5 

β0 0,5928 0,6879 0,0599 2,7833 -11,3439 

β1 -0,0128 -0,1406 1,1641 -6,7286 45,5324 

β2 
 

0,0370 -0,7754 7,2679 -66,6489 

β3 
  

0,1499 -3,2505 46,6177 

β4 
   

0,4988 -15,5068 

β5         1,9454 

529 



F 0,0645 0,2031 0,4219 0,5648 0,7779 

R2Aj 0,0032 0,0209 0,0657 0,1173 0,1956 

Sxy 0,1164 0,1183 0,1187 0,1188 0,1169 
β o, β 1, β 2, β 3, β 4, β 5=coeficientes de regressão; R²Aj.=Coeficiente de Determinação ajustado (%); Sxy=Erro 

padrão da estimativa; F=Valor de F da análise da variância. 

 

  
Figura 1 – Distribuição gráfica para os modelos com melhores ajustes. 

 

Os dois modelos com melhores ajustes (4 e 5) apresentaram tendenciosidades 

superestimando os rendimentos entre 55% e 60%. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

O modelo 5 (R = -11,3439 + 45,5324*V – 66,6489*V
2
 + 46,6177*V

3
- 15,5068*V

4
 

++1,9454*V
5
) é recomendado para estimativa do rendimento de madeira serrada de jatobá, 

visto que mostrou as melhores medidas de precisão do ajustamento. 
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Resumo: 

Diante das demandas sociais que se apresentam e com a necessidade de cumprimento da Lei nº. 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e do Decreto nº. 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005, percebe-se a importância de despertar a sociedade para a seriedade do 

movimento inclusivo, no intuito de garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação e 

inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, para o 

atendimento às pessoas com necessidades específicas, promovendo a entrada e permanência destas, 

bem como sua saída com sucesso. Tendo em vista a necessidade de realizar formação continuada de 

profissionais, bem como de discentes e comunidade externa, no intuito de garantir a efetivação das 

políticas públicas de afirmação e inclusão, iniciou no IFMT – Campus Sorriso em setembro de 2014 o 

“Curso de formação inicial para o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de 

Sinais - Módulo Básico I”. O trabalho apresenta um relato das experiências vivenciadas no decorrer 

do curso, através de dados coletados na inscrição do curso e depoimentos dos cursistas ouvintes e 

surdos. Conclui que, mesmo atingido o estabelecido em lei, para que a acessibilidade de comunicação 

e inclusão da comunidade surda realmente se efetive é necessário ir além, com formação continuada 

permanente. 
 

 

Palavras-chave: Libras, Inclusão, Acessibilidade, Formação. 
 

 

 

1. SINAIS DA AÇÃO EXTENSIVA EM LIBRAS NO IFMT CAMPUS SORRISO 

O presente trabalho busca apresentar um relato parcial acerca do projeto de extensão em 

execução no IFMT Campus Sorriso: “Formação inicial para o atendimento ao surdo com 
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fundamentos na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)”. Inicialmente, a proposta do Projeto 

visava formar uma turma com 40 cursistas, sendo 50% das vagas para a comunidade interna 

da Instituição. No entanto, a partir da expressiva procura da comunidade, criou-se uma nova 

turma. As atividades do curso iniciaram no dia primeiro de setembro de 2014, com 50 

inscritos, sendo que 24% pertencem à comunidade interna e 76% à comunidade externa. 

No período de inscrição, foram coletados alguns dados acerca do perfil dos cursistas. 

Dessa forma, o que segue é a tentativa de compartilhar o resultado da tabulação desses dados, 

ainda que do período inicial do desenvolvimento do Projeto. 

Do total de cursistas 12 são do sexo masculino e 38 do sexo feminino. Em relação a faixa 

etária, 6 tem idade entre 8 e 15 anos; 6 entre 19 e 29 anos; 16 entre 30 e 39 anos; 8 entre 41 e 

54 anos e 14 não informaram a idade. 

Um dado que nos chamou atenção, diz respeito à quantidade de surdos participantes no 

curso, pois dos 50 cursistas, 17 são surdos e 33 são ouvintes. Dos ouvintes, 7 são familiares 

de surdos. Foi observado durante a coleta que 28 dos ouvintes, representados em 85% nunca 

tiveram contato com a língua de sinais ou realizaram curso nessa área. Este dado reforça a 

necessidade de se desenvolver a formação continuada para profissionais da instituição e 

comunidade escolar, com vistas a promover de forma permanente a acessibilidade de 

comunicação e inclusão dos surdos no IFMT Campus Sorriso, através da formação 

continuada para profissionais da instituição e comunidade escolar. 

Os cursistas surdos relataram, no decorrer do curso, a necessidade/importância de que os 

ouvintes aprendam a LIBRAS para que possam se comunicar com eles, pois a comunicação 

se torna um desafio diário e muitas vezes uma barreira social. 

Com o objetivo de diminuir essa barreira, foram preenchidos 24% das vagas reservadas 

para a comunidade interna, composta por 2 docentes, 8 técnicos administrativos, 1 estagiário e 

1 motorista.  

Em relação a convivência com surdos, 78% dos cursistas informaram que possui 

convivência, sendo que: 22% dos cursistas informaram que convive com amigos surdos; 18% 

disseram que possui convivência com surdos no trabalho e/ou escola; 12% disseram ter 

familiar surdo; 10% demonstraram que convivem com surdos no ambiente de amigos e 

familiares; 8% disseram conviver com surdo nos diferentes ambientes mencionados; 6% 

disseram que convive no ambiente de amigos e trabalho e/ou escola; e 2% convivem com 

surdo na família e no trabalho e/ou escola. Ainda do total de cursistas, 16% dos cursistas não 

responderam a questão e 6% disseram não conviver com surdos. Os dados seguem ilustrados 

na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Convivência com surdos 
 

Embora este trabalho esteja na fase inicial de sua execução, delineamos considerações 

preliminares do projeto desenvolvido. 

É possível perceber que significativa parte dos sujeitos que buscam participar de curso de 

línguas são pessoas que convivem de alguma forma com surdos. 

Entretanto, a iniciativa de desenvolver o curso como forma de extensão, despertou 

diversos sujeitos da comunidade interna para a importância da formação e divulgação 

linguística da língua de sinais em todos os ambientes públicos na perspectiva de promover a 

acessibilidade aos surdos. 

A previsão para a conclusão do curso é a de formar no módulo básico de LIBRAS, 

20,69% dos servidores da Instituição. Esse número ultrapassa o determinado no decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, que em seu parágrafo primeiro, determina a disposição de, 

pelo menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso 

e interpretação da LIBRAS. 

Porém para que realmente se efetive a acessibilidade de comunicação para a comunidade 

surda, é preciso ir além do que determina a lei, disponibilizando formação continuada 

permanente, realizando assim uma politica de permanência do aluno surdo dentro do instituto 

e atraindo a atenção dos demais para a Instituição e assumindo o compromisso com a inclusão 
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social conforme compromisso assumido pela instituição em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 
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Resumo: Este trabalho teve como objetivo avaliar o desenvolvimento e adaptação do 

mogno africano na região do município de Confresa – MT em sua fase inicial em um 

sistema de monocultivo.. O Mogno Africano (khaya senegalense), natural da Costa do 

Marfim, Gana, Benin, Nigéria e sul de Camarões. Ele foi introduzido no Brasil com 

objetivo de substituir o mogno brasileiro (Swietenia macrophylla) por motivos devido a 

sua alta resistência contra a principal praga do mogno Hypsiphyla grandella, muito 

conhecida popularmente como a “broca das meliáceas”. A curto prazo, as mudas de 

mogno tiveram resultados positivos quanto adaptaram as características 

endafloclimaticas da região Araguaia Xingu. 
 

 Palavras Chaves: O Mogno Africano, Cultura, Monocultivo. 

 

1.INTRODUÇÃO  

 O mogno africano (khaya senegalensis) tem se mostrado bastante resistente a 

principal praga do mogno nativo dessa cultura a broca das meliáceas (Hypsiphila 

grandella) mostrando crescimento rápido e alto valor econômico. 

 O comercio de mogno africano atualmente tem se mostrado extraordinário, devido 

à beleza de sua madeira na indústria moveleira e construção naval e em construções 

civis. Apesar de várias empresas atualmente já produzirem grandes quantidades de 

mudas e sementes, ainda não se concretizou um sistema de cultivo apropriado para cada 

região, com as devidas condições edafoclimáticas e fisiográficas adequadas para o 

Mogno Africano. 

 A prática de sistemas florestais tem aumentado bastante devido a expansão tanto 

na construção civil urbana como na expansão das praticas agrícolas onde cada vez mais 

procura aumentar as lavouras e a área de cultivo para diversas culturas comerciais. O 

corte das arvores naturais das matas vem ocorrendo com tanta frequência chegando a 

esgotamento de arvores nativas. 

 Essa prática constante de extrativismo de madeiras em florestas tem devastado 

grandes áreas causando grandes prejuízos ambientais e acabando com vários 

ecossistemas do Brasil. No entanto não ocorre certa reposição ou reflorestamento dessas 

áreas degradadas tanto para consumo de madeira como para desenvolvimento da 

agricultura. 
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2.MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa foi Instalada no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia(IFMT) campus Confresa. Localizada na região Centro Oeste do estado de 

Mato Grosso. A uma altitude de 240 metros a 10° 38’38” S de Latitude e 51º 34' 08" W 

de Longitude. O clima é classificado como tropical com estação seca AW segundo 

climática de Koppen, precipitação média em torno de 2000 mm ao ano, o solo é 

classificado com Argiloso Vermelho Amarelo (EMBRAPA, 2006) de textura arenosa. 

O experimento ocupou uma área de 1/5 há, cultivado no sistema de monocultivo, 

sendo que à espécie plantada foi a do mogno africano (Khaya senegalensis.) Onde foi 

avaliada a altura e espessura das plantas no período de 3 meses após o plantio. 

Para a avaliação da altura, foram selecionadas aleatoriamente 46 plantas no sistema de 

monocultivo, obtendo-se uma média de 59.78cm de altura, e média de 2 cm de 

Espessura. 

A avaliação do solo foi feita antes da implantação do sistema por meio de 

análise química e física do solo, onde foram coletadas amostras em 10 locais diferentes 

e de forma aleatória dentro da unidade experimental, nas profundidades 0-20, e 20-

40cm. Logo após foi encaminhada ao laboratório e, assim que obtida a análise, seguiu-

se as orientações do boletim técnico 100 para correção das deficiências da área, com o 

intuito de realizar o plantio de árvores para produção de madeira. 

Na correção do solo na área do experimento, foram lançados 1250 kg de 

calcário, juntamente com o superfosfato simples NPK 06x06x20. Após o preparo da 

área a mesma foi dividida em linhas e colunas com espaçamento de 4x4 cm para a 

abertura das covas em que foram plantadas as mudas do mogno, sendo as dimensões de 

40x40cm, com 200 gramas de Fertilizante Mineral NPK 06x06x20. 

No manejo integrado de pragas utilizamos o reagente inseticida/fungicida 

Fipronil de ação contra formigas cortadeiras por meio de imersão das raízes em uma 

solução de 10ml dissolvidos em 10 litros de água. Foram colocadas barreiras de 

proteção, utilizando copos descartáveis em forma de funil, fixadas ao redor do tronco 

das plantas para impedir as formigas cortadeiras de alcançar o meristema apical. 

 

3.RESULTADO E DISCUSSÃO 

 Foi possível perceber que as plantas de mogno africano apresentaram baixa 

resistência ao ataque de formigas cortadeiras causando morte de algumas cultivares. 

Porem depois do controle químico com a aplicação do inseticida no manejo integrado 

de pragas este problema foi sanado. Ainda não foi possível tirar a medida do DAP 

(diâmetro à altura do peito), devido às plantas de mogno ainda serem muito jovens e 

não possuir a altura adequada. 
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Tabela 1. Gráfico de Análise do Crescimento do Mogno Africano de Dezembro de 2013 a Abril 
de 2014.

 
  

 

 Conforme o gráfico, os resultados quanto à adaptação do mogno, até o momento 

tem sido bastante positivo, pois os fatores que prejudicam essa cultura, tais como a 

broca da meliácea (Hypsipila grandella) que prejudica o mogno desde os 6 meses de 

idade até os 3 anos (CONFLOR, 2011) ainda não foram identificados. 

 Embora ainda não se tenha resultados satisfatórios sobre o sistema de produção 

implantado pelo fato do prazo da execução do projeto não ser longo o suficiente para 

maiores avaliações em um sistema de cultivo florestal, sendo necessárias, observações 

posteriores para dar continuidade do mesmo, mas as mudas de mogno se adaptaram as 

características endafloclimaticas da região Araguaia Xingu. 

 

4.CONCLUSÃO 

Ainda não se obteve resultados satisfatórios sobre o sistema de produção 

implantado pelo fato de que o prazo do projeto não ser longo o suficiente para maiores 

avaliações em um sistema de cultivo florestal, sendo necessárias, observações 

posteriores para continuidade do mesmo. Conclui-se que as plantas de mogno africano 

se adaptaram bem a região Araguaia Xingu, dados os devidos controles biológicos em 

sua fase inicial. Portanto esse sistema florestal, além de contribuíres para a melhoria da 

renda dos produtores, tem a função de substituir a vegetação de floresta antes existente 

na região e melhorar a proteção ambiental. 
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Resumo: Partindo desse quadro histórico, este estudo se originou, buscando compreender a cultura 

russa ou staroveri, desde sua migração de muitas lutas e conquistas, hoje conhecida como Comunidade 

Russa, localizada na zona rural em Primavera do Leste-MT. Essa comunidade busca, de certa forma, 

preservar a sua tradição, a identidade, a religiosidade. Este é um dos exemplos da diversidade cultural 

na contemporaneidade. Na atualidade, muitos fatores foram determinantes para essas mudanças. 

Dentre os objetivos da pesquisa, destaca-se: o estudo dos aspectos que dão coesão e compõe a 

identidade desta comunidade, a organização do espaço vivido, o entendimento da importância que a 

religião desempenha junto a este grupo, o estudo direcionado sobre a comunidade russa em Primavera 

do Leste-MT, e sua relação com a sociedade primaverense, assim como, contribuição para melhor 

conhecimento da comunidade por seus próprios integrantes, revelando sua diversidade e riqueza 

cultural, resgatando-as através construção da memória desta comunidade. 

 

 

Palavras-chave: Comunidade russa, Cultura, História, Identidade, Staroveri. 

 

 

Um longo caminho percorrido para as terras brasileiras 

 

Sem entrar na complexidade da história e da organização administrativa e política da Rússia, 

segundo Rossi (1991, p.125), a imigração russa para o Brasil é constante desde a segunda metade do 

século XIX, mantendo-se significativa até meados do século XX.  

No século XX a Rússia passou por importantes transformações históricas que desencadearam 

grandes êxodos populacionais para diversas partes do mundo, parte dos quais acabou chegando ao 

Brasil. 

Neste processo aconteceram três grandes e principais ondas migratórias para o Brasil, 

considerando os segmentos da sociedade russa, ou seja, que, no início do século XX, a Rússia passava 

por uma severa crise socioeconômica e política, que culminaria com a Guerra Russo-Japonesa. 
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 Neste confronto o império russo é derrotado pela força japonesa, perdendo parte do seu território 

(região), com grande perda humana.  

Alan Wood (1991) descreve que a derrota na Ásia abala a sociedade russa da época e 

desencadeia, no início do século XX, um movimento revolucionário contra a forma com que o 

imperador conduz os destinos da Rússia e da religião, delimitando seus poderes. 

Para Vorobieff (2006), no campo religioso a crise também se fez presente. A Igreja Ortodoxa se 

mostrava intolerante com os grupos religiosos minoritários do país, principalmente com os opositores 

da igreja, como eram chamados velhos crentes. 

No início da primeira década do século XX, muitos dos velhos crentes emigraram para o Brasil, 

pois o governo brasileiro oferecia incentivos para os imigrantes que se fixassem na lavoura. 

Dessa maneira, diversos grupos rumaram para o interior do estado de São Paulo e, anos mais 

tarde, para o estado de Mato Grosso, fixando-se em várias áreas, entre elas na zona rural da região de 

Primavera do Leste/MT. 

Os primeiros contatos russos com o Brasil, antes da dominação comunista, foram na metade do 

século XIX, quando o representante diplomático da Rússia no Brasil organizou uma expedição para 

explorar alguns rios da Amazônia. Essa comitiva viajou por diversas regiões do país, observando 

cuidadosamente a natureza, a economia e os costumes do povo brasileiro.  

As maiores imigrantes de russos para o Brasil aconteceu após a Segunda Guerra Mundial, com 

refugiados procedentes dos campos de concentração da Alemanha, Áustria e Itália. Entre 1949 e 1965 

chegaram ao Brasil aproximadamente 20 mil russos, fugindo da revolução comunista da China. Eram, 

em boa parte, filhos de imigrantes russos da revolução comunista da Rússia (ROSSI, 1991).  

Em diversas regiões do país se concentraram, principalmente nas cidades de São Paulo, Rio de 

Janeiro e Porto Alegre, no Estado do Paraná e, por último, em Mato Grosso e Goiás, com o grupo 

chamado de staroveri ou velhos crentes.  

Segundo Rossi (1991), gradativamente, os refugiados russos se adaptaram em suas regiões. Os 

grupos mais organizados se uniram entre si, em suas localidades, para cultuar os velhos ritos, 

principalmente os imigrantes do Paraná, Mato Grosso e Goiás. 

Dedicou-se também a lavoura com muito êxito. Conservam a autenticidade russa tanto no sentido 

religioso eclesiástico, quanto na língua, tradições e costumes.  

Os russos tradicionais, ou camponeses, como são chamados, despojados de suas propriedades 

agrícolas na Rússia, foram impedidos de exercer a sua fé, resistiram aproximadamente durante dois 

anos às perseguições. 

Zabolotsky (2007) relata que, durante as perseguições, sofreram ao longo das estepes siberianas, 

das quais os russos fundamentalistas tiveram de cumprir um demorado périplo para a fuga, que 

consumiu quase uma geração.  

Com a chegada da Segunda Guerra Mundial e outras revoluções, acabaram por expulsá-los, de 

cidade em cidade, de país em país. Já entediados de tantas perseguições, buscaram uma nova pátria em 
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outros países, dentre esses o Brasil. Um numeroso grupo decidiu dar um basta ao exílio e buscar novos 

caminhos, onde pudessem encontrar tranquilidade, segurança, viver em paz e praticar, principalmente, 

os rituais do cristianismo primitivo de suas crenças. 

 

Um novo recomeço para a comunidade dos velhos crentes 

 

Diante de tanto sofrimento e conflitos enfrentados por essa comunidade ao longo dos anos e de 

sua trajetória de bastantes lutas, encontra em terras matogrossenses um novo recomeço e tranquilidade 

para uma vida de muito trabalho.  

Nesse período, o professor em cultura russa Zabolotsky (2007) descreve que foram encontradas, 

no início da década de sessenta, as primeiras famílias que se estabeleceram no município de Primavera 

do Leste, no cerrado matogrossense, a trezentos quilômetros da capital. 

O pioneiro desta expedição foi o senhor Wassily Killy, que enfrentou a dura vida do Cerrado, 

construindo cabanas improvisadas, espalhadas pelas futuras fazendas. Assim como muitos imigrantes 

russos, vieram para trabalhar nas lavouras. Ao trabalhar conheceram as dificuldades, próprias dos 

colonos nesse período. 

Na comunidade foram estabelecidas regras de conduta dos velhos crentes, como a divisão de 

tarefas entre homens, mulheres, meninos e meninas. Com o sucesso do plantio e a fartura das 

colheitas, novas famílias de imigrantes russos vieram para esta região, juntando-se aos pioneiros. 

Transformaram a mata virgem em fervilhante concentração de tratores, semeadores, colhedeiras, 

caminhões e veículos novos (ZABOLOTSKY, 2007). 

Mesmo estando em uma região aparentemente isolada, os hábitos e costumes permanecem ainda 

completamente diferentes do homem urbano. Com a chegada das grandes máquinas nessa 

comunidade, o contato com essas novas tecnologias industriais contribuiu muito para as mudanças. 

Mantêm uma relação comercial com empresas e negociam os seus cereais no mercado nacional e 

internacional. Os meios tecnológicos facilitaram na colheita e outros despertarem, não só para os mais 

velhos, mas também para os jovens da comunidade. 

Dispõem ainda de muitos equipamentos domésticos rústicos, para garantir certa autossuficiência 

das famílias. O forno de barro, o fogão à lenha e a sauna são indispensáveis. 

Os laços da tradição para os Staroveri são bastante significativos e visíveis, por exemplo: as 

mulheres têm por costume usarem vestidos longos, lenços e tranças no cabelo, tecem e bordam, 

costuram as suas próprias roupas, além dos afazeres domésticos. As famílias fabricam suas próprias 

bebidas, como a vodka fina, a brashkva, entre outras, todas feitas de cereais ou frutas fermentadas. 

Essa prática cultural é muito comum nos dias de hoje na comunidade, o que, do ponto de vista da 

sociedade contemporânea, se vê como mecanismo de preservação da tradição passada, em que é 

investido e incentivado, desde cedo, na formação educacional e religiosa das crianças. Apresenta certa 

541 



rigidez e severidade, nos passos da tradição, e pode ser exemplificado nas regras de conduta, 

visivelmente, a todos que não conhecem a comunidade. 

São introduzidos os princípios do cristianismo ortodoxo. Além do catecismo convencional, 

aprendem a ler e a escrever textos antigos em russo e grego helênico. Na escrita desenvolvem sua 

habilidade em cirílico, ou seja, no alfabeto eslavo.  

O conhecimento de outros idiomas contribuirá na leitura da Bíblia cristã primitiva e, até mesmo, 

nos cânticos religiosos, bem como na comunicação em seu cotidiano. Essa obstinação dos pais, em 

tentar preservar a língua mãe e a religiosidade, estabelece regras que devem ser fielmente cumpridas 

na vida diária, e a ritualidade na formação dos filhos.  

Além da propedêutica dos caminhos da virtude cristã do catolicismo ortodoxo, não se descuidam 

em colocá-los em escola pública, para aprender o português, cursar o ensino fundamental, médio ou, 

até mesmo, a universidade. 

Embora algumas famílias, na atualidade, deixassem de incentivar os filhos a estudarem, 

principalmente os do sexo feminino, ou seja, na visão dos pais, o papel da mulher é cumprir apenas 

com as obrigações do lar e do casamento, por considerarem muito mais importantes do que os estudos. 

Até porque os princípios que são estabelecidos na comunidade demonstram uma família extremamente 

patriarcal. 

Pelo tempo em que está nesta região, ainda é visto com certa estranheza. Isso, em virtude de seus 

trajes, hábitos, costumes, do falar e a forma que demonstra a sua cultura e sua religiosidade.  

O que também gera um distanciamento entre a comunidade russa e a urbana, é o fato de serem 

autossuficientes em quase tudo. Procuram de certa forma, rarefazer os contatos com a vizinhança. 

Embora de modo algum se isolem em sua redoma ou em sua comunidade, ou seja, não formam grupos 

fechados.  

Buscam apenas manter o mínimo possível dessa relação social, cuja finalidade é preservar suas 

tradições e práticas longe das interferências dos meios. O contato que se tem está ligado diretamente 

com as relações comerciais. 
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Resumo: Em meio à expansão das indústrias de processamento de frutas, inúmeras pesquisas têm 

sido realizadas sobre aproveitamento de resíduos no intuito de evitar o desperdício e dar destino ao 

subproduto. O alto valor nutricional nestes resíduos consiste no aumento e conservação dos teores de 

ácido ascórbico após secagem, além da presença de compostos fenólicos. Há inúmeros relatos onde 

esses componentes são detectados, em sua maioria, por métodos físico-químicos convencionais, 

porém, esses métodos não são específicos para a identificação de componentes químicos, tendo em 

vista a possibilidade de um acúmulo concomitante com outros compostos de estruturas similares, a 

geração de componentes que tendem a mascarar e/ou reagir única ou conjuntamente ao método 

físico-químico adotado. Considerando esses fatos e com o intuito de contribuir para a identificação 

dos componentes presentes nestes resíduos para fins efetivos de aproveitamento alimentar, este 

projeto pretende avaliar a composição química a partir do isolamento e partição, e posterior análise 

espectroscópica de elucidação estrutural por Ressonância Magnética Nuclear de 
1
 e, 

13
C e 

futuramente aliar aos métodos físico-químicos convencionais. Esses resíduos, em muitas situações, 

aparentemente sem aplicação viável, são descartados diretamente no meio ambiente. Neste intuito, as 

análises realizadas neste trabalho poderão contribuir com maior precisão de parâmetros, e riqueza 

de informações, viabilizando o destino final de aproveitamento desses resíduos através de 

informações precisas. 

 
Palavras-chave: esteroides, extrato etanólico, espectroscopia. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

 

O Brasil vem se destacando mundialmente como um importante produtor e consumidor 

de frutas, pesquisas indicam que o grande fator de importância neste setor está relacionado 

aos benefícios à saúde advindas das frutas e seus subprodutos industriais, destacando a 

presença de ácido ascórbico, tocoferóis, carotenóides e compostos fenólicos, além de 

apresentarem eficaz atividade antioxidante, ressaltando que a casca e as frações da semente de 

certas frutas podem exibir atividade antioxidante ainda mais elevadas do que as frações da 

polpa (AJILA et al., 2007). 

Nesse contexto, destaca-se a crescente indústria de produção de polpas, e se torna cada 

vez mais crescente a preocupação com os impactos ambientais, devido ao alto índice de 

desperdícios gerados nos processamentos, bem como, altos índices de probabilidade de 

deterioração desses resíduos, pois a maioria é descartada no meio ambiente, gerando um sério 

problema ambiental (ABUD & NARAIN, 2009). 
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Em função disso, muitas pesquisas têm sido realizadas em busca de alternativas viáveis 

de aproveitamento desses resíduos com a finalidade de gerar novos produtos. Entre os grandes 

benefícios à saúde humana, a capacidade antioxidante além de inibir a formação de 

metabólitos nitrosos carcinogênicos, possui efeito protetor contra danos causados pela 

exposição às radiações e medicamentos e age no sentido de proteger o desenvolvimento de 

tumores em humanos, entre outras funções (AQUINO et al., 2010). 

Sabendo que a maioria dos alimentos sofre deterioração com muita facilidade, uma 

alternativa muito útil para a preservação do alimento é a operação de secagem que consiste na 

remoção de grande parte de líquido de um produto por evaporação mediante a ação do calor, 

fundamental no sistema de produção porque além de reduzir a umidade para permitir a 

conservação de sua qualidade fisiológica no armazenamento, possibilita a antecipação da 

colheita evitando perdas de natureza diversa (ALMEIDA et al., 2006). 

 Entretanto, em função de uma possível riqueza nutricional, é fundamental se conhecer a 

composição química desses resíduos, o que requer técnicas mais robustas e sensíveis de 

análise, portanto, além dos métodos físico-químicos rotineiramente utilizados que podem ser 

insuficientes para caracterizar a presença de produtos anti-alimentares, o aumento, a 

conservação ou a degradação de teores de ácido ascórbico no produto final (BERNARDES et 

al., 2010). 

 Neste sentido, este trabalho consistiu em aplicar às técnicas cromatográficas preliminares 

de extração e partição, além da identificação de compostos utilizou-se técnicas 

espectrométricas de Ressonância Magnética Nuclear de 
1
H e 

13
C, que se destacam pela 

riqueza de dados fornecidos, para futuramente aliar aos métodos físico-químicos 

convencionais e rotineiros (PAVIA, et al., 2001). 

 

 

2. OBJETIVO  
 

Este projeto visa estabelecer condições ideais de extração e de identificação dos componentes 

presentes em resíduos de acerola in natura e após secagem, considerando às técnicas 

cromatográficas e espectroscópicas de análise, no intuito de caracterizar o resíduo utilizando 

técnicas mais sensíveis.   

 

 

3. METODOLOGIA 
 

3.1 Matéria-prima: Resíduo de acerola e Secagem 

 

O resíduo de acerola in natura e após secagem utilizado neste trabalho foi proveniente do 

processamento de polpa obtido pelo Laboratório de Pesquisa em Engenharia Química da 

UFU. Parte do resíduo de acerola foi submetido a processos de secagem em unidade 

experimental de leito fixo e a unidade experimental composta basicamente por: um soprador 

do tipo ventilador radial, um aquecedor elétrico equipado com um variador de voltagem, 

termopares de cobre-constantan, válvulas gaveta para controle de vazão e um medidor de 

vazão do tipo anemômetro de fio quente. 

 

3.2 Análises Químicas 

 

As amostras de resíduos de acerola (40º, 60º e 80ºC) foram transportadas até o 

Laboratório de Pesquisa do Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) em Rondonópolis/MT, 

para o início das análises químicas.  
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3.2.2 Extração e Partição  

 

Os extratos etanólicos do resíduo foram obtidos através de técnicas de extração líquido-

líquido (ELL), solubilizados em uma mistura de etanol/água (9:1) por 48h com agitação 

constante. Após a evaporação do solvente, parte dos extratos etanólicos (aproximadamente 5 

g) foram submetidos à partição em 25 mL de hexano e 25 mL de acetato de etila, por três 

vezes consecutivas e após concentração do solvente foram obtidas as fases hexânica e  acetato 

de etila.  

 

3.2.3 Análises por Ressonância Magnética Nuclear 

 

Tantos os extratos etanólicos quanto as fases hexânicas e acetato foram submetidas à 

análise por RMN de 
1
H e 

13
C. A identificação e elucidação estrutural dos componentes das 

amostras foi realizada com base na análise dos espectros de RMN de 
1
H e 

13
C e por 

comparação em literatura,  realizadas no Instituto de Química da UFMS. 

 

3.2.4 Métodos Físico-Químicos  

 

Parte dos resíduos in natura e após secagem serão posteriormente submetidos às análises 

físico-químicas, no Laboratório de Pesquisa em Engenharia Química da UFU, considerando 

os seguintes métodos: teor de acidez total titulável, teor de ácido ascórbico, teor de fenólicos 

totais e teor de flavonoides totais. 

 

 

4. RESULTADOS 

 

A análise química dos espectros obtidos por RMN de 
1
H e 

13
C após a extração etanólica 

dos resíduo de acerola in natura e após secagem (amostra 15 e 08) detectou a presença de 

grande quantidade de açúcares nos extratos. 

(A)                                                                         (B) 

Figura 1 – Detecção dos açúcares, α e β-glucose e frutose por comparação dos espectros de RMN de 
1
H (A) e 

RMN de 
13

C dos extratos dos resíduos in natura, experimento 15 e experimento 08 (B). 

 

Após as partições nos solventes Hexano e Acetato de etila e evaporação dos solventes, 

foram obtidos os espectros das amostras e análises detectaram uma mistura de esteroides e 

ácido graxo na fase hexânica e na fase acetato o ácido málico como um composto majoritário.  

545 



(A)        (B) 

Figura 2 – Espectro de RMN de 
13

C de uma mistura de esteroides: β-sitosterol e estigmasterol e ácido graxo nas 

fases hexânicas (A)  e do composto majoritário - ácido málico nas  fases acetato dos resíduos (B). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise química dos resíduos in natura e após secagem, utilizando-se de técnicas 

mais sensíveis, verifica-se que o processo de secagem não altera a composição química dos 

resíduos. Verifica-se a presença de grande quantidade de açúcares nos extratos etanólicos e na 

fase hexânica são detectados uma mistura de esteroides e ácido graxo ainda não identificado. 

Na fase acetato dos resíduos identificou-se o ácido málico, como composto majoritário. Os 

resultados viabilizam a continuidade das análises, ressaltando que estes compostos não 

haviam sido identificados anteriormente. 
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Resumo. A Lei n° 9.433/97 (Política Nacional de Recursos Hídricos) estabeleceu como unidade de 

gestão a bacia hidrográfica, tornando assim importante realizar a sua delimitação. Atualmente esse 

processo se tornou fácil, rápido e de baixo custo, pois estão disponíveis SIGs livres e gratuitos, que 

realizam a delimitação automaticamente produzindo resultados confiáveis que condizem com a 

realidade. Este trabalho tem a finalidade de comparar os resultados obtidos da delimitação 

automática de bacia hidrográfica nos softwares gvSIG versão 1.12 e QGIS versão 2.0.1, utilizando os 

dados do projeto Shuttle Radar Topography Mission (SRTM). Os resultados obtidos provam a 

eficiência do uso de geotecnologias livres e gratuitas, bem como a semelhança entre os dados gerados 

nos programas gvSIG e QGIS, comparando o número de processos e a rapidez da delimitação. 

Palavras-chave: QGIS, gvSIG, delimitação de bacia hidrográfica. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 A Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/97) estabelece o uso de bacias 

hidrográficas como unidade de gestão e estudo. A gestão deve ser descentralizada, contando 

com a participação do Poder Público, dos usuários e das comunidades. Portanto torna-se 

muito importante realizar a delimitação de bacias hidrográficas para que a gestão se adeque 

conforme as características e usos de cada bacia em particular. 

O uso de SIGs (Sistema de Informação Geográfica)  livres e gratuitos, somado à 

disponibilidade de imagens e dados gratuitos permite realizar a delimitação de bacia 

hidrográfica de maneira rápida e de baixo custo. 

A crescente popularização de bancos de dados e de imagens disponibilizados 

gratuitamente tem facilitado os trabalhos de caracterização fisiográfica de bacias ou 

microbacias hidrográficas, destacando-se as imagens de satélite veiculadas através do 
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software Google Earth, de Google Inc., e os dados provenientes da Shuttle Radar Topography 

Mission (SRTM). (Freitas et al., 2012) 

A delimitação automática de bacias hidrográficas utilizando-se das ferramentas presentes 

nos SIGs baseia-se em dados topográficos. Os Modelos Digitais de Elevação são comumente 

utilizados, estes podem ser resultantes da interpolação de curvas de nível extraídas de imagens 

de sensores remotos (Silva & Moura, 2013). 

2. METODOLOGIA 

 O trabalho foi realizado no município de Juína – MT. A bacia hidrográfica do Rio 

Perdido, objeto deste estudo, abriga o manancial utilizado para o abastecimento de água do 

município, no qual o Departamento de Água e Esgoto Sanitário (DAES) realiza o tratamento 

da água e abastece 50% da população residente. 

Para realização desde trabalho utilizou-se dados SRTM adquiridos no endereço eletrônico 

do GLCF para identificação das formas do terreno. Utilizou-se também imagens de fundo do 

satélite Landsat – 8 com data de passagem 05 de julho de 2013, disponibilizadas no site da 

USGS. Realizou-se a conversão destes dados para o Datum Sirgas 2000, zona UTM 21 sul, 

pois trata-se do Datum oficial do país. 

Os softwares utilizados foram gvSIG 1.12 e QGIS 2.0.1. 

2.1 gvSIG 

Inicialmente utilizou-se a ferramenta Contour Lines do módulo Sextante para extração das 

curvas de nível do MDE. Utilizou-se para equidistância entre as curvas, valor mínimo e 

máximo de 100, 0 10000 respectivamente. 

Em seguida utilizou-se a ferramenta Rasterize Vector Layer do Sextante para realizar a 

rasterização das curvas de nível. O tamanho da célula do MDE utilizado foi 90. 

Aplicou-se a ferramenta Void filling do Sextante para preencher os espaços vazios 

existentes entre os pixels, com tension threshold no valor de 0,1. 

Logo após eliminou-se as depressões utilizando a ferramenta Sink filling do Sextante, com 

valor mínimo entre células de 0,01. 

Gerou-se o acúmulo de fluxo das depressões eliminadas no processo anterior com a 

ferramenta Flow Accumulation do Sextante. O método utilizado foi o D8 e fator de 

convergência 2.0. 

Gerou-se a rede de drenagem através da ferramenta Channel Network do Sextante. Fez-se 

a opção do Greater than e em Threshold acompanhados do valor de 10.000.000. 

Posteriormente obteve-se o ponto de exultório através de suas coordenadas, encontradas 

através da ferramenta World Point. Delimitou-se a bacia hidrográfica através do ponto de 

exultório (ponto em que se encerra a bacia) usando a ferramenta Upslope do Sextante.  

Utilizou-se a ferramenta Vectorize Raster (polygons) do Sextante para vetorizar os dados 

gerados. 
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 Utilizou-se a ferramenta Recortar do gestor de projetos do gvSIG e recortou-se a área de 

drenagem, gerando um shape correspondente ao limite da bacia.  Por fim, obteve-se a área e o 

perímetro da bacia utilizando o NavTable do gvSIG. 

2.2 QGIS 

Inicialmente criou-se um mapset para acessar as ferramentas do módulo GRASS. 

Utilizou-se a ferramenta Importar Raster Carregado para realizar a importação do MDE 

para o navegador do GRASS. 

Gerou-se as bacias através da ferramenta Análise de Bacia Hidrográfica do GRASS com o 

valor do número de células de 500.000 e nomeando o campo “rótulo único para cada bacia de 

drenagem”. Gerou-se os cursos através da mesma ferramenta, utilizando o valor para número 

de células de 50 e nomeando o campo “segmentos de fluxo”. 

Utilizou-se a ferramenta Converter Áreas Raster Para Vetor do módulo GRASS para 

vetorizar os dados das bacias geradas anteriormente. Vetorizou-se também os cursos através 

da ferramenta Converter Linhas Raster Para Vetor do módulo GRASS. 

Através da ferramenta Selecionar, selecionou-se a bacia de interesse. Após a seleção 

utilizou-se a ferramenta salvar seleção como arquivo vetorial para gerar um shape com a 

bacia de interesse. Utilizou-se este mesmo processo para gerar um shape com os cursos de 

interesse. 

Utilizou-se a ferramenta criar vetor a partir de passos específicos do módulo GRASS para 

gerar as curvas de nível, com os valores de incremento entre as curvas, curva de nível mínima 

e curva de nível máxima de 100, 0 e 10000, respectivamente. 

Posteriormente, utilizou-se a ferramenta Cruzar para gerar um shape somente com as 

curvas de nível pertencentes à área da bacia. 

Utilizou-se a ferramenta Adicionar Geometrias de Colunas para obter os valores da área e 

perímetro da bacia. Obteve-se o comprimento dos cursos através da ferramenta Somar 

Comprimentos de Linha. 

3. RESULTADOS 

As redes de drenagem e os limites da bacia hidrográfica do rio Perdido gerados apresentaram 

grandes semelhanças, bem como valores de área e perímetro. 

No gvSIG obteve-se a área de 434,39 Km² e perímetro de 169,920 Km. No QGIS obteve-

se a área de 434,03 Km² e perímetro de 143,492 Km.  
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Figura 2: Comparação de delimitação automática de bacia: Carta A – delimitação em gvSIG 

versão 1.12; Carta B – delimitação em QGIS 2.0.1. Landsat 8 – data de passagem 05 de julho de 

2013 

 

4. CONCLUSÃO 

 Os softwares gvSIG e QGIS mostraram-se eficientes quanto à delimitação automática 

de bacia hidrográfica, apresentando satisfatória semelhança nos resultados. As diferenças 

mais marcantes são o perímetro (cerca de 25 Km de diferença), e a localização da foz. 

 No QGIS o processo ocorreu de forma mais rápida e com menos erros. Apresentou um 

menor número de ferramentas e opções, tornando o processo mais simples, porém com um 

menor controle de dados em relação ao gvSIG. Há dificuldade devido à escassez de tutoriais 

que abordem o tema de delimitação de bacias hidrográficas. 

 No gvSIG o processo se mostrou mais lento e mais detalhado, permitindo um maior 

controle acerca dos dados. Uma vasta gama de tutoriais pode ser encontrada ajudando seus 

usuários. 

De fato não há o melhor software SIG para todas as aplicações. Com a utilização de 

softwares livres há possibilidade de o usuário optar pelo sistema que lhe provenha maior 

acessibilidade/afinidade. Pode-se também optar pela utilização dos sistemas de maneira 

complementar, haja vista a elevada interpolaridade dos dados nos atuais sistemas de 

informação geográfica. 
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Resumo: Este trabalho teve por objetivo avaliar o desenvolvimento do intestino grosso de frangos de 
corte submetidos a restrição alimentar qualitativa, foram utilizados 780 pintos da linhagem Isa Label, 
criados até 21 dias de idade. As aves foram distribuídas em delineamento inteiramente casualizado 
(DIC), com cinco tratamentos e seis repetições de 26 aves cada. Os tratamentos consistiram em 
diferentes diluições de casca de soja nas proporções de 0, 5, 10, 15 e 20%. Foram avaliados o 
desenvolvimento do colon + cloaca, ceco e reto do dia 1 ao 21 dias de idade, sendo sacrificados doze 
aves por tratamento. A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que as aves de 
crescimento lento que são alimentadas com inclusão de casca de soja em suas dietas, não obteve 
maior desenvolvimento nas variáveis colon + cloaca e no ceco. No entanto o comprimento do reto foi 
afetado com o aumento dos níveis de inclusão de casca de soja. 
 
Palavras-chave: caipira, programa alimentar, subproduto 
 
 
       1.  INTRODUÇÃO 
 

A alimentação é um dos principais fatores a serem considerados para a avicultura, já que 
representa cerca de 70% do custo total da produção, e o consumidor é a classe mais exigente 
do mercado, que procura frangos com menor custo e melhor qualidade. 

A casca de soja é um subproduto do processamento da soja, um subproduto de baixa 
energia e proteína, e que é considerado um alimento alternativo para aves. O estudo da casca 
de soja na alimentação de aves se faz importante, pois a casca de soja possui alta taxa de 
fermentação e, consequentemente maior digestibilidade das fibras em comparação a outros 
alimentos fibrosos. Além de diminuir o custo da alimentação, pois estes subprodutos 
geralmente tem preços inferiores aos alimentos tradicionais, como o milho e a soja. 

No intestino grosso ocorre a absorção de água e a digestão de aminoácidos por uma 
microflora cecal. A fração insolúvel da fibra não possui uma importância significativa na 
microflora intestinal das aves, visto que a fermentação bacteriana em seus cecos não é 
responsável por uma degradação extensiva deste componente, (HELAND, 2004). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o desenvolvimento do intestino grosso (colon + 
cloaca, ceco e reto) de aves de crescimento lento “caipira”, da linhagem Isa Label, 
alimentadas com diferentes níveis de inclusão de casca de soja nas rações. 
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       2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Mato Grosso Campus São Vicente no setor de avicultura, município de Santo Antonio do 
Leverger – MT e as análises laboratoriais serão realizadas no Laboratório de Bromatologia. 

Foram utilizados um total de 780 frangos de corte da linhagem Isa Label (pescoço 
pelado), com idade de 1 a 21 dias, distribuídos em delineamento inteiramente casualizado. 
Foram utilizados cinco tratamentos e seis repetições, com 26 aves por repetição. Os animais 
utilizados foram criados confinados em galpão convencional até o 21º dia de idade, com 
dietas que atendam suas exigências nutricionais recebendo ração e água a vontade. As dietas 
foram formuladas de acordo com as exigências demonstradas por Rostagno (2011) para 
frangos de corte de desempenho regular nas fases de crescimento e terminação, porém foram 
diluídas com casca de soja nas proporções de 5, 10, 15 e 20 %, sendo (T1=sem casca de soja, 
T2=5% de casca de soja, T3=10% de casca de soja, T4=15% de casca de soja e T5=20% de 
casca de soja). 

Aos 21 dias duas aves com peso médio da unidade experimental foram separadas e após o 
jejum de 12 horas sacrificadas por deslocamento cervical, logo após foram necropsiadas para 
a coleta e medições dos segmentos do intestino grosso. As medições para as análises do 
desenvolvimento do IG foram as seguintes: colon + cloaca, ceco e reto. Os segmentos foram 
medidos (cm) separadamente com o auxílio de uma fita métrica, e os dados foram anotados 
para a realização das análises estatísticas. 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e regressão, considerando o 
nível de 5% de probabilidade para avaliar o efeito dos tratamentos. As análises foram 
realizadas utilizando o software Sistema para Análises Estatísticas – SAEG (UFV, 2007). 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados mostraram que não houve diferença significativa para o comprimento do 
colon + cloaca e ceco. Porém, o reto teve um menor desenvolvimento à medida que aumentou 
os níveis de inclusão de casca de soja na ração (Tabela 1). 
 

Tabela 1- Desenvolvimento do intestino grosso (colon+cloaca, ceco e reto) de frangos de 
cortes da linhagem Isa Label com 21 dias de idade submetidos a restrição alimentar 
qualitativa. 

Desenvolvimento do intestino grosso (cm) 
Níveis de casca de soja (%) TGI Colon + Cloaca Ceco Reto 

0 120,833 13,545 23,250 7,545 A 
5 119,167 12,333 23,250 4,500 B 

10 121,333 13,083 23,333 5,541 B 
15 127,583 13,250 23,916 5,750 B 
20 128,417 13,166 23,541 5,791 B 

CV(%) 7,22 15,95 7,55 23,99 
Regressão NS NS NS Quadrática¹ 

¹ Ŷ = 6,84583333 + 0,77291667X + 0,08416667X²   (R2 =0,88) 
Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05); NS: Não 
Significativo 

 
De acordo com Silva (2011), o tamanho dos cecos é influenciado pela dieta (são maiores 

com dietas ricas em fibras). Em um de seus experimentos teve efeito linear para o peso do 
ceco nas aves submetidas a diferentes níveis crescentes de torta de babaçu (volumoso) na 
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dieta 0, 8, 16, 24 e 32%, sendo que o maior peso obtido foi o das aves que estavam recebendo 
a ração com 32% da torta de babaçu. Resultado diferente foi encontrado com a inclusão de 
casca de soja para aves caipiras. Neste estudo, observou-se que apenas o reto foi influenciado 
pelos níveis de fibra da dieta, com resposta quadrática de acordo com o aumento dos níveis de 
inclusão de casca de soja (p>0,05). Isso se deve ao aumento da viscosidade da digesta, que 
reduz a absorção de nutrientes devido á formação de gel, que diminui o trânsito da digesta 
pelo intestino, além de aumentar a quantidade de fezes úmidas (TAVERNARI, 2008), 
favorecendo assim o maior desenvolvimento do reto. 

 
4. CONCLUSÃO 
 
A partir dos resultados apresentados, pode-se concluir que as aves de crescimento lento 

que são alimentadas com inclusão de casca de soja em suas dietas não influenciou no 
crescimento do colon + cloaca e ceco, porém houve um maior desenvolvimento do reto com a 
inclusão da casca de soja. 
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Resumo: Esse trabalho foi desenvolvido com o objetivo de avaliar o desenvolvimento do 

feijoeiro (Phaseolus vulgaris) cultivados em vasos em função da adição de ureia, foram feito 

5  tratamento (0,0g, 0,25g, 0,50g, 0,75g 1,0g) de ureia, cada tratamento com 4 repetição, 

cada vaso tinha 350g de areia lavada após 15 dias foi feito o corte e as a avaliação 

morfológica, observamos   que as doses acima de 0,25 g (0,50; 0,75g; 1,0 g) de ureia teve um 

efeito negativo para o feijoeiro (Phaseolus vulgaris), desenvolvimento morfológico das 

plantas, e que à medida que as doses aumentavam diminuía a eficiência produtiva da planta, 

e que com o excesso dessa ureia houve a queda das folhas e cessou o desenvolvimento da 

planta.  
 
 

INTRODUÇÃO 

 A cultura do feijão é uma das culturas anuais de maior importância agronômica, uma vez 

que está na base da cadeia alimentar da população brasileira, isso se deve à sua acessibilidade, 

sua condição nutricional que em média dispõe de 7% de proteína Bruta. 

 A produtividade do feijoeiro está diretamente relacionada com sua nutrição nitrogenada 

(Vieira et. al., 1998). O metabolismo do nitrogênio pode ser seriamente prejudicado em 

plantas submetidas à deficiência de molibdênio, pelo seu envolvimento nas enzimas redutase 

do nitrato e nitrogenase, (Vieira et. al., 1998).  

Em geral, consideram-se as bactérias dos nódulos radiculares, os rizóbios, pouco 

eficientes, não fixando quantidade suficiente de N do ar para satisfazer às necessidades das 

culturas de feijão, quando se desejam altos rendimentos, daí as altas doses de fertilizantes 

nitrogenados recomendadas. Diversas causas têm sido apontadas para essa ineficiência dos 

rizóbios, dentre as quais a pobreza do solo em molibdênio (SIQUEIRA, 1988).  
 Tendo em vista a importância do feijão como fonte nutricional e sua necessidade de 

adubações nitrogenadas, o projeto teve como objetivo avaliar o desenvolvimento do feijoeiro 

(Phaseolus vulgaris) cultivado em vasos em função da adição de ureia.  
 

METODOLÓGICO 

O experimento foi realizado no município de Confresa-MT, Localiza-se a uma latitude 

10º38’38” “sul e a uma longitude 51º34’08” oeste, estando a uma altitude de 240 metros. 

 Para o delineamento experimental foram utilizados vasos de 380 ml, todos os vasos 

foram preenchidos com 350 gramas de areia lavada, o experimento teve quatros tratamentos 

com diferentes doses, sendo o testemunha de que  não houve adição de ureia, o tratamento 

dois com a adição de 0.25 gramas de ureia, tratamento três com a adição 0.50 gramas de ureia, 

o tratamento quatro com adição 0.75 gramas de ureia e por fim o tratamento cinco com adição 

de 1,0 gramas de ureia, todos os tratamentos tiveram quatro repetições, em cada vazo foram 

plantados cinco sementes de feijoeiro (Phaseolus vulgaris), com a finalidade de deixar três 

plantas por copo para realizar as médias dos resultados. 
 O experimento foi dividido em duas etapas, uma a campo e outra laboratorial, na 
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primeira etapa foram colocadas 350g de areia lavada nos vasos, em seguida foram plantada as 

cinco sementes com a finalidade de manter três plântulas viáveis, a irrigação era feita duas 

vezes por dia às 06 horas da manhã e 6 horas da tarde, depois de cinco dias  e após a 

emergente (figura1, 0) foi preparada uma solução para cada tratamento (0,0; 0,25;0,50;0,75;1 

g). Todos eles com quatro repetições. 
 Cada tratamento foi pesado e colocado em saquinhos  plásticos, foram pesadas quatros 

doses para cada tratamento, depois que todas as amostras foram pesadas, foram preparadas as 

soluções de cada amostra de ureia, foram diluídas em 150 ml de água, o processo de 

homogeneização da ureia e da água foi feito por meio de agitação por 5 (cinco) minutos 

utilizando um bastão de vidro. 
Após o preparo da solução as doses de ureia foram aplicadas de forma casualizada de 

acordo com seus respectivos tratamentos cada um com quatro repetições, cada vazo recebeu 

150 mil de solução à base de ureia. 
 Com 10 dias depois da aplicação terminou a primeira parte experimental em campo, a 

segunda parte de experimento foi laboratorial onde foram avaliadas as características 

morfológicas do feijoeiro (Phaseolus vulgaris), em resposta às diferentes doses de ureia, 

nessa parte laboratorial foram avaliadas as seguintes características, a estatura da planta, 

número de folhas, diâmetro do colmo, massa verde e massa seca. 
A estatura e diâmetro do colmo da planta foram avaliados utilizando régua,, e depois para 

avaliar a massa seca o material passou 48 horas em estufa de ventilação forçada com a 

temperatura de 65 °C, após a secagem esse material foi pesado para verificar a quantidade de 

massa seca e depois foram feitos as análises estatísticas expressa em forma de gráficos. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do experimento estão indicando que houve a “queima” das plantas do feijão 

(Phaseolus vulgaris), pala ureia, essa hipótese está sendo a mais aceita uma vez que sabemos 

como se apresentam as características da “queima” das plantas pela ação do excesso de ureia e 

também pela resposta negativa do Feijão (Phaseolus vulgaris), pois é possível observar à 

medida que as doses de ureia foram aumentando. 
O excesso de nitrogênio causa uma menor tolerância à temperatura e estresse quanto à 

umidade, então, fertilizar demais geralmente não ajuda muito. Se aplicada em excesso, a ureia 

pode "queimar" ou ferir a grama e causar sérios danos. (Vieira et. al., 1998). 
 

 

Figura 1.0 gráfico demostrando de resposta do numero de folhas em relação as diferente dose de Ureia. 

 Na figura 1.0 é possível observar que à medida que as doses de ureia foram aumentando, 

foram diminuindo o número de folhas, como mostra o gráfico de curva de resposta e a 

imagem das plantas, é possível observar que houve um problema fisiológico e que pode ter 
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sido provocado pelo excesso de Ureia.  

 

Figura 2.0 curva de respostara da estatura, e diâmetro do colmo. 

    

Na figura 2.0. É possível observar que à medida que as doses de ureia foram 

aumentando, foram diminuindo a estatura da planta e diâmetro do colmo, como se observa 

nos gráficos da curva de resposta. No gráfico que expressa a estatura, o tratamento se 

observou uma tendência à melhor resposta em relação às doses de ureia foi o tratamento dois 

(0,25). 
 

CONCLUSÃO 
Por meio desse trabalho descobrimos que o que as doses acima de 0,25 g (0,50; 

0,75g; 1,0 g) de ureia teve um efeito negativo para o (Phaseolus vulgaris), desenvolvimento 

morfológico das plantas, e que à medida que as doses aumentavam diminuía a eficiência 

produtiva da planta, e que com o excesso dessa ureia houve a queda das folhas e cessou o 

desenvolvimento da planta.  
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Resumo: Este estudo consiste em refletir sobre o Ensino Fundamental da Educação de Jovens 

e Adultos, o problema estava em verificar o currículo e a relação entre as metodologias 

aplicadas pelos professores observando se estão de forma adequada ao aprendizado dos 

alunos. De acordo com o objetivo pretendido, o estudo demonstrou ser o caminho mais 

apropriado para esta investigação, utilizando-se de questionários e de entrevistas semi 

estruturado. A análise apresentada baseou-se nas respostas dos sujeitos entrevistados, 

fundamentando-se em referencial teórico sobre a aprendizagem de Jovens e Adultos. Os 

dados analisados revelam que, apesar dos inúmeros estudos que vêm sendo desenvolvidos e 

divulgados sobre a Educação de Jovens e Adultos, o grande achado nesta pesquisa foi 

descobrir que a maior dificuldades dos alunos da modalidade EJA não está apenas entre o 

modelo curricular e as metodologias aplicadas pelos professores, mas sim,  a dificuldade em 

relacionar  a escola e o trabalho. Ao final, evidencia-se a necessidade sensibilizar a 

sociedade da importância do estudo EJA na vida dos jovens e Adultos e fortalecer a ideia 

para as indústrias e comércios da região que a educação é investimento. 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. Currículo. Aprendizagem. 

 

 

1   INTRODUÇÃO 

O que orientou esta pesquisa foi o surgimento da necessidade  de verificar se o  

problema estava no currículo e a relação entre as metodologias aplicadas pelos professores, e 

assim observar se estas metodologias estavam  de forma adequada ao aprendizado dos alunos.   

Observou que a escola procurava desenvolver projetos que atendessem as 

necessidades de aprendizagem dos alunos e cada professor adequava meios para atender a 

particularidades dos discentes. 

As discussões sobre o currículo necessariamente abordam, com maior ou menor 

ênfase, os conhecimentos escolares, as relações sociais e o que se quer construir na formação 

e identidade dos alunos. Em outras palavras, discussões sobre conhecimento, verdade, poder e 

identidade marcam, invariavelmente, as teorizações sobre questões curriculares. (MOREIRA; 

CANDAU, 2006; SILVA, 1999) 

Portanto, o desafio do ensino da modalidade EJA torna-se muito maior, uma vez que 

as propostas para essa modalidade de ensino quase sempre têm como características o 

aligeiramento. 

O objetivo pretendido estava voltado para entender como o currículo escolar seleciona 

os conteúdos a serem trabalhados com sujeitos jovens e adultos e qual a relação  com este 

conhecimento instituído e legitimado na escola como o conhecimento oficial. Primeiro, para 

que isso aconteça fez-se necessário conhecer a população atendida pela EJA e sua historia de 
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vida. 

A escola selecionada para a investigação pertence à Rede Estadual do Ensino de Mato 

Grosso e  foi analisada em todos os aspectos e situações relacionados à Educação de Jovens e 

Adultos, ou seja, o projeto pedagógico da escola, a proposta de trabalho da EJA, e sua relação 

com a proposta de EJA da rede Estadual de Educação de Mato Grosso, o engajamento dos 

professores e alunos no desenvolvimento das atividades da escola, a prática cotidiana em sala 

de aula, a perspectiva dos alunos observados. 
 

 

2.  METODOLOGIA E DIDÁTICA NO CONTEXTO ESCOLAR 

É fundamental dizer que, para ensinar quaisquer disciplinas na EJA, o professor deve 

esforçar-se para organizar os conteúdos. A displicência, nesse sentido vai prejudicar 

significativamente o aproveitamento da disciplina. Ela é notada já nas primeiras abordagens 

aluno/professor. Isso porque, entende-se que, dentro de um processo interdisciplinar, a 

primeira etapa para uma boa aula consiste em identificar conceitos, procedimentos e atitudes, 

realmente, importantes para a vida futura e como trabalhar isso com o aluno.  Ao mesmo 

tempo, é imprescindível verificar quais conteúdos contribuem para o desenvolvimento 

intelectual do aluno. 

O desafio parece residir em traçar diretrizes para a formação dos educadores que 

atuam com a EJA sem que este processo efetue uma homogeneização deste campo. Ou seja, 

de modo que a formação se efetive como campo de problematização e compartilhamento das 

experiências tecidas no cotidiano da EJA, garantindo sua polifonia. As contribuições dos 

estudos e pesquisas deste campo, as histórias da EJA no Brasil e a experiência que a pesquisa 

que realizamos nos permitem dizer que os profissionais da educação de jovens e adultos, os 

jovens e adultos da EJA, tem cores, histórias, experiências diversas. “[...] São jovens e adultos 

com rosto, com histórias, com cor, com trajetórias sócio-étnico-raciais, do campo, da 

periferia.” (ARROYO, 2006, p. 22) 

       Os olhos com que‘revejo já não são os ‘olhos com que vi. Ninguém fala do que se passou 

a não ser na e da perspectiva do que passa. (FREIRE, 2003). Assim, os profissionais 

necessitam compreender e compartilhar as experiências vivenciadas no cotidiano do aluno 

respeitando e entendendo que a Eja é um campo repleto de historias e experiências diversas. 
 

2.1 Os  Jovens e o Trabalho 

O trabalho faz parte do cotidiano dos jovens pesquisados. Talvez, esse seja um dos 

motivos que se tem para explicar tanto a saída quanto o retorno do jovem à escola, as análises 

centradas apenas no trabalho não são suficientes. Mesmo assim, a escola de certa forma, 

permanece organizando as suas atividades, visando atender ao mercado de trabalho, mesmo 

que no seu currículo não haja conteúdos específicos preparatórios para alguma profissão e tão 

pouco abordar assuntos referentes ao mercado de trabalho e às profissões. Fazem uma 

abordagem de um modo geral. 

A atual crise do trabalho é discutida pela instituição escolar e os alunos se vêm neste 

processo. Os jovens pesquisados vivem os reflexos da atual crise do trabalho assalariado. Para 

sobreviver, fazem “bicos”, se submetem a empregos sem acesso a direito trabalhistas e têm 

uma jornada de até 10 horas diárias de trabalho. Inseridos no mercado de trabalho, vivem a 

realidade de ter que compatibilizar jornadas intensas de trabalho e a escolarização. 
[...] o cansaço né, o cansaço, a Carga horaria muito grande, trabalho ,  escola. 

Dormir meia noite e levantar quatro hora da manhã , ai fica difícil né” (Aluna 1) 

 

Eu trabalho o dia inteiro. É difícil demais conciliar o trabalho com a escola. Eu saio 

do serviço umas 18:00 h, chego em casa umas 18:30h , tenho que tomar banho e 

depois subir para escola correndo, é meio complicado, como sou pedreiro as vezes 
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tenho que terminar a obra aí fico até 19:00,19:30,então  venho só para segunda  aula. 

(Aluno 2). 

 

Às vezes é difícil vim à escola porque eu estou cansada do trabalho. Trabalhar o dia 

inteiro e ainda estudar é muito difícil.” (Aluna 3) 

 

Como tenho que fazer uma casa na cidade vizinha acho que este ano, não vou 

concluir não, vai depender do trampo.” (Aluno 4) 

 

O trabalho é apontado como o principal motivo de abandono da escola na idade 

apropriada. Quando têm que optar entre o trabalho e a escola, o primeiro caminho é o 

escolhido: 
Eu parei de estudar por causa do serviço, no caso era porque não tinha como 

trabalhar e chegar a tempo de estudar porque o horário não dava, senão eu ia estudar 

só um horário. Aí eu peguei e parei de estudar para trabalhar.” (Aluno 5) 

 

Um dos aspectos fundamentais do trabalho é sua importância para a subsistência da 

família. [...] em tempos de exclusão, miséria, desemprego, luta pela terra, pelo teto, pelo 

trabalho, pela vida. Tão atuais que não perderam sua radicalidade, porque a realidade vivida 

pelos jovens e adultos populares continua radicalmente excludente. (ARROYO, apud 

VIEIRA, 2006, p. 18) 

Os jovens reconhecem, desde cedo, a importância de sua contribuição para a renda 

da família, são fruto de famílias de trabalhadores que sobrevivem por meio do produto de seu 

trabalho. Todos os entrevistados declaram estar trabalhando no momento da pesquisa, todos 

declararam que contribuem com as despesas domésticas. Esses jovens exercem as mais 

variadas atividades. 
GRÁFICO  

 
Figura 1 Fonte:Dados realizado pela pesquisadora ,2013. 

 

Outro aspecto que merece destaque é  quando questiona-se sobre a  possibilidade da 

ausência de trabalho na vida dos jovens.  O fato de estar desempregado provoca um vazio 

com sentimento de incapacidade, assume um caráter de exclusão social, sem expectativa de 

conseguir visualizar o futuro. 
Foi terrível, a gente precisava de fazer uma coisa,(sic) precisava de dinheiro para 

fazer uma coisa e nunca podia porque não tinha serviço.(...) Então quando a gente 

encontra tem que segurar o máximo que puder para não passar de novo, porque 

quem já passou procura não passar mais.” (Aluno 6) 

 

Eu fiquei desempregada um bom tempo. Foi péssimo, péssimo, você não tem 

dinheiro para comprar o leite e vê sua filha chorando, a pior coisa que tem é isso. 

((Aluna 8) 

A experiência de estar desempregado é algo muito pesaroso na vida dos jovens, 
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demonstra tédio, privações, vazio, afetando até a vida afetiva, provoca sentimento de culpa, 

incapacidade, vergonha, angústia e  ansiedade. 

 

Considerações Finais 

Este estudo teve como objetivo investigar e refletir sobre o Ensino Fundamental  da 

Educação de Jovens e Adultos e os significados atribuídos ao conhecimento transmitido aos 

jovens desta modalidade de ensino. 

Foi possível conhecer as contribuições e funções da escola para os jovens 

pesquisados como a aprendizagem ocorre no espaço extra escolar e  o valor atribuído além do 

currículo escolar, 

Algumas conclusões neste estudo foram se evidenciando, diante do material coletado. 

Em primeiro momento, a escola que se propõe a oferecer a modalidade EJA não está 

preparada, uma vez que desconhece as características biopsicossociais e culturais dos alunos 

que estão matriculados nos cursos de EJA, padroniza como um currículo único, como se todos 

fizessem parte do mesmo grupo social. Nas séries finais, vem se caracterizando, cada vez 

mais, como Educação de Jovens. Esse fato é preocupante, tendo em vista que há um elevado 

número de jovens que ficam de fora do sistema educacional a cada ano em nosso país, 

gerando, assim, indisciplina, violência. 

 Por mais que os professores argumentaram a respeito de procurar trabalhar o 

cotidiano dos alunos na modalidade, percebe-se que a EJA ainda é vista como se fosse um 

regular noturno, demonstrando desconhecimento dos documentos legais que norteiam os 

cursos dessa modalidade de ensino.  

Um grande achado na pesquisa é que o problema não estar apenas nas metodologias 

aplicadas pelos professores, mas sim em todo contexto social que envolve os alunos e sua 

atuação no mercado de trabalho que envolve muito esforço físico. E sem contar com o fato de 

quando surge à problemática em optar por permanecer em seu trabalho ou estudar preferem o 

trabalho. Esta investigação tem como finalidade despertar na sociedade um olhar diferenciado 

para educação de jovens e adultos e que as indústrias e comércios da região reconheça que 

estes jovens já perderam muito tempo de seus estudos e precisam recuperar e mediante isso, 

os empregadores  torne-se  flexível nos horários trabalhista, proporcionando meios para que 

possam estudar. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do uso do solo nos parâmetros químicos e 

biológicos do solo sob diferentes usos, considerando que a determinação de indicadores biológicos 

são componentes importantes na sustentabilidade do solo. As amostras de solo foram coletadas em 

diferentes sistemas de uso do solo na Fazenda Três José, no munícipio de Pontes e Lacerda, 

localizado a sudoeste do estado de Mato Grosso.  Foram avaliadas três áreas conforme o uso e 

manejo do solo: MN- Mata Nativa: área de referência, sem intervenção antrópica; P11- pastagem 

com braquiária (Brachiaria decumbens) desmatada há 20 anos, primeiro manejada com cultura de 

milho e há 11 anos implantada a pastagem, sendo que uma semana antes da coleta essa área foi 

trabalhada com maquinário e deixada em pousio; P18- pastagem com capim “Tanzânia” (Panicum 

maximum) implantado há 18 anos, sem utilização de adubo ou corretivo. Nos solos sob pastagens, 

avaliados neste estudo, as maiores variabilidades foram verificadas para os indicadores relacionados 

à biomassa microbiana, tais como C-BMS e os quocientes metabólico e microbiano.  O uso do solo 

com pastagem por 18 anos impactou em menor proporção a microbiota do solo com relação ao solo 

de mata nativa, apesar do menor teor de carbono orgânico total. Isso indica um melhor 

aproveitamento do carbono disponível na própria microbiota do solo, aumentando sua atividade 

biológica e, consequentemente, a sustentabilidade do solo.  

 

Palavras-chave: Carbono da biomassa, Qualidade do solo, Cerrado 
 

1. INTRODUÇÃO 

O solo desempenha ao menos três funções essenciais à vida e ao desenvolvimento 

humano: a função econômica, social e ambiental, da qual todas as outras dependem. Porém 

essas funções só podem ser bem desempenhadas quando a capacidade do solo é respeitada. 

No Estado de Mato Grosso, a agropecuária é a principal atividade econômica que afeta 

fortemente o ambiente do solo, causando distúrbios na comunidade microbiana que podem, 

por sua vez, influenciar os processos biogeoquímicos que nele ocorrem.  

Uma vez manejado pela agricultura ou pecuária, o solo estabelece nova condição de 

equilíbrio que pode ser monitorada a fim de detectar alterações mais impactantes, 
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principalmente com relação à composição de espécies vegetais, a matéria orgânica, os 

nutrientes, a estrutura do solo e a comunidade microbiana (ARAÚJO; MONTEIRO, 2007; 

ALVES et al., 2011).  

Dentre os indicadores biológicos destacam-se as medidas da atividade da biomassa 

microbiana do solo (BMS). Este compartimento da matéria orgânica compõe-se da parte viva 

do solo, incluindo fungos, bactérias, actinomicetos, protozoários, algas e microfauna 

(TÓTOLA; CHAER, 2002). Neste sentido, o objetivo deste trabalho é avaliar o efeito do uso 

do solo nos parâmetros químicos e biológicos do solo sob diferentes usos, considerando que a 

determinação de indicadores biológicos relacionados à biomassa e atividade microbiana do 

solo são componentes importantes no processo de sustentabilidade do solo. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As amostras de solo foram coletadas em diferentes sistemas de uso do solo na Fazenda 

Três José, georreferenciada sob as coordenadas, latitude 15°34'12.40"S e longitude 

59°22'4.36"W, no munícipio de Pontes e Lacerda, localizado a sudoeste do estado de Mato 

Grosso, no vale do Guaporé.  O solo predominante é o Argissolo Vermelho Amarelo eutrófico 

e o clima da região é o tropical quente e sub-úmido, com duas estações bem definidas: uma 

estação seca que vai de maio a outubro e uma chuvosa que vai de novembro a abril. A 

precipitação média anual é de 1.500mm e a temperatura média é de 24ºC.  

A vegetação local é composta pela floresta subcaducifólia amazônica, a qual apresenta 

elementos de transição entre floresta amazônica e cerrado. Essa vegetação é também chamada 

de cerradão por alguns autores (MAGNOLI e ARAUJO, 1997).  

Foram escolhidas três áreas para compor este estudo, conforme o uso e manejo do solo.  

As áreas avaliadas foram: MN- Mata Nativa: área de referência, sem intervenção antrópica; 

P11- pastagem com braquiária (Brachiaria decumbens) desmatada há 20 anos, primeiro 

manejada com cultura de milho e há 11 anos implantada a pastagem, sendo que uma semana 

antes da coleta essa área foi trabalhada com maquinário para limpar o pasto e deixada em 

pousio; P18- pastagem com capim “Tanzânia” (Panicum maximum) implantado há 18 anos, 

sem utilização de adubo ou corretivo. 

A coleta foi realizada no dia 11/06/14, sendo que em cada área foram coletadas três 

amostras simples formando uma composta, a uma profundidade de 20 cm. As análises dos 

indicadores biológicos consistiram na determinação do (a): C-BMS- Carbono da Biomassa 

Microbiana, pelo método da irradiação-extração adaptado de ISLAM e WEIL (1998) e 

BROOKERS et al. (1982). RBS- Respiração Basal do Solo, pelo método da incubação das 

amostras por seis dias, e captura do CO2 com solução de NaOH. Após este período, a solução 

foi titulada com ácido clorídrico 0,5 M e indicador fenolftaleína a 0,1% (SILVA et al., 2007). 

COT- Carbono orgânico total, realizada pelo método de YEOMANS e BREMMER (1998) 

que consiste na oxidação com dicromato de potássio em meio ácido, aquecido em tubo 

digestor, e titulado com Sulfato Ferroso amoniacal e ferroin como indicador. qCO2- 

Quociente metabólico, obtido através da “Equação (1)”: 

 

qCO2= (RBS/C-BMS)x100 (1) 

 

E Quociente microbiano (qMic) pela “Equação (2): 

 

qMic= (C-BMSX10
-3

/CO)x100 (2) 
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3. RESULTADO E DISCUSSÃO 

 

As análises dos indicadores biológicos dos solos apresentaram os seguintes resultados 

que estão descritos na Tabela 1. 

Tabela 1. Indicadores biológicos do solo em diferentes usos. 

Área de 

estudo 

COT 

(%) 

RBS 

(mg de C-CO2 Kg
-1

 hora
-

1
) 

C-BMS 

(µg g
-1

) 

qCO2 

(mg C-CO2 g C-BMS
-1

 

hora
-1

) 

qMic 

(%) 

MN 2,42 3,81 84,1 4,5 3,48 

P11 1,69 3,53 10,9 32,4 0,64 

P18 0,99 3,28 109,1 3,0 11,02 

 

O carbono orgânico total foi alterado pelo uso do solo; é possível observar que a 

substituição da mata nativa pela pastagem reduziu o teor de COT expressivamente, em ambas 

as pastagens. O maior teor de COT na mata nativa é originário da deposição de folhas, frutos 

e galhos sobre o solo. As pastagens (11 e 18 anos) apresentaram redução nos valores de COT 

em relação à mata nativa em 30% e 59%, respectivamente. Nas pastagens os teores do 

carbono orgânico tendem a ser menor, isso geralmente devido à limitação de acúmulo de 

matéria orgânica no solo, devido ao menor aporte de liteira e à alta taxa de decomposição 

(SIMÕES et al., 2010). 

A respiração basal do solo (RBS) pode ser definida como a soma total de todas as 

funções metabólicas nas quais o CO2 é produzido (SILVA et al. 2007). O solo da mata nativa 

apresentou maior RBS, havendo redução nos sistemas de pastagens com a substituição da 

mata, cuja redução foi de 14% para a P18 e 7% para P11. Pode-se observar que o solo com 

menor teor de carbono – menor disponibilidade de nutriente – apresentou menor respiração 

microbiana.  

O carbono da biomassa microbiana (C-BMS) representa o carbono da parte viva da 

matéria orgânica do solo, incluindo bactérias, actinomicetos, fungos, protozoários, algas e 

microfauna, excluindo-se raízes de plantas e animais do solo (JENKINSON e LADD, 1981). 

É uma estimativa da massa microbiana viva total, onde o maior valor na pastagem 2 (P18) 

indica que com o passar dos anos a tendência é de aumento nos valores da biomassa 

microbiana no solo, atribuídos ao intenso desenvolvimento e ciclagem do sistema radicular 

das gramíneas forrageiras, na camada superior do solo. 

Os quocientes metabólico (qCO2) e microbiano (qMic) são derivados das determinações 

analíticas anteriores, e indicam um estresse microbiano no solo (qCO2) e um melhor 

aproveitamento do carbono na biomassa microbiana (qMic). Neste estudo, o qCO2 é maior na 

pastagem 1 (P11), indicando que o uso deste solo impactou a microbiota, pois os valores mais 

elevados neste parâmetro pode ser indicativo de condições ambientais mais estressantes com 

perdas de carbono do solo (ANDERSON E DOMSCH, 1993). O qMic mostrou maior valor 

na pastagem 2 (P18), de acordo com os valores de C-BMS, indicando eficiência dos 

microrganismos em imobilizar carbono na sua biomassa. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Houve redução do carbono orgânico total dos solos devido à implantação da pastagem. 

 Nos solos sob pastagens, avaliados neste estudo, as maiores variabilidades foram 

verificadas para os indicadores relacionados à biomassa microbiana, tais como C-BMS e 

os quocientes metabólico e microbiano.  

 O uso do solo com pastagem por 18 anos impactou em menor proporção a microbiota do 

solo com relação ao solo de mata nativa, apesar do menor teor de carbono orgânico total. 

Isso indica um melhor aproveitamento do carbono disponível na própria microbiota do 

solo, aumentando sua atividade biológica e, consequentemente, a sustentabilidade do solo.  
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Resumo: Em função da qualidade nutricional e por produtos com maior conveniência de preparo, e 

aceitação pelo público infantil e adolescente seguido pela preocupação do Ministério da Pesca e 

Aquicultura em estimular o consumo de produtos de pescado, este projeto teve como objetivo a 

produção de empanado coloridos naturalmente com filé de pescado nas cores verde feito com couve, 

vermelho feito com beterraba e amarelo feito com cenoura, com intuito de chamar a atenção do 

consumidor e estimulá-lo ao consumo peixe. A análise sensorial foi realizada em escala hedônica que 

é utilizada para provocar, medir, analisar e interpretar as reações produzidas pelo novo produto, os 

provadores foram os não treinados, recrutados aleatoriamente e avaliarão a amostra do processado, 

ou seja, o empanado colorido artificialmente e preparado para o consumo minutos antes de provar. 

Os provadores expressaram o grau de gostar ou desgostar das amostras em relação à aceitação 

global, sabor, cor e textura. Ficando a amostra de maior aceitação com 83%. 

 

Palavras–chave: alimento moldado, corante, inovação 

 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

O Brasil tem potencial para se tornar um dos maiores produtores mundiais de pescado, 

por possuir condições extremamente favoráveis para o incremento da produção.  

São 10 milhões de lâmina d’água em reservatórios de usinas hidrelétricas e 

propriedades particulares no interior do Brasil, sendo que o nosso país representa 13,7% do 

total da reserva de água doce disponível no mundo além do potencial das grandes bacias 

hidrográficas para a produção de pescados, principalmente pela aqüicultura (BRASIL, 2010). 

A justificativa deste trabalho é a intenção de vencer o estigma de que brasileiro come 

pouco peixe, o precisa se saber é o que o cliente quer. O consumidor moderno visualiza 

alimentos de conveniências, práticos, prontos, e que não necessite de muito tempo para 

prepará-los, e esses alimentos ainda precisam apresentar atributos nutricionais, segurança e 

prazo comercial extenso. Neste pensamento os empanados de filé de peixe coloridos e em 

formato de peixinho será oportunizado principalmente as crianças que tem dificuldade de 

aceitar o peixe como alimento. Sendo que, o mercado não apresenta ainda um produto com 

pescado com estas características, o motivo colorido e o formado dos empanados chamarão a 

atenção destes consumidores. 
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O objetivo do processo tecnológico dos alimentos é torná-lo disponíveis ao consumo 

humano por longo período como conveniências, sem grandes modificações em suas 

qualidades nutricionais, sensoriais e segurança alimentar (BEIRÂO, 2000).  

Os empanados de pescado são produtos elaborados a partir de cortes ou porções de 

pescado, recoberto por camada de massa farinácea composta de produtos de origem animal e 

vegetal, cozidos ou não, fritos ou não, frescos ou congelados e adição de condimentos, 

especiarias e aditivos como representativo do alimento e intensificador de cor, aroma e sabor 

(BRASIL, 2008). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

Os filés foram adquiridos do restaurante do Campus São Vicente sendo os peixes de 

abatedouro da região de Cuiabá MT. Foram transportados de carro, em caixa isotérmica, até o 

laboratório de processamento de carnes do Campus São Vicente, onde foram higienizados em 

solução de 5ppm de cloro.  

Após a higienização os filés foram triturados condimentados, coloridos naturalmente, 

empanados e moldados em formas em aço inox de 5 cm de diâmetro  em formato de peixe.  

A condimentação foi realizada com os seguintes itens: Sal marino, antioxidante 

eritorbato de sódio, emulsificante polifosfato de sódio, sal de cura nitrito ou nitrato de sódio, 

urucum, páprica, realçador de sabor aji no moto, couve, beterraba e cenoura. 

O Empanamento foi realizado utilizando se de um preparo de liquido de cobertura a 

base de ovos. 

O empanamento constou das seguintes farinhas: Trigo, mandioca, polvilho doce e fubá 

de milho. 

Procedimento: Após triturar os filés, foi adicionado os condimentos na sequência de 

sal e demais condimentos. Ao formar uma massa, foi divido em três partes iguais onde foram 

adicionados o couve, a beterraba e a cenoura  e  ficando a adição do antioxidante por último, e 

ficando a massa em repouso por 12 horas. 

Em seguida a massa do pescado foi aberta com auxilio de um rolo e moldada com a 

fôrma em forma de peixe. 

Após a massa ser moldada foi passada cada porção em forma de peixe no liquido de 

cobertura e em seguida passada o mini empanado em cada farinha. Ou seja, a massa que 

apresentava a cor verde com o couve, foi passada no liquido e em seguida na farinha de trigo 

e logo após no polvilho doce, a massa que apresentava a cor amarelo com a cenoura, foi 

passada no liquido, na farinha de trigo e em seguida no fubá de milho, a massa que 

apresentava a cor vermelha com a beterraba foi passada no liquido, na farinha de trigo, e em 

seguida na farinha de mandioca. 

A etapa seguinte do sistema de coberturas foi a pré-fritura, que consistiu no mergulho 

do produto em óleo, sob altas temperaturas (180-200ºC), por um curto período de tempo (20 a 

35s). Nesta operação ocorreu a fixação da cobertura, e contribui para o desenvolvimento da 

cor, retira a umidade, inibindo parcialmente a desidratação do produto pelo frio e 

proporcionou absorção de óleo 

Em seguida os empanados foram congelados. No dia seguinte foi realizada a fritura 

em óleo de soja. Após frito realizou-se a análise sensorial.  

A análise sensorial foi realizada por provadores não treinados em um total de 51 

pessoas, sendo analisados os parâmetros de cor, sabor e textura com o público de idade entre 

13 a 50 anos.  
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Foi utilizada a escala hedônica para a analise sensorial com os quesitos de gostei, 

gostei muito, gostei moderadamente, não gostei, e, comeria isto duas vezes por semana, não 

comeria isto duas vezes por semana. 

A análise sensorial foi realizada no laboratório de alimentos do Campus São Vicente 

com entrada de 04 em 04 provadores para analise. 

Foi realizado o processamento em um período, com empanados iguais com o couve a 

beterraba e a cenoura ficando respectivamente de coloração verde, vermelho e amarelo.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O empanado que obteve aceitação de 83% de gostei muitíssimo na escala hedônica e 

consumiria duas vezes por semana foi o que utilizou a beterraba com  a farinha de mandioca. 

Ficando o empanado com a cenoura que ficou com 10% de gostei moderadamente e 

consumiria 1 vez por semana e o empanado com utilização de couve que ficou com apenas 

7% de aceitação no parâmetro desgostei e consumiria 1 vez por mês.  Os empanados que foi 

utilizado as farinhas de milho, trigo, fubá não teve boa aceitação, ficando a farinha de 

mandioca a melhor para cobertura de acordo com os provadores. 

De acordo com o trabalho de empanados de Ádina Cléia Botazzo Delbem de novembro 

de 2010 obteve o resultado: A cor é sabidamente o principal fator para estimular os 

consumidores a interessar-se por um produto cárneo em geral, principalmente aqueles em que 

não há experiências anteriores de consumo, como verificado em outras carnes, especialmente 

a bovina como encontrou Velho et al. (2009). Já uma vez provado o produto a atitude de 

compra passa a ser estimulada também pela experiência do consumo direto, relacionando-se a 

atributos como maciez e sabor como observado neste experimento. (DELBEM, 2010) 

Com relação a este trabalho obtivemos os resultados bem parecidos. 

 

CONCLUSÕES 

 

De acordo com os provadores da analise sensorial, o melhor empanado foi o que 

utilizou a beterraba onde teve a coloração avermelhada para fins alimentícios e cobertura de 

farinha de mandioca. 
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Resumo: O sistema agroindustrial Brasileiro vem exigindo cada vez mais, um maior grau de 

profissionalização e competência dos administradores das empresas envolvidas na atividade 

agropecuária, em especial na produção bovina de corte. As tomadas de decisões podem ser descritas 

por um encadeamento lógico e ordenado, na qual é preciso identificar e definir os problemas, 

elaborar e escolher soluções, avaliar os impactos que as escolhas poderão trazer, implementar a 

decisão e por final monitorar resultados periodicamente. Em um cenário de rápidas transformações é 

preciso tomar decisões urgentes e que produzam resultados eficazes. O setor da pecuária de corte 

precisa de discussões que fortaleçam o portifólio de ferramentas de gestão de controle. O objetivo 

deste trabalho é propor soluções de gestão, relativos ao custo de produção, nas propriedades 

familiares do município de Porto Alegre do Norte-MT, apresentando métodos para identificar os 

principais entraves no desenvolvimento da sua atividade. Em termos gerais a elaboração do estudo do 

custo de qualquer objeto deve servir como propósito para planejamento, controle, e avaliação, 

apontando os principais fatores de desempenho, possibilitando análises e identificar os principais 

entravezes na produção e no desenvolvimento da atividade.  

 

 

Palavras-chave: Gado de corte, Agronegócio, Agricultura. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Reconfigurações ocorridas no Sistema Agroindustrial Brasileiro veem exigindo cada vez 

mais um nível cada vez maior de profissionalização e competência dos administradores das 

empresas envolvidas nesse sistema. Para se manter competitivo no agronegócio, passa-se pela 

obrigatoriedade de se tomar decisões rápidas, e com menor incidência de falhas possíveis. 

A tomada de decisões pode ser descrita por um encadeiamento lógico e ordenado, no qual 

é preciso identificar, e definir problemas, elaborar, e escolher soluções cabíveis a determinada 

situação, avaliando os impactos que as escolhas poderá trazer, implementando a decisão e por 
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final monitorar resultados periodicamente.  

Neste cenário em que se faz necessário tomar decisões rápidas e eficazes, o setor da 

pecuária de corte precisa de discussões que fortaleçam o portifólio de ferramentas de gestão e 

controle. 

Fato este que muito contribuiu  com que fosse proposta a execução deste trabalho, foi o 

estado de precariedade que pecuaristas de corte encontra-se em relação a informações e 

controle da produtividade.  

Na realização deste trabalho, realizou-se discussões de como implementar no setor da 

pecuária de corte no munícipio de Porto Alegre do Norte, tipos distintos de ferramentas de 

controle de custos para a produção pecuária, apresentando assim técnicas para um melhor 

controle e desenvolvimento da produção. 

Analisando os programas/meios de gestão relativos aos custos de produções nas 

propriedades visitadas, verificando formulas e métodos utilizados, assim apontando os fatores 

de desempenho e as variáveis utilizadas no processo de tomada de decisões na propriedade. 

Por fim analisar e discutir  sobre o assunto utilizando os dados obtidos, nas principais 

dificuldades no desenvolvimento, implantação e utilização de um melhor sistema de gestão. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

O município de Porto Alegre do Norte esta localizado no nordeste do estado do Mato 

Grosso, com uma área em km² de 3.977.416, com 10.754 habitantes, e destes 51,9% 

corresponde a zona rural, sua economia é baseada na pecuárias, agricultura e comercio. 

(IBGE, 2010) 

Este trabalho teve por objetivo levantar discussões sobre diferentes métodos de gestão, 

relacionado aos custos de produção nas propriedades que realizam atividade pecuária de corte.  

O interesse neste tema surgiu devido a visualização da precariedade de alguns produtores, 

em relação a informações para um bom controle do rebanho. Com este assunto pretendeu-se 

através do trabalho buscar alternativas para maximizarem o controle de produção destas 

propriedades, motivando os produtores  e lhes mostrando a grande importância de uma gestão 

de custos organizada. 

O método de elaboração para este trabalho foi o de estudo multicaso , com o objetivo de 

fazer com que os pecuaristas participassem ativamente no trabalho e nas pesquisas realizadas. 

Os levantamentos de informações foram realizados em propriedades rurais, no município 

citado. A produção de gado de corte apresenta um numero significativo de produtores. Após o 

levantamento destas informações, as mesmas foram organizadas em gráficos e tabelas, para a 

realização de cálculos estatísticos, logo após sendo tratadas por meio de análise do conteúdo.  

 

. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com a realização deste trabalho, foi possível discutir a viabilidade econômica da 

implantação de métodos de gestão de custos que atendam as expectativas e necessidades dos 

pecuaristas entrevistados. Através das discussões, pesquisas e conversas, foi-se possível notar 

a grande importância a realização correta e eficiente de um tipo de gestão de custos, com a 

finalidade de auxiliá-los nas tomadas de decisões, e controle financeiro na propriedade. 

Mostraram todos bastante receptivos em primeiro momento, e mais receptivos e 

entusiasmados com as propostas realizadas. Ah parte alguns produtores mostraram receosos 

em relação a pesquisa e propostas, pois eles alegam que isso pode ser um trabalho 

desnecessário, portanto após um período de conversa, pudemos amadurecer melhor algumas 
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ideias juntamente com estes produtores, assim fazendo com que a pessoa se sentisse a vontade 

para conversar melhor sobre o assunto. 

 

4. CONCLUSÃO  

  

 Através deste trabalho pudemos observar que o interesse por parte desses pecuaristas 

entrevistados, em aderir um método de gestão de custo mais eficiente, e que lhes mostre 

resultados satisfatórios, é bastante grande o número, cerca de 65%. Isso nos mostra que os 

produtores teem procurado cada vez mais melhorar o tipo de gestão, para a obtenção de 

resultados satisfatórios e eficientes.   
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Resumo : Este projeto relata o desenvolvimento um microscópio construído totalmente de 

forma artesanal, utilizando bambu para sua estrutura e lentes reaproveitadas de sucatas de 

equipamentos eletrônicos. Utiliza duas lentes com poder de ampliação de aproximadamente 

85 vezes e 20 vezes. O aparelho apresentou robustez, fácil manuseio e boa nitidez nas 

observações de amostras microscópicas, podendo ser observadas até mesmo estruturas 

celulares da cebola, como parede celular e núcleo. 

Palavras-chave: Microscopia - Tecnologia Social - Ensino de Ciências 

 

1.INTRODUÇÃO  

  A falta de materiais didáticos tem sido um problema muito grave em algumas escolas 

públicas. Este projeto tenta superar parte deste problema, dando uma alternativa viável para 

melhorar a qualidade das aulas de Biologia e promover a geração de renda para artesãos. 

Surgiu a partir do desenvolvimento do projeto de extensão “CONSTRUÇÃO E 

UTILIZAÇÃO DE MICROSCÓPIOS ARTESANAIS NAS AULAS DE BIOLOGIA DO 

ENSINO MÉDIO”, no qual apareceram algumas dificuldades em conseguir os  materiais e 

falta de habilidade manual dos alunos para construção dos aparelhos. 

 Para a solução destes problemas, construímos um protótipo utilizando bambu. O bambu 

foi escolhido por suas características de resistência, fácil e rápido cultivo, baixo impacto 

ambiental, e por seu formato cilíndrico ser similar ao dos potes plásticos utilizados por 

ZADORESKI (2009), o que permitiu utilizar um designer similar. A proposta foi criar um 

produto simples, de fácil manejo e fácil de ser replicado, que possa gerar renda para artesãos 

locais, tenha preço acessível e seja sustentável, ou seja, uma tecnologia social. 

 

2. DESENVOLVIMENTO  
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 Em meados de 1600 muitos cientistas pioneiros usavam microscópios feitos á mão 

para descobrir um mundo que nunca teria sido revelado a olho nu. A descoberta das células é 

geralmente atribuída a Robert Hooke, um microscopista inglês. Hooke inventou o termo 

“célula” após observações de um pedaço de cortiça com um microscópio óptico simples, em 

1665. Usando um microscópio que aumentava os objetos cerca de 300 vezes seu tamanho 

real, Antony Van Leeuwenhoek, por volta de 1670, foi capaz de observar uma grande 

variedade de tipos celulares diferentes, incluindo espermatozoides, glóbulos vermelhos e 

bactérias. 

 Em outro trabalho, ZADORESKI (2009) desenvolveu um microscópio simples, com 

apenas uma lente, de funcionamento semelhante ao microscópio de Leeuwenhoek, com 

aumento de aproximadamente 85 vezes ,utilizando materiais alternativos (sucata); com a lente 

retirada de aparelhos de CD, DVD ou CD-ROM fora de uso.  

 Baseados neste artigo, nossa proposta foi criar um produto dentro do conceito de  

tecnologia social. Tecnologia Social é o conjunto de atividades relacionadas a estudos, 

planejamento, ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento de produtos, técnicas ou 

metodologias reaplicáveis, que representem soluções para o desenvolvimento social e 

melhoria das condições de vida da população. 

Para o desenvolvimento do projeto realizaremos uma pesquisa bibliográfica buscando 

fundamentação teórica para nortear nossas ações. O designer do microscópio foi projetado 

baseado em ZADORESKI (2009), fazendo as alterações e adaptações ao uso do bambu. 

 A construção do protótipo iniciou-se com o corte e secagem do bambu. Inicialmente 

foi escolhida uma espécie de bambu verde, mas após a secagem, este se apresentou inviável, 

partindo-se então para a escolha do bambu amarelo, que apresentou as características 

desejadas. 

 As lentes utilizadas foram retiradas de CD e DVD players fora de uso; o protótipo foi 

construindo com duas lentes destas. A ampliação destas lentes foi calculada com a utilização 

da “regra de três”, medindo o foco das lentes construídas e comparando com uma lente que 

possua ampliação e foco definido; assim, uma lente apresentou ampliação de 20 vezes e a 

outra, 85 vezes. 

 A iluminação das amostras foi feita utilizando a luz ambiente, conduzida por um 

refletor feito com um pedaço de CD. Na imagem 1 podemos observar o aparelho pronto, e na 

imagem 2 podemos observar a epiderme da cebola corada com iodo, onde podemos visualizar 

o núcleo e a parede celular com a lente de 85x e na imagem 3, uma formiga com a lente de 

20x. A mudança da lente  de 85X ou 20X é feita afrouxando um parafuso e girando o suporte 

das lentes. 
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 Imagem 1- Microscópio de bambu finalizado. 

 

 

 

 

  Imagem 2- Células da cebola (85X)                  Imagem 3- Formiga (20X) 
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3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O aparelho apresentou resultado satisfatório, tendo muito boa qualidade óptica, apesar da sua 

simplicidade. Outras lentes podem ser experimentadas, podendo alcançar outras ampliações 

interessantes. O baixo custo do aparelho e sua simplicidade na construção permitem que 

qualquer pessoa possa replicar o aparelho, ampliando o acesso a conhecimentos científicos a 

estudantes de escolas que tenham pouco recursos.  
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 Resumo: O acelerado processo de ocupação no estado de Mato Grosso para fins econômicos vem 

consequentemente promovendo um intenso processo de desmatamento e uma substituição das 

paisagens naturais por outros usos do solo. O rio Manso é um dos principais afluentes da Bacia 

Hidrográfica do rio Cuiabá, sendo responsável por 40% em área de drenagem. Seu principal afluente 

pela margem esquerda é o rio da Casca no município de Campo Verde e Chapada dos Guimarães que 

dão o nome a nova microbacia. As utilizações das técnicas de geoprocessamento aliadas à abordagem 

teórica da ecologia da paisagem possibilitam analisar as transformações na paisagem que essa 

microbacia pode estar sofrendo em decorrência do desenvolvimento agrário e pecuário. O presente 

estudo teve como objetivo utilizar as métricas de análise da Ecologia da Paisagem juntamente com as 

geotecnologias para quantificar e avaliar a fragmentação da vegetação na microbacia da Casca, nos 

anos de 1986 e 2013.  Utilizamos o software Quantum GIS 1.7.4 para vetorizar a vegetação e sua 

calculadora de campo para realizar os cálculos das métricas. Observamos uma diminuição da 

cobertura vegetal (51% para 33%) e um crescimento no número de fragmentos no ano de 2013, 

predominando os fragmentos com área entre 5 -50 ha. Com o aumento da fragmentação constatamos 

uma relação negativa entre a quantidade e a área mínima dos fragmentos. 

Palavras-chave: Sensoriamento Remoto, Fragmentação, Métricas da paisagem, Cobertura vegetal. 

1. INTRODUÇÃO 

O avanço agrícola no território Matogrossense teve seu início no final da década de 1970, 

no qual a modernização agrícola incorporou novas terras ao processo produtivo, via expansão 

extensiva da fronteira agrícola (Arruda, 2009). Segundo Anderson et al. (2003) o tipo de 

relevo e a fácil correção química do solo fez com que a soja se expandisse na região, 

resultando o Estado em primeiro na produção com 9,5 milhões de toneladas produzidas em 

2001. Entre 2008 e 2010, a área de Cerrado desmatada em Mato Grosso correspondeu um 

crescimento percentual de 49% em relação ao período anterior, ou seja, cerca de 155.000 km
2
 

de desmatamento (IBGE 2012).  

O crescimento de áreas agrícolas juntamente com as ações antrópicas sobre o ambiente, 

vem promovendo um intenso processo de substituição das paisagens naturais por outros usos 

do solo e a conversão de áreas com cobertura florestal em fragmentos florestais. 
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      De acordo com Pirovani (2010), um fragmento florestal é qualquer área de vegetação 

natural contínua, interrompida por barreiras antrópicas ou naturais capazes de diminuir 

significativamente o fluxo de animais, pólen e/ou sementes. 

Para Pellegrino et al. (2006), a  Ecologia de Paisagem é uma  ciência que estuda como 

os padrões  de fragmentação, isolamento e conectividade ocasionados pela  ação do   homem  

influenciam os  processos ecológicos. De forma geral, as informações produzidas por essa 

área do conhecimento, são de grande utilidade para o planejamento ambiental, principalmente 

o restabelecimento da conectividade da paisagem e identificação de áreas prioritárias para a 

conservação.  

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) constituem um instrumento importante 

para estudos espaciais, permitindo uma análise integrada de características do ambiente físico 

através de um gerenciamento de banco de dados georreferenciados e em diferentes escalas 

(FARINA, 1998) 

O rio Manso é um dos principais afluentes do rio Cuiabá, sendo responsável por 40% em 

área de drenagem da Bacia Hidrográfica do rio Cuiabá, um dos formadores do Pantanal, suas 

nascentes localiza-se no município de Rosário Oeste (Sondotécnica, 1987). Seu principal 

afluente pela margem esquerda é o rio da Casca no município de Campo Verde e Chapada dos 

Guimarães que dão o nome a nova microbacia na região. As utilizações das técnicas de 

geoprocessamento aliadas à abordagem teórica da ecologia da paisagem possibilitam analisar 

as transformações na paisagem que essa microbacia pode estar sofrendo em decorrência do 

desenvolvimento agrário e pecuário na região. 

 Nesse sentido o presente estudo teve por objetivo analisar a cobertura vegetal e os 

fragmentos presentes na microbacia da Casca, nos anos de 1986 e 2013, utilizando técnicas de 

sensoriamento remoto, métricas da paisagem e sistemas de informações geográficas. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A microbacia da Casca localiza-se nos Municípios de Campo Verde e Chapada dos 

Guimarães onde está inserida a sua maior parte  e compreende uma área de aproximadamente 

1227,506 km², nasce nas encostas da Chapada dos Guimarães, em Mato Grosso, tornando-se 

um dos principais rios da região.  

Para a avaliação dos fragmentos da vegetação na microbacia da Casca foi obtidos 

imagens do satélite Landsat 5 TM  gratuitamente no site do INPE com resolução espacial de 

30m, pertencentes á orbita 226 cenas 070 e 071 referentes as datas 07 de agosto de 1986 e 13 

de julho de 2013. Com auxilio do software Quantun GIS 1.7.4 realizamos o mosaico das 

imagens para cada ano e na composição utilizamos as bandas (3, 4 e 5) no modelo RGB. Para 

minimizar a ocorrência de confusão nas manchas de vegetação, cultura e pastagem pelo 

método da classificação, optamos pela vetorização manual das áreas vegetadas em toda a 

microbacia. Através do shapes foi possível elaborar o mapa de cobertura vegetal e mensurar a 

área e o perímetro de cada fragmento, sendo que essas etapas e o mapa de localização foram 

realizados no mesmo software. Na análise da fragmentação florestal utilizamos a métricas NP 

(Número de fragmentos), essa métricas dará uma compreensão geral do estado de 

conservação da vegetação na microbacia.  

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Diferenças sutis foram observadas na paisagem associadas com as lavouras e pastagens. A 

“Figura 1” apresenta a imagem da cobertura vegetal dos anos de 1986 e 2013. Nesses 27 anos 

pode-se observar uma diminuição da vegetação de 620,365 km² para 411,026 km², de 1986 e 

2013, respectivamente, portanto a cobertura vegetal passou de aproximadamente 51% para 

33% em 2013. A redução da área de vegetação foi devido ao crescimento da atividade 
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agrícola e pecuária na região, observado também pelo censo agropecuário realizado pelo 

IBGE em 2006. 

Segundo Passos (2006), o município de Campo Verde é um dos três polos principais 

na produção agrícola no Estado de Mato Grosso onde o milho e o algodão tem uma posição 

predominante.  

Trabalhos que analisaram o uso e ocupação do solo em chapada dos Guimarães, 

município que a microbacia da Casca ocupa a maior parte, demonstraram o avanço da 

agricultura e pastagem na região. Valério et al. (2009) em um período de 17 anos constatou 

um aumento maior que 230% e 522% na cultura e pastagem, respectivamente. De acordo com 

Borges e Silva (2008) a pastagem no reservatório do manso, localizado no mesmo município, 

cresceu de 61,02% para 71,05% de 1990 a 2005.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Figura 2. Mapa da cobertura vegetal nos períodos estudado na microbacia da Casca – MT. 

A paisagem da microbacia da Casca no período de estudo apresentou um aumento no NP 

de 1986 para 2013 indicando que ocorreu um elevado processo de fragmentação nesses 27 

anos. Na “Tabela 1” pode-se observar a presença de 50 fragmentos da vegetação na paisagem 

de 1986, prevalecendo os fragmentos (42% do total) que apresentam dimensões acima de 50 

ha e apenas 20% tiveram áreas menores que 5 ha. No ano de 2013 a fragmentação reduziu 

notavelmente a área dos fragmentos nos três tamanhos estabelecidos, adquirindo um total de 

145. O NP no intervalo de 5-50 ha aumentou para 40% tornando-se predominante, assim os 

fragmentos com mais de 50 ha diminuíram para 31,72%. 

 Para Valente e Vettorazzi (2002) a área de um fragmento é uma informação de grande 

valor para a análise da paisagem, pois além de ser utilizada como base para o cálculo de 

outros índices, qualquer alteração que possa ocorrer na área de um fragmento pode levar a 

redução do tamanho populacional de espécies, alterando os processos ecológicos, 

comprometendo a biodiversidade. 
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Tabela 1 – Valores relativos da área dos fragmentos da vegetação presente na microbacia da Casca nos 

municípios de Chapada dos Guimarães e Campo Verde – MT. 

4. CONCLUSÕES E SUGESTÕES  

A cobertura vegetal apresenta uma diminuição brusca de um ano para o outro, 

constatando que nesses 27 anos a extensão da utilização do solo para o agronegócio está 

alterando a paisagem e aumentando a quantidades de fragmento na microbacia. 

Os dados analisados na forma de métricas demonstram que a microbacia da Casca 

apresenta uma vegetação bastante fragmentada para o ano de 2013, com maior número em 

fragmentos nas áreas entre 5 - 50 ha, diminuindo as possibilidades de manutenção e 

regeneração da biodiversidade. As referências avaliam como ideais áreas acima de 40 ha para 

uma população sobreviver, demonstrando a importância da conservação das áreas 

remanescentes do bioma Cerrado. As técnicas de Sensoriamento Remoto aliadas aos Sistemas 

de Informações Geográficas constituem uma ferramenta de grande importância para a análise 

da paisagem em microbacia, permitindo o diagnóstico e planejamento de conservação da 

vegetação nessas áreas. 
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Resumo: 

Durante o transporte, os peixes passam por período de intenso estresse, podendo ocorrer 

intenso consumo das reservas de gordura o que leva a redução na intensidade das cores, com 

conseqüente perda da qualidade dos peixes ornamentais. Visando reduzir o estresse durante 

o transporte, foi realizado este experimento, no qual foram avaliadas diferentes 

concentrações de óleo de cravo na sedação de melanotenia maçã. Foram utilizadas 90 

melanotenias maçãs (Glossolepis incisus), com tamanho aproximado de 5cm. Em cada saco 

plástico, contendo 133 mL água (água com eugenol) e 667 mL ar (proporção de 1:5 

água:ar), foram acondicionadas 6 melanotenias. O experimento foi disposto em delineamento 

inteiramente casualizado. Foram 5 tratamentos (0; 2,5; 5; 7,5; 10 mg de eugenol / L de água) 

com três repetições cada. Os resultados dos tempos de sedação dos peixes estão apresentados 

na tabela 1. Através de análise de regressão foi dada a equação y=8,69+8,64x-0,825x², que 

permitiu encontrar a dose de eugenol recomendada para o transporte de melanotenias, que é 

de 5,23mg. 

 

Palavras chave: Peixes ornamentais, Melanotenia maçã, Sedação, Eugenol 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O cultivo de peixes ornamentais é um dos setores mais lucrativos do agronegócio 

“piscicultura”. Segundo MEYERS (2001), o setor da indústria mundial ligada ao agronegócio 

aquarístico movimentou quinze bilhões de dólares na década de 1990, além de ostentar um 

crescimento anual da ordem de 14%.  

Na piscicultura ornamental, um dos principais aspectos da agregação de valor está na 

qualidade aparente dos peixes criados e comercializados, o que engloba desde as técnicas de 

manejo e produção, alocação racional de insumos e serviços, até a despesca e 

comercialização, sendo a conformação corporal e a intensidade de cor apresentada pelos 

animais no momento da comercialização, o que mais pesa na decisão de compra pelo 

consumidor. O que é um ponto positivo na escolha da espécie a ser trabalhada, neste caso a 

melanotaenia maçã, Glossolepis incisus (figura 1). 
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Figura 1 – macho do peixe ornamental melanotaenia maçã, Glossolepis incisus. 

 

Entretanto, um dos grandes problemas enfrentados pelos aqüicultores na comercialização 

dos peixes ornamentais refere-se à aparência apresentada pelas espécies ao chegarem ao 

consumidor final. Já que durante o processo de despesca, depuração, transporte e 

comercialização entre os diferentes elos da cadeia produtiva (aqüicultores, atravessadores, 

atacadistas, distribuidores, lojistas e aquaristas), que a interligam, os peixes passam por 

período de intenso estresse, quer seja em manejo excessivo quer em deficiência alimentar, 

ocorrendo intenso consumo das reservas de gordura o que leva a redução na intensidade das 

cores relacionadas aos pigmentos lipossolúveis, com conseqüente perda da qualidade dos 

peixes ornamentais.  

Tal problema, defrontado corriqueiramente pelos produtores e comerciantes de peixes 

ornamentais, representa uma demanda antiga, sendo extremamente factível e desejável o 

desenvolvimento de técnicas de manejo e rações eficientes na redução do estresse, e que 

aumentem a intensidade das cores, nas fases de terminação e de comercialização. O que 

servirá para melhorar a qualidade do peixe brasileiro frente aos mercados nacional e 

internacional, representando conseqüente agregação de preço e melhoria da renda, 

principalmente aos piscicultores familiares.  

Ojetivou-se com este experimento avaliar o efeito de diferentes concentrações de óleo de 

cravo e seu efeito sedativo em melanotenias maçãs. 

 

2. MATERIAS E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado no Setor de Aqüicultura da UENF. Foram acondicionadas 6 

melanotenias maçãs (Glossolepis incisus), com tamanho aproximado de 5cm, em saco 

contendo 133 mL água (água contendo diferentes doses de eugenol) e 667 mL ar (proporção 

de 1:5 água:ar), adaptado de KUBITZA (1999).  

O experimento foi disposto em delineamento inteiramente casualizado e os tratamentos, 

aos quais os peixes foram submetidos tiveram três repetições cada, encontram-se descritos na 

tabela 1. 

 

Tabela 1 - Concentrações de eugenol (mg L
-1

) 

 

Tratamentos (mg de eugenol/L) 0 2,5 5 7,5 10 

 

Solução de eugenol 20% em álcool 0 0,125 0,250 0,375 0,500 
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etílico (ml/10L) 

 

Água (L) 10 9,875 9,750 9,625 9,500 

 

Os parâmetros observados nesse experimento foram o comportamento dos peixes (1 

natação normal; 2 irritabilidade – desconfortável; 3 tranqüilidade –ideal; 4 em estado de 

sedação profunda e 5 morte), observados a cada 6 horas, do início do experimento até 

completadas 72 horas; sobrevivência e velocidade de recuperação; comparação entre as cores 

iniciais (final alimentação e início da depuração) e finais dos peixes (após 12 horas de 

aclimatação).  

As variáveis analisadas foram: sobrevivência e velocidade de recuperação dos peixes por 

tratamento. Os resultados desse experimento foram analisados pelo teste F, ao nível de 5% de 

probabilidade. Foi procedida análise de regressão para definir qual a melhor faixa de 

concentração do eugenol a ser utilizada para minimizar o estresse durante o transporte das 

melanotenias. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Os resultados dos tempos de sedação dos peixes, frente as diferentes doses de eugenol na 

água de transporte, estão apresentados na tabela 2. 

 

Tabela 2 – Tempos de sedação em diferentes doses de eugenol 

 

Tratamento 0 2,5 5 7,5 10 

Média 9,7 

a 

19,5 

b 

42,3 

c 

18,0 

b 

15,3 

ab 

Médias seguidas de letras iguais não diferem pelo teste Tukey (P>0,05) 

 

COOKE et al (2004) estudando o efeito de comportamento e da resposta fisiológica do 

peixe (Micropterus salmoides) sob diferentes concentrações de óleo de cravo (0 a 20mg L
-1

) 

expostos a condições reais de transporte em caminhão, observaram que dosagens entre 5 e 

9mg L
-1

, proporcionaram os melhores efeitos sedativos, resultando na redução da freqüência 

cardíaca, mantendo o equilíbrio e que ao serem transferidos para água limpa recuperam-se 

rapidamente.  

HUERGO & SATO (2002), avaliando o efeito de diferentes concentrações de óleo de 

cravo para indução à anestesia em tilápia nilótica Oreochromis niloticus, observaram que a 

concentração de 60mg L
-1

 foi suficiente para anestesiar peixes com peso médio de 92,4g em 

15326,4s, sendo esta a menor concentração que possibilitou anestesia em tempo inferior a 

180s, entretanto, ressalta que apenas na concentração de 20mg L
-1

 os peixes se restabeleceram 

em menos de 300s.  

ROUBACH et al (2005), estudaram o uso de dosagens de eugenol (35, 50, 65, 85, 100 e 

135mg L
-1

) como anestésico para juvenis de tambaqui Colossoma macropomum. Os autores 

verificaram que a dose 65mg L
-1

 de eugenol foi adequada para induzir à anestesia até o estado 

cirúrgico e a exposição nesta dose por até 30 minutos não causa mortalidade.  

PALIĆ et al. (2005), avaliaram a eficiência de três anestésicos (75mg L
-1 de 

MS222, 4mg 

L
-1 

de MTMD e 30mg L
-1

de eugenol) em grupos de peixes da espécie Pimephales promelas 

com estresse induzido e observaram seus efeitos na redução do estresse sobre eles. Os autores 

concluíram que o eugenol e o MTMD reduzem o estresse induzido, enquanto o MS222 não. 
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4. CONCLUSÕES 

 

A dose de eugenol encontrada para o transporte de melanotênias é de 5,23 mg. 
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Resumo: O objetivo do presente trabalho foi o desenvolvimento e avaliação sensorial de biscoitos 

tipo amanteigados enriquecidos com diferentes níveis de farinha de casca de manga da variedade 

Tommy Atkins e mamão da variedade formosa maduros. Para a produção das farinhas foram 

utilizadas mangas e mamões previamente lavados e higienizados, seguido de secagem e trituração das 

cascas. No preparo dos biscoitos tipo amanteigados houve a substituição em 5%, 10% e 20% da 
farinha de trigo por farinha da casca de manga (formulação 1) e de mamão (formulação 2). Na 

análise sensorial, quarenta provadores, entre servidores e discentes do IFMT Campus Cuiabá-Bela 

Vista, avaliaram de forma global os biscoitos amanteigados por meio de teste de aceitação com 
escala hedônica (método afetivo) com nove pontos. Todas as amostras de biscoito tiveram uma boa 

aceitabilidade, sendo a com 5% de substituição a com melhor avaliação para a formulação 1, e 10% 

de substituição a mais aceita para a formulação 2. Esses resultados permitem concluir que com o 

aproveitamento integral é possível produzir alimentos com uma boa aceitação, aliado com a 
diminuição do desperdício e enriquecimento nutricional da alimentação humana. 

 
Palavras-Chave: Aproveitamento integral, Farinhas de cascas, Biscoitos, Análise sensorial 

 

1 INTRODUÇÃO 

O desconhecimento dos princípios nutritivos do alimento pela população, bem como o 

seu não aproveitamento, ocasiona o desperdício de toneladas de recursos alimentares. O 

desperdício é um grave problema que deve ser resolvido na produção e distribuição de 

alimentos, principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como, por 

exemplo, no Brasil. O crescimento da população mundial, mesmo que amparado pelos 

rápidos avanços da tecnologia, evidencia que o desperdício de alimentos é uma atitude 

injustificável. (SESC, 2003) 

Os resíduos provenientes de várias frutas, leguminosas e hortaliças são, geralmente, 

descartados pelas indústrias, mas que poderiam ser aproveitados como fonte alternativa de 

nutrientes e de fibras alimentares. Assim sendo, estes resíduos poderiam funcionar como base 

de incremento de produtos alimentícios ou para desenvolvimento de novos produtos. 

(SANTOS, 2013) 

Segundo Santos (2013), o Brasil é o sétimo produtor mundial de manga (Mangifera 

indica L.) e, dentre as cultivares de importância comercial, a Tommy Atkins é a mais plantada 

e exportada pelo país. Já na produção de mamão (Carica papaya L.), a EMBRAPA (2013) diz 

que o Brasil se destaca como o segundo maior produtor, superado apenas pela Índia. Essas 

duas frutas são muito consumidas, porém o seu aproveitamento não é integral e partes que são 

descartadas, como as cascas, poderiam ser utilizadas para preparação de farinhas ricas 

nutricionalmente. Os biscoitos do tipo amanteigados são alimentos de consumo rápido, e 
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geralmente, possuem baixo valor nutricional, e o uso dessas farinhas é uma boa alternativa 

para enriquecer esse alimento. 

Ante ao exposto, o objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de biscoitos tipo 

amanteigado enriquecidos com diferentes níveis de farinha da casca de manga da variedade 

Tommy Atkins e mamão maduros, com posterior avaliação da preferência sensorial desses 

biscoitos enriquecidos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

As mangas (Mangifera indica L.) da variedade Tommy atkins e mamões (Carica papaya 

L.) da variedade formosa foram lavados em água corrente para retirada das sujidades, 

mergulhadas em solução clorada por cerca de 5 minutos e, em seguida lavadas, novamente em 

água corrente para retirada do excesso de cloro. As cascas foram retiradas manualmente com 

auxílio de facas higienizadas para a produção das farinhas. Em seguida, as cascas foram secas 

em forno convencional a 180ºC por cerca de duas horas, com posterior trituração em 

liquidificador, peneiramento e armazenamento em recipiente plástico descontaminado num 

local seco e arejado.  

Os ingredientes para o preparo dos biscoitos tipo amanteigados foram manteiga, açúcar, 

ovo, farinha de trigo e diferentes níveis de substituição (5%, 10% e 20%) da farinha de trigo 

por farinha da casca de manga (formulação 1) e mamão (formulação 2), com aquecimento em 

forno convencional a 180ºC por 20 minutos (Figura 1).     

(A)                                                                               (B)                                                                         
Figura 1: Biscoitos do tipo amanteigado com 5%, 10% e 20% de farinha de casca de mamão (A) e 

de manga (B) 

 

A análise sensorial consistiu de um teste de aceitação com escala hedônica (método 

afetivo) com nove pontos, variando de “desgostei extremamente” a “gostei extremamente” 

com quarenta provadores voluntários de servidores e discentes do IFMT- Campus Cuiabá - 

Bela Vista que avaliaram de forma global os biscoitos amanteigados. Antes de efetuar a 

avaliação sensorial, os provadores receberam e assinaram um termo de consentimento e de 

esclarecimento com informações sobre o trabalho. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados obtidos pela analise sensorial dos biscoitos enriquecidos com as farinhas de 

casca de mamão e de manga estão representados na Figura 2.  
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Figura 2: Resultados obtidos na analise sensorial do biscoito do tipo amanteigado enriquecido 

com farinha de casca de mamão (A) e de manga (B). 

 

Com base nesses dados foi possível observar que o biscoito com farinha de casca de 

mamão obteve uma boa aceitação nas três amostras, sendo o biscoito com substituição de 

10% o mais bem avaliado entre os provadores. Já para o biscoito com farinha da casca da 

manga a amostra com 5% de substituição foi a mais bem aceita. 

Os resultados também foram avaliados estatisticamente por meio da análise de variância 

(ANOVA) e do teste de médias de Tukey (p=0,05), conforme apresentado na Tabela 1. Todas 

as amostras tiveram boa aceitabilidade para o parâmetro aparência global. Para os biscoitos 

com farinha de casca de mamão as amostras com 5% e 10% de substituição não diferiram 

significativamente entre si. Já nos biscoitos com farinha de casca de manga, o mesmo perfil 

foi observado para as amostras com 10% e 20% de substituição. 

 
Tabela 1: Médias das notas atribuídas pelos provadores para aparência global dos biscoitos 

Biscoito com farinha de casca de mamão 

Amostra  Média (ANOVA) Média (TESTE DE TUKEY) DMS 

Amostra 5% 7,5 7,50 a 

0,61 Amostra 10% 7,75 7,75 a 

Amostra 20% 6,675 6,68 b 

Biscoito com farinha de casca de manga 

Amostra  Média (ANOVA) Média (TESTE DE TUKEY) DMS 

Amostra 5% 8,35 8,35 a 

0,55 Amostra 10% 7,625 7,63 b 

Amostra 20% 7,2 7,20 b 

* Letras iguais indicam que, no nível de 5% de significância, não há diferença entre as médias. 

DMS: Diferença mínima significativa (5%) entre as médias de acordo com o Teste de Tukey 

 

Lima et.al. (2008) determinou a composição proximal das farinhas da casca e da semente 

de mamão dos tipos papaya e formosa e verificou a possibilidade do reaproveitamento destes 

resíduos de frutas para a elaboração de produtos alimentícios. Porém, o uso destas farinhas no 

enriquecimento de alimentos apresenta poucos trabalhos disponíveis na literatura.  

No caso da manga, Mendes (2013), desenvolveu biscoitos tipo cookies formulados com 

substituição parcial da farinha de trigo por farinha de casca de manga e de abacaxi, e ambos 

apresentaram grau de preferência entre preferência igual a referência (cookies de farinha de 

trigo) e ligeiramente melhor que a referência para sabor e textura quando substituídos por 

10% de farinha de casca de frutas. 

 

(
(A) 

 

(B) 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A substituição parcial da farinha de trigo pelas farinhas de casca de manga Tommy 

Atkins e de mamão formosa na elaboração de biscoitos do tipo amanteigado apresentou uma 

boa aceitabilidade entre os provadores avaliados. Neste contexto, o uso de farinhas de casca 

de frutas pode ser uma alternativa nutricional a ser aplicada em diferentes produtos 

alimentícios, especialmente de panificação. Outro ponto a ser destacado é que grande parte 

dos nutrientes presentes nas frutas estão nas cascas, ou seja, o uso das mesmas pode contribuir 

para o desenvolvimento de alimentos mais saudáveis do que os alimentos que utilizam apenas 

a farinha de trigo comum. Aliado a isso, o aproveitamento integral das frutas permite a 

diminuição do desperdício de alimentos uma vez que estão sendo utilizados resíduos que 

seriam descartados tanto pelas indústrias quanto em residências.  
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Resumo: O iogurte é um alimento obtido por fermentação, tradicionalmente presente na mesa dos 

consumidores em todo o mundo. Os iogurtes têm sido reformulados para incluir linhagens vivas de L. 

acidophilus e espécies de Bifidobacterium além dos organismos da cultura tradicional. O extrato 

hidrossolúvel de soja (EHS) é um alimento rico em proteína da soja, isoflavonas, saponinas, ácido 

fítico, fitoesterol, além de ácidos fenólicos, constituindo desta maneira fonte de nutrientes para o ser 

humano. O objetivo do trabalho foi avaliar a aceitação sensorial e as características físico-químicas 

do iogurte de banana, formulado com culturas lácticas tradicionais  e probióticas, suplementado com 

extrato hidrossolúvel de soja. A massa do Iogurte foi preparada com 8% de sacarose e 0,2% de 

culturas lácticas tradicionais e probióticas e 2% de EHS. Em seguida foram preparadas as 

formulações: F1=5, F=10 e F3=15% do preparado de banana nanica respectivamente. Foram 

realizadas análises de pH, acidez titulável, umidade, cinzas e proteína. A análise sensorial foi 

realizada através de escala hedônica de 9 pontos, realizadas no 7º e 21º dia com 80 provadores não 

treinados. Foi observado nos resultados obtidos variação de acidez entre tratamentos de 0,72 a 0,96; 

pH de 4,2 a 4,3; umidade de 77,7 a 80,3; cinzas de 0,71 a 0,77 e proteína de 2,65 a 3,1. A F3 

destacou-se com 83% de aceitabilidade para os tributos cor, sabor, aparência e impressão global em 

termos de valores absolutos. Os resultados foram submetidos ao teste de Tukey ao nível de 5%.  

 

Palavras-chave: Bifidobacterium; banana; sensorial. 
 

1- INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é o segundo maior produtor mundial de banana, responsável por cerca de 9,5 % da 

produção mundial (PINHEIRO et. al., 2007). Embora figure como um grande produtor e consumidor 
de bananas, a bananicultura nacional apresenta sérios problemas nas fases de produção e pós-colheita, 
que limitam a sua inserção no mercado internacional. As perdas de banana em países em 
desenvolvimento variam de 20% a 80% da produção. A alta perecibilidade da fruta e dificuldades em 
seu armazenamento são os principais fatores responsáveis por essas perdas (TADINI et al., 2013). Sua 
utilização como saborizante natural de iogurte é uma alternativa para evitar tal desperdício. 

Iogurte é um produto lácteo com grande aceitabilidade pelos consumidores e seu consumo é 
considerado um hábito saudável pela maioria da população, a inclusão de ingredientes probióticos e 
prebióticos neste produto é facilitada, em função da facilidade de incorporação na massa (MORETTI, 
2009). Iogurte é o leite fermentado cuja fermentação se realiza com cultivos proto-simbióticos de 
Streptococcus thermophilus e Lactobacillus delbrueckii subsp.bulgaricus, que podem ser 
complementados por outras bactérias ácido-láticas que contribuam de maneira benéfica nas 
características do produto final (Brasil, 2000). 

A soja pertence à família das leguminosas e se destaca por ser rica em proteínas, lipídeos, fibras, 
isoflavonas, sais minerais e vitaminas do complexo B, além de ser uma fonte de proteína saudável. 
Apresenta baixo índice de colesterol e possui fitoquímicos que auxiliam no combate ao câncer e 
diminuem o índice de doenças cardiovasculares. Por este motivo, o seu consumo deve ser incentivado 
(TRUCOM, 2005). 
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Probióticos são microrganismos vivos, que quando administrados em quantidades adequadas, 
conferem benefícios à saúde do hospedeiro (FAO/WHO, 2001). Para ser adicionado ao leite com 
sucesso, deve apresentar boa qualidade tecnológica, proporcionar adequada multiplicação no meio, 
não interferir nas propriedades sensoriais do produto e serem viáveis durante o armazenamento 
(OLIVEIRA et al., 2014). 

No setor de alimentos, a análise sensorial é de grande importância por avaliar a aceitabilidade 
mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte inerente ao plano de controle de qualidade de 
uma indústria. É por meio dos órgãos dos sentidos que se procedem tais avaliações, e, como são 
executadas por pessoas, é importante um criterioso preparo das amostras testadas e adequada aplicação 
do teste para se evitar influência de fatores psicológicos, como, por exemplo, cores que podem remeter 
a conceitos pré-formados. 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT define Análise Sensorial como a disciplina 
científica usada para evocar, medir, analisar e interpretar reações das características dos alimentos e 
materiais como são percebidas pelos sentidos da visão, olfato, gosto, tato e audição (ABNT, 1993). 

Os métodos sensoriais podem ser divididos em analíticos (discriminativos e descritivos) e 
afetivos. Os métodos analíticos são utilizados em avaliações em que é necessária a seleção e/ou 
treinamento da equipe sensorial e em que é exigida uma avaliação objetiva, ou seja, na qual não são 
consideradas as preferências ou opiniões pessoais dos membros da equipe, como ocorre com os testes 
afetivos. Os métodos discriminativos são aqueles que estabelecem diferenciação qualitativa e/ou 
quantitativa entre amostras (ABNT, 1993). Nos testes discriminativos, os julgadores de uma equipe 
atuam como instrumentos para detectar pequenas diferenças, podendo ser do tipo que avalia a 
diferença global entre amostras, ou do tipo direcional, onde o julgador indica se existe diferença em 
um determinado atributo (MEILGAARD et al., 1987) 

Os métodos afetivos são importantes, pois acessam diretamente a opinião (preferência e/ou 
aceitabilidade) do consumidor já estabelecido ou potencial de um produto, sobre características 
específicas do produto ou idéias sobre o mesmo e, por isso são também chamados de testes de 
consumidor (MEILGAARD et al., 1987). 

A qualidade sensorial do alimento e a manutenção da mesma favorecem a fidelidade do 
consumidor a um produto específico em um mercado cada vez mais exigente. Com base nesses 
aspectos e considerando a importância da qualidade sensorial, objetivo do trabalho foi avaliar a 
aceitação sensorial e as características físico-químicas do iogurte de banana, formulado com culturas 
lácticas tradicionais (Streptococcus salivarius ssp. thermophilus e Lactobacillus delbrueckii 

ssp.bulgaricus) e probióticas, ( Bifidobacterium)  suplementado com extrato hidrossolúvel de soja 
(EHS) - (Glicine Max L. Merril). 

 
2- MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Foi utilizado leite esterilizado com teor de gordura padronizado em 3%, obtido no município de 

Cuiabá. O extrato de soja, banana e açúcar foram adquiridos no mercado local. O fermento láctico 
tradicional e probiótico foram adquiridos em Juiz de Fora - MG. Foram realizados três tratamentos de 
iogurte com 8% de sacarose e T1=1; T2=1,5 e T3=2% de EHS e 5,10 e 15% preparado de banana 
nanica respectivamente, além de 0,2% de fermento láctico tradicional e 0,2% de fermento láctico 
probiótico com três repetições para cada tratamento.  

As análises físico-químicas foram: Acidez titulável: expressa em ácido láctico, determinada por 
titulação (AOAC, 1995); pH: determinado utilizando-se o pHmetro digital Micronal, modelo 320, com 
eletrodo de vidro combinado (IAL, 2008). Cinzas (IAL, 2008); proteína (IAL, 2008); umidade 
(IAL,2008). 

Para analise sensorial do iogurte, através do método afetivo, utilizou-se escala hedônica 
estruturada mista de nove pontos (Gostei extremamente a Desgostei extremamente). Os provadores 
não treinados receberam aproximadamente 40 mL de cada amostra com temperatura entre 4 - 8ºC em 
copos de plástico descartáveis com capacidade para 50 mL, codificados com números aleatórios de 
três dígitos para que os mesmos fizessem seus julgamentos sobre os seguintes critérios: aparência, cor, 
sabor, textura, avaliação global e intenção de compra. As análises foram feitas por 80 provadores não 
treinados. As médias foram comparadas pelo teste de Tukey em nível de 5% de probabilidade.  
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3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os valores determinados de acidez, pH, umidade, cinza e proteína durante o processo de obtenção 
do iogurte, podem ser visualizados na Tabela 1. 

Tabela 1 – Características físico-químicas do iogurte com EHS, banana nanica e células 
probióticas 

 Acidez pH Umidade Cinzas Proteína 
T1 0,961a 4,22c 80,37a 0,71a 3,06a 

T2 0,941a 4,28b 78,43b 0,74a 3,05a 
T3 0,724b 4,5a 77,73c 0,77a 3,12a 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si no teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 

Verificou-se que houve diferenças estatística no pH das amostras analisadas. No entanto foi 
observado também, que as amostras dos três tratamentos se encontravam abaixo do limite de 4,6 de 
pH considerado ideal na fabricação de iogurte. Segundo Umbelino et al. (2001), a fermentação deve 
ser interrompida quando o valor de pH do produto atinge valores na faixa de 4,40 a 4,50, quando 
submetido à temperatura de 42ºC, porém, conforme o mesmo autor, o pH considerado ótimo para 
formação de gel com extrato hidrossolúvel de soja é de 4,50 à 4,60. 

 Conforme os resultados obtidos, verificou-se que os valores de acidez titulável em todas as 
amostras analisadas dos T1 e T2 encontravam-se acima da faixa ideal de acidez (0,70-0,72% de ácido 
lático), apresentando valores entre 0,94 a 0,96 g acido láctico/100 g, enquanto as amostras do T3 foi 
de 0,72% de ácido láctico/100 g, estando dentro do que determina a legislação. Miguel et al. (2010), 
que ao analisar a ATT de iogurte de soja, sabor morango, enriquecido com minerais, obtiveram 
valores entre 0,41 à 0,72g acido láctico/100g, evidenciando a normalidade das reações de fermentação. 

Para Aldrigue et al. (2002), a umidade de um alimento está relacionada com sua estabilidade, 
qualidade e composição e pode afetar o armazenamento, a embalagem e o processamento. O teor de 
umidade do iogurte apresentou média igual de 77,73 a 80,37%. Trindade et al. (2001) relatam 
percentuais de umidade entre 89,00 e 91,20%, valores acima do resultado obtido neste trabalho. 

O teor de cinzas de um alimento representa o conteúdo mineral que permanece após a queima 
de matéria orgânica de uma amostra (Aldrigue et al., 2002). O iogurte apresentou teor de cinzas de 
0,71 a 0,77% entre os tratamentos, apresentando-se um pouco maior em relação ao valor do leite 
descrito segundo o RIISPOA no artigo 476 (BRASIL, 1998), que é de 0,7%. Segundo Oliveira (1988), 
as cinzas podem ser consideradas como uma medida geral de qualidade de alimentos, uma vez que 
maiores teores de cinzas retratam maiores teores de minerais, sendo as cinzas solúveis mais desejáveis, 
já que as insolúveis representam metais. O teor de proteína encontrado entre os tratamentos do iogurte 
foi de 3,0%, apresentando-se abaixo do teor de proteína tanto do leite que segundo o RIISPOA no 
artigo 476 (BRASIL, 1998), apresenta 3,6%, como no iogurte natural descrito na tabela Taco (2006) 
que apresenta valores também acima do valor encontrado na análise em questão, valor esse descrito 
em 4,1%. A diminuição do teor de proteína pode estar relacionada com a composição desbalanceada 
na dieta do gado ou com a padronização de gordura do leite utilizado. 

Na tabela 2, são apresentados os resultados da avaliação sensorial do iogurte. 
Tabela 2 apresenta os resultados obtidos para o teste das formulações de iogurte. 

 Cor Odor Sabor Textura Aparência IG  Geral 
T1 7,48a 6,63a 6,51a 6,88a 6,97a 6,90b  6,90a 

T2 7,39a 6,60a 6,73a 6,79a 7,04a 6,93b  6,93a 

T3 7,51a 7,16a 7,16a 6,96a 7,32a 7,49a  7,14a 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si no teste 
de Tukey em nível de 5% de probabilidade. 

Os resultados obtidos no teste de aceitação dos três tratamentos não diferiram 
significativamente (p < 0,05) para nenhum dos atributos. Em relação à impressão global, o tratamento 
3 diferiu significativamente (p < 0,05) dos demais. Considerando que os tratamentos não diferiram 
significativamente entre si pode-se afirmar que, sob o ponto de vista sensorial, todas as formulações 
apresentaram aceitação equivalente em termos dos atributos. Entretanto, cabe ressaltar que o 
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tratamento 3 obteve os melhores resultados para cor, sabor, aparência e impressão global em termos de 
valores absolutos. Na avaliação geral do produto como mostra a Tabela 2, é possível notar que as 
médias obtidas para os três tratamentos foram satisfatória e denotam a aceitação ao produto pelos 
julgadores. Sendo assim, o iogurte saborizado com banana nanica apresenta-se como alternativa 
inovadora de alimento, bem como de sobremesa, onde a combinação revela sabor agradável e 
diferente dos comumente encontrados em supermercados onde prevalecem os sabores de morango, 
coco, ameixa.  

 
4- CONCLUSÃO 

 
 Com base nos dados apresentados é possível concluir que o “iogurte” com extrato 
hidrossolúvel de soja e células probióticas pode ser considerado uma opção para o consumo de 
derivados de soja. Além da polpa de banana nanica mostrar-se como uma alternativa para ampliar as 
opções de sabores de frutas tropicais em produtos industrializados e tão populares como o iogurte. 
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Resumo:Doces cremosos de frutas ou frutos e até hortaliças são produtos elaborados a 

partir desses vegetais inteiros ou em partes, obtidos por cocção, concentração ou outros 

processos tecnológicos, considerados seguros para a produção de alimentos. O objetivo do 

trabalho foi desenvolver um doce de tomate (Lycopersicon escullentum) combinado com 

pimenta dedo-de-moça (Capsicum baccatum L. var. pendulum) e coco (Cocos nucifera L). 

Foram realizados três tratamentos com três repetições cada T1= 70% de polpa, 25% 

sacarose, 4% de coco, 1% de pimenta dedo-de-moça, pectina e ácido cítrico; T2= 60% de 

polpa, 35% sacarose, 4% de coco, 1% de pimenta dedo-de-moça, pectina e ácido cítrico;T3= 

80% de polpa, 15% sacarose, 4% de coco, 1 de pimenta dedo-de-moça, pectina e ácido 

cítrico. Foram determinados teores de sólidos solúveis, acidez titulável e pH além de análise 

sensorial utilizando-se escala hedônica estruturada mista de nove pontos (Gostei 

extremamente a Desgostei extremamente), através de 68 provadores não treinados com idade 

entre 17 a 53 anos. As análises foram realizadas de 7 em 7 dias até 35º dia. As médias de pH 

entre os tratamentos ao longo dos 35 dias  variou de 4,3 a 4,4; Acidez titulável entre os 

tratamento variou de 0,64 a 0,78%. Os valores médios de ºBrix foi de 68 a 82% entre os 

tratamentos durante o período de armazenamento. O T3 obteve as melhores notas de 

aceitação sensorial para todos os atributos. 

Palavras-chave: Avaliação sensorial, hortaliça, fruta 

 

1- INTRODUÇÃO 

Doces cremosos de frutas ou frutos e até hortaliças são produtos elaborados a partir 
desses vegetais inteiros ou em partes, obtidos por cocção, concentração ou outros processos 
tecnológicos, considerados seguros para a produção de alimentos. O tomate é um vegetal 
importante do ponto de vista nutricional devido à sua composição rica em vitaminas, sais 
minerais e à presença de carotenóides (BOHM,2001). Segundo Esteves (2011) a Organização 
Mundial da Saúde recomenda consumo diário de quatrocentos gramas de frutas e hortaliças a 
fim de garantir o suprimento de vitaminas, sais minerais e fibras necessários para a proteção 
da saúde e diminuição do risco de ocorrência de várias doenças. Porém, no Brasil, as frutas e 
hortaliças não ocupam lugar de destaque no prato do consumidor, tendo em vista que apenas 
18,9% dos brasileiros conseguem cumprir estas recomendações (ESTEVES, 2013). Um dos 
fatores que influenciam a baixa ingestão de vegetais é a falta de hábito de consumi-los desde a 
infância, o que poderia ser minimizado com o desenvolvimento de produtos mais atrativos do 
ponto de vista sensorial (ESTEVES, 2013).  

O tomate é classificado como fruto climatérico e está entre os produtos agrícolas 
recordistas em perdas, em razão da sua elevada perecibilidade. Deve-se atentar em práticas 
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culturais que contribuam para maior vida de prateleira dos frutos. O complexo processo de 
maturação dos frutos é controlado geneticamente e coordenado por uma série de alterações 
fisiológicas e bioquímicas que afetam, principalmente, o sabor, flavor, cor e textura. O 
amadurecimento caracteriza-se por uma sequência de alterações sincronizadas e evidenciadas 
por mudanças na taxa respiratória, produção de etileno, síntese de carotenóides, 
desenvolvimento de flavor e alteração na textura (CHITARRA e CHITARRA, 2005).O 
Tomate é um produto que pode ser encontrado com facilidade em quase todos os meses do 
ano, porém durante o período da safra é comum ocorrer um grande desperdício por falta de 
aproveitamento para elaboração de derivados. Uma alternativa ao desperdício é a utilização 
dessa hortaliça associada a outros vegetais que possam intensificar ou melhorar as 
características sensoriais do mesmo. O objetivo do trabalho foi desenvolver um doce de 
tomate (Lycopersicon escullentum) combinando de três elementos diferente: tomate, pimenta 
dedo-de-moça (Capsicum baccatum L. var. pendulum) e coco (Cocos nucifera L). 

 
2- MATERIAL E MÉTODOS 

 
O experimento foi desenvolvido no laboratório móvel do IFMT – Bela Vista, com tomate 

tipo mesa, pimenta dedo-de-moça e amêndoa de coco, sacarose, pectina e ácido cítrico 
adquiridos no mercado local. Foram realizados três tratamentos com três repetições cada T1= 
70% de polpa, 25% sacarose, 4% de coco, 1% de pimenta dedo-de-moça, pectina e ácido 
cítrico; T2= 60% de polpa, 35% sacarose, 4% de coco, 1% de pimenta dedo-de-moça, pectina 
e ácido cítrico;T3= 80% de polpa, 15% sacarose, 4% de coco, 1 de pimenta dedo-de-moça, 
pectina e ácido cítrico. Análises físico-químicas: foram determinados teores de sólidos 
solúveis totais (SST) expresso em °Brix, através da leitura direta em refratômetro portátil 
digital, corrigindo-se os resultados em relação à temperatura das amostras, acidez titulável e 
pH por meio de leitura direta em pH-metro de bancada. Todas as determinações foram 
realizadas com três repetições, seguindo as normas do Instituto Adolfo Lutz (2008). Para 
analise sensorial do doce utilizou-se escala hedônica estruturada mista de nove pontos (Gostei 
extremamente a Desgostei extremamente). Os provadores não treinados receberam 
aproximadamente 15 g de cada amostra em copos de plástico descartáveis com capacidade 
para 50 mL, codificados com números aleatórios de três dígitos para que os  mesmos fizessem 
seus julgamentos sobre os seguintes critérios: aparência, cor, sabor, textura, avaliação global e 
intenção de compra. As análises foram feitas por 68 provadores não treinados. As médias 
foram comparadas pelo teste de Tukey a nível de 5% de probabilidade.  

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Entende-se por pH uma medição da concentração hidrogeniónica. Uma das 

características que o doce de tomate deve ter é que o valor de pH não exceda 4,5, de forma a 
constituir um fator de conservação e de estabilidade em termos microbiológicos e 
bioquímicos. As médias de pH entre os tratamentos ao longo dos 35 dias  variou de 4,3 a 4,4, 
não havendo diferença estatística entre os tratamentos. Estes resultados indicam que o produto 
ficou estável uma vez que os valores obtidos são inferiores a 4,5. De acordo com 
Regulamento (CEE) 1764/84, é desejável ter um pH inferior a 4,5 para impedir a proliferação 
de microrganismos no produto final, o que foi cumprido nesta avaliação do produto. O pH e a 
acidez, é um parâmetro não só importante para assegurar a segurança alimentar do produto 
mas também do ponto de vista da qualidade e da sua aceitação pelo consumidor. 
Efetivamente, se o produto à base de tomate se revela com um pH muito baixo, e com uma 
elevada acidez, este pode ser rejeitado para o consumo. Por esse motivo, no processamento do 
tomate é habitualmente especificado o intervalo de 4,2-4,3 no produto final, de forma a 
garantir a segurança e a qualidade do produto (Anthon e Barrett, 2012). A determinação da 
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acidez titulável é um parâmetro de qualidade importante no processamento do tomate. A 
acidez do produto contribui para o sabor e aroma, e o seu valor indica a quantidade de ácidos 
orgânicos presentes (Anthon e Barrett, 2012). Os ácidos orgânicos são produtos 
intermediários do metabolismo respiratório dos frutos (Roca, 2009). As médias entre os 
tratamento variou de 0,64 a 0,78%. Os valores obtidos são ligeiramente inferiores aos valores 
obtidos por Anjos et al. (2003), que referem o intervalo de valores de 0,64-0,88% em purê de 
tomate. Os valores de acidez observados são inferiores aos valores reportados por Safdar et al. 
(2010) que indica, valores iniciais de acidez titulável de 1,7%. É importante ressaltar que se 
trata de produtos diferentes, sendo que o analisado por Safdar et al. (2010) é um concentrado 
de tomate e o nosso produto é associado a outros vegetais. 

A oscilação dos valores médios de ºBrix foi de 68 a 82% entre os tratamentos durante o 
período de armazenamento. Não se verificou uma tendência de aumento ou redução com o 
armazenamento. Significa, portanto, que os açúcares presentes no produto não sofreram 
alteração ao longo do armazenamento, já que os açúcares representam a maior parte dos 
sólidos solúveis. 

Os resultados obtidos no teste de aceitação dos três tratamentos estão apresentados na 
Tabela 1. Diferiram significativamente (p < 0,05) para os atributos odor e sabor. Em relação à 
impressão global, o tratamento 3 diferiu significativamente (p < 0,05) dos demais. 

 
Tabela 1. Resultados obtidos para o teste de aceitação dos tratamentos do doce de 

tomate. 
 

 Cor Odor Sabor Textura Aparência Geral 
T1 7,51a 6,73b 6,51b 6,78a 6,97a 6,90b 

T2 7,54a 6,69b 6,63b 6,79a 7,04a 6,93b 

T3 7,59a 7,16a 7,16a 6,86a 7,32a 7,20a 

As médias seguidas pela mesma letra na mesma coluna não diferem estatisticamente entre si no teste 
de Tukey ao nível de 5% de probabilidade. 
 

Quando comparadas os tratamentos pode-se verificar que o atributo cor, odor, sabor e 
aparência tiveram as maiores notas nas três formulações. O processamento térmico do tomate 
rompe a parede dos cloroplastos libera o licopeno, melhorando sua biodisponibilidade e 
aumenta a coloração vermelha gerando uma melhor aceitabilidade. 

 
4- CONLUSÃO 

 
 O tomate por ser um fruto com baixo valor calórico e alto valor nutricional contendo 
vitaminas, minerais e licopeno pode ser utilizado como ingrediente de varias preparações, 
inclusive doce. Diante dos resultados da avaliação da aceitabilidade sensorial do doce de 
tomate apresentado, demonstrou-se a grande potencialidade deste produto como uma maneira 
de incentivar o consumo de vegetais pela população e ainda evitar desperdício dessa hortaliça 
em época de safra. 
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Resumo: Dentre o segmento de bebidas, destaca-se o crescente interesse da sociedade pelos 

sucos e polpas. As frutas e vegetais consistem em fonte nutricional de vitaminas, minerais, 

carboidratos solúveis e outros componentes importantes. Os sucos tropicais como o de caju 

(Anacardium occidentale, L.), maracujá (Passiflora, spp.) e goiaba (Psidium guajava, L.) são 

definidos pela legislação brasileira através da Instrução Normativa nº 12/03. O objetivo 

deste trabalho foi analisar parâmetros físico-químicos e microbiológicos de sucos de caju, 

maracujá e goiaba, de três diferentes marcas comercializadas na cidade de Cuiabá-MT e 

compará-los com os padrões exigidos pela legislação federal vigente. Foram analisados 

quanto ao pH, acidez titulável e os sólidos solúveis totais (ºBrix) e coliformes totais. 

Observou-se que os sucos de caju apresentaram valores de pH entre 3,18 a 3,69. A acidez 

expressa em ácido cítrico variou entre 0,71 e 1,08 g/100g. Os teores de sólidos solúveis 

revelaram variação no intervalo de 9,6 ºBrix a 11,5 ºBrix. Nos sucos de maracujá o pH 

variou entre de 2,72 a 2,98, entre as marcas. A acidez titulável variou de 2,79 a 3,7g/100g. 

Os teores de sólidos solúveis entre10,3 a 11,6 ºBrix. Para o sabor goiaba o pH encontrado foi 

de 3,26 a 3,53; os sólidos solúveis totais entre 6,0 a 7,6; a acidez total em ácido cítrico entre 

0,68 a 0,82 g/100g e ausência de coliformes totais em todas as amostras. Todas as amostras 

dos diferentes sucos analisadas encontravam-se de acordo com os parâmetros físico-

químicos e microbiológicos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 12/03 do Ministério da 

Agricultura. 

 
Palavras-chave: suco, fruta, maracujá 

 

1- INTRODUÇÃO 

 

Dentre os principais avanços do segmento de bebidas, destaca-se o crescente interesse da 

sociedade pelos sucos e polpas. As frutas e vegetais consistem em fonte nutricional de 

vitaminas, minerais, carboidratos solúveis e outros componentes importantes. Os sucos 

tropicais como o de caju (Anacardium occidentale, L.), maracujá (Passiflora, spp.) e goiaba 

(Psidium guajava, L.) são definidos pela legislação brasileira através da Instrução Normativa 

nº 12/03 (BRASIL, 2003) E são definidos como produto obtido pela dissolução, em água 

potável, da polpa da fruta polposa de origem tropical, por meio de processo tecnológico 

adequado, não-fermentado, de cor, aroma e sabor característicos da fruta, submetido a 

tratamento que assegure sua conservação e apresentação até o momento do consumo. Para o 

suco de caju, a cor deve ser amarela clara sabor levemente adstringente e aroma próprio do 

caju. Para o suco de goiaba, a cor deve variar de branca a vermelha com sabor e aroma 
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próprio da fruta. Para o suco de maracujá, a cor deve estar variando de amarelo à alaranjada 

com sabor e aroma próprios do maracujá (BRASIL, 2003).  

 Os parâmetros físico-químicos exigidos pela Instrução Normativa nº 12/03 (2003) para 

o suco de caju não, adoçado são: sólidos solúveis em ºBrix a 20ºC, mínimo 5; acidez total em 

ácido cítrico, mínimo 0,15g/100g; açúcares totais, máximo 15g/100g; Para o suco tropical de 

goiaba não adoçado os parâmetros são: sólidos solúveis em ºBrix a 20º C, mínimo 6; acidez 

total em ácido cítrico, mínimo 0,30g/100g; Para o suco de maracujá: sólidos solúveis em ºbrix 

a 20º C, mínimo 6; acidez total em ácido cítrico, mínimo 1,25g/100g. 

 Segundo Maia (2000), Os sucos de frutas tropicais são comercializados em garrafas de 

vidro ou em embalagens de poliestireno tereftalato (PET), no sistema hot fill, e pelo sistema 

asséptico. Esses sucos, produzidos por ambos os processos, devem ser diluídos e/ou 

adicionados com açúcar antes do consumo. 

 O objetivo deste trabalho foi analisar parâmetros físico-químicos e microbiológicos de 

sucos de caju, maracujá e goiaba, de três diferentes marcas comercializadas na cidade de 

Cuiabá-MT e compará-los com os padrões exigidos pela legislação federal vigente  

 

2-  MATERIAL E MÉTODOS 
 
 As amostras forma adquiridas nos supermercados da cidade de Cuiabá-MT em 

garrafas de 1000 mL de sucos de três diferentes marcas, nos sabores cajú, goiaba e maracujá. 

As mesmas permaneceram em temperatura ambiente e posteriormente foram encaminhadas 

para o Laboratório de Microbiologia e Bromatologia do IFMT – Campus Cuiabá Bela Vista. 

 O pH foi determinado por um medidor de pH  de acordo com AOAC (1995). A 

determinação da acidez titulável foi efetuada de acordo com  metodologia recomendada pelo 

Instituto Adolfo Lutz (2005) e os resultados expressos em porcentagem de ácido cítrico. Os 

Sólidos Solúveis Totais (ºBrix) foram determinados por refratometria (IAL, 2005).  

 As analises microbiológicas seguiram as metodologias da APHA – AMERICAN 

PUBLIC HEALTH ASSOCIATION (2001) que é uma das metodologias sugeridas para 

análise de alimentos pela Resolução RDC, n.12, (BRASIL, 2001). Foram realizadas análise 

para a determinação do Número Mais Provável (NMP) de coliformes totais. 

 

3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
 Na tabela 1, podem ser observados os resultados dos parâmetros físico-químicos dos 

sucos integrais  de caju, maracujá e goiaba de diferentes marcas comerciais.  

Tabela 1: Parâmetros físico-químicos dos sucos integrais  de cajú, maracujá e goiaba de 

diferentes marcas comerciais 

 

 

Marca 

Cajú pH ATT SST 
A 3,17 0,71 9,6 

B 3,58 O,89 10,1 

C 3,69 1,08 11,5 

Padrão Legislação  mín. 015 mín. 5 
 

 

Marca 

Maracujá pH AT SST 
A 2,72 3,7 10,3 

B 2,98 2,89 11 

C 2,81 2,79 11,6 

Padrão Legislação  mín.1,25 mín. 6 
 

 

Marca 

Goiaba pH AT SST 
A 3,26 0,68 7,6 

B 3,42 0,72 6,9 

C 3,53 0,82 6 
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Padrão Legislação  mín. 0,3 mín. 6 
 

 Observou-se que os sucos de caju apresentaram valores de pH entre 3,18 a 3,69. A 

acidez expressa em ácido cítrico variou entre 0,71 e 1,08 g/100g. Os teores de sólidos solúveis 

revelaram variação no intervalo mínimo de 9,6 ºBrix e máximo de 11,5 ºBrix. Pinheiro et al. 

(2006), encontrou em sucos integrais de cajú valores de pH na faixa de 3,17 a 4,06, acidez 

expressa em ácido cítrico 0,45 e 1,26 g/100g, teores de sólidos solúveis de 10,3 ºBrix e 

máximo de 13 ºBrix. Para os sucos de maracujá os valores médios de pH variaram entre de 

2,72 a 2,98, entre as marcas. A acidez expressa em ácido cítrico variou de 2,79 a 3,7g/100g. 

Os teores de sólidos solúveis, que podem ser relacionados diretamente aos teores de 

carboidratos, tiveram intervalo de 10,3 a 11,6 ºBrix. Amostras de sucos de 500 mL de 

maracujá analisadas por Maia (2000) apresentaram valores de pH entre 2,72 e 3,17, sólidos 

solúveis totais entre 12,5 e 13,3, relação sólidos solúveis totais (ºBrix) / acidez total titulável 

entre 3,1 e 4,4. Para o sabor goiaba os valores de pH do suco não-adoçado de goiaba ficaram 

entre 3,26 a 3,53; os sólidos solúveis totais (ºBrix) entre 6,0 a 7,6; a acidez total em ácido 

cítrico entre 0,68 a 0,82 g/100g e ausência de coliformes totais em todas as amostras. Todas 

as amostras dos diferentes sucos analisadas encontravam-se de acordo com os parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 12/03 do 

Ministério da Agricultura. 

 Nenhuma das amostras apresentou coliformes a 35º C. Pinheiro et. al. (2006) fez 

inspeções em sucos industrializados de cajú, abacaxi e maracujá e também não encontrou 

coliformes totais Todas as amostras dos diferentes sucos analisadas encontravam-se de acordo 

com os parâmetros químicos e físico-químicos estabelecidos pela Instrução Normativa nº 

12/03 do Ministério da Agricultura. 

 
4- CONCLUSÃO 

 
 Os parâmetros físico-químicos de identidade e qualidade dos sucos de goiaba, caju e 

maracujá, das diferentes marcas comerciais, encontravam-se de acordo com o  estabelecidos 

pela legislação brasileira em vigor. Quanto as avaliações microbiológicas, todas as amostras 

analisadas atendiam às  condições higiênico-sanitárias estabelecidas pela legislação, sendo 

satisfatórias para o consumo humano.  
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Resumo: No contexto agroindustrial existe um vasto potencial para a exploração de frutas 

nativas e exóticas que constituem fontes alternativas de nutrientes e compostos bioativos com 

potencial antioxidante, contudo a agregação de valor na forma de produtos processados 

ainda é um desafio para o desenvolvimento regional. O objetivo do trabalho foi avaliar as 

características físico-químicas e microbiológicas de polpa de mangaba congelada antes e 

após pasteurização. A polpa foi fornecida por estabelecimento comercial de gelados 

comestíveis da cidade de Goiânia - GO. Foram realizadas análises de pH, acidez titulável em 

ácido cítrico, sólidos solúveis e Ratio (relação sólidos solúveis e acidez titulável em ácido 

cítrico), pesquisa de  coliformes totais e termotolerantes, bolores e leveduras. Os resultados 

físico-químicos, microbiológicos e microscópicos apresentaram-se de acordo com os padrões 

de identidade e qualidade estabelecidos pelas legislações vigentes. Conclui-se que as polpas 

de mangaba apresentaram qualidade satisfatória para consumo humano. 

 
Palavras-chave: polpa congelada, fruto do cerrado, Hancornia speciosa 

 

1- INTRODUÇÃO 
A mangaba é fruto da árvore mangabeira (Hancornia speciosa), nativa do Brasil e 

apresenta grande importância social, econômica e cultural. Está presente naturalmente nas 
regiões do Nordeste e Centro-Oeste do Brasil. Os frutos da mangabeira são aromáticos, 
saborosos e nutritivos, com elevada aceitação no mercado. A mangaba apresenta altos 
valores de sólidos solúveis totais e elevada acidez, o que resulta em um paladar 
exótico e sabor “sui generis” muito apreciado pelos seus consumidores (OETTERER 
et al., 2006). O seu consumo pode ser in natura ou processado, como polpas, geléias, 
sorvetes, sucos, doces, bolos, biscoitos e licores (LIMA, 2010). A qualidade da polpa está 
relacionada à preservação dos nutrientes e às suas características microbiológicas, físico-
químicas, que devem ser próximas da fruta in natura, de forma a atender as exigências do 
consumidor e da legislação vigente (DANTAS et al., 2012). A Instrução Normativa No 
01/2000, do Ministério da Agricultura do Abastecimento do Brasil fixa os padrões de 
identidade e qualidade para polpa de fruta, em seu anexo XVI – Regulamento Técnico para 
Fixação de Identidade e Qualidade para Polpa de Mangaba define como polpa de fruta todo 
produto não fermentado, não concentrado, não diluído, obtido de frutos polpudos, através de 
processo tecnológico adequado, com um teor mínimo de sólidos totais, proveniente da parte 
comestível do fruto (BRASIL, 2000). 

O objetivo do trabalho foi avaliar as características físico-químicas, e microbiológicas 
da polpa de mangaba congelada antes e após pasteurização. 
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2- MATERIAL E MÉTODOS 

 
A polpa de mangaba congelada foi adquirida de estabelecimento comercial do ramo de 

gelados comestíveis, situada na cidade de Goiânia, Estado de Goiás. A amostra foi 
transportada congelada em caixa isotérmica com gelo seco, lacrada e identificada. Foi 
mantida a -18ºC, até o momento das análises e processamento. Foi retirada do volume total 3 
porções de 500g para as análises.  

A pasteurização da polpa de mangaba foi realizados no Laboratório de Bromatologia 
do Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Bela Vista, na cidade de Cuiabá – MT. 

A polpa congelada foi pasteurizada a 75OC por 30 minutos (MORAES, 2006), em 
seguida foram pesadas e embaladas em potes de polietileno com capacidade de 100 e 200 g. 
Congeladas e armazenadas até o momento das análises. 

Avaliou-se os parâmetros físico-químicos de acidez titulável, oBrix, relação de sólidos 
solúveis e acidez titulável (Ratio) (IAL, 2005) e pH  (AOAC, 1995) além de pesquisa 
microbiológicas de coliformes termotolerantes (APHA, 2001a) e contagem de bolores e 
leveduras (APHA, 2001b). 

Os resultados das análises físico-químicas foram submetidos à análise de variância 
(ANOVA) e o teste de Tukey para comparação de médias, foi considerado nível de 
significância p≤0,05. Foi utilizado o Programa Assistat versão 7.6 Beta (atualizada em 
06.06.2013) (SILVA, 2014). 

Os resultados das análises microbiológicas foram expressos em valores médios com 
desvio padrão 

 
3- RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os valores de pH e acidez em ácido cítrico para polpa in natura e pasteurizada são 
apresentados na Tabela 1. 

 
Tabela 1. Características físico-químicas da polpa de mangaba congelada in natura e pós-
pasteurização  

 pH  Acidez (g ácido 
cítrico/100g)  

oBrix (%)  Ratio 

Polpa in natura  3,56b  1,07a  14,06b  12,884 

Polpa pasteurizada  3,9a  0,99b  14,83b  14,91 

As médias na mesma coluna seguidas pela mesma letra não diferem estatisticamente entre si. 
Foi aplicado o Teste Tukey em nível de 5% de probabilidade 

Houve diferença significativa entre os valores de pH e acidez em ácido cítrico 
para polpa in natura, pasteurizada (Tabela 1). O maior valor de pH foi para polpa 
pasteurizada (3,9). O contrário foi observado para acidez em ácido cítrico em que o 
maior valor foi apresentado pela polpa in natura (1,07 g ácido cítrico. 100 g-1 amostra). 

Conforme Instrução Normativa 01 de 2000 em seu anexo XVI que regulamenta os 
padrões de identidade e qualidade da polpa de mangaba (BRASIL, 2000), o valor de pH 
mínimo deve ser de 2,8 enquanto que ácido cítrico deve ser de 0,70 g.100 g-1 estando a 
amostra em conformidade com o padrão de identidade e qualidade exigido pela legislação. No 
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entanto, o aumento no pH com redução na acidez em ácido cítrico sugere perdas na vitamina 
C durante o processamento térmico, Assunpção et al. (2013). 

Os sólidos solúveis caracterizam principalmente os açúcares, variando com a espécie, 
o cultivar, o grau de maturação e o clima (CHITARRA e CHITARRA, 2005), indicam a 
quantidade de substancias dissolvidas na polpa do fruto e com isso indicam o índice de 
maturação para alguns frutos (GONGATTI NETO et al., 1996). 

A relação Sólidos Solúveis Totais/Acidez Titulável, ou “Ratio”, não apresentaram 
diferença significativa entre as polpas, com valores de 12,84 e 14,91 para as polpas não 
pasteurizadas e pasteurizadas, respectivamente, esses valores foram superiores ao encontrado 
por Souza et al. (2007). 

De acordo com a Tabela 2, a polpa analisada antes da pasteurização apresentou 
contagem de Bolores e Leveduras de 2,20 x 103 UFC.g-1 de polpa, valor abaixo do que 
estabelece a instrução normativa, (BRASIL, 2000), com limite máximo de 5 x 103 UFC.g-1 de 
fungos e leveduras 

 
Tabela 2. Características microbiológicas da polpa de mangaba congelada  in natura e pós-
processamento térmico. 

 Coliformes termotolerantes (NMP/g)  Bolores e leveduras (UFC/g)  

Polpa in natura  < 3,6  2,2 x 103  

Polpa pasteurizada  < 3,6  < 10  

 
Os resultados encontram-se dentro dos padrões estabelecidos pela ANVISA (2001), na 

RDC No12 de 02 de janeiro de 2001, que estabelece para as polpas de frutas concentradas ou 
não, com ou sem tratamento térmico, refrigeradas ou congeladas devem apresentar limite 
máximo de Coliformes termotolerantes de 102 NMP.g-1 (Número Mais Provável por grama) e 
ausência de Salmonella spp em 25 g de polpa. 

 
 

4- CONLUSÃO 
 

 As polpas de mangaba antes e após o tratamento térmico  apresentaram características 
físico-químicas, microbiológicas  dentro do estabelecido pelas legislações 
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Resumo: Este artigo objetivou descrever e avaliar as ações desenvolvidas pela prefeitura de Cuiabá-

MT no que diz respeito à transparência de dados referentes aos Impedidos Municipais. Os 

procedimentos metodológicos desenvolvidos utilizam abordagem descritiva e exploratória. Teve foco 

o portal da transparência da prefeitura municipal de Cuiabá. Observou-se que embora o município de 

Cuiabá tenha proposto estratégias que favorecessem a transparência da gestão e o controle social, 

existem procedimentos e mecanismos computacionais a serem melhorados no portal da transparência 

de Cuiabá. 

 

Palavras-chave: Transparência Pública, Controle Socia, Impedidos Municipais. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

       Tendo em vista a dinâmica do mundo contemporâneo no contexto da mundialização do 

capital como foto na transformação política, surgem novas demandas oriundas do novo 

modelo social. Sendo assim, no campo político, a gestão municipal passa a ser tema central 

nos debates sobre gestão pública bem como na formulação e execução de políticas públicas, 

que decorreram da redefinição do papel dos municípios e da descentralização de bens e 

serviços da administração pública. 

       Esse processo de re-significação dos municípios decorrentes do processo de mudança 

institucional no Brasil ocasionaram na figura dos municípios mudanças no processo 

governamental, que exigem estratégias administrativas do gestor que concilie práticas 

administrativas de qualidade, gestão democrática e participativa em um contexto complexo e 

perpassando por desigualdades. 

       O tema central desse estudo é o Controle social via transparência no âmbito municipal 

sobre a situação dos Impedidos Municipais, descrever e analisar  se as políticas 

implementadas no município de Cuiabá - MT possibilitam a efetividade das informações.   

       Diante disso, este trabalho aborda dois temas principais: A transparência de dados como 

Controle Social e a transparência de dados para a gestão democrática e participativa. O 

mesmo resulta da seguinte questão: quais os fatores das ações da gestão pública municipal de 
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Cuiabá-MT no portal da transparência da Prefeitura que prejudicam a qualidade do controle 

social dos impedidos municipais? 

       O objetivo geral desta pesquisa é descrever e avaliar as ações da prefeitura de Cuiabá-MT 

no que se refere à transparência de dados sobre impedidos municipais que garantem o 

controle social na gestão democrática e participativa da sociedade. O trabalho foca os 

processos de acesso de qualquer cidadão e disponibilidade dos dados.  

       A transparência de dados da gestão pública municipal está atrelada à ideia de participação 

e controle social, que favorece cidadãos envolvidos voluntariamente na tomada de decisão 

administrativa, promove a accountability
3
, inibe desvios de condutas e recursos dos gestores 

públicos e melhora o processo democrático na gestão do município. 

       É por meio do controle social que a sociedade exerce uma reflexão e discussão política 

dos problemas que afetam a vida coletiva e possibilita um modelo de gestão articulado e 

negociável para a cooperação e planejamento das ações públicas administrativas com foco no 

interesse coletivo. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

       Após a formalização dos elementos que orientaram os procedimentos metodológicos, 

como delineamento da pesquisa, definição da área ou população-alvo, plano de coleta de 

dados e plano de análise, a operacionalização das etapas foi realizada seguindo ordem citada. 

       Foram realizadas pesquisas bibliográficas pautada em referências teóricas como livros, 

artigos, revistas e dados oficiais publicados na internet, ligados direta ou indiretamente ao 

tema analisado para compor o arcabouço teórico norteadora dessa discussão e que 

contribuíram na análise e compreensão dos resultados. 

       A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, pois não houve dados suficientes para que 

instrumentos estatísticos de análise de dados fossem utilizados. 

       Os dados foram extraídos da internet, no portal da transparência da prefeitura de Cuiabá 

- MT e baseiam-se em duas categorias: Textuais (leis) e Categóricos (classificação textuais 

que envolvem questões textuais e numéricas). As informações textuais foram transcritas e 

relacionadas com autores.  

       A coleta foi realizada no portal da transparência da prefeitura de Cuiabá. Adotou-se o 

procedimento padrão de acesso aos dados pelos cidadãos, acesso ao site, pesquisa das 

informações e dados. Quanto à natureza dos dados é de caráter quantitativo, extraído de 

banco de dados de fonte secundária da prefeitura de Cuiabá, acessado em 30/04/2014.  

       Não foi realizada nenhuma entrevista com o usuário do portal e/ou 

gerente/coordenador do portal da transparência. Para auxiliar na análise dos dados foram 

extraídos textos normativos que envolvem o Cadastro de Impedidos de Cuiabá e ao acesso 

as informações como forma de contribuir com a análise. Sendo assim, a coleta deveria 

percorrer obrigatoriamente todos os passos que qualquer cidadão faria para ter acesso aos 

dados, desde acessar a internet até buscar compreensão e orientação para utilização do portal 

verificando os graus de dificuldade de acesso. 

       A consulta ao Cadastro de Impedidos de Cuiabá, no Portal da Transparência da Prefeitura 

de Cuiabá, foi realizado pelo acesso via internet pelo endereço eletrônico: 
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http://www.cuiaba.mt.gov.br/, que possuí um link direto do portal localizado do lado direito 

da tela, ao clicar neste, o usuário automaticamente é remetido ao portal da transparência. 

       Apesar de não ser objeto direto desta pesquisa, na primeira etapa: o processo de 

acesso, constatou-se que o acesso exige que o cidadão usuário do portal esteja incluído 

digitalmente aos procedimentos de acesso as informações, tenha noções básicas de 

informática e internet para que consiga se localizar dentro do site. E, apesar do layout 

simples do Portal da Transparência, o usuário em seu primeiro acesso pode apresentar 

dificuldades e precisar de auxílio, pessoal ou digital. 

       Sobre esses apontamentos Valente e Dumont (2003), apontaram que o problema da 

desigualdade informacional, que não estimula a participação da sociedade, o que requer da 

Prefeitura de Cuiabá, em seu Portal da Transparência, estratégias que auxiliem o cidadão a 

participar do processo democrático, orientando-o e auxiliando-o no acesso e compreensão das 

informações. 

       Diante disso, pode-se inferir que prevendo que existem diversos tipos de usuários e que 

o processo de transparência exige que o gestor disponibilize as orientações de acesso e as 

normatizações que cercam essas informações, a Prefeitura de Cuiabá, tanto no que tange a 

Legislação que regulamenta a transparência, quanto no que se refere ao CIM-Cuiabá, a 

Prefeitura de Cuiabá disponibiliza no site instrumentos relacionados ao tema, acrescendo 

ainda um glossário de termos específicos tratados na gestão pública municipal, de forma 

geral, e um manual de ajuda que orienta o passo a passo de acesso a alguns tipos de 

informação, mas que no caso do CIM-Cuiabá, no manual de ajuda não demonstra. 

       Após a realização dos procedimentos de acesso e testes de constatação das informações 

relacionadas acima, em uma segunda etapa, foi extraído os dados sobre o CIM-Cuiabá.  

       A partir disso constatou-se que: a ferramenta computacional não permite a extração 

dos dados em formato de arquivo, o que dificulta aos pesquisadores ou cidadãos a 

realização de consultas comparativas e avaliativas das informações. Observou-se também 

que as informações não possuem legenda, registro de periodicidade de atualização e 

observações complementares, que não estão supridas nas regulamentações ou materiais 

auxiliares informativos (glossários, manual de ajuda ou outros). 

       Ao realizarmos a análise dos dados, constatamos que o cadastro é composto unicamente 

de Pessoas Físicas, mas não havia referências de informações complementares que 

explicassem os fatos. Foi possível verificar também que todos os inscritos eram de uma 

mesma Secretaria, SMC - Secretaria Municipal de Cultura, mas também não haviam 

informações complementares que pudessem satisfazer dúvidas como: dentre as Secretarias 

apenas os processos da SMC apresentavam impedidos? 

       Verificou-se que todos apresentam o mesmo motivo de impedimento: Omissão no dever 

de prestar contas. Esse motivo é citado nas regulamentações, porém, não é apresentado dentro 

do portal da transparência ou CIM-Cuiabá a categorização dos motivos, os procedimentos 

regulamentam a operacionalização e prazos dos contratos ou quaisquer outras informações 

complementares. 

       Outra constatação é que apesar da regulamentação de inscrição no CIM-Cuiabá ser 

recente, data de 28/11/2013, o banco de dados só apresenta uma data de referência em 

11/03/2014, sem mais informações anteriores ou posteriores. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       A transparência das ações governamentais da gestão municipal é importante para o 

controle social por parte da sociedade de forma a adequar praticas de gestão administrativa 

eficientes, eficazes e efetivas, permite coibir erros, fraudes e desperdícios, corrige erros e 

estimula a participação popular de forma democrática legitimando a gestão. 

       A Prefeitura Municipal de Cuiabá, embora não tenha um sistema de transparência 

desejado, tenta executar as atividades inerentes à disponibilidade de dados via portal da 

transparência de Cuiabá. As atividades são desenvolvidas pela Controladoria e Contabilidade 

do Município de Cuiabá e disponibilizadas no site da Prefeitura em um link específico da 

transparência. 

       Nesta pesquisa a transparência de dados sobre impedidos municipais é um importante 

instrumento de controle social que promove a gestão democrática e participativa da sociedade, 

que norteia os princípios da administração pública e princípios constitucionais de forma a 

evitar danos à sociedade. 

       O portal da transparência de Cuiabá necessita de melhorias, informações complementares 

sobre as rotinas e processos que produzem as informações disponibilizadas no portal, bem 

como sua periodicidade e produção de indicadores avaliativos, campanhas educativas e 

capacitação institucional. 

       Foi verificado após o estudo que as condições acima apontadas podem melhorar muito as 

informações produzidas e a tomada de decisão por elas influenciadas. 

       Assim que possível o Poder Executivo Municipal deveria implementar melhorias no 

sistema do Portal da transparência, em especial no CIM-Cuiabá, adequando à realidade, as 

exigências e complexidades que a atividade institucional exerce. 

       Acredita-se que os resultados desta pesquisa tenham contribuído para a constatação de 

que melhorias devem ser implantadas no processo de gestão municipal como forma de 

legitimar as ações e promover a accontability com a sociedade. 

       Como sugestão, outros estudos devem ser desenvolvidos para verificar se a prefeitura 

implantou melhorias no seu processo de transparência e controle social desenvolvido para 

ação da Sociedade com o Estado. E, como forma de complementar o trabalho, sugere-se ainda 

a utilização de vários municípios em um único estudo a fim de traçar um perfil mais detalhado 

da realidade da transparência e controle social na gestão pública municipal. 
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Resumo: O presente trabalho avaliou os efeitos de doses crescentes de nitrogênio (N) sobre as 

características produtivas da Brachiaria brizantha cv. Marandu. O delineamento experimental foi o 

de blocos completos casualizados sem repetições. Em cada bloco foi utilizado as doses de nitrogênio 

(0,70,140 e 210 kg/N ha
-1

), o fertilizante utilizado foi ureia agrícola com 45% de N. Todo o 

experimento foi realizado a campo. Como critério de avaliação observou-se a produção de massa 

verde (MV), a produção de massa seca (MS), e a altura de planta. As maiores produtividade de massa 

seca e verde foi observada no tratamento de 210 kg/N ha
-1

. A adubação nitrogenada não mostrou 

variação significativa no quesito altura onde teve seu maior incremento na aplicação de 210 kg ha
-1

de 

N com um acréscimo de 3 cm comparado com a testemunha (0 kg/N ha
-1

). 

 

Palavras-chave: Nutriente, adubação, gramínea 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

No Brasil as gramíneas do gênero Brachiaria tem destaque na pecuária, sendo a mais 

disseminada a Brachiaria brizantha cv. Marandu; pela sua capacidade adaptativa e produtiva 

em condições extremas de solo e clima, bem como resistência a doenças e pragas como 

cigarrinha das pastagens (EMBRAPA, 1894). A pecuária extrativista é um dos principais 

agentes da degradação do solo, cujo resultado é o declínio da produtividade da pastagem. O 

manejo inadequado do solo e da pastagem tem contribuído para a progressiva degradação da 

matéria orgânica, causando perda de algumas propriedades físicas, químicas e biológicas do 

solo, acelerando processos de erosão e diminuindo a produtividade (LIMA et al., 2007). Um 

aspecto importante a ser considerado é a capacidade responsiva da Brachiara, à adubação 

nitrogenada, elevando o teor de Proteína Bruta (PB) (COSTA et.al., 2010). Nesta conjuntura, 

o objetivo deste trabalho foi analisar os resultados do uso de nitrogênio em diferentes doses 

em Brachiaria brizantha cv. Marandu. 

 

2. DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA. 

 

2.1. Materiais e métodos 
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       Entre os meses de Março a Maio de 2014, foi conduzido este experimento, no 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MATO 

GROSSO (IFMT) - Campus Confresa. O experimento delineado foi o bloco casualizados, que 

ocupou 332 m
2 

, com três blocos, contendo quatro tratamento cada um. Em cada bloco foram 

aplicadas as seguintes doses de nitrogênio (0,70,140, 210 kg/N ha
-1

), o fertilizante utilizado 

foi ureia agrícola com 45% de N.  

       O experimento foi instalado em uma área com Brachiaria Brizantha cv Marandu, onde 

efetuou - se uma poda de 15 cm, para uniformizar a altura da mesma. Em 28 dias de condução 

do experimento, realizaram-se três cortes, simulando o pastejo bovino. Antes de cada corte foi 

mensurado o crescimento da gramínea (do solo ao ápice). O corte foi realizado em um 

quadrante de 0,25 m², com tesoura de poda. Após os cortes, procedia-se à adubação dos 

blocos. As aplicações de nitrogênio foram feitas em três épocas, uma no período chuvoso no 

mês de março e duas no período seco nos meses de abril e maio. 

Após cortado o material era feito à separação das folhas verdes e seca e pesado para a 

determinação Mv. Após o material verde era conduzido à estufa onde era seco a temperatura 

de 65 ºC por 72 horas, posteriormente pesado para a determinação de Ms. A análise dos dados 

do experimento teve como base estatística o teste Tukey. 

 

2.2. Resultados e discussão 

       Durante todo o experimento a precipitação acumulada foi de 452,6 mm, entretanto 

observou-se déficit hídrico para a cultura no mês de Maio, que registrou 26,2 mm de 

precipitação. As gramíneas, que passam por stress hídrico sofrem alterações nas suas 

características nutritivas além de limitações na absorção de nutrientes, tanto pelas 

características do solo como pelas variações climáticas (BRAZ et al., 2002). Afirmação 

confirmada em estudos com doses e fontes de nitrogênio na recuperação de pastagens do 

capim Marandu, que apresentou produção máxima, em todos os tratamentos, quando ocorreu 

distribuição mais uniforme de chuvas, favorecendo a solubilização e o aproveitamento dos 

fertilizantes nitrogenados no solo (COSTA et al., 2010). Em outro experimento observou a 

redução da produção de Ms em Brachiaria brizantha cv. Marandu submetida a diferentes tipos 

de adubação, ocasionada pela redução no índice pluviométrico, onde as plantas 

provavelmente não tiveram capacidade de se desenvolver, devido a essas condições 

(BENETT et al., 2008). Analisando os dados do experimento, observou-se que a produção de 

MV e Ms tiveram o crescimento linear de acordo com o aumento das doses de nitrogênio (0, 

70, 140 e 210 kg ha
-1

).  

Percebeu-se, no experimento, tanto na produção de Ms e Mv sofreram aumento 

expressivo (P< 0,05), com aplicação de 210 kg ha
-1

de nitrogênio, diferente das demais 

aplicações que não apresentaram variação significativa (P>0,05). Esses resultados confirmam 

o observado por Magalhães et al. (2007), que obtiveram 4.245,9 kg ha
-1

de MS utilizando 200 

kg de N/ha
-1

.   

O uso de elevadas doses de N no solo acarreta prejuízos como mostra Primavesi et al., 

(2005) ao estudarem a recuperação aparente do nitrogênio de adubos nitrogenados aplicados 

em capim Marandu observaram que ao serem adubados com doses elevadas de nitrogênio a 

extração de nutrientes do solo e maior especialmente de potássio. Isto confirma a importância 

de se ter um estudo sobre quais as doses e fontes de N a serem usadas na recuperação de 

pastagem.  

No quesito altura para aplicação das diferentes doses de N não ocorreu variação 

significativa (P>0,05) entre as medias . Para a altura com a aplicação da quantia de 140 kg ha
-

1
de nitrogênio teve um acréscimo de 2,7 cm comparado com o tratamento de 0 kg ha

-1
de N já 
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com a dose de 210 kg ha-1 de N teve um incremento de 3 cm. 

   

3. CONCLUSÕES 

 

a) A adoção de adubação nitrogenada e determinante para a recuperação da Brachiaria 

Brizantha cv. Marandu.  

b) As doses de nitrogênio promoveram acréscimos lineares na produção de Ms e Mv do 

Brachiaria Brizantha cv. Marandu.  

c) As maiores produções de massa seca e verde foi observada com a aplicação de 210 kg 

ha
-1

 de nitrogênio na recuperação da pastagem. 

d) A adubação nitrogenada não mostrou variação significativa no quesito altura onde teve 

seus maiores incrementos na aplicação de 140 e 210 kg ha
-1

de nitrogênio com um 

acréscimo de 2,7 e 3 cm de altura respectivamente comparado com o tratamento de 0 

kg ha
-1

de N.  
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Resumo:  A avicultura de corte brasileira tem se destacado no cenário internacional pela produtivi-

dade e qualidade de seus produtos, ainda sim os custos com a alimentação são elevados diante desta 

situação buscam-se diferentes formas de diminuir os custos com ração tornando-as mais eficientes e 

econômicas. Objetivou-se com este trabalho determinar o efeito da utilização da carboidrase sobre o 

desempenho de frangos de corte fêmeas em diferentes níveis de energia sem que o desempenho das 

aves seja afetado. Foram avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso 

(GP), conversão alimentar (CA) e peso aos 21 dias de idade. As médias obtidas foram submetidas à 

análise de variância e em caso de significâncias submetidas ao Teste SNK. Não houve efeito significa-

tivo (p<0,05) na redução do nível energético das dietas de frangos de corte fêmeas, podendo assim 

ser reduzido o nível energético nas dietas das aves sem comprometer perdas no desempenho. 

 
Palavras Chave: dietas, enzimas carboidrases, frango de corte 

  

 

INTRODUÇÃO 

No Brasil, as rações para frangos de corte são produzidas basicamente por milho e 

farelo de soja, em média 60 e 40% respectivamente e a utilização dos nutrientes contidos no 

milho pelos frangos de corte é considerada alta. Todavia, nem todo conteúdo nutricional desse 

ingrediente é usado em sua totalidade. Nos últimos tempos houve um grande avanço 

tecnológico dentro da avicultura com destaque para a área da nutrição. A biotecnologia tem 

contribuindo com a nutrição animal com o uso de aditivos que adicionados as raçoes 

permitem aperfeiçoar e reduzir custos com alimentação.  

A utilização de dietas com redução da energia e outros nutrientes da ração é, 

normalmente, utilizado em experimentos de desempenho com enzimas, pois o objetivo das 

enzimas é melhorar a digestibilidade dos ingredientes que compõem a ração, e que serão 

convertidos em energia, dessa forma, o uso de rações com níveis nutricionais ótimos para 

experimentos com enzimas é pouco utilizado porque se acredita que, quando os frangos de 

corte recebem esse tipo de ração mais enzima, há pouco espaço para que as enzimas 

demonstrem melhora de desempenho, visto que todas necessidades nutricionais das aves já 

estão sendo atendidas pela ração sem a enzima. 
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Na avicultura, as enzimas exógenas produzidas por microrganismos vêm sendo 

estudadas com frequência, devido à ausência ou à produção insuficiente de algumas enzimas 

endógenas capazes de atuar na digestão de certos componentes encontrados nos alimentos de 

origem vegetal. A função destas enzimas é diminuir a viscosidade da digesta, aumentar a 

digestibilidade dos nutrientes da dieta e melhorar a energia metabolizável (FISCHER, 2002) 

Segundo ZANELLA et al. (1999) e ONDERCI et al. (2006), a digestibilidade e o 

desempenho das aves melhoram com a adição de complexos enzimáticos , pois proporcionam 

maior disponibilidade de aminoácidos e maior aproveitamento da proteína da dieta, refletindo 

em melhores resultados de desempenho de frangos de corte. 

Com a utilização de carboidrases existe potencial para melhorar o aproveitamento de 

ingredientes protéicos tradicionais, como o farelo de soja que é rico em PNA’s além de 

manases e galactomanases, compostos indigestíveis pelas aves. Conhecer melhor a utilização 

das enzimas em rações a base de milho e farelo de soja é importante. O objetivo do uso de 

enzimas nessas dietas é melhorar a digestibilidade de frações pouco digestíveis ou 

indigestíveis, contribuindo para aumentar o fornecimento de energia dos alimentos, fator que 

onera consideravelmente o custo das dietas. 

Garcia et al. (2000) avaliaram o efeito da suplementação de enzimas em rações com 

farelo de soja e soja integral extrusada sobre o desempenho de frangos de corte de 1 a 42 dias 

de idade e concluíram que a adição de complexo multienzimático nas rações foi efetiva na 

melhoria da eficiência de utilização da energia metabolizável, da proteína e dos aminoácidos 

(metionina, metionina+cistina e lisina) em 9, 7, e 5%, respectivamente. 

Para melhor aproveitamento do potencial de uso das enzimas, faz-se necessário, cada 

vez mais, entender as possibilidades de uso e a valorização dos ingredientes e/ou da matriz 

alimentar pela utilização das enzimas. Nesse sentido, a suplementação de enzimas pode, 

portanto, melhorar o valor nutricional dos alimentos e permitir uma maior flexibilidade na 

formulação de dietas; reduzindo custos e mantendo os níveis nutricionais.  

 Sendo assim, o presente trabalho foi conduzido para avaliar e determinar o melhor 

nível de energia metabolizável em dietas com suplementação da enzima carboidrase β 

glucanase em dietas para frangos de corte fêmeas de 1 a 21 dias de idade.  

 

 

METODOLOGIA 

   O experimento foi realizado no setor de avicultura de corte do IFMT/Campus São 

Vicente. As aves foram alojadas em galpão de alvenaria com piso de concreto, dividido em 

boxes de estrutura metálica (30 boxes idênticos com 1,5 m2, sendo 15 boxes de cada lado) 

forrados com palha de arroz. Foram utilizados 600 frangos de corte fêmeas, distribuídos em 

delineamento inteiramente casualizado (DIC). Os tratamentos foram constituídos por cinco 

níveis de energia metabolizável, suplementados com enzima carboidrase, com seis repetições 

de 20 aves cada. Os níveis energéticos foram: Tratamento 1, controle (3000 kcal/Kg), 

tratamento 2 (2950 kcal/Kg + carboidrase), tratamento 3 (2900 Kcal/Kg + carboidrase), 

tratamento 4 (2850 Kcal/kg + carboidrase) e tratamento 5 (2800 Kcal/Kg + carboidrase).  

Todas as dietas continham 0,05% de carboidrase. As dietas foram formuladas para 

atender as exigências nutricionais de acordo com recomendações de Rostagno et al., 2011. 

Foram avaliadas as seguintes variáveis: consumo de ração (CR), ganho de peso (GP), 

conversão alimentar (CA) e peso aos 21 dias de idade. As médias obtidas foram submetidas à 
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análise de variância e em caso de significâncias submetidas ao Teste SNK. 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     Na tabela 1, estão apresentadas as variáveis: peso inicial médio (PIM), peso final 

(PF), ganho de peso (GP), consumo e conversão alimentar (CA). Não foi observada interação 

significativa, dos tratamentos sobre os índices avaliados quando se reduziu o nível de energia 

metabolizável das dietas e suplementou-se com enzima carboidrase. 

CARDOSO et al., (2011), encontrou resultado similar em relação ao consumo de ração 

avaliando os efeitos da suplementação de carboidrases sobre o desempenho, rendimento de 

carcaça e viabilidade econômica em rações para frangos de corte fêmeas. Já FORTES (2008), 

encontrou resultado contrário avaliando a utilização de carboidrase e fitase sobre consumo de 

ração (CR), peso médio ao abate (PMA) e ganho de peso (GP) das aves. Os efeitos positivos 

foram observados em relação ao aumento em 5,18% no consumo de ração, e melhoria no 

ganho de peso de 4,39%. 

Este resultado pode ser explicado pelo uso individual da enzima, devido que alguns 

autores como Carvalho (2006), trabalhando com complexo enzimático em rações fareladas, 

concluiu que, na fase inicial (1 a 21 dias de idade) de frangos de corte, a inclusão de 0,03% e 

0,04% do complexo enzimático (amilase e β-glucanase) e a combinação 0,04% do complexo 

enzimático (amilase e β-glucanase) e 0,01% de xilanase resultaram em melhores ganhos de 

peso em machos. O uso de complexo enzimático foi efetivo para recuperar o desempenho das 

aves com dietas com 3% a menos de energia metabolizável. Teixeira et al. (2007), não 

observaram diferenças (p>0,05) entre os tratamentos estudados, concluindo que a valorização 

dos nutrientes com a utilização de complexo enzimático de carboidrases, demonstrou ser 

segura e eficaz. 

Tabela 1 - Desempenho de frangos de corte fêmeas alimentadas com dietas contendo níveis 

reduzidos de Energia metabolizável de 1 aos 21 dias de idade 

Variáveis 

Níveis de 

Energia 

(%) 

Peso Inicial 

Médio 

(g) 

Peso final
 

(g) 

Ganho de peso
 

(g) 

Consumo
 

(Kg) 

CA
 

3000 0,047 0,787 0,740 1,134 1.533 

2950 0,047 0,787 0,740 1,147 1.551 

2900 0,047 0,777 0,729 1,164 1.596 

2850 0,047 0,775 0,728 1,177 1.620 

2800 0,047 0,771 0,724 1,143 1.578 

Significância ns Ns Ns ns ns 

CV(%) 1,68 2,950 3,129 3,233 4,709 
Medias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de SNK (P<0,05) 

Ns = Não Significativo 

Fonte: Laboratório de Pesquisa em Avicultura experimental do IFMT – Campus São Vicente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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      É possível reduzir o nível de energia metabolizável de dietas de frangos de corte 

fêmeas de 1 a 21 dias de idade até 2800 Kcal, suplementada com enzima carboidrase ß - 

Glucanase sem afetar o desempenho das aves. 
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Resumo: Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook, Bignoniaceae, conhecida popularmente como 

Tabebuia aurea é uma planta típica do cerrado utilizada popularmente no tratamento como vermífugo, 

antigripal, problemas no fígado, anti-inflamatório, porém possui poucos estudos toxicológicos. Diante 

disto, este trabalho teve como objetivo avaliar a toxicidade da planta através do bioensaio com 

Artemia salina Leach. A espécie citada foi coletada no assentamento Vila Bela à 50 km de Cuiabá, 

MT. Para obtenções do extrato hidroetanólico de Buchenavia tomentosa (EHBt), a casca e as folhas 

foram secas, triturados, maceradas, por sete dias, em solução hidroetanólica 70% (1:8, p/v) e 

concentrados em rotaevaporador até eliminação do solvente. Para avaliação da toxicidade dos extratos, 

usou-se o bioensaio com Artemia salina.  Após a eclosão das larvas, adicionou-se a cada tubo de 

ensaio dez larvas, o EHBt  das folhas e cascas (1, 10, 1000 e 10.000 µg/mL), ou DMSO (1, 10, 100 e 

1000 µg/mL), sendo o ensaio feito em triplicata. Após 24 h foram contadas o número de larvas mortas 

e determinado a CL50 através da análise de Probitos. O EHBt da folha apresentou CL50 77.712 ± 

32.802 μg/mL; enquanto que o  EHBt da casca foi de 113.01 ± 40.02μg/mL Com base em critérios 

estabelecidos por Bussmann et al., (2001) pode-se sugerir que o  EHBt de folhas apresenta alta 

toxicidade e o EHBt da casca  toxicidade moderada.  Entretanto faz se necessários estudos 

complementares de toxicidade aguda e subcrônica em roedores para confirmar os achados dessa 

pesquisa. 

 

Palavras-chave: Tabebuia aurea; Plantas medicinais; Toxicidade; Artemia salina. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Brasil possui um patrimônio genético diverso e incomparável nos seus ecossistemas, 

com seus expressivos níveis de endemismo (FACHIM et al., 1995). Dentre as espécies 

vegetais há várias que apresentam toxicidade e que são muito utilizadas como plantas 

medicinais, por exemplo, a espécie Tabebuia aurea (Manso) Benth. & Hook. f. ex S. Moore, 

em Mato Grosso (PAULETTI, 2003). É uma planta utilizada pelo pantaneiro como remédio 

para problemas no estômago, vermes, diabetes, inflamações e febres (POTT e POTT, 1994).  

O uso de plantas medicinais está baseado, na maioria das vezes, em conhecimentos 

empíricos que são passados através das gerações. No entanto, pouco se conhece sobre as 

possíveis propriedades toxicológicas existentes nos extratos vegetais, onde as relações causa-

efeito são geralmente complexas e de difícil reconhecimento na população usuária dos chás, 

infusões ou tinturas de plantas (GAZDA. 2004). Dessa forma, o presente estudo tem como 
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objetivo avaliar a toxicidade do extrato hidroetanólico de Tabebuia aurea (Silva Manso) 

Benth & Hook frente ao bioensaio com Artemia salina Leach. 

 

2. Material e Métodos 
 

Inicialmente realizou-se um levantamento bibliográfico de estudos etnobotânicos e 

etnofarmacológicos de plantas usadas popularmente em Mato Grosso nos últimos anos. Com 

base no levantamento, selecionou-se Tabebuia aurea (Silva Manso) Benth & Hook., pois foi 

uma das mais citada nas pesquisas consultados e que ainda é desprovida de estudos de 

toxicidade e segurança. 
 

2.1 Coleta de Material Botânico 
 

 A coleta foi realizada numa área particular de cerrado no assentamento Bela Vista, no 

município de Cuiabá (MT), no dia 29 de agosto de 2013, com as coordenadas de S 15º 

35.152` e W 055º 40. 584`, no mês de julho de 2013, às 08hs00 da  manhã, a hora é relevante? 

com uma temperatura de 19ºC.  A coleta só ocorreu após a obtenção da anuência prévia do 

proprietário. Foram coletadas apenas as partes das plantas usadas na medicina tradicional 

(folha e casca), no total foram coletados 4kg de cada parte, também foi coletado  material 

botânico reprodutivo para preparo da exsicata e identificação botânica foi feita no herbário da 

UFMT. 
 

2.2 Obtenção do Extrato Hidroetanólico 

As folhas e cascas de Tabebuia aurea foram limpas e acondicionadas em local à 

temperatura ambiente, durante 10 dias, para obtenção de material seco. Esses foram triturados 

em moinho elétrico de facas (tamiz malha n. 40) até obtenção de pó. O pó resultante foi 

macerado em etanol 70% (1:8 p/v), à temperatura ambiente, por 7 dias e então filtrado, 

concentrado em evaporador rotativo, sob pressão reduzida (600 mmHg), a 42ºC, e o solvente 

residual eliminado em estufa a 40º C e liofilizado.  Após, foi envasado em frasco de vidro 

âmbar, conservados em geladeira a 4±1 ºC e armazenados no Laboratório de 

Fisiologia/Farmacologia do Centro Universitário de Várzea Grande - UNIVAG. No momento 

do ensaio, cada extrato foi dissolvido em solvente apropriado, para a concentração desejada, 

servindo o veículo como controle negativo nos grupos experimentais. 

 

2.3 Teste de toxicidade com Artemia salina Learch 

A determinação da CL50 para Artemia salina Learch dos extratos hidroetanólicos foi 

realizada conforme a técnica modificada descrita por Meyer et al. (1982). Os cistos de 

Artemia salina Learch foram acondicionados em um recipiente, contendo água marinha 

artificial (sal marinho 3%), e mantidos ao abrigo da luz, à temperatura de 25°C com aeração 

contínua, por meio de uma bomba de ar de aquário. Decorridas 24h, procedeu-se a contagem 

das larvas em estágio de náuplio, colocando-as em recipiente próximo a uma fonte de luz, e 

com a ajuda de pipeta de 10 uL, foram retiradas aquelas larvas com bastante movimento, 

depositando-as em tubos de ensaio (10 larvas/tubo). Foram preparados tubos de ensaio nas 

concentrações de1 a 10.000 µg/mL, em triplicata, num volume final de 10 mL, para teste dos 

extratos, usando-se como padrão positivo o sulfato de quinidina (200 ug/mL), e o próprio sal 

marinho 3% como controle negativo. Após 24h, realizou-se a contagem das larvas mortas 
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(sem movimentos) e vivas (com movimentos), para cálculo da percentagem de larvas mortas, 

usando-se a média de cada triplicata e assim determinar a Concentração Letal 50 - CL50 

(MILLER; TAINTER, 1944). 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Estudos etnobotânicos e farmacológicos tem demonstrado e confirmado o potencial 

terapêutico das atividades, anti-inflamatório, antiúlcera, vermífugo, antigripal, atitumoral  da 

Tabebuia aurea (Manso) Benth & Hook. F. Por isso, a importância de fazer a análise da 

toxicidade para determinar a segurança no uso de extrato da planta.  

As concentrações letais medianas (CL50) dos EHTa das folhas e cascas determinadas por 

meio do bioensaio de citotoxicidade com Artemia salina estão representadas na Tabela 01 e 

Figura 3A e 3B. 

 
Tabela 01 – Determinação da CL50 do extrato hidroetanólico de Tabebuia áurea frente 

Artemia salina 

Amostra CL50 (µg/mL) Erro Padrão 

(µg/mL) 

Toxicidade frente CL50 

Casca 113.01 μg/mL 40.02 Altamente tóxico 

Folha 77.712 μg/mL 32.802 Altamente tóxico 

Quinidina 134.551 μg/mL 86.746 Altamente tóxico 

    

   

  
Figura 3 A : Análise Probit - Minimos Quadrados               Figura 3 B: Análise Probit - Minimos Quadrados 

[Distribuição Normal] – Folha Tabebuia aurea                    [Distribuição Normal] – Casca Tabebuia aurea  
 

Figura 3A e 3 B. Análise de sobrevivência para os extratos hidroetanólicos 70% das folhas e cascas de 

Tabebuia áurea.  Fonte: Analises desenvolvida pelo autor. 

 

O EHTa da entre casca e folha apresentou CL50 de 113,01 ± 40,2μg/mL e 77.712 ± 

32.802μg/mL respectivamente. Enquanto que a quinidina (controle positivo) a CL50 foi de 

134.551. 

Para Bussmann et al., (2001), CL50<249μg/mL é altamente tóxico, CL50 entre 250μg/mL 

e 499μg/mL é moderadamente tóxico; e CL50  CL50 entre 500 e 1000 μg/Ml apresentam leve 

toxicidade, e CL50 acima de 1000 μg/mL são considerados atóxicos. Esses estudos se baseiam 
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em níveis de CL50 em bioensaio com Artemia salina Leach. Respaldado nesse critério, 

sugere-se que tanto o EHTa das folhas quanto das cascas são altamente tóxica. 
 

Em estudo da casca de Tabebuia caraíba por Soares (2006) coletado no Cerrado foram 

identificados sete triterpenos e quatro iridóides. A comparação da composição química desta 

espécie com a da Tabebuia aurea, coletada no Pantanal, mostrou a ocorrência das mesmas 

classes de compostos. No entanto, não há uma coincidência na composição química destas 

plantas visto que há diferenças substanciais no que diz respeito aos triterpenos e apenas um 

dos iridóides com ocorrência comum às duas espécies.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que os extratos da folha de para-tudo (Tabebuia áurea) apresenta alta 

toxicidade, sendo que a entre casca apresenta toxicidade moderada contra Artemia salina. O 

emprego deste bioensaio para avaliar a toxicidade de extratos vegetais foi simples, eficaz, 

rápido e de baixo custo, mostrando resultados relevantes, que podem servir como fonte para 

outros estudos. Sugere-se que se realize experimento in vivos para confirmar o grau de 

toxicidade da planta, pois avaliação infere toxicidade dessa planta, oferecendo risco à saúde 

da população que a utiliza como medicamento. 
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Resumo: Quando se deseja estudar um mercado, deve-se primeiramente conhecer e analisar os seus 

consumidores, pois são eles que adquirem os produtos e serviços da empresa. Neste sentido, o 

objetivo deste estudo foi traçar o perfil do consumidor de carne do município de Sorriso-MT, visando 

à compreensão da demanda e do mercado em potencial a ser explorado pela indústria frigorífica e 

pelos pecuaristas da região. A pesquisa foi conduzida nos supermercados da região, por meio de 

entrevistas aos consumidores de carne. Foram entrevistados 532 consumidores e levantadas 

informações referentes ao consumo de carne dos entrevistados, destacando o tipo de carne mais 

consumida, hábitos de consumo e aquisição, além da forma preferencial de apresentação do produto 

adquirido. O perfil do comprador de carne no município de Sorriso, MT é predominantemente do sexo 

feminino, com idade até 50 anos. A carne mais consumida na cidade é a bovina, seguida pela de aves, 

suína e de peixes. Os consumidores da região preferem comprar carnes a varejo, compram carne 

preferencialmente semanalmente ou quinzenalmente e avaliam o prazo de validade dos produtos 

processados antes de adquiri-los. 

Palavras–chave: aves; carne bovina; prazo de validade; pesquisa de mercado; produtos cárneos 

 

Introdução 

No Brasil, o consumo de carne é substancialmente superior a países que possuem 

poder aquisitivo semelhante, provavelmente por influência cultural da população que, em sua 

maioria, tem como hábito consumir carne todos os dias, inclusive em grandes quantidades 

como em rodízios, hábito não comum até mesmo em alguns países desenvolvidos (Pereira et 

al., 2013). Pesquisas apontam que a carne suína é a mais consumida no mundo, enquanto no 

Brasil este consumo é superado pela carne bovina e de aves (IBGE, 2004). A globalização e o 

desenvolvimento do setor produtivo fez com que o consumidor de carne brasileiro buscasse 

cada vez mais esclarecimento sobre os benefícios do consumo da carne e dos riscos à sua 

saúde associados ao produto (Goffi et al., 2013). Segundo Mazzuchetti & Batalha (2004), 

quando se deseja estudar um mercado, deve-se primeiramente conhecer e analisar os seus 

consumidores, pois são eles que adquirem os produtos e serviços da empresa. Em recente 

pesquisa, Goffi et al. (2013), verificaram que o consumidor de carne do município de Sorriso, 

MT possui razoável conhecimento sobre a qualidade do produto e leva em consideração a 

maioria das características que acreditam estar associadas à qualidade na hora da compra, 

deixando em condição intermediária o preço e preocupando-se mais com parâmetros 

sanitários, sensoriais e relacionados à sua saúde. Neste sentido, o objetivo deste estudo foi 

traçar o perfil do consumidor de carne do município de Sorriso-MT, visando à compreensão 

da demanda e do mercado em potencial a ser explorado pela indústria frigorífica e pelos 

pecuaristas da região. 

 

Material e Métodos 
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A pesquisa foi realizada na cidade de Sorriso, MT, e foi conduzida nos supermercados 

da região, por meio de entrevistas aos consumidores de carne, com foco na caracterização do 

consumidor de carne do município. Foram entrevistados 532 consumidores e as entrevistas 

foram conduzidas por meio da aplicação de um questionário padrão, desenvolvido pelos 

estudantes e professores do curso Técnico em Alimentos Integrado ao Ensino Médio do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT), Campus 

Sorriso, MT. No processo de aplicação dos questionários, os consumidores foram abordados 

na fila de espera do açougue ou próximos à ilha frigorífica onde as peças ficam expostas. 

Foram levantadas informações referentes ao consumo de carne dos entrevistados, destacando 

o tipo de carne mais consumida, hábitos de consumo e aquisição, além da forma preferencial 

de apresentação do produto adquirido. Os entrevistados foram questionados ainda sobre 

alguns dados pessoais, e classificados quanto ao sexo e faixa etária, para identificação de 

perfis de clientes e avaliação dos resultados por categorias. Foi criado um banco de dados 

utilizando o software Epi Info 7.0® para que as informações dos questionários fossem 

compiladas. As análises estatísticas descritivas foram realizadas através do programa 

Microsoft® Office Excel® 2010. 

 

Resultados e Discussão 

Entre os 532 consumidores entrevistados, 218 (40,98%) tinham menos de 30 anos, 225 

(42,29%) entre 31 e 50 anos e 85 (15,98%) tinham mais de 50 anos, enquanto 4 (0,75%) não 

responderam esta pergunta. A maioria dos consumidores abordados foi do sexo feminino 

(58,46%). Sobre o consumo de carne, independente da espécie de origem, foi notado que a 

grande maioria das famílias consome carne todos os dias da semana (59,40%), enquanto os 

demais entrevistados consomem carne de um a seis dias por semana. A tabela 1 contém a 

relação das carnes mais consumidas no município de Sorriso-MT, de acordo com os 

questionários aplicados, e destaca a carne bovina como a mais consumida (31,58%), seguida 

pela carne de aves (23,45%), suínos (20,50%), peixes (16,20%) e outras (8,27%), tais como 

ovinos, caprinos e bubalinos. Estes resultados são similares aos obtidos em pesquisas de 

consumo de carne em outras regiões do país, que destacam a carne bovina como a mais 

consumida, seguida pelas carnes de aves e suínos (IBGE, 2004). 

 

Tabela 1. Carnes mais consumidas pelos consumidores de Sorriso – MT 

Tipo de Carne % 

Bovina 31,58 

Aves 23,45 

Suína 20,50 

Peixes 16,20 

Outras 8,27 

 

Em relação à frequência de compra da carne, verificou-se que apenas 18 dos 

consumidores entrevistados (3,38%) adquire o produto diariamente, 27 (5,08%) compram de 

2 a 3 vezes por semana, 69 (12,97%) o fazem de 4 a 5 vezes na semana, enquanto 174 

(32,71%) entrevistados adquirem este produto diariamente. Foram registrados ainda 137 

(25,75%) consumidores que adquirem carne quinzenalmente, 103 (19,36%) mensalmente e 

outros 4 (0,75%) que não compram carne. Em relação aos meios preferenciais de aquisição da 

carne pelos consumidores, percebe-se que a maioria deles prefere comprar a carne a varejo 

(93,61%), enquanto os demais priorizam a compra em bandejas ou em outras embalagens 
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(6,39%). O sexo dos consumidores entrevistados não interferiu na natureza desta resposta, já 

que, tanto para homens (93,06%) quanto para mulheres (94,21) a escolha da carne a varejo é 

mais interessante do que a carne comercializada em bandejas. Esta preferência se justifica 

pelo fato de o consumidor associar a carne embalada com produto mais velho e com grau 

elevado de deterioração. Na tabela 2 pode ser observado o hábito de avaliação e consideração 

do prazo de validade dos produtos cárneos processados no momento da aquisição destes 

produtos. Percebe-se que a maioria dos consumidores considera o prazo de validade na 

escolha dos produtos (83,83%). O sexo dos consumidores entrevistados também não 

interferiu na natureza desta resposta. 

 

Tabela 2. Verificação da data de validade dos produtos cárneos pela população de Sorriso 

antes da sua aquisição 

Característica 
Homens Mulheres Total dos consumidores 

Frequência % Frequência % Frequência % 

Verificam a validade 172 79,63 270 86,82 446 83,83 

Não avaliam a validade 44 20,37 40 12,86 85 15,98 

Não quiseram responder 0 0 1 0,32 1 0,19 

 

Conclusões 

O perfil do comprador de carne no município de Sorriso, MT é predominantemente do 

sexo feminino, com idade até 50 anos. A carne mais consumida na cidade é a bovina, seguida 

pela de aves, suína e de peixes. Os consumidores da região preferem comprar carnes a varejo, 

compram carne preferencialmente semanalmente ou quinzenalmente e avaliam o prazo de 

validade dos produtos processados antes de adquiri-los. 
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Resumo: A Robótica tem se mostrado muito promissora nos diversos enfoques que a mesma é 

aplicada, despertando grande interesse das instituições de ensino e pesquisa. Todavia, um dos 

grandes problemas na área é o acesso a equipamentos didáticos. Os robôs são, na maioria das vezes, 

mesmo sendo didáticos, equipamentos caros e de difícil aquisição, dificultando a sua inclusão como 

ferramenta de ensino e pesquisa. Uma outra dificuldade é que esses robôs não exploram toda a 

capacidade didática que possuem. O hardware utilizado para o controle do robô é proprietário, ou 

seja, o fabricante não disponibiliza documentação do circuito de controle. Todavia, já se conhecia 

uma solução tecnológica com as qualidades que atendessem a esses pré-requisitos por meio do 

processador conhecido como Arduino. Mas, em 2012 a comunidade científica e tecnológica conheceu 

uma máquina computacional denominada Raspberry Pi, muito superior ao Arduino, com poder de 

processamento equiparável a um computador pessoal básico. É nas qualidades tecnológicas do 

Raspberry PI que reside o foco desse artigo, ou seja, mostrar passo a passo a configuração do 

Rapsberry visando a utilização do mesmo em sala de aula como elemento de instrumento de apoio ao 

aprendizado de engenharia. 
 

Palavras Chave: Raspberry PI, Configuração, Ensino de Engenharia, Robótica 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

       A Robótica é uma área de ensino e pesquisa promissora, haja vista que a mesma é, 

naturalmente, multidisciplinar, permitindo a visualização da aplicação integrada de diversas 

áreas como, por exemplo, mecânica, sistemas de controle, matemática, algoritmos que 

provêm metodologias para controlar movimentos e aplicar força, sensores, acionamentos e a 

ciência da computação contribui para a programação dos robôs para realizar as tarefas 

necessárias. Por tudo isso, a Robótica tem despertado grande interesse nas instituições de 

ensino e pesquisa [SILVA, 2010]. 

       Em 2012, a comunidade científica e tecnológica conheceu uma máquina computacional 

denominada Raspberry Pi, porém, com poder de processamento equiparável a um 

computador pessoal básico. Além disso, o Raspberry Pi é um computador pessoal com 

entradas USB, saídas para vídeo e áudio, memória SDRAM, frequência de clock 700 MHz e 

tudo isso numa placa de circuito impresso de tamanho físico de 85.0 mm x 56.0 mm e, 

atenção, a um custo muito reduzido, em torno de $35, mas vendido no Brasil em torno de R$ 

200,00.   
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       É nas qualidades desse processador e do poder de indução exercido pela área da robótica 

que está estruturada esta atividade, tendo os alunos da engenharia como público alvo. 

 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

 

As configurações do Raspberry PI é dada em três etapas: 

 

A) Inicialização e configuração básica (Etapa 1); 

B) Conectar a uma rede (Etapa 2); 

C) Configurar o acesso remoto (Etapa 3) 

 

Etapa 1 - Inicialização (booting up) 

 

       Na primeira inicialização do Raspberry PI a ferramenta raspi-config é utilizada e a sua 

estrutura está ilustrada na Figura 1. Existem algumas configurações importantes que são 

necessárias ajustá-las e alerta-se que as chances do Raspberry Pi não funcionar exatamente do 

modo que você deseja logo na primeira tentativa são razoáveis. Se precisar retornar a essa 

ferramenta de configuração a qualquer momento, digite o seguinte texto na linha de comando: 

Sudo-raspi-config . 

 
Figura 1 – Tela de configuração raspi-config do Raspberry PI. 

 
 

       Na sequência dar-se-á destaque as opções de configuração essenciais. Utilizam-se as setas 

para cima e para baixo para se deslocar na lista; a barra de espaço para selecionar uma opção 

e a tecla tab para alterar os campos ou mover o cursor para os botões na parte inferior da 

janela. 

 

Etapa 2 - Conexão em rede 

       A configuração da rede wireless no PI é algo bastante simples de realizar. Para isso deve 

ter previamente ligada o adaptador Wifi e dentro do RaspbianOS deve-se abrir a ferramenta 

Wifi Config ou wpa_gui. Já dentro o wpa_gui selecionar a opção scan, para que seja 

apresentada a lista de redes detectadas. Depois escolhe-se a rede à qual pretende-se ligar, 

dando duplo click com o mouse. Em seguida, introduz a chave de acesso à rede e para 

finalizar deve-se carregar em Add. Será necessário, neste caso, fazer o download de um 

programa denominado putty e encontrado em http://www.putty.org/. 
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       Depois do perfil criado, basta carregar em connect e esperar alguns segundos até que a 

ligação ao router wifi seja estabelecida. Caso a ligação tenha sido efetuada com sucesso, o 

utilizador deverá ver no Status a indicação Completed e também o endereço IP atribuído. 

      Já a conexão por meio SSH é quando deseja-se controlar o Pi através de outro computador. 

É importante salientar que o endereço de IP deverá ser substituído. Para saber o endereço IP 

do seu Raspberry PI, basta entrar com o comando sudo ifconfig no Terminal. 

       Após o download do Putty e instalação do mesmo, digitar o endereço de IP encontrado 

anteriormente e digite um nome como, por exemplo, RaspberryPi em “Saved Sessions”. Pra 

encerrar, clique em “Save” e, depois, clique em “Open”. Clique em selecionar Yes para 

prosseguir, e então, surgirá a Janela de Terminal do próprio Raspberry PI. A Figuras 5 ilustra 

este detalhe. 

 

Figura 5 – Configuração do IP 

 

       Fazer login como o usuário “pi” e senha “raspberry”. Não se assuste se não ver a senha 

sendo digitada, apenas digite até o final e pressione ‘enter’. A janela do SSH estará pronta 

para uso. A Figura 7 destaca esta ação. 

 

Etapa 3 - Configurando o VNC 

 

       Muitas vezes o SSH é suficiente para controlar o Raspberry Pi, no entanto, algumas vezes 

é útil poder controlar remotamente o Pi usando mouse, teclado e vendo o que é exibido na tela 

do Raspberry. O Virtual Network Connection (VNC) é uma plataforma que permite fazer isso.         

Para usá-la, é necessário instalar um software no Pi denominado de tightvnc. Neste caso, 

utiliza-se a conexão SSH por meio dos passos mostrados na ETAPA2. Para tanto, deve-se 

digitar os seguintes comandos no terminal SSH: sudo apt-get update e sudo apt-get install 

tightvncserver. 

 

       O servidor VNC em funcionamento permite que o RaspberryPI seja comandado através 

de outro computador com um visualizador VNC. Vá até a pasta do Sistema onde o programa 

foi instalado e abra o tvncviewer e o formulário da Figura 8 surgirá. 

 
Figura 7 – Formulário para conexão VNC. 
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       Neste formulário, digite o endereço de IP do Raspberry Pi, e adicione :1 para indicar a 

porta de acesso   e clique em Connect. Posteriomente, será mostrada uma tela de aviso, basta 

clicar em Ok ou Conitnue e digite a senha Raspberry Pi. 

      O Raspbeery PI pode estar em qualquer lugar, desde que esteja conectado na mesma rede 

do computador que você usar para o acesso remoto. 
 

 

 RESULTADOS 

 

       O produto final foi satisfatório de todos os ângulos, pois apesar das pesquisas com o 

Raspberry Pi datarem de 2010, ano em que o mesmo foi lançado, participar do incremento de 

material nesse ramo do conhecimento foi muito prazeroso. O uso do Raspberry Pi em 

conjunto com a Robótica proporcionou o entendimento e aprimoramento das técnicas de 

programação e hardware dos discentes envolvidos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

       O uso do Rapberry Pi é altamente eficaz pois reduz o gasto com computadores, pois é 

portátil e acaba tendo a mesma função, e alguns casos se torna mais eficaz devido seu design 

e manutenção. 

       O Rapsberry Pi é necessário no ambiente tanto industrial como acadêmico, isso porque, 

faz com que o estudante tenha contato com o mundo da robótica logo nos primeiros anos de 

curso e não traz perigo, pois é uma plataforma de baixo custo que pode ser danificada, e não 

trará prejuízos como grandes maquinários industriais. 
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Resumo: O experimento foi conduzido na área experimental do setor de horticultura do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus Campo Novo dos 

Parecis  –  MT com o objetivo de avaliar  a  produção  da cultura  do  rabanete (Raphanus sativus)  

em  função  de  diferentes  fontes  de  adubação  orgânica.  O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados com seis tratamentos e cinco repetições. Os tratamentos foram T1: sem adubação 

orgânica; T2: 4 kg/m
2
 esterco de bovino curtido; T3: 1,5 kg/m

2
 esterco de ovino curtido; T4: 1 kg/m

2
 

de esterco de aves curtido; T5: 1 kg/m 
2
de torta de girassol; T6: 1 kg/m

2 
torta de filtro de cana-de-

açúcar. Na ocasião da colheita foram avaliados a produtividade comercial, massa fresca da raiz, 

massa fresca da parte aérea, diâmetro das raízes, comprimento de raízes e porcentagem de raízes 

rachadas. Foram observados efeitos significativos de tratamentos entre as variáveis analisadas. A 

torta de girassol mostrou-se uma boa fonte de adubo orgânico para a cultura do rabanete uma vez 

que possibilitou uma maior produtividade de raízes comerciais quando comparado às demais fontes 

utilizadas. 

Palavras- chaves: Torta de girassol, Torta de filtro, Produtividade comercial, Massa fresca de raízes 

 

 1-INTRODUÇÃO 

 

A produção de hortaliças no Brasil é feito em aproximadamente 800 mil hectares, com uma 

produção de 16 milhões de toneladas, além disso, é uma fonte geradora de 2,4 milhões de  

empregos diretos e renda superior a 8 bilhões de reais (HORA et al., 2004). O rabanete 

(Raphanus sativus L.) é uma Brassicaceae de porte reduzido e que, nos cultivares de maior 

aceitação, produz raízes globulares, de coloração escarlate-brilhante e polpa branca. 

Adaptasse melhor ao cultivo no outono – inverno, tolerando bem o frio e geadas leves. Dentre 

as hortaliças, o rabanete é uma das que apresenta ciclo mais curto, sendo a colheita feita de 3 

a 6 semanas após a semeadura (FILGUEIRA, 2000). Segundo Moreira (2011) a produção de 

olerícolas torna-se atrativa a pequenos produtores por não necessitar de grandes áreas para 

produção, além de possibilitar a participação das famílias nos trabalhos de produção, 

contribuindo para evitar o êxodo rural, já que esse tipo de cultura demanda cuidados 

permanentes diários. Atualmente, existem discussões sobre as vantagens e desvantagens da 

utilização de adubo orgânico para a produção das culturas. Oliveira e Dantas (1995) afirmam 
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que o adubo orgânico não apresenta suficiente concentração de nutrientes para atender o 

abastecimento das necessidades da cultura, mas tem efeitos benéficos nas propriedades 

físicas, químicas e biológicas do solo. Dessa forma, torna-se interessante verificar seus efeitos 

em culturas de ciclo curto, como a cultura do rabanete, a fim de associar seus efeitos como 

condicionador e fonte de N e matéria orgânica para o solo. Assim, objetivou-se avaliar a 

produção da cultura do rabanete em função de diferentes fontes de adubação orgânica. 

 

 2-MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi conduzido no Instituto Federal de Mato Grosso, Campus Campo Novo 

do Parecis na segunda quinzena de outubro de 2013. O delineamento experimental foi em 

blocos casualizados, com seis tratamentos (T1: sem adubação orgânica); T2: 4 kg/m
2
 esterco 

de bovino curtido; T3: 1,5 kg/m
2
 esterco de ovino curtido; T4: 1 kg/m

2
 de esterco de aves 

curtido; T5: 1 kg/m 
2
de torta de girassol; T6: 1 kg/m

2 
torta de filtro de cana-de-açúcar)  e 

cinco repetições, totalizando 30 parcelas. Cada parcela experimental foi constituída de 1 m de 

largura por 2 m de comprimento. A semeadura direta do rabanete, cultivar Crimson Gigante, 

foi realizada com espaçamento de 0,10 m entre plantas e 0,20 m entre fileiras. Os estercos 

(bovino, ovino e aves) foram curtidos antes de serem utilizados, e adubações foram realizadas 

no plantio. 

A colheita foi realizada 30 dias após o plantio, época em que as plantas apresentavam o 

máximo de crescimento vegetativo. Na ocasião da colheita foram avaliados a produtividade 

comercial conforme sugerido por Ferreira et al. (2011) [multiplicação da massa fresca média 

da raiz comercial pela população de plantas na área útil (500.000 plantas/ha ou  área útil da 

parcela 0,56m
2
), massa fresca da raiz comercial (separação da parte aérea e limpeza de raízes 

laterais com posterior pesagem das raízes não rachadas, com diâmetro maior ou igual a 2,5 

cm), massa fresca da parte aérea, diâmetro das raízes, comprimento de raízes e porcentagem 

de raízes rachadas. Os dados foram avaliados por meio do Programa Computacional Sisvar 

versão 5.3 Build 77 (FERREIRA, 2011). Foi realizada a análise de variância e quando houve 

efeitos significativos de tratamentos as médias foram submetidas ao teste Tukey a 5% de 

probabilidade.  
 

3-RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Foram observados efeitos significativos de tratamentos sobre todas as variáveis 

analisadas (Tabela 1). A maior produtividade média de raízes comerciais foi de 8,64t. ha
-1

. A 

maior produtividade comercial de raízes de rabanete (Tabela 3) foi observada nos tratamentos 

que receberam torta de girassol como fonte de adubo orgânico (13,01 t. ha
-1

) e a menor 

produtividade foi observada nos tratamentos que não receberam adubação orgânica (6,82 t. 

ha) bem como aqueles que receberam torta de filtro de cana-de-açúcar (6,86 t.ha
-1

). Os dados 

desse experimento demonstram o potencial de uso de torta de girassol subproduto da 

prensagem a frio do girassol para extração de óleo, como fonte alternativa de adubo orgânico. 

Contudo, deve-se avaliar quais quantidades favorecerão o melhor desenvolvimento da cultura, 

a fim de se otimizar o sistema produtivo. Oliveira et al. (2005) avaliaram a produtividade de 
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rabanete em monocultivo e consorciado com repolho sob manejo orgânico e observaram 

produtividade média de 30,12 t.ha
-1

 e 17,80 t.ha
-1

 em dois anos consecutivos de monocultivo.   

 Os maiores valores de massa fresca da parte aérea, matéria fresca da raiz, diâmetro e 

comprimento de raízes comerciais foram observados nos tratamentos que receberam torta de 

girassol como fonte de adubo orgânico (Tabela 2). Os tratamentos que receberam torta de 

filtro, subproduto de usina sucroalcooleira, apresentaram resultados similares aos tratamentos 

que não receberam nenhuma fonte de adubação orgânica. Assim, recomenda-se avaliar 

dosagens mais altas dessa fonte para que seja utilizado no sistema de produção orgânica de 

rabanete, visto que a dosagem utilizada nesse experimento (1 kg/m
2 

) não apresentou 

eficiência como fonte de adubo orgânico para esta cultura. Esterco de aves, esterco bovino e 

esterco caprino quando usados como fonte de adubo orgânico apresentaram eficiência similar 

quanto ao desempenho das características avaliadas, nas condições e dosagens desse 

experimento.  

 Tabela 1- Resumo da análise de variância de variáveis produtivas de rabanete em função de 

diferentes fontes de adubação orgânica 

 

FV GL 
Quadrado Médio 

MFR
1
 MFPA

2
 D

3
 Comp

4
 Prod

5
 

Tratamento 5 110,58* 110,58* 28,24* 43,54* 27,65* 

Bloco 4 31,38 31,38 28,08 9,93 7,84 

Resíduo 20 27,64 27,64 8,01 5,19 6,91 

C.V (%)  30,40 26,22 8,68 6,76 30,41 

Média 

geral 

 17,29 8,10 32,60 33,70 8,64 

1
massa fresca da raiz (g); 

2
massa fresca da parte aérea (g); 

3
diâmetro (mm); 4Comprimento de raízes (mm); 

5
produtividade comercial (t ha

-1
). 

*
Significativo pelo teste F a 5% de probabilidade.  

 

 

Tabela 2- Médias das variáveis produtivas de rabanete em função de diferentes fontes de 

adubação orgânica.  

 

 
Tratamento  MFRC

1
 MFR

2
  Diâmetro

3
 Comp

4
  PC

5
 

 g  mm  t. ha-1 

Sem adubação orgânica  13,64 a 5,67   30,27 a 30,37 a    6,82 a 

Esterco bovino curtido  14,60 a 6,14 a  33,00 a b 32,35 a  7,30 a 

Esterco ovino curtido  18,26 a b 8,56 a  33,26 a b 33,79 a  9,13 a b 

Esterco de aves curtido  17,50 a b 8,24 a  31,57 a b 34,35 a  8,75 a b 

Torta de girassol  26,02    b 13,84  b  36,80    b 39,02  b    13,01  b 

Torta de filtro  13,72 a 6,15 a  30,71 a 32,37 a  6,86 a 
1
massa fresca de raízes comerciais (g); 

2
massa fresca da parte aérea (g); 

3
diâmetro das raízes 

comerciais (mm); 
4
comprimento das raízes comerciais (mm); 

5
produtividade comercial (t/ha). Médias 

na coluna seguidas da mesma letra não diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade. 

 

Quanto à qualidade das raízes produzidas os tratamentos que receberam adubação com 

esterco de aves curtido, esterco de ovinos curtido e a torta de filtro apresentaram o menor 

percentual de raízes rachadas (34%, 39% e 39% respectivamente) e os que receberam torta de 
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girassol apresentam o maior percentual (53%). Segundo Costa et al. (2006) vários fatores 

contribuem para a produção de raízes rachadas, dentre eles pode-se citar o uso de adubos 

orgânicos, que possivelmente liberam maior quantidade de nitrogênio, oscilações  hídrica e 

térmica do solo e a falta de cobertura morta no solo, que favorece a rápida secagem da 

camada superficial do solo. No presente experimento possivelmente as rachaduras foram 

causadas pelas oscilações hídricas visto que na época do ano em que foi cultivado o rabanete, 

houve intenso regime pluviométrico na região.   
 

5- CONCLUSÕES  
 

  Conclui-se que a torta de girassol mostrou-se uma boa fonte de adubo orgânico para a 

cultura do rabanete uma vez que possibilitou uma maior produtividade de raízes comerciais 

quando comparado às demais fontes de adubo orgânico utilizadas.  
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Resumo:Este estudo faz parte dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do projeto de pesquisa 

“Políticas de Acesso e Permanência de alunas e alunos do Instituto Federal de Mato Grosso, 

campus Rondonópolis” financiado pelo PROIC/IFMT e CNPq. Tem por objetivo debater algumas 

perspectivas teóricas e políticas de análise sobre a implantação de políticas de reserva de vagas 

nas instituições federais de ensino do Brasil.Os estudos realizados no âmbito do projeto inicial, na 

medida da construção de seus trabalhos, direcionaram-se para estudar as políticas de acesso no 

IFMT, em especial, a política de reserva de vagas para acesso na instituição com a sanção da Lei 

12711/2012, no qual os processos seletivos de 2013 e 2014 do IFMT já foram submetidos. A partir 

de leituras sobre políticas afirmativas e relações raciais procura-se mostrar a necessidade dessas 

discussões no IFMT, sobretudo discutir a democratização e ampliação destes espaços para os 

diversos públicos que esta instituição deve atingir, como por exemplo, as populações negras. 

 

Palavras-chave: Políticas Afirmativas, Relações Raciais, IFMT, Lei 12711/2012. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O debate sobre políticas de acesso à educação pública brasileira, sobretudo ao 

Ensino Superior, vem sendo pauta de diversas discussões acaloradas, principalmente 

quando se consideram as dimensões raciais em sua composição. Parte deste debate, 

quando carecem de discussões fundamentadas na pesquisa científica,apresentam-

senuma perspectiva de dualidade, como por exemplo, as defesas relacionadas a 

certo/errado, justo/injusto, facilitar/dificultar na implementação dessas ações 

afirmativas. 

Parte do debate do senso comum e também em alguns trabalhos científicos 

afirmam que as políticas de reserva de vagas para universidades públicas (e por 

conseqüência, para institutos federais – em decorrência de sua institucionalização como 

instituições de ensino federais brasileiras, com ensinos nos níveis médio, técnico, 

tecnológico e superior) seriam mais “justas” caso compreendessem a dinâmica “social”, 

no que se refere à reserva de vagas relacionadas à posição socioeconômica dos 

candidatos. A dimensão racial, em alguns debates, seria colocada como menos 

necessária do que a dimensão socioeconômica. 

A partir da sanção da Lei Federal 12711/2012, que regulamenta a ação 

afirmativa de reserva de vagas para estudantes de escolas públicas, negros, indígenas e 

pessoas com renda mensal até 1,5 salários mínimos por família, o debate torna-se mais 

acirrado, com a oficialização do acesso de estudantes beneficiados nas instituições, 
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dentre elas, o IFMT. Faz-se necessário, portanto, debater alguns dos principais pontos 

que podem fundamentar a discussão sobre as ações afirmativas de reserva de vagas, 

como parte de um importante desafio posto à sociedade no sentido de dirimir 

desigualdades sociais. Em especial, apresentar as discussões sociológicas e políticas 

que fundamentam a necessidade de reserva de vagas que atendam a dinâmica 

etnicorracial da sociedade brasileira. 

 

2. POLÍTICAS DE ACESSO E RELAÇÕES RACIAIS  

 

 

 Vários autores debatem a necessidade de implementação de políticas de reservas de 

vagas para a educação pública brasileira, na perspectiva da redução das disparidades 

sociais. RicardoHenriques (2002)apresenta umcenário de desigualdade na educação do 

Brasil, e traça umatrajetóriana qual mostra os avanços da década de 1990, mas que ainda 

persistem diferenças relacionadas à raça. O autor afirma que a pobreza no Brasil tem cor, 

sendo esta a cor negra. Para ele, nascer negro no Brasil está relacionado a uma maior 

probabilidade de crescer pobre. A população negra concentra-se no segmento de menor 

renda per capita da distribuição de renda do país. Verifica-se em seus diversos 

levantamentos estatísticos que os índices de escolaridade dos brasileirosmodifica-se 

conforme sua classificação etnicorracial. Pessoas consideradas brancas com a mesma faixa 

de renda do que negras apresentam índices de escolaridade mais elevados, o que para o 

autor corrobora a proeminência da discriminação racial presente na sociedade brasileira.  

 Piovesan (2005)afirma que desde a DeclaraçãoUniversal dos Direitos Humanos de 

1948a temática da tolerância e do respeito às diversidades vem sendo alvo de tratados e 

políticas internacionais a serem cumpridos pelos países signatários, reconhecendo a 

igualdade de direitos. A essa igualdade formal faz-se necessário o reconhecimento das 

particularidades e especificidades dos diversos grupos sociais – ao lado do direito à 

igualdade, é fundamental reconhecer o direito à diferença. No caso da sociedade brasileira, 

populações negras, mulheres, crianças, idosos, indígenas, dentre outros, apresentam 

peculiaridades socioculturais e políticas que necessitam de políticas específicas para que 

possam participar de forma mais abrangente das decisões e do poder na sociedade –

necessitando de ações afirmativas.As ações afirmativas, para a autora são consideradas 

“políticas compensatórias adotadas para aliviar e remediar as condições resultantes de um 

passado de discriminação [...] cumprem uma finalidade pública decisiva para o projeto 

democrático: assegurar a diversidade e a pluralidade social.”(PIOVESAN 2005 p.49).  

 Em uma análise sobre os movimentossociais e étnicorraciais, José Jorge de 

Carvalho (2006) disserta sobre o debate colocado no âmbito acadêmico relacionado às 

políticas de reserva de vagas para estudantes negros e indígenas. Para ele, em muitas 

universidades o discurso da meritocracia traz consigo representações sociais, naturalizando 

fatos construídos socialmente, que fundamentariam a predominância de elites 

conservadoras nos espaços acadêmicos. A questão de méritona entrada para as 

universidades continua sendo priorizado de maneira que nem sempre é a mais 

adequada.Para o autor, há necessidade de se debater as ações afirmativas de acesso de 

acordo com quatro princípios básicos: a) a reparação após mais de 300 anos de escravidão; 

b) a cobrança de direitos – pois até mesmo após a abolição da escravidão, a desigualdade 

da participação dos grupos negros nas comunidades acadêmicas é considerável –; c) a 

dinâmica dentro das universidades crescerá significativamente com a presença de negros e 

índios, e reforçará a produção dos saberes e fará uma revisãosobre o etnocentrismo; d) 

aluta anti-racista no Brasil (CARVALHO, 2006). 
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KabengeleMunanga (2003) em seu texto, “Políticas de ação afirmativa em 

benefício da população negra no Brasil: um ponto de vista em defesa de cotas” mostra 

aimportância das políticas afirmativas para o acesso às universidades, apresentando 

resultados satisfatórios nos países implantados. Assim discorre sobre a necessidade do 

Brasil implantar uma“discriminação positiva”, ou seja, uma diferencialização que ressarçaa 

exclusão e a desigualdade desses grupos vulneráveis.Logo, com a oficialização das 

políticas afirmativas para acesso na educação superior numa perspectiva de superação das 

desigualdades históricas às quais as populações negras foram submetidas no Brasil. 

 
Num país onde os preconceitos e a discriminação racial não foram zerados, ou 

seja, onde os alunos brancos pobres e negros pobres ainda não são iguais, pois 

uns são discriminados uma vez pela condição socioeconômica e outros são 

discriminados duas vezes pela condição racial, e socioeconômica (...). É nesse 

contexto que colocamos a importância da implementação de políticas de ação 

afirmativa, entre as quais a experiência das cotas, que, pelas experiências de 

outros países, afirmou-se como um instrumento veloz de transformação, 

sobretudo no domínio da mobilidade socioeconômica, considerado como um dos 

aspectos não menos importante da desigualdade racial (MUNANGA, 2003,p. 

119) 

 

Gomes (2004) mostra a trajetória e história de programas pioneiros de ações 

afirmativas na Universidade Federal de Minas Gerais, cujos objetivos estão relacionados 

ao acesso e permanência de estudantes, sobretudo com relação às perspectivas de raça e 

gênero. Para ela, ingresso na universidade, sobretudo para a universidade pública, não se 

reduz a uma questão de mérito, mas sim uma questão de direito (GOMES, 2004). A autora 

reitera que as cotas representam um posicionamento explícito contra o racismo. Os 

discursos equivocados sobre politica de cotas, a que assistimos nas universidades e na 

sociedade de um modo geral podem ser considerados como uma atitude irresponsável 

daqueles que os proferem. As cotas se fazem necessárias em nosso país porque, para a 

autora, a nossa sociedade padece de um racismo estrutural que precisa ser superado. 

“Durante séculos, o Brasil tem adotado uma postura cínica diante do racismo. É chegada a 

hora de romper com o pacto velado de manutenção do racismo existente em nosso país, 

alimentado pelas elites e introjetado em nosso imaginário social.” (GOMES, 2004, p. 44) 

Políticas públicas de reserva de vagas são implementadas nas universidades 

públicas brasileiras, com mais relevância a partir da década de 2000. Com base na aliança 

com movimentos sociais, algumas experiências de políticas afirmativas de acesso ao 

ensino superior público brasileiro são construídas, sujeitas a muitas polêmicas dentro e fora 

das instituições, como podemos observar nas discussões de Carvalho (2006) e Gomes 

(2004). A sanção da Lei 12711/2012, que normatiza a reserva de vagas para estudantes em 

todas as instituições federais de ensino do país, pertencentes à educação superior, média e 

tecnológica amplia esse debate, incluindo os institutos federais de educação.  

A partir de 2013, o IFMT em seus processos de seleção de alunos passa a utilizar 

estes dispositivos legais, o que tende a modificar consideravelmente o público que passa a 

ter acesso a esta instituição, bem como os debates relacionados a essa questão no ambiente 

intra e extra-escolar. No campus Rondonópolis, nos anos de 2013 e 2014, 109 alunos 

ingressaram pelas políticas afirmativas referente à Lei 12711/2012, sendo 98 alunos nos 

cursos técnicos integrados ao Ensino Médio (40 homens e 58 mulheres), 04 alunos nos 

cursos superiores (04 homens) e 07 alunos nos cursos subseqüentes (02 homens e 05 

mulheres).O ingresso e a permanência destes estudantes na instituiçãopode ser analisado a 

partir das discussões teóricas que relacionam as políticas afirmativas à superação de 

desigualdades históricas na sociedade brasileira, tornando-se um amplo objeto de 
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investigação para pesquisadores que se debruçam na compreensão das relações raciais e 

educação. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Compreender as políticas de ações afirmativas na educação, como por exemplo, a 

política de reserva de vagas ajuda a compreender o debate para além das asserções de 

senso comum, que reagem a favor da meritocracia ou que inserem o debate no binômio 

certo/errado, justo/injusto, dentre outros, sem levar em consideração os debates políticos, 

históricos e socioculturais envolvidos. Desenvolvendo esses estudosno âmbito no IFMT- 

campus Rondonópolis pode-se abrir uma discussão até agora dita como silenciosa e 

quebrar assim estereótipos que rondam essa temática. O que permite a compreensão e a 

construção de propostas que proporcionem mudanças na forma como o sistema 

educacional ensina crianças e jovens de um modo negativo acerca de sua relação com a 

educação, com as relações raciais e com o acesso e permanência na educação brasileira.  
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Monitoramento do teor de iodo no sal para consumo humano: verificação 

da adaptação à legislação brasileira. 

 

 

Resumo: O sal para consumo humano cloreto de sódio por ser amplamente utilizados em alimentos e 

de fácil acesso, dessa forma adiciona-se iodo para que a população tenha um consumo regular desse 

mineral, evitando doenças que podem ser causadas pela falta do mesmo. O objetivo deste trabalho foi 

determinar os parâmetros de qualidade do sal de cozinha de diferentes marcas e confrontar os 

resultados com a legislação vigente, com ênfase no teor de iodo. A metodologia utilizada nas 

determinações foi baseada nas normas do Instituto Adolfo Lutz. Foram utilizadas 3 marcas distintas 

de sal iodado obtidas no comércio local, de lotes diferentes para cada marca, em triplicata. A coleta 

foi realizada em estabelecimentos comerciais de Cuiabá durante seis meses, totalizando 54 amostras. 

Segundo a atual Resolução RDC n° 23/2013, o sal adequado para o consumo humano deve conter de 

15 e 45 miligramas de iodo para cada quilograma de produto. Amostras de duas marcas (B e C) 

apresentaram teores de iodo acima do limite permitido na legislação, representando 27,7% do total 

analisado. Quanto aos outros parâmetros de qualidade, o Decreto n° 75.697/1975 estabelece limites 

para diferentes tipos de sal. Neste estudo, a porcentagem de amostras fora dos padrões estabelecidos 

pela legislação, por parâmetro avaliado, foram: umidade (61%); teor de sólidos insolúveis (67%); 

teor de cloretos (72%); teor de cálcio (88%) e magnésio (100%). Os produtos analisados no período 

de seis meses apresentaram dispersões nos resultados entre lotes da mesma marca e no conjunto 

global que inclui todas as marcas coletadas. 

Palavras-Chave: Cloreto de sódio, Iodo, Legislação, Sal de cozinha. 
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1.    INTRODUÇÃO 

O cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha, é extremamente utilizado e 

fundamental em inúmeros processos, porém sua ingestão escassa ou em excesso proporciona 

danos à saúde. 

Devido à importância do sal como alimento básico para o ser humano e considerando-se os 

riscos à saúde da população gerados pela insuficiência de iodo, torna-se necessário realizar 

análises do produto, com o intuito de verificar a tendência da qualidade do produto disponível 

ao consumidor, no que diz respeito à adequação aos critérios da legislação atual (ANVISA) e 

as exigências do Código de Proteção e Defesa do Consumidor (INMETRO). 

Objetivo do presente trabalho foi determinar os parâmetros de qualidade do sal de cozinha de 

em diferentes marcas e confrontar os resultados com a legislação vigente para esse produto, 

com ênfase no teor de iodo.  

 

2.   METODOLOGIA 

Foram utilizadas 3 marcas distintas de sal iodado obtidas no comércio local, com lotes 

diferentes para cada marca (triplicata), analisadas mensalmente durante seis meses, 

totalizando 54 amostras. As análises realizadas foram: teor de cloretos, cálcio e magnésio, 

teor de iodo pelo método titulométrico, % de sólidos insolúveis totais e umidade. As análises 

de caracterização física e química do sal iodado foram realizadas conforme procedimentos 

para determinações analíticas de comprovação do padrão de identidade e qualidade do sal 

(INSTITUTO ADOLFO LUTZ, 2008). 

Os resultados obtidos das análises mensais de monitoramento receberam tratamento 

estatístico por meio da construção de Gráficos de Controle Estatístico de Processo (CEP), a 

fim de visualizar a variação dos resultados de acordo com os limites críticos estabelecidos 

pela legislação.  

 

3.    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Observou-se que das 18 amostras analisadas, as marcas as B e C apresentaram 27,7% dos 

resultados do teor de iodo em desacordo com o limite estabelecido, enquanto que da marca A 

foram apenas 11,11%. (Gráficos da Figura 1). Estas amostras apresentaram teor de iodo acima 

de 45 mg/kg, sendo que o aceitável pela legislação é entre 15 a 45 mg de iodo por quilograma 

de produto (BRASIL, 2013). 

Quanto aos outros parâmetros de qualidade, o Decreto n° 75.697/1975 estabelece os 

limites para diferentes tipos de sal. Neste estudo, a porcentagem de amostras fora dos padrões 

estabelecidos pela legislação, por parâmetro avaliado, foram: umidade (61%); teor de sólidos 

insolúveis (67%); teor de cloretos (72%); teor de cálcio (88%) e magnésio (100%). 

Segundo Lima et. al (2012) em relação a porcentagem de cloreto de sódio encontrado no 

sal refinado extra (marca A) não está de acordo com o prescrito na legislação, pois apresentou 

84,47 % de cloreto de sódio, já em um sal refinado (marca C) o teor de cloreto de sódio 

(99,96%) está dentro do valor permitido.  

 

 

637 



 

 

 
 

Figura 1. Teor de iodo nas amostras de sal iodado comercializado em Cuiabá. 

 

 

4.    CONCLUSÕES 

Os produtos analisados no período de seis meses apresentaram dispersões nos resultados 

entre lotes da mesma marca e no conjunto global, que inclui as três marcas coletadas.  

Foram constatados desvios nos parâmetros de umidade, cloreto de sódio, iodo, sólidos 

insolúveis, cálcio e magnésio em desacordo com a legislação. 

Os gráficos de controle estatístico permitiram verificar se o produto está sobre controle, 

em função da sua (não) conformidade do processo de fabricação com relação à norma 

existente quanto ao teor de iodo no sal. 
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Resumo: O presente trabalho retrata a experiência vivenciada por um grupo de servidores do 

Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis em busca de uma nova 

aprendizagem em Libras – Língua Brasileira de Sinais, a língua de comunicação utilizada pela 

comunidade de surdos e ouvintes em busca de uma comunicação real e eficaz diante da necessidade 

de uma verdadeira inclusão em nossas escolas e sociedade. Essa experiência aconteceu por meio da 

oferta de um curso de capacitação de 40 horas. 

Palavras Chave: Inclusão, Libras, Educação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Encontramo-nos num momento muito especial, de encruzilhada, de busca por caminhos 

expressivos que nos insiram e/ou insiram a educação especial no contexto educacional de 

forma efetiva. Sob um olhar pela história observamos que são recentes as iniciativas de 

atendimento educacional do aluno especial no sistema de ensino até as últimas propostas que 

são da inserção definitiva no sistema regular de ensino. Surgiram muitas propostas, muitas 

metodologias de ensino para atender crianças com situações diversificadas de aprendizagem.  

Beyer escreve acerca dessas preocupações e diz que: 

                                      Educar é confrontar-se com essa diversidade. O professor que transita 

diariamente entre seus alunos conhece muito bem tal diversidade. 

Dificilmente aceitaria qualquer premissa de homogeneidade dos seus alunos, 

pois sabe que são diferentes entre si, assim como não há ser humano igual a 

outro. (BEYER, 2005) 

As escolas, em sua grande maioria ainda tentam se orientar na realidade da educação 

inclusiva. A implantação desse programa tem apresentado às escolas o desafio de construir o 
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sucesso escolar diante da diversidade. Conforme afirma Glat de que “sem uma modificação 

estrutural no sistema educacional brasileiro, a inclusão de alunos portadores de deficiências 

(...) nunca será concretizada”. E acrescenta que ainda que: 

                                         Para que possa sair do plano imaginário, essa escola inclusiva exige 

condições muito especiais de recursos humanos, pedagógicos e até mesmo 

físicos de que não dispomos por este Brasil afora, nem nos grandes centros, e 

que, realisticamente independem as boas intenções do MEC.(GLAT, 1998) 

Todas as crianças são diferentes e não apenas as que apresentam alguma limitação ou 

deficiência, por isso o ensino deveria ser organizado de forma que contemple os alunos em 

suas distintas capacidades. Conforme Feltrin: 

                                         As pessoas são diferentes, pensam diferente. Porque são diferentes, 

felizmente também acontece muita coisa boa. Acontece a beleza da 

diversidade, das cores, dos sons, das formas, do dizer, do cantar, da natureza 

inteira que quer ensinar – e o ser humano insiste em não aprender a conviver 

na diferença e a não se agredir -, acontece a ciência, a descoberta, o 

progresso. (FELTRIN, 2011) 

Beyer lembra que Vygotsky já enfatizava em seus escritos a influência dos fatores sociais 

como determinantes no desenvolvimento da criança especial. Segundo ele, as ações 

elaboradas para a educação inclusiva devem considerar os aspectos psicossociais da vida 

escolar e familiar do aluno, pois é muito importante que a criança tenha uma vida social 

especial para ajudar no seu desenvolvimento. Para ele, a criança não pode ser privada da 

possibilidade de beneficiar-se das competências cognitivas de outras crianças que podem 

desempenhar o papel de mediadoras junto a zona de desenvolvimento proximal. Quanto a 

criança com surdez, cita Vygotsky, o qual considera primordial seu acesso a linguagem para 

convivência com outros surdos,  mas principalmente poder se comunicar com ouvintes e 

transformar essa convivência em aprendizado.  

De acordo com esta abordagem teórica e tentando promover na nossa instituição uma 

mobilização para a importância de considerarmos a educação inclusiva um fator real em nosso 

convívio decidimos retratar a experiência vivida pelos servidores do Instituto Federal de Mato 

Grosso – Campus Campo Novo do Parecis,  por meio de um curso de Libras – Língua 

Brasileira de Sinais de 40h.  A oferta teve por principal objetivo a tentativa de sensibilizar a 

comunidade para a importância da inclusão dos PCDs – Pessoas com Deficiência.  

A iniciativa partiu de uma real necessidade, quando no início do ano letivo de 2014 

recebemos uma aluna com surdez no curso de Licenciatura em Matemática. Diante dessa 

realidade, como promover uma escola verdadeiramente inclusiva, que prepare nossos alunos 

para uma vida em sociedade? 

É a partir desse questionamento que o Instituto Federal de Mato Grosso busca de forma 

constante, por meio de projetos e com o auxílio dos servidores, fomentar atividades que 

contribuam para a inclusão levando em consideração a heterogeneidade existente na escola, 

criar espaços e momentos de reflexão da importância da comunicação efetiva entre e com 

nossos alunos surdos, além da busca na construção de um ambiente capaz de acolher alunos 

especiais.  
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Encerrado o curso realizamos uma pesquisa-ação de forma colaborativa para avaliarmos 

os resultados. De 100 servidores, tivemos 19 inscritos. Um não compareceu e dezoito 

concluíram o curso, os quais participaram da pesquisa. Para avaliarmos de forma mais 

significativa os resultados, elaboramos um questionário de quatro questões sendo três 

objetivas e uma subjetiva tendo os seguintes resultados: consultados sobre terem seu primeiro 

contato com a ideia de educação inclusiva, a maioria afirma não ser o primeiro contato; 

questionados se fariam o curso novamente, todos afirmaram que sim; sobre a necessidade 

deste curso na atuação profissional somente um respondeu não ser importante para o 

desempenho de sua atividade. Perguntados sobre como avaliam essa experiência pode-se 

destacar dois relatos significativos. De uma servidora:  

                            Como servidora pública devo atender todas as pessoas com presteza e 

educação. Antes do curso de libras tive contato com surdo-mudo e não sabia 

nem como me portar, pois eu era totalmente ignorante quanto a linguagem. 

Hoje, não sou expert em libras, mas tenho certeza que posso atender as 

pessoas com maior eficiência. (2014) 

E de uma professora: “Interessante, pois mergulhamos nesse universo, tivemos contato com 

pessoas maravilhosas PNE, não ouvintes e passei a compreender melhor os desafios da 

educação inclusiva.” (2014) 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A experiência foi significativa tanto que resultou na iniciativa de divulgarmos essa 

experiência fora do nosso cotidiano escolar. Vale destacar a participação efetiva em vários 

encontros de alguns portadores de deficiência auditiva e profissionais de outras instituições de 

ensino que se interessaram pelo processo que estávamos iniciando no Instituto. A primeira 

etapa acabou despertando um interesse nas pessoas, o que acarretou na oferta de outros cursos 

de Libras que vem acontecendo. 

O caminho ainda é extenso, muito se precisa fazer para mobilizar todos os grupos 

envolvidos. É importante que aconteçam ações planejadas de mobilização e de atitudes 

inclusivas que servirão para conscientização da comunidade com o envolvimento de uma 

escola inclusiva em todos os sentidos aqui já expostos.  A ideia de uma escola aberta, 

inclusiva, com capacidade para atender alunos com situações diferenciadas é altamente 

desafiante. É uma responsabilidade que engloba alunos, famílias, professores as equipes 

diretivas e pedagógicas, funcionários e gestores. 
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Resumo: O presente documento expõe resultados preliminares de uma série de estudos a respeito de 

blocos de concreto colorido produzidos com Resíduos da Construção Civil (RCC), destacando 

principalmente a viabilidade de se produzir tais blocos, com agregados artificiais adquiridos no 

processo de reciclagem dos resíduos de construção civil, que se encontram, sobretudo, nas áreas de 

transbordo e triagem dos aterros de materiais. 

Palavras-chave: Bloco de concreto, Resíduos de Construção Civil, Dosagem de concreto, Concreto 

colorido. 

 

1. INTRODUÇÃO  

A construção civil, sem sombra de dúvidas é responsável por um grande volume de 

resíduos, ocupando, portanto, muito espaço nas áreas de transbordo e aterros. Seu transporte, 

em função não só do volume, mas também da massa, torna-se caro e inviável. 

Diante dessa realidade, esta pesquisa se dispôs a estudar uma forma de adicionar estes 

resíduos na produção do bloco vazado de concreto simples para alvenarias, acrescentando 

nestes blocos pigmentação, para aqueles blocos de alvenaria aparente. Considerando que o 

pigmento a ser utilizado é um material fino que pode ser classificado como fíller e ser 

empregado como agregado miúdo na dosagem do concreto colorido, o concreto colorido e 

convencional, são idênticos do ponto de vista técnico. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

A produção de artefatos de cimento é uma atividade muito popular em todo território 

nacional, porém, é fato que nem todas as empresas obedecem às especificações e normas que 

regem a produção dos diversos elementos. Os critérios para a produção de artefatos de 

cimento da presente pesquisa foram embasadas nas recomendações da Associação Brasileira 

de Cimento Portland (ABCP), e todos os procedimentos de ensaios para a verificação de 

resistências características, foram regidas pela Associação Brasileira de Normas técnicas 

(ABNT). 
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Com o objetivo de reduzir ainda mais os custos referentes aos artefatos produzidos, em 

relação à aquisição de matéria prima virgem (areia, brita, etc.), este estudo está realizando 

pesquisas em cima de diferentes dosagens de concreto, que visa substituir com rigorosos 

controles, estes agregados naturais por reciclados de resíduos da construção civil (RCC). 

Os blocos vazados de concreto com agregado de resíduos da construção civil, muito 

usados na atualidade, trazem inúmeras vantagens como, por exemplo, não só sua composição 

com baixo teor de cimento, além de trazer benefícios para a mão de obra, devido à 

automatização, mas também, na diminuição dos resíduos dos materiais, previsão da 

quantidade de material e na maior rapidez e melhor qualidade da produção.  

O local de fabricação dos blocos para esta pesquisa foi o laboratório de materiais do 

IFMT. Para a produção em escala maior faz-se necessário uma indústria especialmente 

montada para esse fim. Também poderia ser produzido no próprio canteiro de obras, com o 

“pró” de não gastar, economicamente falando, na logística e o “contra” de não haver o 

controle de qualidade necessário. 

2.1 Concreto Colorido 

Do ponto de vista técnico, concreto colorido e convencional são idênticos, posto que, o 

pigmento adicionado ao concreto pode ser classificado como um agregado fino (fíller). 

Desta forma, portanto, há uma série de fatores que devem ser levados em consideração 

na produção do concreto colorido.  

Os principais fatores a serem estudados são: 

 Seleção das matérias primas; 

 Dosagem do concreto; 

 Produção e cuidados complementares. 

 

3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1 Materiais  

Os materiais utilizados como base na produção do bloco de concreto foram obtidos a 

partir da quebra e britagem de manilhas de concreto inutilizáveis por apresentarem trincas e 

fissuras, denominado RCC cinza, por não conter resíduos de cerâmica vermelha, pisos ou 

placas cerâmicas de revestimento, entre outros tipos de materiais que não são utilizados na 

confecção do concreto convencional. 

Os demais materiais utilizados foram: 

 RCC cinza nas granulometrias passante nas peneiras de malha quadrada 1,2; 2,4; 4,8; 

de acordo com o determinado na ABNT NBR 7211/2005. 

 Cimento Portland (CP II F – 32); 

 Areia natural; 
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 Água; 

 

3.2 Métodos 

3.2.1 Empacotamento 

O método de empacotamento consiste em determinar a proporção entre materiais de 

granulometrias distintas, com intuito de melhorar a distribuição dos grãos. Sendo que, das 

amostras, o traço será escolhido a partir do resultado que demonstrar menor índice de vazios e 

maior massa unitária, utilizando o método experimental para dosificar hormigón de elevado 

desempenho (O’Reilly Dias - 2005). 

3.2.2 Dosagem do concreto - método (Paulo Helene & Terzian, 1993) 

Trata-se do proporcionamento adequado dos materiais constituintes – cimento, 

agregado miúdo, agregado graúdo, água e eventualmente aditivos – atendendo as seguintes 

condições principais: 

 Exigências de projeto; 

 Condições de exposição e operação; 

 Tipo de agregado disponível economicamente; 

 Técnicas de execução e  

 Custo. 

Os blocos foram fabricados no traço 1:5 (cimento: agregados de RCC) e 1:5 (cimento: 

agregado natural), ambos curados durante sete dias através de processo de molhagem de 3 em 

3 horas, mantendo os blocos cobertos com lona conservando a umidade. Todo esse 

procedimento foi realizado para a obtenção de um concreto suficientemente homogêneo e 

compacto, para atender todas as exigências da Norma citada anteriormente. 

 

3.2.3 Pigmentos para Concreto 

No mesmo traço foi empregado pigmento, que se encontra em cura. Adicionando 3% 

de pigmento em relação ao cimento. As cores utilizadas foram verde, amarelo e vermelho. 

4. RESULTADOS 

Na avaliação dos resultados foi utilizada a NBR 6136:2007 – Blocos vazados de 

concreto simples para alvenaria – Requisitos, estabelece os pré-requisitos para o recebimento 

de blocos destinados à execução de alvenarias com ou sem função estrutural. 

4.1 Ensaios  

4.1.1 Resistência à Compressão Simples 

Resistência à compressão é a relação entre a carga de ruptura e a área bruta do bloco. 

Ao ser submetido à força de compressão o bloco fabricado com agregado natural apresentou 
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resistência característica de 2,52MPa, com idade de 7 dias, podendo assim ser enquadrado, 

quanto ao seu uso, classe D, sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima 

do nível do solo, de acordo com a NBR 6136:2007.  

Devido à logística do processo de compra do pigmento, a resistência do bloco com 

agregado de RCC, encontra-se em processo de cura. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Levando em consideração os resultados dos estudos executados até o presente 

momento, considera-se válida a utilização do Resíduo da Construção Civil (RCC) para a 

produção de blocos de concreto colorido para alvenaria de vedação. Contribuindo dessa forma 

com o Meio Ambiente e com as Políticas Públicas para melhor gerencia dos resíduos da 

construção civil. 
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Resumo: Insetos é o  nome popular para todos Hexapoda, que constitui o grupo mais diversificado de  

organismos  sobre  a  terra,  representando  cerca  de  60%  de  todas  as  espécies  conhecidas.A 

coleta de insetos é uma ferramenta importante para o estudo do mesmo, possibilitando melhor 

entendimento do assunto haja visto que no campus não há laboratório de Zoologia com uma coleção 

de insetos para estudo, foi-se necessário uma  coleta na região de Juína para compreender melhor 

sua estruturas taxonômia e biodiversidade da região e avaliação para disciplina. 

 

Palavras-chave: Insetos, Juina, Zoologia. 

 

1.      INTRODUÇÃO 

 

       Apesar de seu pequeno tamanho, os insetos assumem uma importância sócio econômica 

muito grande devido a sua diversidade, abundância em ecossistemas naturais e antrópicos, 

sendo  uma  das  mais  importantes  e  bem  sucedidas  classe  de  animais, possuindo mais de 

1,000,000 de espécies descritas e outros milhares ainda a seres descobertas. Não existe certeza 

sobre o motivo para este tremendo sucesso evolutivo destes animais, mas as  suas  

características  principais,  sem  dúvida  a  capacidade  de  voar  terá  permitido  uma 

capacidade  de  dispersão  máxima.(RAFAEL, 2012)  

       A maioria dos insetos possuem três partes: cabeça tórax e abdome, três pares de pernas e 

um par de antena, podendo haver exceções. Essas características facilitam a identificação e a 
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captura deles na natureza. Contamos com a colaboração de amigos e familiares para obter o 

maior número de espécimes possível e obter a maior variedade para se ter uma melhor 

compreenção da biodiversidade que existe nessa classe. 

 

2.       METODOLOGIA 

        

       As coletas foram realizadas nos finais de semana e feriados entre os meses de abril, maio 

e junho, em diferentes regiões de Juina MT, principalmente em torno do campus do IFMT. 

       Foram utilizados diferentes métodos de coleta, onde se destacam o uso puçá, e das mãos, 

também foram utilizados, bandejas, armadilhas, iscas, chapéu e pinça. 

 

3.      RESULTADOS 

       Foram coletados o maior  número  possível  de  insetos,  75  deles  foram  utilizados  para  

a construção  da  coleção  entomológica,  11  ordens  foram  descritas,  o  gráfico  1  mostra  

como  os insetos ficaram divididos na ordem a qual pertence. 

 

 

       É possível perceber que as ordens com mais espécimes coletados são de insetos maiores  

e que possuem asas, principalmente a ordem Lepidoptera onde os contrastes de cores e formas 

são logo percebidos e admirados os primeiros a seres coletados.   A ordem Coleoptera é o que 

mais  exigiu  estudos  e  a  que  possuem  os  insetos  com  mais  diferenças  entre  eles.  A  

ordem Hemiptera e Odonata merecem destaques pela dificuldade de coleta. 
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4.      CONSIDERAÇÕES FINAIS  

        Como já mencionamos, contamos com a colaboração de amigos e familiares para a 

captura dos insetos haja vista que ouve pouco tempo para coleta em campo e estudos dos 

mesmo, mas ficar bem claro que esses exemplares traz um resultado muito significativo para 

as aulas de zoologia. 
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Resumo: Foram desenvolvidas rotinas de microcontrolador para um circuito para controle de 

Estimulador Neuromuscular Funcional, o qual será utilizado para geração de movimentos em 

membros inferiores de pacientes hemiplégicos. O circuito controla simultaneamente, com a utilização 

de um único microcontrolador, 4 canais de estimulação. Devido as necessidades de memória, 

velocidade, baixo custo e tamanho reduzido, foi utilizado o MCU PIC18F452 com frequência de 

20 MHz. As rotinas de programação foram desenvolvidas na linguagem C utilizando a IDE 

Code::Blocks e Compilador SDCC. Os testes foram realizados no simulador. Este circuito foi 

desenvolvido com intuito de reduzir o volume e diminuir o custo do Eletro-Estimulador 

Neuromuscular Funcional desenvolvido por SILVA em 2007. 
 

Palavras-chave: Eletro-Estimulador Neuromuscular Funcional, Microcontrolador. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Eletro-Estimulação Neuromuscular Funcional - EENF contribui para auxiliar a 

recuperação de pacientes plégicos (paraplégicos e hemiplégicos), combatendo por meio de 

contrações a degeneração muscular, preservando a massa muscular, e contribuindo para que o 

paciente realize movimentos básicos em suas atividades cotidianas [BRAZ, 2003]. A EENF 

foi definida como “o uso de estímulos elétricos gerados artificialmente em um sistema 

muscular paralisado, para produzir contrações que resultam em movimento significativo” 

[STROKES, 2000]. O termo EENF também é usado para a estimulação de músculos não 

paralisados. 

O Acidente Vascular Cerebral - AVC é a primeira causa de morte no Brasil, ocupando o 

segundo lugar quando consideramos taxas mundiais de mortalidade, sendo nos Estados 

Unidos a terceira causa de morte, vindo atrás apenas das doenças cardíacas e neoplásicas. 

Além disso, no mundo o AVC é a principal causa de incapacidade, apresentada principalmente 

na forma de hemiplegia. [SILVA, 2008]. 

A incidência da doença vascular cerebral é relativamente elevada, estima-se que há 120-

200 casos por cada 100.000 habitantes[SILVA, 2008]. A sua incidência aumenta com a idade, 

sendo mais alta nos homens e em negros que em mulheres e em brancos. Os fatores de risco 

para o AVC incluem hipertensão arterial sistólica ou diastólica, hipercolesterolemia, 

tabagismo, e consumo exagerado de álcool. Apesar de sua importância como causa de 

incapacidade e morte, a incidência de AVC diminuiu nas décadas recentes, principalmente 

devido à melhora no tratamento da hipertensão [SILVA, 2007]. 

O eletroestimulador é um aparelho utilizado para realizar a EENF, capaz de produzir 

pulsos elétricos que a gere movimentos fisioterápicos [SILVA et al., 2008]. Os pulsos elétricos 

devem ser simétricos e bifásicos, as taxas de subidas e descidas e sua duração devem ser 

suficientemente rápidas e a intensidade da corrente deve ser baixa para causar a estimulação 

de um nervo ou músculo sem lesões [BRAZ, 2003]. 

O objetivo principal desse trabalho é a implementação de rotinas para um 

microcontrolador que controle a geração de pulso elétricos para EENF. A Figura 1 ilustra aos 

pulsos a serem gerados. 
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Figura 1 – Pulsos elétricos a serem formados pelo eletroestimulador:  

onda simétrica, bifásica e quadrada. 

 
Fonte: AUTORES (2012). 

 

2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

As ferramentas utilizadas no desenvolvimento deste trabalho tem como principal 

característica serem ferramentas opensource, para desenvolvimento das rotinas e o uso da 

linguagem C, uma linguagem de alto nível, que geralmente é disponibilizada apenas por 

ferramentas proprietárias.  

Code::Blocks 8.02 
É uma IDE (Integrated Development Environment - Ambiente de Desenvolvimento 

Integrado) multiplataforma (disponível para Windows e Linux), livre (Software Livre). É 

projetada para ser extensível e inteiramente configurada. Possui um framework de plugins, 

que possibilita ao usuário criar as próprias extensões para o IDE.  

Simulador de microcontrolador para SDCC 
O SDCC, ou uCsim, é um simulador de microcontrolador, extensível para diferentes 

famílias de microcontroladores. Ele atualmente suporta as seguintes familias de 

microcontroladores: MCS51 - Intel, HC08 - Motorola, Z80 – Zilog, PIC – Microchip. Sendo 

uma das poucas alternativas de compiladores open-source de C para PIC. Há versões para 

para Linux e Windows.  

GPUtils 
Uma opção para programação em Assembly é utilizar o GPUTILS, que é um conjunto de 

programas semelhantes aos fornecidos pela Microchip (adicionando ainda um disassembler). 

É totalmente open-source, e compatível com os programas oficiais, fornecendo até mesmo 

outras funcionalidades adicionais. 

 

3. METODOLOGIA 

 

As ferramentas foram instaladas na seguinte ordem: SDCC 2.9.0, GPUtils 0.13.7, 

CODE::BLOCKS 8.02. A configuração das ferramentas, foi realizada de forma a facilitar a 

integração entre todas as ferramentas utilizadas nesse trabalho. Após as configurações, basta 

compilar o código e executar o simulador, sendo simulado, automaticamente, o último 

arquivo compilado. 

Após a instalação das ferramentas é feita a configuração do Code::Blocks para utilizar o 

SDCC como compilador. Acessando Settings e em seguida Compiler and Debugger. Será 

exibida uma janela para configuração, selecione o SDCC como compilador. Na aba Other 

Options, insira o comando pra compilação do PIC: p18f452. Esse comando será passado ao 

SDCC no momento da compilação para indicar qual arquivo de configuração deve ser 

carregado. A Figura 2 representa o funcionamento do controlador através de um diagrama de 

atividades. 
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Figura 2 – Diagrama de Atividades do Controlador. 

 
Fonte: Autores (2012). 

 

Inicialmente é realizada a configuração de Período, Duração, Intervalo e Sequência de 

cada canal, podendo cada canal ter uma configuração diferente. Após as configurações é 

iniciado o loop principal do programa, onde é verificado o status de cada canal e enviado para 

a devida função de geração de sinal Subida, Alto, Descida ou Baixo cada uma gerando os 

sinais. Após passar pelas funções de geração de sinal de todos os canais, é adicionado o tempo 

gasto durante todo o ciclo e o sinal de todos os canais é atualizado na saída do 

microcontrolador para ser enviado ao circuito formador de onda e recomeça o loop 

novamente. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Os sinais de saída do controlador são enviados para o circuito formador de onda. A saída 

do espelho de corrente é ligada ao paciente, ocorrendo assim a estimulação elétrica. O 

referido circuito formador de onda possui as devidas proteções para evitar altas correntes. 

Para comprovar os resultados das rotinas implementadas, a Figura 3 mostra as ondas 

formadas em simulação, prontas para serem aplicadas no paciente. 

 

Figura 3 – Simulação com a fomação das ondas de estimulação. 

 
Fonte: Autores (2012). 

 

5. CONCLUSÃO 

 

O circuito foi capaz de controlar ao mesmo tempo 4 canais de estimulação com 

configurações de duração, frequência e sequência diferentes. A máxima frequência 

conseguida com esse circuito é de 50 Hz devido ao tempo gasto para processamento dos 

canais, caso haja a necessidade de atingir maiores frequências faz-se necessário a utilização 

de um microcontrolador mais rápido que consiga processar os canais com tempo menor. 
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Resumo: O objetivo deste trabalho é avaliar o conhecimento de biologia dos discentes inseridos na 

EJA em Cuiabá/MT. Foram incluídos na pesquisa discentes matriculados no período de maio a 

dezembro de 2011. No total foram questionados 87 discentes de 3 fases/anos diferentes. A coleta dos 

dados foi realizada em sala de aula, onde os discentes responderam um questionário com 15 questões. 

Do total dos entrevistados, 44 % têm idade até 20 anos, e 47 % tem renda familiar de até 3 s.m. Os 

índices de acertos nas questões com conteúdo de biologia demonstra que os estudantes possuem 

pouco conhecimento em DST´s e Saúde, e possuem maior conhecimento sobre meio ambiente. 

Infelizmente nenhuma questão obteve índice de acerto acima de 30 %, o que indica pouco 

conhecimento sobre biologia, mesmo discentes do último ano do ensino médio. O trabalho mostra que 

muitos dos estudantes da EJA são adultos jovens, com menos de 3 anos de afastamento da sala de 

aula. 
 
Palavras-chave: Ensino de biologia, EJA,  
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Muitos dos adultos do mundo (1/3 em 2000) não tem acesso ao conhecimento impresso, 

às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade da vida e ajudá-los a 

perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais. Para que a educação básica se torne 

equitativa, é mister oferecer a todas as crianças, jovens e adultos a oportunidade de alcançar 

um padrão mínimo de qualidade de aprendizagem. (Parecer CNE/CEB 11/2000). 

Com relação a biologia, ela contribui para que cada indivíduo seja capaz de compreender 

e aprofundar as explicações atualizadas de processos e de conceitos biológicos, prevenção de 

doenças, conhecimento do meio ambiente e o interesse pelos seres vivos. Esses 

conhecimentos devem contribuir, também, para que o cidadão seja capaz de usar o que 

aprendeu ao tomar decisões de interesse individual e coletivo, no contexto de um quadro ético 

de responsabilidade e respeito que leve em conta o papel do homem na biosfera (Krasilchik, 

2008). 

Nesse trabalho, foi avaliado o nível de conhecimento dos discentes inseridos na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA - quanto ao contexto da biologia, 

avaliando conhecimentos adquiridos pelos discentes em diferentes etapas do ensino médio.  

 

2.  RESPALDO TEÓRICO 
 

A EJA é aquela que possibilita ao educando ler, escrever e compreender a língua 

nacional, o domínio dos símbolos e operações matemáticas básica, dos conhecimentos 

essenciais das ciências sociais e naturais, e o acesso aos meios de produção cultural entre os 

quais, o lazer, a arte, a comunicação e o esporte. (Gadotti, 2008). 

A Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional – LDB definiu que o Ensino Médio 

passa a integrar a etapa do processo educacional que a Nação considera básica para o 

exercício da cidadania, base para o acesso às atividades produtivas, para o prosseguimento 

nos níveis mais elevados e complexos de educação e para o desenvolvimento pessoal referido 
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à sua interação com a sociedade e sua plena inserção nela, ou seja, que “tem por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. (Brasil, 

1996). 

A reforma curricular do Ensino Médio estabeleceu a divisão do conhecimento em áreas: 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências da Natureza, Matemática e suas 

Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias, facilitando assim condições para que a 

prática escolar se desenvolva numa perspectiva de interdisciplinaridade.  

A biologia no ensino médio deve ter como pressuposto a possibilidade de despertar no 

educando a curiosidade sobre os processos e fenômenos naturais, tais como origem, evolução 

e relação da biodiversidade percebendo a dinâmica sistêmica dos organismos vivos no evento 

da reprodução e os fatos possíveis a eles relacionados. Deve contribuir também, na 

identificação e percepção dos avanços tecnológicos. No ensino da biologia aborda-se o 

fenômeno vida em sua diversidade de manifestações, bem como as relações de 

interdependência entre os seres vivos e suas relações com o meio ambiente. (SOEK, et al. 

2009).  

 

3. METODOLOGIA 
 

Devido à excepcionalidade da EJA adotada no Mato Grosso através dos CEJA - Centros 

de Educação de Jovens e Adultos, as turmas são trimestrais, a cada trimestre deve ter 13 

semanas somando de 67 a 68 dias letivos, e as áreas são trabalhadas por trimestre, sendo 

assim, cada turma só terminará o ano letivo, após completar um ano cursado, ou seja, três 

trimestres. O presente trabalho estudo contou com a participação de os alunos matriculados na 

modalidade EJA, do CEJA Professora Vera Pereira do Nascimento, localizado em Cuiabá/MT. 

Buscou conhecer a concepção e a quantificar o nível de conhecimento de biologia da área de 

Ciências da Natureza e Matemática e suas Tecnologias. 

Todas as turmas fizeram a avaliação uma semana após o início do trimestre e uma semana 

antes do término do trimestre, sendo selecionada uma amostra simples de dez a quinze 

educandos por sala, totalizando um total de oitenta e sete discentes. Houve turmas de 

primeira, segunda e terceira fase (ano), tanto no período matutino quanto no noturno, os 

mesmos alunos que receberam os questionários no início do trimestre fizeram-no no final do 

trimestre. Os questionários foram aplicados no ano de 2011. As variáveis de estudo foram: 

 Sobre o entrevistado: Sexo; Idade; Grupo Familiar; Renda Familiar; Tempo fora de 

sala de aula; Interesse pela Biologia; 

 Sobre o Ensino de Biologia: Os critérios elencados para os questionários utilizaram 

conceitos básicos de biologia, assuntos que são abordados na mídia e que estava também 

no planejamento trimestral: Citologia (Questões 1 e 10); Reinos (Questões 3 e 7); DST 

(Questões 6 e 8); Métodos Contraceptivos e Saúde (Questões 5 e 9); Saúde (Questões 2, 

4, 11, e 12); Meio Ambiente (Questões 13, 14, e 15). 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Sobre o Entrevistado 
Entre os entrevistados, os indivíduos de sexo feminino destacaram-se como os mais 

ingressados na EJA, 47 (54%) são mulheres e 40 (46%) são homens. O Gráfico 1 mostra a 

distribuição por faixa etária e renda familiar. 

Observou-se que a maioria dos discentes (55 %) se encontravam até 3 anos encontravam-

se fora de sala de aula, até 5 anos eram 11 %, até 8 anos 8 %, até 11 anos 9 %, até 15 anos 

4 %, até 20 anos 3 %, e acima de 20 anos 9%. Apenas 1 % disse não estar nenhum ano 
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afastado de sala de aula. No entanto, verifica-se que essa realidade não condiz mais com que a 

EJA, voltada para aqueles que estão há muito tempo fora da sala de aula, visto que houve um 

grande expansão desta modalidade, abrangendo na sua maioria jovens de até 25 anos de idade 

e que encontram-se pouco tempo fora de sala de aula. 
 

Gráfico 1 – Distribuição com relação a faixa etária e renda familiar. 

 

   
Fonte: AUTORES (2012). 

 

Conhecimento sobre Biologia 
Os gráficos a seguir estão relacionados aos acertos dos discentes considerando o 

aprendizado da disciplina de biologia, sendo os mesmos relacionados à primeira, segunda e 

terceira fase (ano) do ensino médio, cujas questões foram dirigidas da mesma forma para 

todas as fases (ano), durante um período de dois trimestres.  

O Gráfico 2 refere-se à primeira fase (1º ano), onde se pode observar que os alunos no 

início do trimestre (Questionário 1) foram melhores nas questões relacionadas à Métodos 

Contraceptivos e Saúde, Saúde e Meio Ambiente (Qquestões 9, 12, 14 e 15). De acordo com o 

índice das questões 3, 6 e 8, cujos assuntos estão relacionados a reinos e DST, os discentes 

não obtiveram um bom resultado. Para esses mesmos estudantes, em um segundo momento da 

aplicação (Questionário 2), demonstrou-se um melhor conhecimento em citologia (Questões 1 

e 10), quanto a seres vivos, permanecendo ainda sem um bom conhecimento, e piorando em 

relação a meio ambiente. 
 

Gráfico 2 – Índice de acertos por questão, estudantes da primeira fase (1º ano). 

 

 
Fonte: AUTORES (2012). 

 

Conforme mostra o Gráfico 3, os discentes da segunda fase (2º ano), demonstraram maior  

conhecimento em citologia, doenças, reprodução e meio ambiente (Questões 2, 6, 9, 12, 13 e 

15). Quanto ao segundo momento melhorou nos conteúdos relacionados a citologia, reinos, 

reprodução, permanecendo o meio ambiente com um bom rendimento. No Gráfico 4 percebe-

se que nas questões relacionadas à Citologia com maior quantidade de acertos, na terceira fase 

(3º ano). E índices ruins no conhecimento de DST, Saúde, Reinos, conforme as questões 3, 4, 

5, 7, 8, em que nessas tiveram melhores resultados no primeiro momento. 
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Gráfico 3 – Índice de acertos por questão, estudantes da segunda fase (2º ano). 

 

 
Fonte: Autores (2012). 

 

Gráfico 4 – Índice de acertos por questão, estudantes da terceira fase (3º ano). 

 

 
Fonte: Autores (2012). 

 

5. CONSIDERAÇÕES 
 

Ao observar este resultado, é muito preocupante saber que os estudantes possuem poucos 

conhecimentos sobre doenças, DST, métodos contraceptivos. E mesmo os conhecimentos em 

citologia e reinos estão muito abaixo de uma média de 50 % de acerto. Os índices de acerto 

sobem quando se trata de meio ambiente. 

De certa forma, o baixo conhecimento em biologia justifica a grande necessidade do 

nosso país em serviços de saúde, pois estes resultados mostram que a população não sabe se 

prevenir, não conhece as origens das doenças. Considerando ainda que 66 % destes estudantes 

tem até 25 anos, ou sejam, são ou serão pais de família que não possuem conhecimentos para 

cuidarem da saúde de seus filhos, o que a curto/médio prazo é prejudicial a sociedade. E 

outras palavras, muitos estudantes que não sabem cuidar da saúde. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultado de pesquisa realizada junto a estudantes e 

professores turmas do Ensino Médio Integrado do IFMT – Campus Rondonópolis. Teve como objetivo 

analisar as representações de felicidade partilhadas por estudantes, professores e demais 

profissionais de educação. Para tanto, buscou-se a os instrumentos da pesquisa qualitativa de 

natureza interpretativa, recolhendo material empírico através de entrevistas semi-estruturadas. 

Procurou-se levar em consideração o ponto de vista dos sujeitos, almejando alcançar e compreender 

as representações acerca do sentimento de felicidade. O referencial teórico é oriundo da Filosofia, 

das Ciência Humanas, não descartando elementos da Psicanálise. Os resultados da pesquisa 

permitem apontar vertentes diferentes, como se poderia esperar, para os adolescentes e para os 

profissionais de Educação. Enquanto os primeiros associavam o sentimento de felicidade a questões 

tais como a realização de projetos pessoais, usufruto de bens materiais e o desfrute de artefatos 

tecnológicos, para os segundos a felicidade estava relacionada à vida familiar e ao sucesso no 

magistério. Os bens materiais e ter condições mínimas de conforto também foram elencados pelos 

professores, assim como a saúde e a religião. Pode-se problematizar estes resultados refletindo que, 

por se tratar de uma pesquisa realizada em âmbito escolar, as respostas poderiam estar direcionadas 

ao eticamente correto, contrariando as expectativas e propostas de uma sociedade matiz materialista 

como a contemporânea. Além disso, pode-se perceber que os alunos estavam mais focados em 

projetos de curta duração enquanto os profissionais de educação estavam preocupados com projetos 

de longa duração. Finalmente, pode-se afirmar também que fatores como classe, gênero e geração 

poderiam ser importantes chaves interpretativas para futuros trabalhos nesta área, uma vez que o 

sentimento de felicidade é profundamente marcado pelo conjunto das experiências histórica e 

socialmente construídas pelos indivíduos. 

 

Palavras-chave: Felicidade, Identidade, Ética. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Há diversas interpretações sobre o que vem a ser felicidade, sendo que pode ser 

relacionada à posse de bens materiais, ao exercício do poder, seja ele político ou econômico, 

ou ao desfrute dos prazeres corpóreos. Outras linhas interpretativas associam esse sentimento 

à forma como os indivíduos encaram os diferentes desafios colocados em suas vidas devido às 

mais diversas condições em que estão inseridos. Em todo caso tem-se que, como todas as 
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demais esferas da condição humana, ela está diretamente ligada a estruturas que são 

estabelecidas histórica e socialmente, variando no horizonte da cultura.  

Além disso, deve-se levar em conta que os grandes sistemas filosóficos sempre 

especularam sobre a melhor forma de se alcançar esse sentimento. Sócrates, um dos maiores 

filósofos de todos os tempos, já afirmava que só seria possível alcançar a felicidade através da 

prática de uma vida virtuosa e justa. Seu discípulo Platão, defendeu que a felicidade não seria 

possível enquanto o ser humano estivesse ligado às questões provenientes da realidade 

material e concreta: a felicidade só seria possível através da contemplação do Bem e da 

Verdade num mundo de ideias perfeitas. Outros filósofos posteriores, buscaram caminhos 

diversos, como por exemplo, Epicuro, um dos defensores do hedonismo, sistema que explica 

que a felicidade está na vivência dos prazeres – este filósofo acaba por ser mal interpretado 

quando se esquece que, para ele os prazeres de ordem espiritual, tais como a prática da 

amizade e o desfrute da arte, têm primazia sobre os de ordem material e corpórea. Durante 

toda a Idade Media, o mundo cristão europeu acreditou que a felicidade não poderia ser 

encontrada nesta vida, sendo postergada para o paraíso e a eternidade. Mesmo quando, a partir 

da modernidade, a ciência e tecnologia se desenvolveram e tornaram-se um traço marcante no 

modo de vida das pessoas, este tema continuou presente de forma direta ou implícita nas 

discussões das ciências humanas. Marx esteve entre aqueles que denunciavam o caráter 

ideológico da felicidade burguesa. Nietzsche mostrou o quanto a felicidade se torna distante 

quando os valores vitais são deixados de lado em nome da Moral e da Razão. Numa linha 

muito próxima, Freud e os seguidores de sua psicanálise mostraram que a sociedade moderna 

leva à repressão do prazer, tornando os indivíduos frustrados e muitas vezes incapazes de se 

sentirem realizados. Estas e outras contribuições teóricas permitem considerar que a busca e o 

alcance da felicidade, no mundo contemporâneo,  está ligada à constituição das identidades 

individuais, às expectativas e projetos delineados, realizando-se ou não, através de processos 

dialéticos e intersubjetivos. Este é o panorama teórico sob o qual se procurou analisar a 

concepção de felicidade entre estudantes e professores do IFMT – Campus Rondonópolis. 

 

2. MÉTODOS 

 

Este trabalho foi desenvolvido através de pesquisa qualitativa de natureza interpretativa, 

recolhendo material empírico através de entrevistas semi-estruturadas junto a estudantes e 

professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - IFMT, 

campus Rondonópolis. Procurou-se levar em consideração o ponto de vista dos sujeitos, 

almejando compreender as representações acerca do sentimento de felicidade. A partir de uma 

proposta de pesquisa de campo desenvolvida na disciplina de filosofia, quatro turmas de 

ensino médio dividiram-se em equipes de até cinco estudantes, com a tarefa de entrevistar 

quinze estudantes do próprio campus, além de mais dez professores – podendo este segundo 

universo ser do IFMT ou não. Todos os entrevistados tinham de responder à pergunta: “O que 

é a felicidade?”. Com base nos dados empíricos coletados, foram desenvolvidas análises 

tomando um marco teórico oriundo da própria filosofia e das ciências humanas – 

antropologia, psicologia e psicanálise principalmente. Ainda sobre o universo pesquisado, 

chamou a atenção o fato de que, apesar do mesmo ser marcado pela heterogeneidade, as 

respostas revelam uma grande identificação no que se refere ao universo de representações 

acerca do sentimento da felicidade. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A grande maioria dos estudantes associou felicidade à vivência familiar e à realização de 

projetos pessoais. Superação de dificuldades, obtenção de bens materiais, religião e ter bom 
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desempenho acadêmico foram elementos que também apareceram com alguma frequência. 

Alguns citaram o usufruto da tecnologia – mais especificamente a internet e redes sociais. 

Estar bem consigo mesmo e ter saúde foram elementos presentes. Entre os professores a 

felicidade estava relacionada à vida familiar e ao sucesso no magistério. Os bens materiais e 

ter condições mínimas de conforto também foram elencados, assim como a saúde e a religião. 

Uma primeira impressão acerca de tais resultados pode levar a ideia de que as respostas tanto 

de estudantes quanto de professores apontam para concepções idealizadas de felicidade. No 

caso dos estudantes, exatamente por se tratar de público adolescente, a ausência do tema da 

sexualidade chama a atenção – embora isso possa ser creditado a questões de ordem moral. 

No caso dos professores, o sucesso na profissão contrasta com a realidade da categoria – de 

forma geral, bem desacreditada atualmente. Voltando aos estudantes, percebe-se que suas 

respostas abordavam aspectos bem específicos do seu futuro, não tomando como pressuposto 

que a existência possui facetas múltiplas, tais como vida pessoal, afetiva e profissional, por 

exemplo. Chama atenção que seus projetos visavam apenas o curto prazo. Com relação aos 

professores, o fato de já estarem estabelecidos profissionalmente, permitiu mais espaço para 

as preocupações familiares e bens materiais. Embora questões referentes à saúde tenham tido 

espaço, não se percebeu preocupações maiores com o lazer e o processo de envelhecimento. 

Tanto estudantes quanto professores analisam a questão da felicidade a partir de sua realidade 

especifica, não havendo elementos em suas respostas que possam apontar para um consenso 

do que seja a felicidade como proposta para a coletividade humana. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

As análises dos dados recolhidos levam à consideração de que os estudantes e os 

professores ouvidos por este estudo não corroboram a concepção materialista vigente no 

senso comum “de que o dinheiro traz felicidade”. Apesar da questão do conforto e da posse 

de bens materiais ser colocada, não adquirem o caráter de centralidade. Outra visão corrente 

no senso comum, a de que se vive em momento marcadamente hedonista, onde as 

preocupações com a aparência e a sensualidade se destacam, não é confirmada por esta 

pesquisa. As falas tanto dos estudantes como dos professores apontam para valores éticos 

mais pronunciados. Tais dados devem ser relativizados em função da pesquisa ter se dado em 

ambiente escolar, universo permeado por valores morais que podem ter influenciado as 

respostas em direção ao politicamente correto. Sendo verdadeira essa hipótese, ela sinaliza 

que tais valores operam de modo incisivo no momento das escolhas daquilo que os 

entrevistados acreditam ser o caminho da felicidade. 
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Resumo: A falta de acesso à energia elétrica na sociedade atual induz a assimetrias sociais nas 

condições e qualidade de vida, alimentando a permanência da pobreza, freando o crescimento 

econômico, incentivando o fluxo migratório para as grandes cidades e minando a esperança de certas 

camadas da população perante o futuro. Diante do exposto, objetiva se com esse trabalho desenvolver 

um protótipo de um gaseificador de biomassa caseiro, visando suprir a demanda por energia elétrica 

em comunidades isoladas na região ribeirinha e de população de baixa renda de maneira sustentável 

a partir restos de lixo caseiro desidratado, matéria orgânica (madeira proveniente da marcenaria do 

IFMT campus Cáceres); Oferecer uma alternativa aos combustíveis fósseis, utilizando a tecnologia de 

gaseificação de biomassa; e aproveitar os motores de combustão interna existentes na região. A 

gaseificação envolve basicamente quatro processos, podendo ocorrer numa mesma região sendo eles: 

secagem, durante o aquecimento do combustível; A pirólise (ou desvolatilização); A combustão, e a 

gaseificação que em si ocorre quando o carbono e os hidrocarbonetos do combustível reagem 

parcialmente com o oxigênio, gerando monóxido de carbono (CO) e gás hidrogênio (H2). Sendo 

assim, esperasse produzir uma quantidade de gás que posso contribuir na sua utilização como 

combustíveis em motores de combustão interna. 

 

Palavras-chave: Gaseificação, carvão, gás, biomassa. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A dificuldade econômica na aquisição de derivados de petróleo para fins energéticos, fez 

com que muitos países voltassem a concentrar esforços para o uso mais intensivo de fontes 

renováveis de energia, como a biomassa. A biomassa é toda a matéria orgânica que pode ser 

utilizada como fonte energética renovável, proveniente das plantas, seus resíduos naturais ou 

decorrentes de beneficiamentos, resíduos animais e despejos urbanos (SANTIAGO, 2007). 

A gasificação é definida como a conversão da biomassa, ou de qualquer combustível 

sólido, em um gás energético, através da oxidação parcial a temperaturas elevadas. 

(SÁNCHEZ et al., 1997).  

O gaseificador é essencialmente um reator onde ocorrem várias reações químicas e 

físicas, como: secagem, durante o aquecimento do combustível; a pirólise; a redução; a 

combustão, e a gaseificação que em si ocorre quando o carbono e os hidrocarbonetos do 
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combustível reagem parcialmente com o oxigênio, gerando monóxido de carbono (CO) e gás 

hidrogênio (H2) (OLIVEIRA, 2008). 

Existem vários tipos de gaseificador de leito fixo (circulação de gases concorrente e 

contracorrente); eGaseificador de leito fluidizado ou leito circulante. Porém neste trabalho será 

dado ênfase no gaseificador contracorrente, onde, a entrada de ar fica na parte de baixo do 

gaseificador, com o fluxo ascendente de gases, contrário ao fluxo de combustível que é 

introduzido pela parte superior e descende pela ação da força gravitacional conforme é 

consumido. Os gaseificadores contracorrente tendem a ter uma eficiência térmica alta, pelo 

fato dos gases quentes provenientes da zona de combustão pré-aquecerem a carga de 

combustível ao passar por ela (CORTEZ; LORA; GÓMEZ, 2008). 

Sua utilização vai desde a combustão em motores ou em turbinas para a geração de 

potência, energia elétrica, em bombas de irrigação, para a geração direta de calor. 

 

2. METODOLOGIA 

Este projeto foi realizado no laboratório de Maquinas e Motores do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, campus Cáceres. Com o objetivo de 

desenvolver um protótipo de um gaseificador e testar a viabilidade do uso.  

Inicialmente foram coletados matérias para confecção do gaseificador contracorrente, 

entre os matérias temos: galão metálico de 200 litros, conforme  Figura  1, e um reator 

metálico cilíndrico com saída de gases para a produção de carvão conforme Figura 2. Para a 

saída dos gases, foi desenvolvido um ciclone na saída dos gases, esse ciclone tem por função 

de limpeza dos gases como retirada de cinzas e alcatrão. 

 

 
 

Figura 1 – Gaseificador contracorrente. 
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Figura 2 – Reator para produção de carvão. 

 

O procedimento para tentativa de obtenção de gás constitui se das seguintes etapas: 

Primeiramente, foi realizada a coleta de biomassa como rejeito de madeiras provenientes 

da marcenaria e das construções do IFMT Campus Cáceres. Essas matérias passaram pro um 

processo de seleção para que o mesmo pudesse ser utilizado tanto na queima quanto na 

produção de carvão vegetal. Após seleção, a biomassa de menor dimensão foi colocada no 

reator para a produção de carvão, esse reator é posicionado na parte central do gaseificador. A 

biomassa de maior dimensão foi utilizada como fonte de aquecimento, essa biomassa foi 

queimada na tentativa de se obter os processos pelo qual se obtém os gases, entre os processos 

físicos e químicos temos secagem que ocorre durante o aquecimento do combustível; a 

pirólise; a combustão, e a gaseificação que em si ocorre quando o carbono e os 

hidrocarbonetos do combustível reagem parcialmente com o oxigênio, gerando monóxido de 

carbono (CO) e gás hidrogênio (H2). 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Entre os principais resultados esperados, era a obtenção de gases que pudessem ser 

utilizados como combustíveis, porem, verificou se que alguns ajustes devem ser realizados, 

para se obter os gases, é necessário que ocorra a queima da biomassa a temperaturas mais 

elevadas (300 ºC) e isso não foi possível pois, acredita se que o fluxo de ar para realizar a 

queima não foi o suficiente, e como não tivemos temperatura elevada,  o gás estava resfriando 

e produzindo altas quantidades de alcatrão. Entretanto, um segundo produto esperado foi 

obtido com o reator de carvão posicionado no centro do gaseificador. Com o calor produzido 

no gaseificador, este aqueceu o reator de carvão fazendo com que toda a biomassa presente 

carbonizasse produzindo um carvão sem farelos e com um aspecto vítreo conforme Figura 3. 

Os materiais utilizados na produção de carvão foram: gravetos de eucalipto, castanhas de 

babaçu e restos de rejeitos de marcenaria e construções.  
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Figura 3 – Carvão de rejeitos da marcenaria. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O gaseificador apresenta se como uma opção viável para a produção de biocombustíveis, 

porem estudos ainda devem ser realizados para se aprimorar a construção do gaseificador. A 

associação da produção de carvão aproveitando a produção de gás apresentou se viável 

produzindo um carvão de boa qualidade. 
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Resumo: Alguns insetos podem constituir pragas agrícolas extremamente sérias, capazes de 

gerar prejuízos de milhões de dólares. Precisamos conhecê-los para poder controlá-los. Além disso, 

os insetos servem como modelos biológicos e evolutivos para outros seres, devido ao seu tamanho 

reduzido e ciclo de vida curto. Há ainda outro problema por trás disso tudo, que é a questão ética. 

Muitas pesquisas são feitas com insetos porque não podem ser feitas com outros animais. Dessa o 

trabalho objetivou conhecer a diversidade e abundância destes indivíduos no IFMT – Campus Juina, 

analisando seu habitat, hábitos e sua ecologia. Os métodos de coleta usados foram redes 

entomológicas, puçá e armadilhas luminosas, e o processo de preparação e acondicionamento dos 

mesmos foram efetuados no laboratório de Biologia do Campus. 

 

Palavras Chaves: Diversidade, Entomologia, IFMT.  

 

 

 Introdução 

Os insetos são animais invertebrados pertencentes à classe Insecta, os quais são 

considerados os mais numerosos e largamente distribuídos na superfície terrestre. Possuem 

mais de 925 mil espécies descritas (Grimaldi & Engel, 2005), ou seja, mais do que todos os 

outros grupos de animais juntos. Surgiram a mais de 300 milhões de anos (Era Paleozóica, 

Período Permiano) e desde então, evoluíram em muitas direções e se adaptaram em diversos 

habitats. Sendo assim encontrados em quase todos os ecossistemas do planeta, mas só um 

pequeno número de espécies se adaptou à vida nos oceanos. Ocupam solos, rios, lagos, poças, 

e variados outros habitats, como poços de petróleo (mosca do petróleo), cabos de eletricidade 

(besouro do curto-circuito) ou fontes termais de 49 graus Celsius (Grimaldi & Engel, 2005). 
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Os Insecta formam um grupo monofilético, sustentado por algumas autapomorfias. Uma 

delas é o padrão único de tagmose elaborado para o grupo. Segundo o plano básico de 

hexapoda, o primeiro tagma (cabeça) possui 6 segmentos, o segundo tagma (tórax) com 3 

segmentos e o terceiro tagma (abdome) com onze segmentos (Van Achterberg, 1991). Na 

cabeça encontram-se os órgãos sensoriais e os usados na alimentação. O tórax é dividido em 

três segmentos: protórax, mesotórax e metatórax cada um com um par de patas e nos alados 

(Pterygota), um ou dois pares de asas, sendo um no mesotórax e outro no metatórax. O 

abdômen em geral apresenta onze segmentos, mas em muitos esse número é reduzido. Nesse 

tagma encontram-se os órgãos reprodutivos, respiratórios, digestórios e excretores (Grimaldi 

& Engel, 2005). 

Muitos insetos são considerados daninhos porque transmitem doenças (mosquitos, 

moscas), danificam construções (cupins) ou destroem colheitas (gafanhotos, gorgulhos) e 

muitos entomologistas, economistas ou agrônomos se preocupam com várias formas de lutar 

contra eles, por vezes usando inseticidas, mas cada vez mais, investigando métodos de 

controle biológico (Zucchi & Neto, 2012), porém a maioria das espécies é benéfica para o 

meio ambiente, polinizando plantas (abelhas e borboletas) e evoluíram em conjunto com elas. 

De fato, o declínio das populações de insetos polinizadores constitui um sério problema 

ambiental e há muitas espécies de insetos que são criados para esse fim perto de campos 

agrícolas. Além disso, muitos insetos, especialmente os escaravelhos, são detritívoros, 

alimentando-se de animais e plantas mortas, agindo como decompositores, contribuindo assim 

para a remineralização dos produtos orgânicos (Carvalho, 2012) 

Com isso objetivou-se demonstrar os estudo feitos com alguns insetos coletados nas 

delimitações do IFMT – Campus Juína, e mostrar a importância do conhecimento taxonômico 

dos mesmos. 

Materiais e Métodos 

Para a confecção da coleção de insetos, realizaram-se inicialmente coletas nos arredores 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Juína. 

Foram capturados insetos adultos e formas imaturas em diferentes habitats, usando Três 

metodologias distintas de coletas: rede entomológica - na vegetação de borda de mata, de 

dentro da mata (trilha) e vegetação adjacente ao ambiente aquático; Puçá e Armadilha 

luminosa - coleta noturna. 
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Os materiais coletados foram colocados em câmaras mortíferas, que consistiam em 

frascos de vidro, contendo no fundo pedaços de papel higiênico umedecidos com Acetato de 

Etila. Esta substância provoca a morte rápida dos insetos. Os insetos provenientes das coletas 

foram, na sua maioria, montados em alfinete entomológico, baseando-se em Almeida et al. 

(1998) e juntamente com o material fixado em álcool, identificados com auxilio de 

estereomicroscópio e chaves de identificação de acordo com o grupo. Após a identificação, os 

espécimes receberam duas etiquetas, sendo uma delas consistindo informações sobre local de 

coleta, data e coletor, método de coleta e a outra identificação. 

Resultados e Discussão 

Foram capturados 146 insetos, contidos em 10 ordens, onde, o coeficiente de 

concentração de dominância relativa das ordens correspondeu: Coleoptera (29%), Lepidoptera 

(19%), Odonata (12%), Phasmatodea (3%), Orthopetra (9%), Hemiptera (17%), Mantodea 

(1%), Diptera (2%), Hymenoptera (7%) e Megaloptera (1%), sintetizado no Gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Diversidade de Insetos encontrados nos arredores do IFMT - Campus Juína. 

Analisando-se os dados obtidos verifica-se a abundância das Ordens Coleoptera, 

Hemiptera e Lepidoptera, que se destacaram tanto em coletas com fonte luminosa quanto com 

o puçá, indicando uma rica diversidade desses indivíduos nas delimitações do campus, 

considerando a presença de 10 ordens identificadas, das quais a metodologia mais utilizada 

foi o puçá. 
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Quando comparamos a concentração das ordens em relação à área que compreende o 

Campus, e visto que os indivíduos mais coletados foram os que possuem ambos os hábitos, 

diurnos e noturnos, e sofrem uma atração maior em relação aos outros pela luz, seja por uma 

confusão no seu sistema de navegação causado pela luz (Mariposas e alguns hemípteros) , ou 

por estar à procura de parceiros para copular (besouros). 

Conclusões 

As ordens de maior destaque em relação a todas as categorias analisadas foram 

Coleoptera, Lepidoptera e Hemiptera. A entomofauna da localidade estudada apresentou alta 

diversidade de ordens, considerando a dimensão da área de estudo. 
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Resumo: Nos últimos anos o mercado imobiliário no Estado de mato Grosso cresce gradativamente, 

essa procura de imóvel deu-se por um detrimento de um déficit populacional de 30 mil unidades 

aproximadamente. Porém, a demanda é sempre crescente, visto que o crescimento econômico é de 

10% ao ano no estado. Este Trabalho de Conclusão teve como propósito verificar e compreender a 

influência da qualidade do atendimento no fechamento das vendas de uma construtora localizada em 

Cuiabá – MT. Assim, este Diagnóstico empresarial, caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica e 

também estudo de caso. A coleta de dados deu-se através de um questionário com perguntas fechadas, 

composto de 10 perguntas, aplicado com contato direto com os Clientes da Empresa pesquisada. A 

amostra foi composta por 450 clientes. Com esta pesquisa, pode-se perceber que os indicadores como 

preço, flexibilidade em relação à forma de atendimento de financiamento, proposta de compra entre 

outros, foram insatisfatórios. A organização deve refazer continuadamente o seu planejamento de 

marketing, implantar novas formas de técnicas de treinamento para o pós venda e novas formas de 

atendimento e tratamento aos clientes. Espera-se que novas pesquisas surjam em uma área 

interessante e mutável como esta, em especial com mais atenção pela chegada da copa do mundo de 

2014 que provocou uma explosão de novos empreendimentos no estado de Mato Grosso. 

 

Palavras-chave: Gestão de Planejamento de Marketing; Qualidade no Atendimento; Marketing de 

Relacionamento. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O marketing tem como tarefa avaliar a necessidade precisa do cliente, obtendo as 

informações precisas para fechamento da venda, e após trabalhar junto à capitação de novos 

clientes, novas abordagens, chegando ao seu público alvo (Target). Com o crescimento da 

globalização e dos desenvolvimentos dos meios de comunicação, as abordagens de vendas 

são feitas, na maioria das vezes pela Internet. Essa forma de trabalho realizado virtualmente é 

campo crescente que deve ser desenvolvidos pelas empresas, que visão obter lucro. O tema 

escolhido refere-se ao Diagnóstico no Departamento de Vendas, partindo de uma empresa real 

e atuante no ramo da Construção Civil como Empreendedora Imobiliária, a qual se denomina 

Empresa Alfha X. Tendo como referência seus objetivos empresariais, foi feito um 

diagnóstico do atual gerenciamento da empresa, analisando criticamente a tomada de decisões 

e a forma de atuação da gerência, verificando-se se estas fazem aproximar ou afastar o 
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alcance dos objetivos desta organização em relação a vendas. Uma empresa precisa estar 

sempre buscando inovações, estar atualizada, acompanhando as mudanças do mundo. Na era 

da informação, a organização precisa ser continuamente redesenhada para manter ou 

aumentar sua competitividade em relação às demais empresas que disputam o mercado. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso e também bibliográfica. Tem 

caráter de profundidade e detalhamento. Pode ou não ser realizado em campo. A pesquisa 

bibliográfica – Segundo Lakatos e Marconi (2009, pg, 43), Trata-se de levantamento de toda a 

bibliografia já publicada, em forma de livros, revista, publicações avulsas e impressa escrita. 

Segundo Vergara (2009, pg 44), estudo de caso é circunscrito a uma ou poucas unidades, 

entendidas essas como pessoa, família produto, empresa, órgão publico, comunidade ou 

mesmo país. O trabalho foi realizado em uma construtora localizada em Cuiabá, Mato Grosso. 
A amostra foi composta por 450 clientes da empresa Alfha X engenharia. O objetivo deste 

trabalho foi identificar os fatores que influenciam no fechamento da venda de um imóvel. 

3. FUNDAMENTAÇÃO TEORICA 

      3.1 Marketing de relacionamento 

 

O marketing de relacionamento de acordo com Kotler (2005, p. 155), “(...) é a arte de 

conquistar e manter clientes e desenvolver relacionamentos lucrativos com eles”. Esta 

conquista de relacionamento pode fazer com que os clientes encantem tanto com a sua 

confiança que às vezes em qualquer outra compra de produto ou serviço que não seja de sua 

área de venda, o cliente ainda assim pedirá a sua opinião a respeito. Nesta mesma linha de 

pensamento Gordon (1999, p. 31) ressalta que “(...) a realização de ações de Marketing de 

Relacionamento é fundamental para qualquer organização que pretende satisfazer as 

expectativas de seus clientes e desenvolver melhor o seu papel na comunidade”. Nem sempre 

a satisfação do cliente virá em um primeiro momento, mas com essas relações de marketing 

sendo fortes, a o atendimento do cliente e a sua satisfação poderá vir em um atendimento 

futuro. O importante dentro das organizações é que as empresas desenvolvam ferramentas 

para propor o uso do sistema de relacionamento conforme comenta Cobra e Braga (2004, 

p.03), que “Marketing aplicado ao setor educacional visando identificar a clientela e suas 

expectativas de conhecimento para a sua formação”. Essa identificação da potencialidade dos 

clientes visa também uma administração de uma carteira de clientes mais focados nos 

resultados e economicidade de tempo.  

 

3.2 Planejamento de marketing 

 

De início é importante destacar o que cita Cobra (1995, p. 16), que “planejar 

estrategicamente é criar condições para que as organizações decidam rapidamente diante de 

oportunidades e ameaças, otimizando as vantagens competitivas em relação ao ambiente 

concorrencial em que atuam”.  O autor ainda comenta que “segundo a filosofia grega de 

Sófocles, o homem sábio antecipa o que o futuro lhe trará, observando as experiências do 

passado” (Cobra, 1995, p. 16). Já na visão de Hooley (2001, p.29), a essência do 

desenvolvimento de uma estratégia de marketing para uma empresa é assegurar que suas 

capacidades sejam compatíveis com o ambiente competitivo do mercado em que opera, não 

apenas hoje, mas no futuro previsível. Ao encontro disso Kotler (2000, p.241), define que é 

processo pelo qual a empresa antecipa o futuro e pode determinar ações para atingir os 

objetivos organizacionais. Isso deve ser um processo continuo que não apenas indica meios 
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para atingir os objetivos, mas que permite comparar o presente com o planejado, permitindo a 

organização identificar se realmente esta agindo de forma que permita alcançar seus objetivos. 

O planejamento em marketing é uma ferramenta muito poderosa para as empresas e isso da 

uma sustentabilidade para que as empresas não caiam no imprevisto. Cair no imprevisto em 

um ambiente dinâmico e competitivo seria uma imaturidade tremenda uma vez que as 

organizações hoje vivem uma competitividade acirrada devida as influencias das tecnologias 

das comunicações.   

 

3.3 Qualidade no Atendimento 

 

O cliente espera em um bom atendimento, um tratamento diferenciado e individualizado, 

porém cada situação de atendimento é única, sendo assim, os consultores de vendas devem 

analisar as pessoas que estão sendo atendidas, as suas necessidades, desejos e o contexto da 

situação. Cada pessoa é diferente uma da outra, por isso a necessidade de entender os perfis e 

situações em que os clientes se encontram. 

Cobra e Rangel (1993, p. 8), complementam que “um bom serviço é aquele que vai ao 

encontro das expectativas do cliente ou consumidor. Um serviço é sobre tudo, uma forma de 

ampliar um serviço vendido. Portanto, o serviço pode ser um fator chave de sucesso ou, ao 

contrario, um fator crítico de fracasso estratégico”.  Um atendimento eficiente e eficaz é 

quando o cliente fica satisfeito com todas as partes do processo da venda. No caso da venda 

de um imóvel, podemos considerar que o cliente analisara o empreendimento até anos depois 

da entrega do seu imóvel. 

Na mesma linha de raciocínio Kotler (2003, p.53), enfatiza que “satisfação está 

relacionada com [...] o sentimento de prazer ou desapontamento resultante da comparação do 

desempenho esperado pelo produto ou resultado em relação às expectativas das pessoas”. Ao 

encontro disto cabe citar que “as compras dos consumidores são altamente influenciadas pelas 

características culturais, sociais, pessoais e psicológicas. A cultura é a causa mais 

determinante dos desejos e do comportamento da pessoa, comportamento este que é em 

grande parte aprendido. (KOTLER  e ARMSTRONG, 1999a,  p.97). Os produtos ou serviços 

oferecidos por uma organização, dependem muito também da forma com os vendedores ou 

consultores apresentaram os mesmos aos clientes. Dependendo da situação envolvida, buscar 

entender o que realmente o cliente procura, fazendo as perguntas certas, pode levar a um bom 

atendimento e obter uma boa relação de troca. 

Cabe citar o trabalho de McKenna (1991, p.45), comentando que “Os consumidores 

definem uma hierarquia de valores, desejos e necessidades com base em dados empíricos, 

opiniões, referências obtidas através de propaganda de boca e experiência anteriores de 

produtos e serviços”. Isso de fato influencia bastante na forma da venda pessoal, pois esses 

fatores são praticamente o ponto base que estão intrínsecos na mente dos consumidores.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo deste trabalho foi identificar os fatores que influenciam no fechamento da 

venda de um imóvel com clientes de uma construtora em Cuiabá-MT. Com o estudo de caso, 

o levantamento bibliográfico, a pesquisa pode mostrar a visão dos clientes em relação à 

qualidade do atendimento que a empresa em estudo oferece. O nível de relacionamento que 

vem sendo praticado pelos corretores junto aos clientes demonstra preocupação, e ainda 

níveis de insatisfação dos clientes em relação ao preço, formas de negociações, rapidez no 

atendimento, detalhes sobre financiamento. 

 Conforme a pesquisa notou-se que os indicadores como preço, flexibilidade em relação à 

forma de atendimento e financiamento, proposta de compra, sanar duvidas dos clientes, 

673 



 

 

orientações referente ao financiamento, taxa de juros e expor o produto de forma clara e 

objetiva foram insatisfatórios para a percepção dos clientes em relação à forma de 

atendimento da empresa. O único fator que se deu como satisfatório para a empresa foi o fator 

local de atendimento. Aconselha-se a empresa a refazer continuamente planejamento de 

marketing para tornar todas essas ações insatisfatórias, consideradas como ponto fraco do 

atendimento, pontos fortes em relação a concorrência.  E que a empresa possa formular uma 

melhor maneira de gerir seus consultores de vendas. Em relação ao atendimento, como 

exemplo, podemos até mesmo fazer menção ao que Kotler (1995, p.03), comentou no começo 

do artigo dizendo que “o marketing não deve ser apenas compreendido como “dizer e 

vender”, mas também, e especialmente, satisfazer as necessidades dos clientes”.  

Com vários indicadores dados como insatisfatórios pela empresa, algumas técnicas de 

treinamento para pós venda e forma e de tratar as pessoas, poderá contribuir para melhores 

condições de relacionamento nesta questão e ajudará também a desenvolver melhor as 

principais competências necessárias ao atendimento que são conhecimento, habilidades e 

atitudes. O cliente fica satisfeito, a empresa tona-se eficaz, porem para a empresa tornar eficaz 

a empresa precisa focar estrategicamente sua prioridade. A política de preço e a flexibilidade 

de negociação, e explicações referente ao financiamento, são fatores que devem ser bem 

estudados pelos gestores para uma nova política de plano de marketing. A melhoria nestes 

pontos causa um impacto bem expressivo em relação ao composto de marketing. Estabelecer 

uma boa política de treinamento financeiro (taxas, prazos, condições de pagamento), ajudaria 

os consultores a ter mais segurança, credibilidade, habilidades com números, e a fazer com 

que o cliente se sinta satisfeito com a negociação realizada. Recomenda-se esta pesquisa, à 

profissionais da área de Marketing, gestores, e pessoas com interesse em desenvolver modelos 

de gestão que integrem a área de atendimento, relacionamento, e planejamento de marketing 

com intenção em trazer melhorias nas vendas das empresas. Espero que novas pesquisas 

surjam em uma área interessante e mutável como esta, em especial com mais atenção pela 

chegada da copa do mundo de 2014 que provocou uma explosão de novos empreendimentos 

no estado, e possa ajudar o profissional de imóveis da região de Cuiabá, e que esses estudos 

contribuam com os gestores em agir estrategicamente no marketing imobiliário. 
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Resumo 

No processo de fritura o óleo interage com o ar, água e componentes dos alimentos e sofre reações 

de oxidação e hidrólise, formando compostos tóxicos nocivos à saúde. Quanto maior o tempo de 

exposição dos óleos ao calor, maior a degradação. Objetivou-se neste estudo, avaliar as alterações 

físico-químicas de óleos de fritura sistemática, e analisar sensorialmente seus produtos. Foram 

utilizados óleos que sofreram 03 tratamentos térmicos diferentes, nos dias T1 – sétimo, T2 – décimo 

e T3 – décimo terceiro, e uma amostra padrão (T0) que sofreu apenas um tratamento térmico. 

Concomitantemente procedeu-se a análise sensorial dos salgadinhos oriundos do processo de 

fritura. Os valores de acidez (1,15 - 1,97 - 2,18 - 2,72) e peróxido (10,68 - 15,26 - 16,13 - 41,83) se 

elevaram rapidamente a cada dia de fritura, nos dias T0, T1, T2 e T3, respectivamente, indicando 

um processo de rancidez hidrolítica e oxidativa do ácido graxo. Quando compara-se os resultados 

obtidos no primeiro dia de uso com os demais, torna-se evidente essas alterações físico-químicas. 

Colaborando com esses resultados, os testes sensoriais de diferença aplicada ao produto que foram 

realizados nos salgadinhos, demonstraram diferença sensorial global significativa entre todas as 

amostras teste quando comparadas com a padrão (T0), à nível de 0,1% de significância, segundo o 

Instituto Adolfo Lutz. Desta forma, torna-se evidente a necessidade de controle da frequência da 

utilização desses óleos de fritura. 

Palavra chave: fritura, oxidação, sensorial.  

 

 

1. INTRODUÇÃO  
 

Os lipídios são um dos grupos de compostos mais freqüentemente encontrados na 

natureza em células de origem animal, vegetal e microbiana e, dentre as suas mais variadas 

funções, destacam-se na alimentação humana por seu valor energético e nutricional 

(RIBEIRO e SERAVALLI, 2004). Os óleos vegetais desempenham um papel importante 

na indústria alimentícia, melhorando as características sensoriais dos alimentos como 

sabor, odor e textura. Em contrapartida estudos relacionam várias doenças ocasionadas 

pelo seu consumo excessivo, como: obesidade, hipertensão, diabetes, entre outras (FOX; 

KETEYIAN, 2000). Segundo Cella et al., (2002), devido à praticidade e a rapidez, 

necessárias ao preparo dos alimentos, grande parte dos óleos vegetais comestíveis está 

sendo usada em processos de fritura onde, além de transferir calor, conferem aos alimentos 

características organolépticas desejáveis. Contudo, sua reutilização sistemática, comum 

nos dias atuais, pode causar alterações na estrutura molecular, dando origem a compostos 

altamente reativos e tóxicos que passam a fazer parte do alimento podendo causar danos à 

saúde do consumidor. 

O expressivo aumento da população fazendo suas refeições em estabelecimentos 

comerciais faz com que as Unidades de Produção de Alimentos (UPAs) trabalhem com o 
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objetivo de processar alimentos para posterior distribuição e para diferentes tipos de 

clientela. A UPA busca alimentar de forma correta a população, preocupando-se com a 

qualidade higiênico-sanitária, nutrição e segurança alimentar, pois deve oferecer nutrientes 

essenciais para a sobrevivência e manutenção do indivíduo (RIBEIRO, 2002).  

Mas, ao mesmo tempo, os processos de fritura à partir de reutilizações contínuas 

dos óleos, provocam alterações físico- químicas, como a oxidação e a hidrólise, podendo 

levar à produção de compostos tóxicos, como peróxidos, adeídos, cetonas, radicais livres, 

ácidos graxos trans e outros, que além de serem prejudiciais à saúde humana, provocam 

perda nutricional pela quebra da cadeia do ácido graxo, bem como alterações sensoriais de 

sabor, cor e odor. Tais compostos tóxicos podem desenvolver doenças como câncer, 

doenças cardiovasculares, artrite, envelhecimento precoce entre outras (ARAUJO, 2004). 

 

2.         MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram selecionadas por conveniência, para a pesquisa quantitativa, 02 Unidades de 

Produção de Alimentos (UPA) de pequeno porte, caracterizado pelo número de refeições 

produzidas, em Cuiabá/MT, porém, a empresa se recusou a fornecer as amostras, mesmo 

tendo firmado compromisso anterior com a equipe do projeto, desta forma, as amostras foram 

coletadas no laboratório do IFMT-Bela Vista, onde foi simulado o que acontece em uma 

UPA. As coletas foram realizadas entre os meses de julho e setembro de 2013 no 

Laboratório de Bromatologia do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso, Campus Bela Vista. Para a composição da amostra físico-química, foram 

utilizados óleos que sofreram 03 tratamentos térmicos diferentes (amostras-teste) e uma 

amostra-padrão de óleo que sofreu apenas um tratamento térmico (amostra-padrão). As 

amostram se referiam à: T0 (primeiro dia de uso); T1 (sétimo dia de uso), T2 (décimo dia de 

uso) e T3 (décimo terceiro dia de uso). As coletas foram realizadas nos dias 1º, 7º, 10º e 13º 

de uso do óleo. Os parâmetros de comparação dos resultados foram: 0,3g de acidez em 

ácido oléico/100g óleo, 10meq/kg de peróxido, conforme ANVISA, 1999, esses 

parâmetros se referem ao óleo de soja refinado, já que não existe legislação específica para 

óleo que foi submetido à fritura. As amostras de óleo coletadas foram filtradas em papel de 

filtro, transferidas para vidros âmbar, fechados, e em seguida, realizadas as análises em 

triplicata para determinação da acidez titulável e determinação dos índices de peróxido, 

conforme as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz – BRASIL (2008). 

Concomitante a isso, foram realizados testes sensoriais de diferença aplicada ao 

produto (triangular), dos alimentos submetidos à fritura, onde o objetivo foi verificar 

alterações globais decorrentes do uso exacerbado do óleo, como odor, sabor, cor e textura. Foi 

realizado um teste sensorial para cada dia de fritura pesquisado, com 40 julgadores em cada 

teste, sempre comparando com a amostra padrão (1º dia de uso). Foram realizadas 03 

repetições para cada tratamento. O alimento utilizado para a fritura foram salgadinhos, 

simulando exatamente o que acontece com frequência nas UPA’s de Cuiabá/MT, onde é 

comum o uso exacerbado de frituras de salgadinho no mesmo óleo.  Para análise dos 

resultados foi utilizada a norma do Instituto Adolfo Lutz, onde o número de respostas corretas 

foi comparado ao valor tabelado, para estabelecer-se significância a vários níveis de 

probabilidade, para estabelecer se existia ou não diferença sensorial global entre as amostras 

padrão e teste. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Na tabela 1 são apresentados os valores encontrados nas análises físico-químicas 

(acidez titulável e índice de peróxido) no óleo de soja submetido ao processo de fritura dos 

salgadinhos. Quanto aos valores de acidez, foi observado elevação dos resultados dia após dia 

de fritura, indicando um processo de rancidez hidrolítica do triglicerídeo, com liberação de 
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expressivo número de ácidos graxos livres. O índice de acidez é uma importante avaliação 

do estado de conservação do óleo. Um processo de decomposição, seja por hidrólise, 

oxidação ou fermentação, altera quase sempre a concentração dos íons hidrogênio, onde a 

decomposição dos glicerídios é acelerada por aquecimento e pela luz, sendo a rancidez 

quase sempre acompanhada pela formação de ácidos graxos livres. Por isso, a acidez está 

relacionada com a natureza e a qualidade da matéria prima, com a qualidade e o grau de 

pureza da gordura, com o processamento e, principalmente, com as condições de 

conservação da gordura. 

Tabela 1. Índice de acidez e índice de peróxido do óleo de soja por dia de tratamento. 

 

Na fritura, o alimento é submerso no óleo quente em presença de ar e, assim, está 

exposto a três agentes que causam mudanças em sua estrutura: a água, proveniente do 

próprio alimento, que leva a alterações hidrolíticas; o oxigênio, que entra em contato com o 

óleo a partir de sua superfície, levando a alterações oxidativas; e a temperatura, que resulta 

em alterações térmicas (LIMA, 1995). De forma semelhante, verificou-se ainda elevação 

bastante expressiva do índice de peróxido, fruto da oxidação do óleo de soja. O índice de 

peróxido indica o grau de degradação do ácido graxo, que é a própria rancidez oxidativa. A 

rancidez oxidativa é a principal responsável pela deterioração de óleos, por originar 

sabores e odores indesejáveis conhecidos como ranço. A auto-oxidação dos óleos acontece 

em três fases: iniciação, propagação e terminação.  Na iniciação formam-se radicais livres 

a partir dos ácidos graxos insaturados, que se combina com oxigênio, produzindo 

peróxidos.  Na propagação, acumula-se peróxido e oxida-se a maioria dos lipídios 

insaturados.  E, na terminação, os radicais livres procedentes da decomposição dos 

peróxidos lipídicos associam-se, formando compostos não-radicais, de pesos moleculares 

baixos (aldeídos, cetonas), responsáveis pelo odor de ranço (BORGO; ARAÚJO, 2005). O 

óleo de soja, por conter maior quantidade de ácidos graxos insaturados do que saturados, é 

mais susceptível aos processos oxidativos (ZAMBIAZI, 1999). Quando se compara os 

resultados tanto do índice de acidez, quanto de peróxidos do dia padrão de uso (1º) com os 

dias 7º, 10º e 13º de fritura, torna-se evidente que à medida que se aumenta o número de 

frituras, eleva-se o processo tanto de hidrólise do triglicerídeo (elevando o número de ácidos 

graxos livres), quanto a degradação do ácido graxo (elevando o número de peróxidos), essa 

elevação pode ser observada no gráfico 1. Esses resultados demonstraram um 

distanciamento considerável daqueles permitidos pela legislação brasileira para óleo de 

soja comercial refinado, uma vez que não há legislação específica para óleo de fritura. 

Além das alterações físico-químicas, modificações sensoriais como de odor, sabor, cor e 

textura, também são comumente observadas nos alimentos fritos em óleos submetidos à 

frituras sistemáticas. Araújo (2004) relata que os óleos podem sofrer várias transformações 

químicas durante a sua produção, processamento, preservação, armazenamento e o preparo 

dos alimentos. Essas transformações causam deterioração de vários produtos 

biologicamente importantes, alteram diversas propriedades, como qualidade sensorial, 

nutricional, funcional e toxidez. Neste sentido, quanto à qualidade sensorial, foi possível 

observar através do teste triangular ou de diferença aplicada ao produto, que em cada dia 
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de fritura pesquisado, houve diferença sensorial global entre as amostras teste e padrão, ou 

seja, houve diferença sensorial significativa entre os salgadinhos fritos nos dias 7º, 10º e 

13º, quando comparados à amostra padrão (1ºdia), à nível de 0,1% de significância, segundo 

Instituto Adolfo Lutz. 

 

Gráfico 1. Índice de acidez e índice de peróxido do óleo de soja por dia de tratamento. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de não haver legislação brasileira específica para óleo de fritura, os 

parâmetros de qualidade utilizados nesta pesquisa demonstraram que à medida que se 

aumenta a frequência do estresse térmico atribuído ao óleo de soja, elevam-se os índices de 

sua degradação, do mesmo modo em que se observam diferenças sensoriais significativas 

dos produtos obtidos de frituras sistemáticas, quando comparadas aos produtos obtidos do 

primeiro dia de fritura, portanto, torna-se clara a necessidade de controle da frequência da 

utilização desses óleos. 
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RESUMO: Atividade pesqueira concentra-se o cultivo de pescado principalmente em água 

doce, é uma atividade praticada há muito tempo, com a Tilápia-do-Nilo há 4000 anos. No 

Brasil esta atividade vem crescendo em um ritmo de aproximadamente 30% ao ano, este índice 

obtido é muito superior a grande maioria das atividades rurais mais tradicionais praticados, 

como a agricultura e a pecuária. A contaminação dos alimentos por microrganismos 

patogênicos pode causar doenças de maior gravidade em crianças, idosos e imunossuprimidos, 

pode até ser letal. O tratamento de resíduos é uma situação que requer controle sanitário e 

ambiental; Por outro lado, o desperdício de alimentos no Brasil é uma constante em relação à 

produção e consumo. Deste modo, o objetivo deste trabalho é avaliar as condições sanitárias, 

ambientais e o reaproveitamento dos resíduos, vísceras e dejetos de pescado da região do 

Médio Araguaia e a produção de farinhas de vísceras de pescado. Em função da realidade 

posta, aparece a necessidade de garantir a segurança na manipulação dos alimentos, e isso 

ocorre com a aplicação de técnicas de conservação, armazenamento, processamento e higiene. 

Foi realizado aplicação de questionário qualitativo e quantitativo com o objetivo de 

diagnosticar custos de produção da região de Barra do Garças, em 42 propriedades pesqueiras 

da grande Barra do Garças cadastradas no INDEA bem como registros de imagens e 

posteriormente com os dados compilados a oferecer os estudos estatísticos aos proprietários. 

 
PALAVRAS CHAVE: Controle higiênico, Farinhas, Pescado, Sustentabilidade. 

 

1. Introdução 

 
       A segurança alimentar é um desafio ainda muito atual, uma vez que garantir o 
acesso da população a refeições em quantidades suficientes para suprir as necessidades 
nutricionais e que as mesmas sejam adequadas do ponto de vista sanitário não é tarefa 
fácil num país de grande extensão territorial e de grande diversidade cultural e 
educacional (BUENO et al., 2011; GONÇALVES et al., 2011). Embora haja poucos 
registros sobre doenças de transmissão alimentar na região do Médio Araguaia, diversas 
pessoas têm sido contaminadas por alimentos e tem desenvolvido doenças decorrentes 
da ingestão de alimentos inseguros (FERRARI, 2005). Deste modo, os pescados 
vendidos ou servidos em estabelecimentos podem sofrer contaminação microbiológica 
devido a problemas de má higiene e manipulação inadequada do serviço de 
alimentação, bem como má higienização e sanitização de equipamentos, utensílios, 
problemas de higiene nas matérias-primas e ingredientes, representa riscos à saúde da 
população (WILLHELM et al., 2010). Deste modo o aproveitamento total dos resíduos 
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do pescado além de contribuir para o controle ambiental, pode gerar uma possibilidade 
de emprego, renda e ou um alimento alternativo. O objetivo deste projeto é levar à 
comunidade e aos trabalhadores da associação de pescadores da região de Barra do 
Garças as tecnologias de manipulação, de armazenamento, de higiene e de segurança 
alimentar no preparo de produtos utilizando dejetos, vísceras de pescado, tornando o 
hábito ambiental mais saudável agregando valor na cadeia produtiva do segmento 
pesqueiro na população da região do Araguaia.  

 

2. Material e métodos 

 

       Avaliação da bacia produtiva de pescado e cadastramento das unidades de produção 

na região do Araguaia que compreenderam criadouros, feira livres, tanques de pesque e 

pague, onde as amostras de alimentos e vísceras foram adquiridas para avaliar a 

qualidade microbiológica em relação à presença ou ausência de coliformes fecais e 

totais. Avaliação da destinação dos dejetos de pescado; Determinação dos Pontos 

Críticos de Controle (PCC) foi elaborada um “checklist” para avaliação dos pontos 

críticos de controle dos alimentos de acordo com a norma vigente.  Foram aplicados 42 

questionários em pesque-pague de Barra do Garças e região para avaliar os custo de 

manejo e produção de pescado em relação ao tempo de produção, crescimento, engorda, 

despesca e perdas por espécie. Foi realizado mapeamento com os pesque-pague 

existentes na cidade e região, bem como registro de imagens. 

 

3. Resultados 

 

       O desenvolvimento deste estudo potencializou o aprimoramento no trabalho com 

alimentos e o tratamento de resíduos no sentido de oferecer atividades de capacitação in 

loquo ao produtor, proporcionando atualização dos conhecimentos específicos da área 

de atuação, assim como, ajustando o foco para o despertar da importância da segurança 

alimentar. A maior integração com o meio da pesquisa possibilitou uma interface com 

pesquisadores, conhecimento e produção, estimulando cada vez mais o 

desenvolvimento.  

 

                        
   

Gráfico 01: Registra a condição de descarte de víscera sem aproveitamento nas propriedades 

avaliadas  

       Este resultado evidencia que mais de 50% das propriedades pesqueiras descartam 

as vísceras sem o cuidado adequado e tratamento, onde são utilizados tambores 

plásticos. O material a ser descartado serve de alimentação para animais como suínos 
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e aves. Foi verificado também que algumas propriedades reutilizam as vísceras como 

parte da alimentação do peixe produzido no local. 

 

                     
                     Gráfico 02: Mostra a participação dos proprietários em atividades de capacitação 

 

 Estes resultados evidenciam a participação diminuida na capacitação específica 

na área de alimentos e mostra uma participação inicial na área de administração onde 

17 proprietários participaram de algum curso na área administrativa, por outro lado, 

apenas 5 participaram de capacitação na área de alimentos e 28 participaram de 

cursos de gestão de negócios. 

 

                                                                                 
Gráfico 03: Custo médio de produção de pescado na região de Barra do Garças 

       Neste resultado as avaliações mostram uma disparidade em relação as propriedades 

em função do tamanho da área de manejo e quantidade de espécies relacionadas com o 

custo de mão de obra e aquisição de insumos, alevinos, energia, calcário, combustível. 

Outro fator são as perdas que chegam a uma média de 14%. O preço médio do 

quilograma por espécie: Pintado 14 R$; Caranha 12 R$, Matrinxã 12R$ e Piau 10 R$. 

 

4. Discussão  

       O aproveitamento do material residual do pescado, além de sanar o grande 

problema de eliminação de resíduos, matéria poluente e de difícil descarte, traz 

vantagens econômicas para a indústria (FELTES 2010). A necessidade de se montar 
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sistemas de aproveitamento dos resíduos de alimento industrializado envolve questões 

de ordem econômica, ambiental, conservação de energia e sustentabilidade desde a 

matéria-prima até o produto final, um dos resíduos da industrialização do pescado pode 

ser a farinha para produção de ração animal. A farinha de pescado é um produto sólido, 

seco, obtido através do cozimento, prensagem, secagem e pulverização de resíduos da 

indústria pesqueira, e pode ser destinado ao consumo humano e animal (GANDRA, 

2012). Na produção de farinha, são utilizados os resíduos provenientes do 

processamento de pescados, sendo esse resíduo composto por: carcaça com vísceras, 

cabeça, nadadeiras, escamas, corte em “v” e aparas da toalete do filé (VIDOTTI e 

GONÇALVES, 2006). 

 O composto orgânico de resíduos animais está sendo aplicado em várias partes 

do mundo e deverá ser o principal processo para a utilização de animais mortos durante 

a criação, assim como para os resíduos da pesca extrativa, tanto da pesca artesanal como 

na industrial (FIORI 2008). 

 

5. Considerações finais 

 

       Este estudo possibilitou realizar o diagnóstico de algumas variáveis em relação ao 

aprimoramento na produção de pescado em relação ao aproveitamento máximo de 

vísceras para incremento financeiro e sustentável no sentido de minimizar danos ao 

ambiente e oportunizar elaboração de novos produtos em função da produção de 

material descartável derivado de pescado. Por outro lado, a qualificação é uma questão 

importante que concomitantemente deve estar associada a práxis da produção por meio 

de cursos e programas do gênero. Os resultados obtidos permitem inferir sobre o 

potencial na elaboração e desenvolvimento de novos produtos com auxílio de 

capacitação para o setor na área aproveitamento integral dos alimentos e resíduos na 

grande Barra do Garças. 
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Resumo: Objetivou-se avaliar neste experimento as perdas por gases e por efluentes, na ensilagem de 
cana de açúcar, aditivada com níveis crescentes de glicerina bruta. Os tratamentos corresponderam a 
cinco doses de inclusão de glicerina bruta na ensilagem (0, 5, 10, 15 e 20% de glicerina bruta). 

Foram utilizados como silos experimentais tubos de PVC com 100mm de diâmetro, 60 cm de 

comprimento e tampa com válvula tipo Bunsen para liberação dos gases. As perdas por gases e 

efluentes foram quantificadas por diferença de peso nos silos. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente Casualizado (DIC), sendo composto por 5 tratamentos com 5 repetições cada, 

totalizando 25 parcelas. A inclusão da glicerina bruta na ensilagem de cana de açúcar não 

apresentou diferença sobre as perdas por gases e por efluentes. 
 

 
Palavras–chave: efluentes, fermentação, gases, perdas 

 

LOSSES IN SILAGE OF SUGAR CANE WITH DIFFERENT LEVELS OF 

INCLUSION crude glycerin 

 

Abstract: The objective of this experiment to evaluate gas losses and effluent during ensiling 

of sugar cane, added with increasing levels of crude glycerin. The treatments consisted of five 

doses of crude glycerin inclusion of silage (0, 5, 10, 15 and 20% crude glycerin). Were used 

as experimental silos pvc pipe of 100mm diameter, 60 cm long and cover with type Bunsen 

valve for releasing the gases. Gas losses and effluents were quantified by weight difference in 

silos. The experimental design was completely randomized (DIC), consisting of 5 treatments 

with 5 repetitions each, totaling 25 plots. The inclusion of crude glycerin in ensiling of 

sugarcane showed no difference on gas losses and effluents. 
 

Keywords: effluent, fermentation, gas, losses 
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1 INTRODUÇÃO 

Na região central do Brasil, a produção de forragem apresenta forte estacionalidade, 

com baixa produção e valor nutritivo no período seco do ano. A ensilagem é um processo de 

conservação de forragem que busca preservar seu alto valor nutritivo com o mínimo de 

perdas. O processo consiste na conversão de carboidratos solúveis em ácidos orgânicos pela 

ação de microrganismos, que proliferam e criam condições adequadas à conservação (Jobim 

et al., 2007). 

O Brasil é hoje o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo tendo uma produção de 

623.905,1(mil ton) segundo (CONAB, 2011), com isso a utilização da cana-de-açúcar na 

alimentação de rebanhos bovinos tem se expandido intensamente. Apesar da prática de corte 

diário da cana-de-açúcar ser tradicional, torna-se problemático em situações onde se deseja 

utilizar a cana como forragem durante o ano todo, principalmente pela dificuldade de colheita 

em dias de chuva e à perda no seu valor nutritivo durante o verão, além disso, o manejo 

industrial de canaviais exige que o corte dos talhões seja realizado de forma concentrada, para 

aumentar a eficiência dos tratos culturais. 

Uma solução que se teve para evitar o corte diário foi a ensilagem, que representa uma 

boa alternativa para aproveitar o potencial produtivo desta forrageira em larga escala. Nos 

últimos anos a ensilagem da cana-de-açúcar tem sido muito estudada com a finalidade de 

reduzir a fermentação alcoólica e a perda no valor nutritivo durante o processo fermentativo, 

uma vez que a elevada concentração de carboidratos solúveis e a presença de leveduras 

epifíticas são os principais agravantes na conservação desta forrageira causando perda 

acentuada de matéria seca (MS) e de conteúdo energético, devido à conversão de açúcares em 

etanol, CO2 e água (McDonald et al.,1991). 

O glicerol tem alto conteúdo energético, sendo um carboidrato capaz de substituir 

milho na alimentação de ruminantes e sua mistura com silagem de cana-de-açúcar pode 

compensar a perda energética. Dias Júnior et al, (2010), utilizando a associação de glicerina à 

dois inoculantes (Kera ou UFLA) demonstraram que essa pode ser uma estratégia plausível 

para reduzir a perda de MS e açúcares e aumentar a densidade energética em silagem de cana. 

Espera-se que a utilização da glicerina possa favorecer a silagem de cana reduzindo a 

fermentação alcoólica e a perda no valor nutritivo durante o processo fermentativo. A partir 

desse pressuposto, objetivou-se avaliar as perdas por gases e por efluentes, na ensilagem de 

cana de açúcar com diferentes níveis de inclusão de glicerina bruta. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na fazenda experimental do IFMT - Campus São Vicente, 

situado na latitude 15,67°S, longitude 55,42°W e altitude aproximada de 790,5 m, entre o 

período de agosto de 2012 a dezembro de 2012. A cana de açúcar foi adquirida no município 

de Campo Novo do Parecis, por meio de doação por parte e um agricultor da região.  A cana 

foi cortada manualmente e picada com picadeira estacionária em partículas com tamanho 

aproximado de 200 mm. Os tratamentos foram constituídos por diferentes porcentagens de 

inclusão de glicerina bruta na matéria verde de cana de açúcar no processo de ensilagem, 

sendo eles: (0; 5; 10; 15 e 20%) de inclusão de glicerina na ensilagem. O delineamento 

utilizado foi o inteiramente Casualizado (DIC), sendo composto por 5 tratamentos com 5 

repetições cada, totalizando 25 parcelas.  

As unidades experimentais consistiram em silos experimentais de PVC, com volume de 

4,0 L, dotados de tampa equipadas com válvula tipo “bunsen”, para permitir a saída e evitar a 

entrada de gases ao interior do silo. No fundo de cada silo foi colocado 0,5 kg de areia, 
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separados da forragem por uma camada de tela, de maneira que fosse possível medir a 

quantidade de efluentes retida. A compactação foi realizada com auxílio de soquetes de 

madeira, com acomodação de camadas de aproximadamente 5 cm de espessura, obtendo-se 

uma massa específica entre 500 e 600 kg de matéria verde/m3. 

Após enchimento, os silos foram fechados, aplicando-se nas bordas das tampas uma 

camada de “silver tape” para completa vedação. Os silos permaneceram fechados por 60 dias. 

As perdas por gases e efluentes foram quantificadas por diferença de peso, conforme 

metodologia descrita por Jobin et al. (2007). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão ao nível de 5% 

de probabilidade. 
 

       3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as variáveis perdas por gases e perdas por efluente, não observou-se diferenças nos 

tratamentos utilizados “Tabela 1”. Quando se compara com a literatura observa-se um valor 

intermediário entre os reportados na literatura. Freitas et al. (2006), tiveram uma média de 

30% nas perdas por gases, sendo semelhantes aos valores reportados por Sousa et al., (2008), 

onde estes autores obtiveram perdas de 25,9 %. Já no trabalho de Pedroso et al., (2005), as 

perdas foram inferiores, obtendo perdas de 6,14%. Uma possível explicação para estas perdas 

é que apesar da glicerina possuir aspecto líquido ela tem auto teor de matéria seca, ou ainda 

pode ter havido um efeito fungiostático da glicerina sobre a população de leveduras.  

Segundo McDonald et al. (1991), estas perdas estão relacionadas com os 

microrganismos envolvidos e dos substratos fermentáveis, assim procedimentos que 

restrinjam a ação dos microrganismos, como o aumento no teor e matéria seca e de 

carboidratos solúveis, resultariam em fermentações menos extensas, com menores perdas por 

gás. Isto pode explicar o declínio inicial destas perdas, uma vez que o teor de matéria seca 

aumenta com a inclusão da glicerina bruta até um certo ponto, no qual foi observado uma 

saturação da glicerina bruta sobre o material ensilado, o que dificultou a compactação da 

silagem, o que aumentou a concentração de oxigênio no meio, elevando as perdas devido a 

respiração e fermentação aeróbica. 

A perda por efluentes também não apresentou diferença entre os tratamentos avaliados. 

Conforme Loures et al. (2003), o volume do efluente produzido em um silo é influenciado, 

principalmente, pelo conteúdo de matéria seca da forragem ensilada e o grau de compactação 

no silo, sendo que quanto maior a umidade da forragem, maiores são as perdas por efluente.  

Esses dados são superiores aos encontrados por Sousa et al., (2008), que encontraram valores 

de 43,8 (kg/ton, e também foram bem superiores aos evidenciados por Pedroso et al. (2003), 

de 15,1 kg/ton de material verde na silagem sem aditivo. 

 

 
Tabela 1. Perdas por gases (PG) e por efluentes (PE) na ensilagem de cana de açúcar, aditivada com 

diferentes doses de glicerina bruta. 

Variáveis 
Níveis de Glicerina Bruta na Silagem (%) 

ER CV R² 
0 5 10 15 20 

PG¹ (%) 17,20 12,26 15,14 14,59 17,87 1 27,02 0,69 

PE² (kg/t) 65,96 60,53 63,32 60,74 68,13 2 11,95 0,72 

¹Y = Não houve efeito significativo   
²Y = Não houve efeito significativo       
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       4 CONCLUSÕES 

 

A inclusão de glicerina bruta na confecção de silagem de cana de açúcar não apresentou 

nenhum efeito sobre as perdas por gases e por efluentes. 
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Resumo: 

Este artigo tem como objetivo descrever as atividades desenvolvidas no projeto 

de aulas de reforço de matemática básica, desenvolvido na Escola Estadual Dr. Artur 

Antunes Maciel, que visa amenizar problemas de defasagem no aprendizado de 

matemática.  

Ensino médio: Revisando a matemática básica com jogos. 

Palavras-Chaves: Reforço, Déficit, Desenvolvimento, Matemática, Jogos. 

 

O projeto tem como objetivo amenizar o déficit de aprendizagem na matéria de 

matemática, o projeto está sendo desenvolvido na Escola Estadual Dr. Artur Antunes 

Maciel, os alunos foram convidados de modo feral em suas salas e foram expostos 

cartazes nos murais como mostra a Figura 1: 
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Figura 1- Cartaz no mural da Escola Estadual Dr. Artur Antunes 

Maciel.

 

Porem, mesmo com o convite e disponibilizando cartaz no mural da Escola 

poucos alunos se mostraram empenhados em estar participando das aulas de reforço 

oferecidas pelos bolsistas. 

 

 

2. Durante as aulas da progressão parcial na Escola de ensino médio, foi 

observado que grande parte dos alunos com pendência em matemática reprovou 

basicamente por um motivo, falta de domínio da matemática básica, um problema, 

possivelmente, proveniente de falhas no ensino de competências pertinentes ao 

fundamental. Essas observações levaram o grupo a analisar a possibilidade de oferecer, 

principalmente aos alunos dos primeiros anos, aulas de reforço de matemática básica, 

para que estes consigam desenvolver os conteúdos do Ensino Médio com maior 

facilidade, tendo como resultado esperado a redução do percentual de alunos pendentes 

em matemática. 

3. Para despertar o interesse dos alunos e incentivá-los a participar das aulas, 

estão sendo utilizados métodos diferentes dos tradicionais. As aulas de reforço são 

realizadas como um jogo de vídeo game, dividido em várias fases havendo ao final de 

cada uma, um pequeno teste, para mensurar o conhecimento assimilado. Estes testes 

podem ser considerados como uma dinâmica de aprovação, com competições e 

recompensas podendo o aluno passar para a fase seguinte, somente após a conclusão da 

atual. E após passarem todos os níveis os alunos participarão do game over, uma 
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gincana final, contendo todo o conteúdo ministrado e reunindo a turma para a conclusão 

das aulas. Como exemplo podemos citar uma dinâmica feita com cartões enumerado e 

possuindo cada um uma equação envolvendo os princípios de adição e subtração, como 

mostra  a Figura 2 e a Figura 3: 

Figura 2- Cartões 

enumerados.

 

Figura 3. Cartões com equações. 
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4. Tendo em vista que o foco principal é justamente minimizar a defasagem de 

ensino, para que desta maneira os professores possam dar continuidade no conteúdo, 

aumentando assim a capacidade de compreensão dos alunos e, conseqüentemente, 

diminuindo o número de pendentes nesta matéria. O conteúdo das aulas de reforço é a 

base essencial da matemática, as quatro operações básicas, funções, radiciação, 

operações com frações e números decimais, entre outros. Pois os alunos só conseguirão 

assimilar o conteúdo de matemática do ensino médio após adquirir o domínio da base. 
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RESUMO. Nos dias de hoje tem crescido o número de construções de edificações e respectivamente 
são apresentadas diversas maquetes de edifícios e condomínios residenciais por construtoras e/ou 
imobiliárias para divulgação aos clientes. Os locais mais usados por elas são os shoppings e eventos, 
que possuem uma grande circulação de pessoas. A maquete é uma forma de facilitar a visualização 
do produto por parte dos clientes, bem como atrair um maior público para conhecer esse produto. É 
visto que as maquetes são estáticas, ou seja, sem animação ou interação. Essas maquetes são 
construídas proporcionalmente ao real, seguindo uma escala. Com o auxílio da automação 
eletroeletrônica pode-se inserir um avanço tecnológico na apresentação das maquetes. Desta forma é 
apresentada neste trabalho a implantação de um sistema que possa dar ações independentes (ou 
animação) as maquetes com o uso de automação. Essa automatização envolverá um dispositivo 
central com inteligência para tomar decisões, chamado de microcontrolador. Ele controlará ações na 
maquete, tais como iluminação geral, elevador e movimentação de cascata da piscina. A iluminação 
do ambiente mostrará ao público de como será distribuída a iluminação do edifício. O elevador 
demonstrará o funcionamento interno do edifício. A circulação da água da piscina e da cascata 
estimulará a mente do público fazendo os mesmos se imaginarem indo até a piscina. 
 
Palavras chave: Maquete. Automação. Eletrônica. 
 
 
1_INTRODUÇÃO 
Para uma obra de construção civil são necessários cálculos estruturais, estudos do local e da 
obra, projetos de elétrica e hidráulica, de tal forma que isso é essencial na elaboração de um 
projeto. Entretanto, todo esse esforço pode não vir a dar certo caso o profissional não tenha 
sucesso na apresentação do projeto. Entretanto, apresentar um projeto de forma que o cliente 
compreenda-o, e compre-o, nem sempre é tarefa fácil. Há muitos clientes que são leigos na 
linguagem arquitetônica e apresentar projetos em plantas de duas dimensões (2D), mesmo que 
feitas no computador, torna-se uma ideia inconcebível. 
Então, há alguns anos profissionais vem desenvolvendo maquetes físicas. Elas são 
construídas, artisticamente, para ilustrar de forma realista um projeto. As maquetes são 
geralmente utilizadas em projetos de planejamento urbano. Elas podem ser feitas com uma 
grande diversidade de materiais, incluindo plásticos, metais, madeira e um material próprio 
chamado cartão de maquete. É um excelente atrativo para o público em geral, e um verdadeiro 
objeto de sedução para o cliente. Porém, essas maquetes são apresentadas de forma estática 
(sem animação ou sem ação) ilustrando um determinado imóvel. Assim, é proposto neste 
projeto a novidade de inclusão de ações através de automatização dentro da maquete de tal 
forma que possa atrair um maior público. Com o uso de tecnologia de automação, através de 
microcontroladores, é possível que tenha movimentos dentro da maquete, tais como 
iluminação e portão eletrônico. 
 
2_MAQUETES 
O uso de maquetes na construção civil tem sido muito utilizado para apresentação de produtos 
(residências, condomínios e edifícios) aos clientes. A maquete é uma concretização imediata 
da nossa concepção espacial, por meio de elementos tectônicos – corpos, superfícies e hastes.  
Maquete é um modelo em escala reduzida de uma obra ou projeto de arquitetura, design, 
engenharia, topografia, cenografia etc. Pode ser usada como esboço ou peça de estudo destes 
projetos, ou para sua apresentação e divulgação. A quantidade de detalhes, o tipo de material 
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utilizado e as dimensões de trabalho serão escolhidos de acordo com o objetivo ou finalidade 
da maquete. Maquetes para apresentações profissionais ou exposições comemorativas são 
normalmente feitas com material mais durável e de melhor qualidade e impacto visual, com o 
máximo de detalhamento a fim de que se aproximem o mais possível do real. Já as maquetes 
de estudo são feitas com materiais mais fáceis de manusear, e, em geral, mais baratos. É 
importante lembrar que assim como na elaboração de projetos, a produção de uma maquete 
também obedece a determinantes artísticos. A escolha da escala depende da finalidade da 
maquete, do grau de detalhamento desejado e, mesmo, do tempo disponível. 
Então antes de dar início a uma maquete é necessário ter desenvolvido o desenho seja em 
papel ou computadorizado. As maquetes podem ser classificadas em três grupos: 

• Maquetes de Topográficas: maquetes de terreno; maquetes de paisagem; maquetes de 
jardim. 

• Maquetes de Edificação: maquetes urbanísticas; maquetes de edifícios; maquetes de 
estruturas; maquetes de interiores; maquetes de detalhes. 

• Maquetes específicas: maquetes de design; maquetes de móveis e objetos. 
As maquetes podem ser confeccionadas dentro de três níveis de elaboração: 

• Pré-Projeto: esboço de idealização e maquete de idealização. 
• Projeto: projeto de construção e maquete de trabalho. 
• Execução: planejamento de execução e maquete de execução. 

A Figura 1 apresenta uma foto da maquete utilizada neste trabalho. 
 

Figura 1 – Foto da maquete utilizada neste trabalho. 

 
Fonte: Própria 

 
3_AUTOMATIZAÇÃO DE MAQUETE 
Este trabalho propôs uma nova forma de apresentação de maquetes com a inserção do uso de 
automação eletroeletrônica. O intuito foi dar movimento a maquete, de tal forma que possa 
trazer mais realidade em sua apresentação visual. A movimentação ajuda na propaganda do 
ambiente, pois envolve o cliente. Se considerarmos que estamos passeando em um shopping, 
a probabilidade de olharmos para a maquete ao ver que as luzes estão acessas ou ao vermos 
algo em movimento é muito maior, primeiramente por ser inovador, mas a tecnologia é muito 
bem vinda para a maioria e ela fascina o cliente, fazendo-o querer conhecer melhor a 
mercadoria. 
A iluminação esta baseada em Leds pela sua facilidade de manuseio e pela maior viabilidade 
econômica. O motor utilizado foi o de passo, sua programação pelo microcontrolador é mais 
acessível e plana e seu funcionamento se dá a partir de uma ponte H específica para o tipo de 
motor (Ponte H de potência controle de motor L298n – Arduino Id852). Na cascata uma 
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bomba d’água de aquário faz com que ela ganhe “vida”. A aplicação destes materiais na 
automação da maquete a torna mais simples e material, assim como seu custo de 
desenvolvimento. A Figura 3 ilustra um diagrama esquemático das ações que foram aplicadas 
a maquete. 
 

Figura 3 – Esquemático da automatização da maquete. 

 
Fonte: Própria. 

 
4_RESULTADOS 
Este trabalho se baseou em uma maquete já existente, sendo assim foram feitas adaptações 
para que pudesse receber a automatização. A Figura 5 mostra o diagrama de ligação física 
eletrônica do sistema. A figura 6 mostra a iluminação da maquete. 
 
 

Figura 5 – Diagrama de ligação do sistema. 

 
Fonte: Própria. 
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Figura 6 – Maquete iluminada. 

 
Fonte: Própria. 

 
5_CONCLUSÃO 
Apresentou-se uma automatização de maquete com objetivo de dar uma movimentação 
buscando mais realidade para o ambiente. Esta realidade faz com que o consumidor crie uma 
expectativa de ver aquele lugar pessoalmente, pois a automatização aguça a imaginação. 
Foram feitas adaptações na maquete para que ela pudesse ser automatizada, dito isso 
concluímos que seria mais viável acompanhar a criação da maquete, desde o projeto até a 
montagem, para que possamos realizar uma automação com maior facilidade e ainda deixar o 
ambiente automatizado o mais próximo possível do real. Também assim o construtor da 
maquete economiza, pois não será necessário que mais a frente haja adaptações na maquete 
para que fios possam ser passados ou que se crie suporte para placas, circuitos ou 
microcontroladores.  
Então, uma maquete automatizada pode ajudar ainda mais a alavancar as vendas. O custo da 
maquete automatizada é mais cara do que de uma maquete simples, por ser mais trabalhoso de 
se construir e pelo desenvolvimento do projeto da automação, variando também pelo tipo e 
tamanho da maquete que será utilizada, pelo nível da automação a ser implantada e pela 
qualidade de materiais. 
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No caminho de uma pesquisa qualitativa na área da sustentabilidade, a intenção da pesquisa foi 

contribuir com a redução dos impactos ambientais promovidos pela ação humana no âmbito escolar, 

acrescentando no respeito e cuidado com o planeta. Assim sendo, o foco da investigação se ateve em 

revelar o uso do papel no cotidiano escolar e transformá-lo em objeto artístico ambiental com a 

expectativa sensibilizadora. O trabalho investigador de cunho etnográfico se configurou pelo 

entrelaço entre Arte Educação Ambiental, culminando com uma produção artística usando como 

matéria prima da criação o descarte do papel usado no cotidiano do IFMT - Cuiabá. Neste rumo 

importou refletir e buscar respostas: A escola em pleno século XX se atenta ao consumo de papel? 

Qual o montante de papel que se descarta no cotidiano desta escola? De onde vem este papel? 

Questionando, se inaugurou uma cartografia do papel utilizado no cotidiano escolar do Campus 

Cuiabá, desembocando na sensibilização para o tal uso-consumo. Desta forma, este trajeto 

investigador proporcionou que se iniciasse uma reflexão para busca de novos valores e ações dos 

alunos-cidadãos-futuros profissionais, respingando na vida como um todo.  A investigação teceu 

conhecimento sensível, crítico e criativo tanto aos alunos-pesquisadores-fazedores do trabalho 

quantos aos apreciadores-leitores do mesmo, o que se julgou um bom começo de conversa com vistas 

a incorporação da sustentabilidade. A metodologia adotada na investigação apontou para uma 

abordagem qualitativa de cunho etnográfico, por se acreditar que este caminhar conceitual 

metodológico daria conta de compor uma boa base para as trilhas pretendidas-percorridas. Para tal, 

se considerou como companhias teóricas Geertz [caminhar etnográfico]; Bodgan e Biklen [caminhar 

no campo de pesquisa] e acolheu as ideias de Paulo Freire [caminhar educativo], de Michèle Sato 

[Educação Ambiental] e de Imara Quadros [Arte Educação Ambiental].  

 

Palavras-chave: Ambiente, Sustentabilidade e Arte Educação Ambiental   
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1. CAMINHOS EM BUSCA DE SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA  

 

       O presente artigo tem o propósito de apresentar o projeto de pesquisa na área da 

sustentabilidade no âmbito do Instituto Federal de Mato Grosso [IFMT] Campus Cuiabá, 

financiado pelo Programa Institucional de Iniciação Científica [PIBIC] do IFMT. Este estudo 

envolveu em seu percurso 04 pesquisadores bolsistas do Ensino Médio dos Cursos de 

Edificações [DACC]
1
 e Eventos [DAS]

2
, além da Professora coordenadora do grupo 

[DABC]
3
, a temporalidade da investigação se desenhou por um ano, permeando 2013 e 2014.  

O trabalho realizado se encontrou emoldurado pelos princípios do que propõe o TEA
4
, 

pelas Propostas investigatórias desenvolvidas e apresentadas pelo GPEA/UFMT
5
 e pelo 

intento do Projeto “Diagnóstico do consumo de água, luz e geração de resíduos sólidos do 

IFMT - Campus Rondonópolis”
6
. A EA

7
 considerada no percurso foi a de que não se é neutro, 

se busca o entrelaçamento do respeito às diferentes identidades e, se tem a consciência do 

permanente processo de construção de valores, comportamentos e conceitos, ou seja, 

respectivamente nas dimensões axiológica, praxiológica e epistemológica da EA (PASSOS & 

SATO, 2005). 

O caminho qualitativo etnográfico foi uma boa escolha, por a mesma ter sido 

realizada em um ambiente natural, ou seja, numa fonte direta de dados, na perspectiva de 

melhor compreender a realidade do estudo proposto. O pesquisador, neste tipo de 

investigação, é considerado um dos instrumentos principais, onde tem a oportunidade de 

realizar o trabalho de investigação pessoalmente, num contato íntimo com a situação em 

estudo.  

Urge a inauguração de ações voltadas para todas as questões que dizem respeito ao 

cuidado com o planeta, com o ambiente de vida. A educação não pode se excluir desta força 

tarefa, incluído aí, o seu âmbito gestor-administrativo. Uma urgente sensibilização ambiental 

                                                           
1
 Departamento da Área de Construção Civil. 

2
 Departamento da Área de Serviços. 

3
 Departamento da Área da Base Comum.  

4
Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global, link´s: 

http://tratadodeeducacaoambiental.net/index.php?menu=otratado 

http://tratadoeducacaoambiental.net/Jornada///Home_pt.html  

http://tratadodeea.blogspot.com.br/ 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Educa%C3%A7%C3%A3o_Ambiental_para_Sociedades_Sustent%C3

%A1veis_e_Responsabilidade_Global 

http://www.youtube.com/watch?v=xe_LNLntVCE&feature=share&list=UUzZlc8bs2lavQh0o8Wjiecw 

http://remtea.blogspot.com.br/ 
5
Grupo Pesquisador em Educação Ambiental, Comunicação e Arte. No site do GPEA/UFMT,  

http://www.cpd1.ufmt.br/gpea/, poderá ser encontrado os Projetos deste grupo pesquisador, tanto os encontram-

se em andamento, como os já finalizados. Assim como no blog spot do GPEA/UFMT, 

http://gpeaufmt.blogspot.com.br/p/banco-de-tese.html, e no http://inaugpea.blogspot.com.br/ 

6
Este Projeto é Coordenado pela Profª MS Fabiane de Mesquita Batista, docente e pesquisadora do IFMT – 

Campus de Rondonópolis, link: www.roo.ifmt.edu.br 

7
Usarei a sigla EA para expressar Educação Ambiental no decorrer deste item do Projeto.  
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clama, e uma formação dialógica com base em Paulo Freire que propõe um dialogar 

permanente e constante, é um solo bastante rico para a EA se enraizar e provocar estas 

discussões e criações necessárias, como afirma Sato (2003, p. 13): “As modernas atividades 

educacionais clamam por mudanças de valores, atividades e responsabilidades com o 

ambiente”. 

Se considerado o que aponta Tristão (2005, p. 253) “Precisamos resgatar o sabor do 

saber que está no desejo de mudar a vida”, Arte Educação Ambiental revela a possibilidade de 

ofertar o “sabor do saber que está no desejo de mudar a vida”. Então, é melhor fazer valer e 

acontecer a ideia do artista Bené Fonteles, artista brasileiro que coordena o Movimento 

artistas pela natureza: Antes arte do que tarde!   

Assim compreendendo nos aventuramos pelos caminhos investigatórios, buscamos 

dados que dessem conta de elaborar uma espécie de cartografia do uso do papel no cotidiano 

escolar desta instituição.   Após, realizamos uma Oficina de Arte Educação Ambiental que 

produziu uma escultura, uma imagem tridimensional, que tomou como matéria prima da 

criação, o descarte do papel usado no cotidiano escolar.  

 

2. DESCAMINHOS EM BUSCA DA SUSTENTABILIDADE NA ESCOLA 

 

    Com a expectativa de obter a estimativa diária do consumo do papel na escola campo, 

a pesquisa mapeou todos os setores da escola e buscou estabelecer uma forma de coleta do 

papel usado em um dia. Ao conhecer a dimensão real da escola automaticamente se 

compreendeu a extensão da demanda da coleta dos papéis, e também, a falta de estrutura para 

uma pesquisa deste porte. Assim, um recorte foi necessário na pesquisa de campo, se 

passando a coletar somente dos setores administrativos, deixando de fora cantinas, corredores 

e salas de aula pela presença do descarte orgânico; e os banheiros, pelos descartes higiênicos.  

Houve o preparo de recipientes específicos para que os setores envolvidos descartassem 

o papel usado no dia. Se pode constatar que a escola do século XX não gasta tanto papel 

assim, aproximadamente a instituição campo descartou aproximadamente 30kg de papel em 

um dia de trabalho advinda das atividades propostas no cotidiano do trabalho de cada setor. O 

problema maior constatado apontou para o desperdício do papel usado, a falta de consciência 

do uso-consumo, a falta de incorporar a sustentabilidade nas ações relativas ao uso do papel, 

portanto, de Educação Ambiental. Após cada coleta, ocorria a pesagem em balança de 

precisão bastante sensível emprestada pelo Departamento da Área de Construção Civil 

[DACC], e após, embalado identificado e armazenado na sala de artes para a etapa da criação 

artística. 

A Oficina de Arte Educação Ambiental veio apontar um caminho sensível crítico 

criador, bastante satisfatório para esta busca necessária na contemporaneidade, de caminhos 

outros rumo a cultura da sustentabilidade na escola. O objeto artístico-escultórico construído 

foi uma árvore para alocação no pátio da escola.  
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Para a estrutura da árvore se usou barra de ferro que foi totalmente preenchida com 

papel por dentro, e forrada com papel por fora. O caminho modelador da árvore de papel foi a 

Papietagem
8
, que é dispor camadas de papéis coladas com cola branca até que componha uma 

estrutura sustentável na própria forma pretendida, como para o espaço a ser alocado. Diante 

da base da árvore pronta, o trabalho foi voltado para a pintura da mesma, e a decisão foi de 

tratar neste trabalho artístico o tema “destruição das florestas, matas e cerrados” e criando 

assim, uma árvore conceitual
9
 dentro do âmbito da compreensão da arte contemporânea. O 

Projeto está praticamente finalizado, faltando apenas alocar a árvore conceitual no pátio da 

escola, e apresentar o trabalho realizado para a comunidade escolar via lâminas didáticas 

concomitante com a exposição do produto da recolha de um dia de papel consumido na 

escola.  

Considerações  

A pesquisa alargou os momentos para o questionamento do consumo de papel na 

instituição educacional, concomitante, propôs uma desacomodação paradigmática e de lógicas 

da indústria-consumo (lucro). Este bojo questionador-desacomodador, é propício ao 

surgimento de reinvenções sustentáveis em todas as situações e atividades sejam elas 

individuais e ou coletivas, e no âmbito escolar e profissional, deve importar tanto para a 

esfera gestora como para pedagógica.   
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Resumo: Objetivou-se avaliar neste experimento as perdas por gases e por efluentes, na ensilagem de 
cana de açúcar, aditivada com níveis crescentes de glicerina bruta. Os tratamentos corresponderam a 
cinco doses de inclusão de glicerina bruta na ensilagem (0, 5, 10, 15 e 20% de glicerina bruta). 

Foram utilizados como silos experimentais tubos de PVC com 100mm de diâmetro, 60 cm de 

comprimento e tampa com válvula tipo Bunsen para liberação dos gases. As perdas por gases e 

efluentes foram quantificadas por diferença de peso nos silos. O delineamento utilizado foi o 

inteiramente Casualizado (DIC), sendo composto por 5 tratamentos com 5 repetições cada, 

totalizando 25 parcelas. A inclusão da glicerina bruta na ensilagem de cana de açúcar não 

apresentou diferença sobre as perdas por gases e por efluentes. 
 

 
Palavras–chave: efluentes, fermentação, gases, perdas 

 

LOSSES IN SILAGE OF SUGAR CANE WITH DIFFERENT LEVELS OF 

INCLUSION crude glycerin 

 

Abstract: The objective of this experiment to evaluate gas losses and effluent during ensiling 

of sugar cane, added with increasing levels of crude glycerin. The treatments consisted of five 

doses of crude glycerin inclusion of silage (0, 5, 10, 15 and 20% crude glycerin). Were used 

as experimental silos pvc pipe of 100mm diameter, 60 cm long and cover with type Bunsen 

valve for releasing the gases. Gas losses and effluents were quantified by weight difference in 

silos. The experimental design was completely randomized (DIC), consisting of 5 treatments 

with 5 repetitions each, totaling 25 plots. The inclusion of crude glycerin in ensiling of 

sugarcane showed no difference on gas losses and effluents. 
 

Keywords: effluent, fermentation, gas, losses 
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1 INTRODUÇÃO 

Na região central do Brasil, a produção de forragem apresenta forte estacionalidade, 

com baixa produção e valor nutritivo no período seco do ano. A ensilagem é um processo de 

conservação de forragem que busca preservar seu alto valor nutritivo com o mínimo de 

perdas. O processo consiste na conversão de carboidratos solúveis em ácidos orgânicos pela 

ação de microrganismos, que proliferam e criam condições adequadas à conservação (Jobim 

et al., 2007). 

O Brasil é hoje o maior produtor de cana-de-açúcar do mundo tendo uma produção de 

623.905,1(mil ton) segundo (CONAB, 2011), com isso a utilização da cana-de-açúcar na 

alimentação de rebanhos bovinos tem se expandido intensamente. Apesar da prática de corte 

diário da cana-de-açúcar ser tradicional, torna-se problemático em situações onde se deseja 

utilizar a cana como forragem durante o ano todo, principalmente pela dificuldade de colheita 

em dias de chuva e à perda no seu valor nutritivo durante o verão, além disso, o manejo 

industrial de canaviais exige que o corte dos talhões seja realizado de forma concentrada, para 

aumentar a eficiência dos tratos culturais. 

Uma solução que se teve para evitar o corte diário foi a ensilagem, que representa uma 

boa alternativa para aproveitar o potencial produtivo desta forrageira em larga escala. Nos 

últimos anos a ensilagem da cana-de-açúcar tem sido muito estudada com a finalidade de 

reduzir a fermentação alcoólica e a perda no valor nutritivo durante o processo fermentativo, 

uma vez que a elevada concentração de carboidratos solúveis e a presença de leveduras 

epifíticas são os principais agravantes na conservação desta forrageira causando perda 

acentuada de matéria seca (MS) e de conteúdo energético, devido à conversão de açúcares em 

etanol, CO2 e água (McDonald et al.,1991). 

O glicerol tem alto conteúdo energético, sendo um carboidrato capaz de substituir 

milho na alimentação de ruminantes e sua mistura com silagem de cana-de-açúcar pode 

compensar a perda energética. Dias Júnior et al, (2010), utilizando a associação de glicerina à 

dois inoculantes (Kera ou UFLA) demonstraram que essa pode ser uma estratégia plausível 

para reduzir a perda de MS e açúcares e aumentar a densidade energética em silagem de cana. 

Espera-se que a utilização da glicerina possa favorecer a silagem de cana reduzindo a 

fermentação alcoólica e a perda no valor nutritivo durante o processo fermentativo. A partir 

desse pressuposto, objetivou-se avaliar as perdas por gases e por efluentes, na ensilagem de 

cana de açúcar com diferentes níveis de inclusão de glicerina bruta. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O experimento foi realizado na fazenda experimental do IFMT - Campus São Vicente, 

situado na latitude 15,67°S, longitude 55,42°W e altitude aproximada de 790,5 m, entre o 

período de agosto de 2012 a dezembro de 2012. A cana de açúcar foi adquirida no município 

de Campo Novo do Parecis, por meio de doação por parte e um agricultor da região.  A cana 

foi cortada manualmente e picada com picadeira estacionária em partículas com tamanho 

aproximado de 200 mm. Os tratamentos foram constituídos por diferentes porcentagens de 

inclusão de glicerina bruta na matéria verde de cana de açúcar no processo de ensilagem, 

sendo eles: (0; 5; 10; 15 e 20%) de inclusão de glicerina na ensilagem. O delineamento 

utilizado foi o inteiramente Casualizado (DIC), sendo composto por 5 tratamentos com 5 

repetições cada, totalizando 25 parcelas.  

As unidades experimentais consistiram em silos experimentais de PVC, com volume de 

4,0 L, dotados de tampa equipadas com válvula tipo “bunsen”, para permitir a saída e evitar a 

entrada de gases ao interior do silo. No fundo de cada silo foi colocado 0,5 kg de areia, 
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separados da forragem por uma camada de tela, de maneira que fosse possível medir a 

quantidade de efluentes retida. A compactação foi realizada com auxílio de soquetes de 

madeira, com acomodação de camadas de aproximadamente 5 cm de espessura, obtendo-se 

uma massa específica entre 500 e 600 kg de matéria verde/m3. 

Após enchimento, os silos foram fechados, aplicando-se nas bordas das tampas uma 

camada de “silver tape” para completa vedação. Os silos permaneceram fechados por 60 dias. 

As perdas por gases e efluentes foram quantificadas por diferença de peso, conforme 

metodologia descrita por Jobin et al. (2007). 

Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância e de regressão ao nível de 5% 

de probabilidade. 
 

       3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para as variáveis perdas por gases e perdas por efluente, não observou-se diferenças nos 

tratamentos utilizados “Tabela 1”. Quando se compara com a literatura observa-se um valor 

intermediário entre os reportados na literatura. Freitas et al. (2006), tiveram uma média de 

30% nas perdas por gases, sendo semelhantes aos valores reportados por Sousa et al., (2008), 

onde estes autores obtiveram perdas de 25,9 %. Já no trabalho de Pedroso et al., (2005), as 

perdas foram inferiores, obtendo perdas de 6,14%. Uma possível explicação para estas perdas 

é que apesar da glicerina possuir aspecto líquido ela tem auto teor de matéria seca, ou ainda 

pode ter havido um efeito fungiostático da glicerina sobre a população de leveduras.  

Segundo McDonald et al. (1991), estas perdas estão relacionadas com os 

microrganismos envolvidos e dos substratos fermentáveis, assim procedimentos que 

restrinjam a ação dos microrganismos, como o aumento no teor e matéria seca e de 

carboidratos solúveis, resultariam em fermentações menos extensas, com menores perdas por 

gás. Isto pode explicar o declínio inicial destas perdas, uma vez que o teor de matéria seca 

aumenta com a inclusão da glicerina bruta até um certo ponto, no qual foi observado uma 

saturação da glicerina bruta sobre o material ensilado, o que dificultou a compactação da 

silagem, o que aumentou a concentração de oxigênio no meio, elevando as perdas devido a 

respiração e fermentação aeróbica. 

A perda por efluentes também não apresentou diferença entre os tratamentos avaliados. 

Conforme Loures et al. (2003), o volume do efluente produzido em um silo é influenciado, 

principalmente, pelo conteúdo de matéria seca da forragem ensilada e o grau de compactação 

no silo, sendo que quanto maior a umidade da forragem, maiores são as perdas por efluente.  

Esses dados são superiores aos encontrados por Sousa et al., (2008), que encontraram valores 

de 43,8 (kg/ton, e também foram bem superiores aos evidenciados por Pedroso et al. (2003), 

de 15,1 kg/ton de material verde na silagem sem aditivo. 

 

 
Tabela 1. Perdas por gases (PG) e por efluentes (PE) na ensilagem de cana de açúcar, aditivada com 

diferentes doses de glicerina bruta. 

Variáveis 
Níveis de Glicerina Bruta na Silagem (%) 

ER CV R² 
0 5 10 15 20 

PG¹ (%) 17,20 12,26 15,14 14,59 17,87 1 27,02 0,69 

PE² (kg/t) 65,96 60,53 63,32 60,74 68,13 2 11,95 0,72 

¹Y = Não houve efeito significativo   
²Y = Não houve efeito significativo       
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       4 CONCLUSÕES 

 

A inclusão de glicerina bruta na confecção de silagem de cana de açúcar não apresentou 

nenhum efeito sobre as perdas por gases e por efluentes. 

 

       5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Companhia Nacional de Abastecimento. Acompanhamento de safra brasileira : cana-de-açúcar, 

terceiro levantamento, dezembro/2011 – Brasília : Conab, 2011. 
 
DIAS JÚNIOR, Gilson Sebastião; LOPES, Naina Magalhães; PESSOA JÚNIOR, Gil. Perfil 
fermentativo, composição e perda de matéria seca de silagem de cana-de-çúcar inoculada com 
bactérias e contendo glicerina. In: 47a Reunião Anual da Sociedade Brasileira de Zootecnia Salvador, 
BA – UFBA, 27 a 30 de julho de 2010. Acesso em:06/06/2012. Disponível em: < 
http://www.sbpcnet.org.br/livro/lavras/resumos/671.pdf> 
FREITAS, A.W.P.F.; PEREIRA, J.C.; ROCHA, F.C. et al. Avaliação da qualidade nutricional da 

silagem de cana-de-açúcar com aditivos microbianos e enriquecida com resíduos da colheita da soja. 
Revista Brasileira de Zootecnia, v.35, n.1, p.38-47, 2006. 
 
JOBIM, C.C.; NUSSIO, L.G.; REIS, R.A.; SCHMIDT, P. Avanços metodológicos na avaliação da 
qualidade da forragem conservada. Revista Brasileira de Zootecnia, v.36, suplemento especial, p.101-
119, 2007. 

LOURES, D.R.S.; GARCIA, R.; PEREIRA, O.G.; CECON, P.R.; SOUZA, A.L. Características do 
efluente e composição químico-bromatológica da silagem de capim-elefante sob diferentes níveis de 
compactação. Revista Brasileira de Zootecnia, v.32, n.6, p.1851-1858, 2003. 

McDONALD, P.J.; HENDERSON, A.R.; HERON, S.J.E. The biochemistry of silage. 2ª Ed. Mallow 
Chalcombe Publications, 1991. 340p. 

PEDROSO, A.F.; NUSSIO, L.G.; PAZIANI, S.F. et al. Dinâmica da fermentação e da microflora 
epífita em silagem de cana-deaçúcar. Scientia Agrícola, v.62, n.5, p.427-432, 2005. 
 

SOUSA, D.P.; MATTOS, W. R.S.; NUSSIO,L. G.; et al. Efeito de aditivo químico e inoculantes 
microbianos na fermentação e no 
controle da produção de álcool em silagens de cana-de-açúcar. R. Bras. Zootec., v.37, n.9, p.1564-
1572, 2008 

 

 

 

702 

http://www.sbpcnet.org.br/livro/lavras/resumos/671.pdf


Desenvolvimento de um Protótipo de uma Impressora 3D 

 

 

 
Ernany Paranaguá da Silva 

Instituto Federal de MT 

DAEE, Campus Cuiabá 

Rua Zulmira Canavarros, 

Cuiabá – MT 

Email: ernany@cba.ifmt.edu.br 

Edson Vieira da Silva Ballock 

Instituto Federal de MT 

DAEE, Campus Cuiabá 

Rua Zulmira Canavarros, 

Cuiabá – MT 

Email: edballock@hotmail.com 

Edivaldo  Ramos Coronel 

Instituto Federal de MT 

DAEE, Campus Cuiabá 

Rua Zulmira Canavarros, 

Cuiabá – MT 

Email: edivaldocor@gmail.com 
 

 
Resumo: O trabalho traz o estudo do processo de impressão tridimensional e desenvolvimento de uma 

impressora para a produção de corpos-de-prova de polietileno. A técnica de impressão tridimensional 

pertence ao grupo de prototipagem rápida e consiste na obtenção de um corpo sólido a partir de um 

modelo digital de três dimensões, através do fatiamento do modelo tridimensional e da impressão 

seqüencial de suas respectivas fatias. Durante o processo de montagem foi desenvolvido todo o 

hardware (utilizando o microcontrolador Atmel) para o funcionamento e firmware que monitora as 

partes mecânicas. Algumas peças foram adquiridas como o Extrusor (responsável por derreter o 

plástico) e outras peças pequenas. O Software que converte a imagem em matriz de pontos que será 

utilizado é de domínio público. O protótipo foi idealizado devido à necessidade de reposição de peças 

plásticas difíceis de encontrar no mercado, sendo muitas delas importadas. A técnica utilizada para a 

construção foi o modelo “Prusa Air”. 

 
Palavras chaves: Impressora 3D, Prusa Air, Atmel 

 

1.   INTRODUÇÃO  
 

Uma nova tendência de tecnologia está surgindo, as impressoras 3D, porém com um 

custo bastante elevado. Neste trabalho, procurou-se desenvolver de uma maneira simples uma 

impressora com o uso de código aberto, visando sempre o baixo custo de componentes 

(Hardware e Software). 

A Impressão em 3D, segundo Celani (2009), é uma das técnicas de prototipagem 

rápida cuja origem se baseia em duas técnicas: a topografia e a foto escultura. A primeira foi 

um método desenvolvido por Blanther no final do século XIX para a construção de mapas que 

apresentassem o relevo, e consiste na impressão de uma série de discos de areia contendo as 

curvas de nível das cartas topográficas.  

Anunciado em 2010(CARNETT, 2010), Bre Pettis e e outros apresentaram o kit CNC 

CupCake: uma impressora 3D capaz de gerar qualquer objeto de menos de quatro centímetros 

em um lado usando dois tipos de plástico. O objetivo da empresa é fazer de fabricação 

caseira, barata e comum. O código da configuração é aberto, podendo ser copiado ou mesmo  

14 modificado. Ainda em 2010, segundo Dillow (DILLOW, 2010), a tendência da impressora 

é gerar itens feitos de areia e vidro, visto que novos produtos químicos ajudam na liga das 

camadas e novos mecanismos tornam as camadas mais precisas. Vasos, luminárias e outros 

itens com formas delicadas, impossíveis de serem impressas antes, poderão ser realizadas.  

Segundo Carnett (Carnett,2010), o topo da impressora é a placa controladora de 

temperatura, pois o plástico sólido entra no topo da impressora e a extrusora move-se 

derretendo o plástico, e imprimindo um objeto em três dimensões. Para o usuário, algumas 

habilidades em codificação são exigidas, dependendo do software usado. Partes diferentes do 

desenho requerem diferentes temperaturas e velocidades, e isso pode causar obstrução dos 

bicos de impressão, exigindo limpeza manual. 
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2. DESENVOLVIMENTO 
 

Inicialmente foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre Impressora 3D. Encontraram-

se vários tipos opções interessantes, optando pelo modelo PRUSA. O Código utilizado na 

programação foi de domínio público, trabalhando-se com linguagem C. Para o hardware 

utilizou-se a arquitetura de mais fácil acesso. Na Figura 1 tem-se a estrutura da impressora. 

 

  

Figura 1: Iniciando a construção de uma impressora 3D com partes em MDF 

 

Uma segunda etapa, foram feitas pesquisas sobre as diversas ferramentas de modelagem 

de objetos 3D Open Source. Tem-se o software Blender e Google Sketchup e também 

algumas ferramentas comerciais como Autocad, 3D Studio Max as quais possibilitam vários 

recursos na modelagem do objeto a ser impresso por uma impressora 3D.  

 
Figura2: Software de Modelagem Blender – uma casa em 3D 
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A impressora foi projetada, incialmente com estruturas moldes em MDF. Quando a 

mesma estava finalizada, descobriu-se que a madeira não suportava a tração, ficando toda 

deformada. Em consequência outra estrutura foi desenvolvida sendo toda em alumínio, 

conforme Figura3. Algumas engrenagens foram retiradas  de impressoras velhas que não tem 

mais uso. A placa central da impressora juntamente com os motores e peças de extrusão 

foram adquiridas. 

 

 
Figura 3: Impressora 3D em estrutura de alumínio 

 

As primeiras peças impressas foram dois moldes de lego. Observou-se uma boa precisão 

nos detalhes, conforme Figura 4. Ainda o sistema necessita de ajustes para a impressão da 

maquete conforme Figura2. 

 

 
Figura 4 : Peças impressa pela impressora 3D 
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3.   CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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4. CONCLUSÕES 

 

Pode se concluir que a entrada da impressão 3D no mercado, será capaz de superar as 

principais barreiras que outros métodos até então não conseguiram. Os resultados obtidos com 

a utilização desta tecnologia são eficazes, uma vez que ela deixa de ser uma atividade extra, 

adotada apenas em alguns casos e passa a ser uma das etapas essenciais no processo de 

criação e desenvolvimento de produtos. A impressão 3D também objetiva descentralizar as 

indústrias, facilitando os processos de produção de maneira que não seja necessário ficarem 

meses calculando a execução prática de um projeto ao invés disso todas as pessoas serão 

capazes de criar seus próprios objetos conforme elas imaginam. Com o estudo dessa nova 

tecnologia e com a compactação e a facilidade de operação de novas maquinas de impressão 

3D que futuramente serão desenvolvidas, estima se que as pessoas adotarão o equipamento 

em suas próprias casas. 
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Os alunos foram estimulados a realizar atividades de iniciação científica 

como possibilidade de experienciar de forma concreta a produção de 

conhecimentos. Assim, por meio de uma prática metodológica diferenciada, 

explorando a cientificidade, trabalhamos a importância dos recursos hídricos, cujo 

objeto de estudo foi o rio Paraguai em Cáceres com foco para Água como condição 

de vida.  

Nesse sentido, foi dada evidência a necessidade de conservação e 

preservação sustentável dessa fonte mineral, possibilitando a compreensão e 

conscientização dos alunos por meio da Educação Ambiental (EA). Conforme 

Amorim (2005) os programas de Educação Ambiental devem ser elaborados, 

respeitando-se “(...) posturas, idéias e práticas que referendam as relações bastante 

fortes entre as ações educativas, condições sociais específicas e transformação da 

realidade (vida, sujeitos, sociedade, ideologias etc.)”.  

            A Educação Ambiental chama a atenção do mundo global, quando propõe o 

desenvolvimento de um cidadão com capacidade crítica e senso de 

responsabilidade, que saiba detectar e assumir os problemas coletivos que afligem a 

sua localidade, na perspectiva de buscar soluções e depois atingir os problemas 

sócio-ambientais mais gerais.  

             “Pensar o ambiental, hoje, significa pensar de forma prospectiva e 

complexa, introduzir novas variáveis nas formas de conceber o mundo globalizado, a 

natureza, a sociedade, o conhecimento e especialmente as modalidades de relação 

entre os seres humanos, a fim de agir de forma solidária e fraterna, na procura de 

um novo modelo de desenvolvimento” (Oliveira, 2005). 

Diante disso, respaldados com inúmeros estudos desenvolvemos nosso 

trabalho, visto que a educação ambiental deve ser tomada como uma ação 

educativa permanente, devendo ser enfocado as diferentes relações que os homens 

estabelecem entre si e com a natureza. Tomamos o rio Paraguai como objeto de 

estudo em decorrência da cidade de Cáceres ser constituída à margem esquerda do 

rio.  
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Rio Paraguai 

           O rio Paraguai na região de Cáceres-MT é caracterizado por um segmento 

em que o canal e a planície fluvial estão bem definidos, sendo o principal canal de 

escoamento do Pantanal. Sua nascente principal encontra-se nas bordas do 

Planalto dos Parecis, na cota altimétrica de 480 m, no município de Diamantino. 

Percorre a depressão do rio Paraguai com altitudes, que variam de 98 a 280m 

(SOUZA, 2004). 

            Documentos etnográficos sobre a região mostram que a navegação do rio 

Paraguai iniciou com o uso de pequenas canoas feitas de troncos de árvores e 

movidas a remo, utilizadas pelos índios para se locomoverem para outros locais. O 

desenvolvimento da navegação ocorreu a partir do século XVI, no momento em que 

os europeus iniciaram a colonização na América, época em que expedições 

espanholas navegaram com embarcações maiores pelo rio Paraguai. No século 

XVIII, o rio Paraguai era usado para o transporte de produtos necessários ao 

abastecimento das fazendas e do núcleo urbano (Cáceres), também para o 

escoamento da produção das fazendas ribeirinhas (carne bovina) e do ouro 

proveniente da capital do Estado, Vila Bela da Santíssima Trindade   (SOUZA, 

2004). 

           A ocupação da planície iniciou-se no século XVIII, com o surgimento do 

povoado de Cáceres, em 1772, à margem esquerda do rio Paraguai. Atualmente, no 

perímetro urbano de Cáceres, as margens encontram-se totalmente ocupadas por 

ruas, residências, áreas e recreação, comércio, indústrias, ancoradouros e a área 

portuária. 

           Na última década, ocorreu um crescimento expressivo da navegação, 

principalmente pelo uso de barcos de pequeno e médio porte, bem como a 

navegação com grandes embarcações e comboios de chatas para transporte de 

grãos.  

Uso do solo em áreas urbanas 

           O homem modifica a paisagem para construção de casas, edifícios, fábricas, 

indústrias e dentre outros, com esse processo ocorre um desequilíbrio natural, 

provocando com isso enchentes urbanas que são advindas com o aumento da 
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precipitação, vazões dos picos de cheia e estrangulamento das seções transversais 

do rio, causados pelas obras de canalização, assoreamento, aterro e lixo nas zonas 

urbanas (CUNHA e GUERRA, 1996). 

            Dentre as modificações geradas pela ocupação do espaço urbano, e que são 

responsáveis por importantes alterações no ciclo hidrológico nessas áreas, destaca-

se a impermeabilização do terreno, através das edificações e da pavimentação das 

vias de circulação (BOTELHO, 2004). 

 Segundo Tucci (1995), a falta de infraestrutura faz sentir-se sobre outros 

itens relacionados aos recursos hídricos: abastecimento e tratamento de esgotos.  A 

divisão da margem esquerda em trechos para estudo permitiu descrever a situação 

atual de cada ponto, principalmente no que refere ao uso e aos impactos 

associados. Sendo possível observar os mais diversas atividades desenvolvidas 

(áreas com residências, comércios, ancoradouros),  além da contaminação do rio 

com dejetos provenientes do uso incorreto da rede pluvial da cidade. 

As alterações das margens são evidentes, pois as ações antrópicas dão uma 

nova caracterização a estas transformando a paisagem natural, o que, 

conseqüentemente, compromete o ambiente. A mata ciliar foi substituída por uma 

vegetação rasteira que não oferece sustentabilidade para o solo. A paisagem em 

toda a área foi modificada pelas obras de engenharia, através da construção de 

ancoradouros, galpões, canalizações, diques marginais de contenção, entre outros. 

A erosão das margens pode estar associada a dois fatores: a própria dinâmica do 

rio, principalmente pela erosão hidráulica devido o contato das ondas com a margem 

ou pode também estar associada a movimentação das embarcações no rio; o outro 

fator está vinculado ao escoamento superficial nas margens provocado pelas águas 

pluviais, originando processos erosivos, o que influi para o aumento da carga de 

sedimentos no rio.  

Atualmente, no perímetro urbano de Cáceres, as margens encontram-se 

totalmente ocupadas por ruas, residências, áreas e recreação, comércio, indústrias, 

ancoradouros e a área portuária. Na última década, ocorreu um crescimento 

expressivo da navegação, principalmente pelo uso de barcos de pequeno e médio 

porte, bem como a navegação com grandes embarcações e comboios de chatas 

para transporte de grãos.  
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Assim cunhado aos nossos objetivos, desenvolvemos várias atividades de 

observação, descrição, análise e reflexão, tais como: levantamentos bibliográficos, 

referente aos recursos hídricos e ao rio Paraguai; visita técnica ao Serviço de Água 

e Esgotos de Cáceres/SAEC; visita a Colônia Z2 de Pescadores de Cáceres; aula 

campo às margens do rio Paraguai no perímetro urbano, na ocasião foram 

realizadas coletas de resíduos sólidos para atividade de reciclagem em sala de aula 

e finalizando as atividades com a confecção de maquete do rio Paraguai e cartazes 

informativos para a exposição e socialização com a comunidade escolar.  

Tivemos como primeira atividade uma aula campo na Biblioteca Pública 

Municipal, com a finalidade de realizar pesquisa bibliográfica referente aos recursos 

hídricos e a importância do rio Paraguai para a cidade de Cáceres-MT, o que 

culminou em várias reflexões e a socialização do estudo em sala de aula. Na visita 

técnica ao Serviço de Água e Esgotos de Cáceres-SAEC, os alunos receberam 

informações sobre o funcionamento do sistema, especificamente dos procedimentos 

de captação, tratamento e distribuição da água para o município de Cáceres, 

informações estas que coadunaram para a reflexão sobre a necessidade de 

ampliação do sistema para atender de forma eficiente a demanda da população do 

município, além da conscientização da necessidade do consumo responsável para 

se evitar o desperdício. 

Na visita a Colônia Z2 de Pescadores de Cáceres, situada às margens do rio 

Paraguai, os alunos tiveram conhecimento sobre a institucionalização da Colônia,  

que foi criada através da Portaria nº 046 da Confederação Nacional dos Pescadores, 

em 03 de junho de 1982 com alguns  poucos associados e na atualidade conta com 

mais de duzentos. Segundo Medeiros (1999) em Cáceres ocorre “intensa atividade 

de pesca, que são representadas por três modalidades: a pesca de subsistência que 

faz parte da cultura local, a desportiva  que tem apresentado crescimento nos 

últimos tempos, motivado pelo Festival Internacional de Pesca - FIP e, a pesca 

profissional que é exercida pelos associados à Colônia de Pescadores Z-2 de 

Cáceres”. Essa aula propiciou aos alunos conhecimentos sobre de que a pesca é 

extremamente importante para a população de Cáceres, pois além de oferecer 

alimento e lazer, é a base econômica para muitas famílias que dependem da pesca 

como fonte de subsistência. 
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A aula campo às margens esquerda do rio Paraguai objetivou a observação, 

descrição e análise de vários pontos, considerando que o ser humano tem 

enfrentado sérios problemas com relação à diminuição de água potável devido aos 

desmatamentos, poluição, erosão de encostas entre outras causas. Assim, visando 

desenvolver a consciência ecológica para a necessidade do manejo sustentável dos 

cursos hídricos, foi observado o local de captação de água do SAEC, bem como os 

processos erosivos  e poluentes decorrentes da ocupação humana às margens do 

rio Paraguai no perímetro urbano do município de Cáceres. Também foi realizada 

coleta de resíduos sólidos recicláveis das margens do rio, com intuito de trabalhar os 

princípios dos três “erres” (redução, reutilização, reciclagem). Reduzir significa 

avaliar tudo que consumimos atualmente, avaliar o que é importante e o que é 

absolutamente supérfluo e procurar reduzir estes últimos, além de verificar a 

qualidade do que se compra e se sua quantidade é suficiente ou exagerada. Um 

exemplo é certos chocolates finos. Se você for a uma loja verá que eles são 

caríssimos, mas perceba a quantidade de material para a embalagem eles utilizam! 

Uma embalagem bonita pode fazer o chocolate valorizar 30% ou 40%, sendo que 

seu gosto não será alterado em nada. Toda esta embalagem acaba indo parar no 

lixo. 

           Outro exemplo muito bom são os celulares. Trocar um celular que funciona 

perfeitamente todo ano apenas porque um novo modelo surgiu no mercado com 

uma nova função X ou Y que você provavelmente nunca usará ou com um visual 

diferente me parece tão absurdo quanto a quantidade de lixo eletrônico que a cada 

ano surge, lixo este composto por baterias e materiais que liberam componentes 

altamente tóxicos no ambiente, além da exploração de jazidas, que no caso de 

muitos componentes já estão se esgotando. A quantidade do que se compra 

também é importante. Não adianta lotar a geladeira de compras, ou por medo de 

que falte ou por causa da promoção, pois geralmente uma boa parte se estraga e vai 

para o lixo. Compre em quantidades que você saiba que conseguirá consumir e não 

faltará nem sobrará. A qualidade dos produtos também é importante pois muitas 

vezes comprar aquele produto em oferta mas de “origem duvidosa” resulta em 

desastre, ou porque ele não dura muito ou porque é tão ruim que você se vê 

obrigado a joga-lo fora! 
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            Falar então em reduzir significa rever o que é importante para o nosso 

consumo, sua quantidade e o que é muitas vezes apenas uma maneira de nos impor 

na sociedade como status. Reduzir será uma das tarefas mais difíceis dos três R's. 

            Reutilizar significa dar um novo uso para as coisas, evitando que estas virem 

lixo. Reutilizar os potes de margarida como recipientes para congelar alimentos, 

utilizar canecas rachadas como míni vasos, fazer sacolas utilizando garrafas PET, 

aproveitar os dois lados das folhas de papel são algumas idéias da reutilização de 

materiais. Mas quem pensa que reutilizar coisas é algo “démodé” ou brega está 

redondamente enganado. Vários ateliês já utilizam o conceito de reutilização para 

desenvolver novas peças, tanto decorativas quanto utilitárias. Se você der uma volta 

na Vila Madalena, por exemplo, vai encontrar vários ateliês que trabalham com este 

tipo de material. Uma idéia que também pode render uma graninha extra e ainda 

evitar mais produção de lixo. 

           Mas a reutilização não é exclusiva dos materiais e embalagens. A água é 

outro elemento que deve ser reutilizado. A água que sobra da lavagem das roupas, 

por exemplo, pode ser utilizada para lavar o quintal, a água da lavagem dos vegetais 

pode ser reaproveitada para regar o jardim ou os vasos de plantas e a coleta da 

água da chuva também pode ser usada para lavar o carro, quintal e regar as 

plantas. Apenas lembre-se de tampar bem os recipientes à fim de evitar criadouros 

para o mosquito da dengue. O reaproveitamento dos alimentos pode se dar pela 

utilização das sobras para se fazer adubo orgânico ou mesmo utilizar partes que 

antes eram jogaras fora, como as cascas de batata, banana, talos de legumes e etc. 

em receitas inusitadas e diferenciadas.  

           Reciclar é a solução para aquilo que não pode ser reutilizado e mesmo 

dependendo do tipo de material a reciclarem ainda não é a solução.  Mas reciclar 

envolve uma rede um pouco maior, pois para isto precisamos primeiro de postos de 

coleta que destinem corretamente o material, depois precisamos da conscientização 

das pessoas para recolherem, separarem e levarem até os postos o lixo que pode 

ser reciclável. 

            Em resumo os três R's são um conceito muito importante, tanto para termos 

em mente quanto para exercitarmos. Eles não estão nesta ordem à toa. A idéia é 
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reduzir ao máximo a produção de lixo para evitar, além da degradação do ambiente 

pela extração dos materiais, evitar a degradação também pelo depósito do lixo 

gerado. Para isto devemos atacar as duas pontas da cadeia, a produção (envolve 

comprar menos e melhor) e a destinação (envolve transformar o lixo em novas 

coisas). Reduzir, Reutilizar e Reciclar, apesar de ainda hoje serem atitudes 

voluntárias de algumas pessoas, já dão mostras de serem as atitudes inevitáveis a 

se seguir no futuro. A escassez de material para se produzir, a poluição do ar e da 

água, a falta de energia e outros fatores nos estão levando a um caminho que a 

muito já havíamos esquecido, o de que tudo um dia acaba, por maior que seja sua 

quantidade.  

           Apesar da importância que tem para o processo de reciclagem, a coleta 

seletiva não existe em grande parte das cidades brasileiras, na maior parte das 

cidades do país, o serviço não cobre mais que 18% da população local, segundo o 

IBGE. O custo da coleta seletiva também é alto, se comparado ao da coleta 

convencional. É necessário também a conscientização da  sociedade brasileira para 

uma mudança de comportamento em relação à coleta seletiva do lixo e ressaltar os 

benefícios ambientais, sociais e econômicos do reaproveitamento dos resíduos 

sólidos para o Brasil.  

Assim foram realizadas atividades de reciclagem de alguns dos materiais 

coletados, por ex: confecção de bonecos com tampas de garrafas plásticas e puffs 

com pneus. 

Todas as atividades desenvolvidas consubstanciaram a confecção de 

maquetes do rio Paraguai do perímetro urbano de Cáceres, essa atividade 

possibilitou caracterizar os processos erosivos, a deposição de sedimentos, matas 

ciliares, muro de arrimo, fauna e a ocupação humana. Importante ressaltar que a 

confecção dessas maquetes culminou na participação em eventos relacionados, 

onde os alunos puderam socializar os conhecimentos produzidos, gerando uma 

consciência ecológica.  

Nesse sentido, esse trabalho teve a finalidade de instigar os alunos através 

da pesquisa em que produziram conhecimentos sobre os possíveis impactos 

ambientais, sendo que muitos são causados decorrentes da expansão urbana de 

forma desordenada da cidade de Cáceres, sendo premente à necessidade de 
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trabalhos para minimizar os impactos causados pela deteriorização do espaço 

urbano.  

Sabedores que grande parte da população cacerense utiliza o rio Paraguai, 

nas mais diversas atividades como lazer, pesca, consumo, contemplação, 

transporte, etc, torna-se necessário proporcionar aos alunos a conscientização da 

necessidade da preservação e conservação, pois o uso de maneira inadequada, 

através dos resíduos e dejetos que são depositados às margens  e no leito do rio, 

polui diretamente essa fonte mineral.  

A ocupação no espaço urbano interfere na dinâmica das águas, bem como 

em sua qualidade, pois as principais fontes de poluição referem-se ao esgoto, a 

poluição orgânica e a grande quantidade de lixo (poluição por resíduos sólidos), 

problemáticas estas, já verificadas na cidade de Cáceres, com as alterações 

promovidas nas margens do rio Paraguai, sobretudo a esquerda onde se implantou 

o perímetro urbano do município.  

 Constatou-se ainda que alguns segmentos se caracterizam como áreas de 

risco por sofreram processo natural de erosão fluvial maximizado pelo uso 

inadequado do solo, sendo assim, cabe ao poder público definir medidas preventivas 

de segurança.    

Durante todo desenvolvimento do trabalho houve a preocupação em associar 

os conhecimentos teóricos ao conhecimento prático, que servisse como elemento 

facilitador para o esclarecimento e produção de dos novos conhecimentos, 

possibilitando dessa forma uma visão concreta do processo de construção do 

conhecimento. 

         Diante do exposto, ressaltamos que as atividades desenvolvidas 

propiciaram contemplar de forma produtiva os objetivos planejados, uma vez que os 

alunos demonstraram interesse e compromisso com a necessidade do correto uso 

dos recursos hídricos, utilizando com moderação e responsabilidade ambiental, 

evitando o desperdício e ainda que não se deve comprometer ainda mais a 

qualidade da água, essencial à vida humana.  
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Segundo a Organização Mundial da Saúde, Qualidade de Vida é um conjunto de percepções 

individuais de vida no contexto dos sistemas de cultura e de valores em que vivem, e em relação a 

suas metas, expectativas, padrões e preocupações. Em relação ao trabalho institucional, o programa 

voltado para a qualidade de vida dos servidores têm como objetivos: humanizar as ações, priorizando 

a  responsabilidade e a autonomia no trabalho; receber um retorno dos servidores sobre os projetos 

realizados, visando uma melhoria nestes e um melhor entendimento de como as ações do programa 

cooperam para no bem-estar da instituição; promover um bom desenvolvimento pessoal dos sujeitos e 

um bom relacionamento entre todos os sujeitos da instituição; obter o comprometimento das pessoas,  

envolvendo os servidores nas decisões que influenciam suas áreas de trabalho; encorajar e apoiar 

hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem estar entre os servidores, gerando qualidade de 

vida dentro e também fora do trabalho e refletindo em suas famílias. O Programa de Qualidade de 

Vida no campus Juína surgiu no mês de Fevereiro de 2014 a partir da reflexão entre os campi do 

IFMT. Inicialmente houve a formação de um núcleo multiprofissional.  Todas as ações realizadas por 

este núcleo priorizaram os fundamentos da qualidade de vida pessoal, familiar e do trabalho e foram 

elaboradas de forma interdisciplinar e promoveram uma melhor interação social entre os servidores e 

em seus espaços de convivência. 
 
 

Palavras-chave: Qualidade de vida, Campus Juína, Núcleo multiprofissional. 
 
 
 

Tabela 1 – Ações realizadas no campus Juína 
 

Atividade Data/Periodicidade Público alvo 

Comemoração dos aniversários Mensal (Início em Fevereiro 

de 2014) 

Servidores efetivo e contratados, 

estagiários e servidores terceirizados 
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Festa Julhina 12/07/2014 Servidores efetivo e contratados, 

estagiários e servidores terceirizados 

Lembranças para aniversariantes, 

para datas comemorativas e 

despedidas de servidores 

Mensal (Início em Fevereiro 

de 2014) 

Servidores efetivo e contratados, 

estagiários e servidores terceirizados 

Atendimento psicológico Duas vezes por semana 

(Início em Setembro de 2014) 

Servidores efetivo e contratados, 

estagiários e servidores terceirizados 

Caminhada no campus  

( Alongamento, café da manhã, 

aferição de pressão arterial, 

conhecimento geral do campus) 

30/05/2014 Servidores efetivos e contratados 

Confraternização de recepção  

dos servidores recém-chegados 

10/09/2014 Servidores efetivo e contratados, 

estagiários e servidores terceirizados 

Negociação da utilização do 

Juína Clube 

Agosto/Setembro de 2014 Servidores efetivos  e contratados 

 
 
 
Figura 1 – Festa Julhina  
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Figura 2- Aferição de pressão arterial/ Caminhada 
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Palavras-chave: Higiene, supermercado e consumidor. 

 

Atualmente percebe-se que a população tem mudado seu estilo de vida, cada vez mais 

informada, tem se preocupado em ter uma vida mais saudável e com isto esta mais 

atenta a qualidade dos produtos que chega à sua mesa. Com o presente trabalho foi 

possível caracterizar o perfil dos consumidores da cidade de Confresa, e avaliar 

indiretamente o nível de conhecimento a respeito das condições higiênico sanitário. Nos 

3 supermercados mais movimentados da cidade foram aplicados questionários com 

cinco perguntas objetivas dentre elas os motivos que os levavam a comprar naquele 

local, o que observam durante as compras, e o que os incomodavam no supermercado a 

respeito da higiene e sanitização. Foram entrevistadas 101 pessoas, sendo que destas 

29.7% escolhem comprar no supermercado devido qualidade dos produtos e higiene do 

estabelecimento, 32.7% pela localização do mesmo, 53.46% pelo preço dos produtos, e 

16.8% pela variedade dos produtos oferecidos e atendimento dos servidores. 54.45% 

observam a validade dos produtos, 29.7 % ás vezes, e 15.85% nunca observam. 89.1% 

reparam se as embalagem dos produtos estão violadas, 5.9% ás vezes, e 3,96% nunca 

observam. 74.25% observam o leiaute das prateleiras (quanto a organização e posição 

de produtos de natureza diferente), 25.74% não observam. 24,75% das pessoas 

questionadas já encontraram produtos vencidos sendo vendidos, 12.9% observam 

produtos alimentícios sendo ensacados com produtos de limpeza, 26.73% notam que as 

condições higiênicas e sanitárias do supermercado que frequentam são insatisfatórias, 

19.8% observam que os manipuladores não usam vestimentas adequadas, 11.9% já 

notaram presença de animais domésticos no local, e 36,6% nunca observaram 

nenhumas das opções acima. Diante disto identificou-se que os consumidores têm mais 

consciência dos riscos oferecidos por alimentos vencidos e mal embalados, ou seja, a 

maioria dos entrevistados observam esses quesitos, porém, boa parte dos entrevistados 

não observam as condições sanitárias dos estabelecimentos, colocando em primeiro 

lugar o valor dos produtos. 
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Resumo: A cada ano vem aumentando em nosso país a procura por produtos produzidos 

de forma agroecológica, e com isso surge à necessidade de procurar melhorias na 

produção de alimentos, cultivados com o mínimo uso de contaminantes. A busca por 

esses produtos diferenciados tem feito muitos agricultores mudarem seu sistema de 

produção a fim de atender a uma demanda de consumidores mais exigentes. Desta 

forma, o presente trabalho se propôs a diagnosticar a produção agroecológica e 

sustentável de hortifrútis no município de Confresa-MT. Para tal, foram realizadas 

entrevistas utilizando um questionário semi-estruturado com 27 agricultores familiares 

que comercializam seus produtos nas feiras livres, que ocorrem 3 vezes por semana. 

Além da presença de produtos agroecológicos procurou se levantar também aspectos de 

produção no que tange a qualidade dos produtos ofertados, bem como impactos 

ambientais e a saúde dos produtores. Dos entrevistados constatou-se que os que já 

produzem de forma orgânica, cerca de 89% relataram que aderiram a esse novo modelo 

de agricultura em função do aumento da demanda dos consumidores por produtos sem 

contaminantes. Além da procura, outro fato que auxiliou na mudança do sistema de 

cultivo foi que 26% dos entrevistados já tiveram algum tipo de intoxicação. Percebe-se 

que, a cada dia, influenciados por diferentes motivos, os feirantes estão deixando de 

utilizar agrotóxicos no município, principalmente na produção de hortaliças, procurando 

uma produção de forma sustentável, e que diminua os riscos a saúde e ao meio ambiente. 

 
Palavras-chave: Feirantes, Agroecológica, Sustentável, Hortifrútis. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

       Segundo Montibeller (2004), no Brasil, a presença do ambientalismo deve ser situada 

nos anos 1970, quando sociedade e estado passam a manter relações complementares e 

contraditórias, a sociedade civil tende a pressionar o estado a adequar a legislação em 

favor das causas ambientais. Ainda, segundo o mesmo autor, “na década seguinte a 

disseminação da preocupação social com a deteriorização ambiental transforma o 
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ambientalismo brasileiro em um movimento multissetorial e 

complexo”(MONTIBELLER, 2004, p. 39).   

 

       A produção agroecológica e sustentável se fazem pertinente pelos produtores das 

feiras do município de Confresa – MT, principalmente pelas conscientizações obtidas 

pelos produtores ao decorrer dos anos, e do respaldo tido entre o Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Mato Grosso – Campus Confresa e os pequenos 

produtores, que tem por base a agricultura familiar. 

 

      Para Finatto e Salamoni  (2008), a sustentabilidade é percebida como um instrumento 

de transformação com diferentes escalas temporais entre os autores. Para muitos, a 

sustentabilidade é considerada como um caminho, um meio de se atingir outras formas de 

desenvolvimento, enquanto que para outros ela é considerada como um resultado, já 

formatado, de uma nova abordagem de desenvolvimento. 

 

       A procura pelos pequenos produtores em se produzir de forma sustentável tem sido 

percebido no decorrer do tempo. E na transformação do conhecimento pratico, tido por 

cada produtor, e o conhecimento técnico passado para eles tem se notado as mudanças de 

atitude na produção no campo, pela maioria. 

 

       O município de Confresa- MT, localizado na região conhecida como Vale do 

Araguaia possui sua economia baseada na agricultura familiar, sendo que muitos desses 

agricultores costumam comercializar seus produtos nas feiras livres.  

       

        A respeito desses locais, Godoy e Anjos (2007) relatam que, percebe-se ainda hoje 

que as feiras livres têm desempenhado um papel muito importante na consolidação 

econômica e social, especialmente da agricultura familiar sob o ponto de vista do feirante, 

representando também um espaço público, sócio-econômico e cultural, extremamente 

dinâmico e diversificado sob o ponto de vista do consumidor.  

       

        Quando se fala em produção o destaque entre os feirantes são as hortaliças, cujo 

comércio local vem ganhando força a cada dia. 

 

       A agricultura orgânica está em franca expansão, pois cada vez mais os consumidores 

se conscientizam dos efeitos negativos do modelo convencional intensivo. Esses efeitos 

vão desde seu potencial maléfico à saúde humana causada pelos agrotóxicos utilizados, 

quanto à perda de biodiversidade e degradação ambiental, em muitos casos irreversíveis 

(VRIESMAN, et al., 2012).  

        

       Desta forma, perante o aumento da procura por produtos cultivados com menor 

impacto ao meio ambiente e a saúde do produtor e consumidor, é que foi realizado este 

trabalho, com objetivo de levantar como é a produção agroecológica no sistema de 

produção de hortaliças pelos feirantes no município de Confresa. 

 

2. Material e Métodos 
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       A pesquisa foi realizada em janeiro de 2014 com 27 agricultores familiares, que 

comercializam seus produtos nas feiras livres no município de Confresa. 

 

       As feiras são realizadas 3 vezes por semana em bairros diferentes e reúne produtores 

de vários assentamentos, com produtos diversificados desde frutas, tubérculos, cereais, 

sendo o maior volume ofertado e comercializado de hortaliças, principalmente folhosas. 

 

       Para as entrevistas foi utilizado um questionário semi-estruturado aplicado a todos os 

feirantes abordando temas relacionados à produção agroecológica e sustentável. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

       Entre os produtores de hortaliças era muito comum o uso de produtos químicos no 

controle de pragas e doenças, porém com o aumento da preocupação com o meio 

ambiente e por uma melhor qualidade de vida e saúde, a demanda por alimentos 

cultivados com menor impacto ambiental é cada vez maior. 

        

       Sendo assim, foram entrevistados 27 produtores, com idades entre 28 e 63 anos,  

todos oriundos da agricultura familiar, dos quais foram identificados que apenas 22,22% 

fazem uso de algum agroquímico em suas propriedades, resultado semelhante ao 

encontrado por Pinto e Barbosa (2010), quando relatam que em Nova Xavantina-MT, 

cerca de 28,57% dos feirantes utilizam produtos químicos.  

        

       Esses resultados indicam que os agricultores estão reduzindo a quantidade de 

agrotóxicos utilizados no cultivo dos vegetais, o que se torna um dado interessante, pois 

55,56% dos entrevistados tem sua propriedade localizada em assentamentos que possuem 

nascentes de rios e córregos que fazem parte da bacia do Araguaia-Tocantins, inclusive 

um dos mais importantes que abastece todo o município de Confresa, que é o córrego 

Cacau. 

        

       Entre os feirantes, aproximadamente 37,03% possuem assistência técnica adequada. 

É um dado ainda preocupante, mas há perspectiva que esse número aumente. De acordo 

com Silva et al. (2013), os serviços de assistência técnica e extensão rural quando bem 

estruturados e fortes, são capazes de transferir as tecnologias geradas pela pesquisa aos 

agricultores, possibilitando a estes o emprego de novas dinâmicas nas formas de 

produção, o que tem grande peso na promoção do crescimento e desenvolvimento do 

meio rural. Sendo assim, a assistência técnica e extensão rural são serviços de 

importância fundamental no processo de desenvolvimento rural e da atividade agrícola.  
       

        A busca dos consumidores por produtos com menor uso de agrotóxicos também 

influenciou e vem influenciando na forma como os agricultores cultivam suas hortaliças. 

Fato observado por 89% dos feirantes, quando afirmam que reduziram ou cessaram o uso 

desses produtos a partir do momento que a população passou a procurar por vegetais 

produzidos no sistema agroecológico.  

       De acordo com Henz et al. (2007), a produção orgânica ou agroecológica de 

hortaliças é atualmente um dos produtos mais demandados pela população brasileira. 

Esse interesse crescente é uma consequência direta da exigência dos consumidores por 
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alimentos saudáveis, produzidos em um sistema socialmente justo e que respeita o meio 

ambiente. 

       Dos 27 feirantes que responderam o questionário aproximadamente 81,48 % produz 

de forma orgânica a mais de três anos em suas propriedades, resultado parecido com o 

encontrado por Finatto e Salamoni (2008), em que relatam que em Pelotas – RS, 100 % 

dos produtores já trabalho com uma produção totalmente agroecológica a mais de três 

anos.  

 

       Outro fato interessante observado é que aproximadamente 29,62 % dos feirantes são 

mulheres, resultado que podem ser visto também na pesquisa de Burg (2005), em que 

relata que na região sudoeste do Paraná, cerca de 80 % dos feirantes são mulheres, 

deixando clara a importância da mulher para o mercado de trabalho, e sua vontade de 

demonstrar sua força e garra para sociedade. 

 

        Em relação à produção, os produtos mais comercializados nas feiras são: a alface 

com aproximadamente 18,91 % das citações, quiabo com aproximadamente 16,21%, e o 

jiló com aproximadamente 13,51 % das citações, resultado que pode ser visto também na 

pesquisa feita por Finatto e Salamoni (2008), em que relatam que em Pelotas – RS, que 

aproximadamente 96,29 % dos produtores desenvolvem atividades produtivas ligadas à 

olericultura.  

 

        Assim pode se perceber que a produção agroecológica e sustentável vem aumento 

significativamente em todo pais, diminuindo o uso de agrotóxicos, causando uma 

melhoria tanto para a saúde da população, como para preservação do meio ambiente.  

 

4. Conclusões 

 

       Os feirantes do município de Confresa são todos oriundos da agricultura familiar, 

sendo as hortaliças, o principal produto comercializado.   

       

        Embora em termos gerais o uso de agrotóxicos no Brasil venha aumentando, entre 

os agricultores que comercializam nas feiras livres do município, ocorre o inverso. A 

minoria (26%) ainda faz uso de algum tipo de produto químico, principalmente para 

controle de insetos nas plantas. 

       

        Todos os entrevistados declararam ter a consciência da importância de uma 

produção de forma sustentável, e livre de agrotóxicos.  

         
       A produção de forma orgânica nas feiras ultrapassa os 80 %, o que deixa claro uma 

conscientização e uma preocupação por parte dos produtores, para oferecer um produto 

de melhor qualidade e que seja saudável ao consumidor.  
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Resumo: Este trabalho aborda assuntos relacionados a saúde sob um ponto de vista dinâmico. Falar 

sobre hábitos de vida saudáveis é atualmente muito comum principalmente nos meios de 

comunicação. Porém, a informação também deve estar aliada a prática e consequentemente a prática 

deve estar aliada ao conhecimento de como agir em uma determinada situação. E este é o objetivo 

principal deste trabalho: informação e prática. Foram abordados ao longo deste trabalho alguns 

tipos de hortaliças, as vantagens nutricionais que são obtidas ao consumí-las, produção em casa com 

reutilização de recipientes, os impactos ao meio ambiente da produção em grande escalada, sugestões 

de manutenção da horta e a aplicabilidade destes assuntos no ambiente social e educacional. 

Concluiu-se com esse trabalho que quanto mais dinâmicas e precisas as informações são 

transmitidas, mais fácil se torna a sua assimilação e reprodução das atividades propostas.  

PALAVRAS-CHAVE: Saúde, Horta, Meio Ambiente e Aprendizado na Escola. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A finalidade principal deste trabalho é sensibilizar os participantes acerca de hábitos 

de vida mais saudáveis que lhes proporcione bem estar e atitudes que visem um equilíbrio 

entre consumo e preservação ambiental. 

Foram abordados neste trabalho os benefícios do consumo regular de alimentos 

saudáveis enfatizando algumas hortaliças e suas contribuições para o bom funcionamento do 

organismo. 

Destacam-se aspectos relacionados à sustentabilidade, como por exemplo, a 

reutilização de recipientes que causam grandes impactos quando lançados de forma 

inadequada no meio ambiente, empregando-os de forma benéfica tanto para o ambiente 

quanto para quem os reutiliza. 

No âmbito educacional, foram utilizadas várias formas de abordagem levando os 

participantes a uma reflexão mais profunda acerca destes assuntos, sugerindo métodos que 

auxiliem na aplicabilidade destes conteúdos no ambiente escolar, criando oportunidades para 

os participantes exercerem na prática tudo o que foi aprendido em sala de aula. 
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Esse assunto deve ser abordado preferencialmente nas áreas de ciências e matemática, 

uma vez que fazem referência a vários ramos de estudos como a química, a biologia e a 

matemática, possibilitando assim a interdisciplinaridade. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Os conceitos foram apresentados através da metodologia expositiva dialogada. Os 

experimentos utilizados são de caráter demonstrativo e puderam ser manuseados. Para 

realização da oficina fez-se necessário a utilização de data show, computador e caixa de som.  

A apresentação foi iniciada com a justificativa do tema escolhido. Após, foram 

apresentadas as hortaliças escolhidas bem como seus valores nutricionais. Ao término desta 

introdução, foi feita uma recapitulação que ocorreu da seguinte maneira: foram distribuídas 

quatro hortaliças em quatro recipientes diferentes. Duas pessoas foram chamadas para 

montarem um prato que satisfizesse as necessidades de algumas situações propostas, como 

por exemplo, quais hortaliças poderiam contribuir para uma melhora em se tratando de 

infecção intestinal? E quais hortaliças contribuirão para um bom desenvolvimento dos ossos e 

dentes? Esta etapa serviu para indicar se os participantes estão de fato compreendendo o 

conteúdo. 

Foram abordados assuntos acerca dos poluentes como os agrotóxicos e adubos 

químicos bem como formas alternativas de manutenção da horta menos agressivas. Assistiu-

se ao vídeo “Novo Jeito de Ver e Agir - Gestão para Sustentabilidade - 1o. capítulo”, que 

relata o cotidiano de uma personagem e a visão de sua vida sob diferentes perspectivas 

voltadas para a sustentabilidade, consumo consciente e impacto sobre o meio em que vive. 

Também foram propostas alternativas de recipientes, as hortaliças a serem plantadas bem 

como a manutenção da horta. Ao termino das apresentações foi realizada uma dinâmica onde 

os participantes escolheram os alimentos que mais consumiram na semana, tais alimentos 

estavam distribuídos em cartões anexados em um determinado espaço. Dentro dos cartões, 

estavam as características de cada alimento bem como o que se pode ganhar ou perder ao 

consumi-lo com frequência. É importante ressaltar que as duas dinâmicas presentes nesta 

apresentação foram criadas pelas próprias alunas que as ministraram. 

Por fim, foi aberto um espaço para perguntas acerca das apresentações bem como 

entregues questionários para serem respondidos contendo seis questões de caráter informativo 

e avaliativo. A avaliação proposta é de caráter quali-quantitativo, havendo objetivo de saber 

qual a rotina dos participantes acerca dos assuntos tratados na oficina e também quais das 

ações apresentadas poderiam ser incorporadas ao cotidiano. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para análise dos resultados obtidos foram utilizadas as respostas presentes no 

questionário aplicado para avaliação do que foi apreendido pelos participantes. 

Na questão 1 pode-se observar que, quando indagados se aprenderam algo diferente 

com a oficina, 100% dos participantes afirmaram que sim. 

TABELA 1 Resposta a questão 2: Das práticas sustentáveis observadas na oficina, quais delas 

já fez em casa ou faz atualmente? 
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Percentual de participantes  Praticas que já realizaram/realizam 

73,33%  Realizam/realizaram apenas uma das praticas 

6,66%  Não realizou/realiza nenhuma 

6,66%   Realizou/realiza apenas duas praticas 

6, 66% 

 

6,66% 

 Realizou/realiza três práticas 

 

Realizou/realiza todas as práticas 

 

TABELA 2 Resposta a questão 3: quais das práticas apresentadas na oficina “cultivando 

saúde” você se habilitaria a fazer. 

Percentual de participantes  Praticas que se habilitaram a fazer 

66,6%  Realizaria apenas uma prática 

20%  Realizaria duas práticas 

13,3%  Realizaria todas as práticas apresentadas 

 
  

TABELA 3 Resposta a questão 4: quanto tempo disponível você tem durante toda a semana? 

Percentual de participantes  Tempo disponível na semana 

46,6%  1 hora por dia – 7 horas por semana  

20%  3 horas por dia – 21 horas por semana 

33,3%   4horas por dia ou mais 

   

TABELA 4 Resposta a questão 5: considerando o tempo disponível diário ou semanal que 

você possui, é possível se organizar para ter uma boa alimentação? 

Percentual de participantes  Prioridades em relação ao tempo disponivel  

60%  Consideram a saúde primordial 

26,6%  Utilizam o tempo disponível para outras atividades 

13,3%   Não possuem tempo para se cuidarem 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Quando solicitados para participarem das dinâmicas a maioria se disponibilizou, 

demonstrando enorme interesse com a atividade proposta. Nenhuns dos participantes tiveram 

qualquer resistência em responder ao questionário. 

 Diante dos dados obtidos através da aplicação do questionário subentende-se que os 

participantes se sensibilizaram em relação às ações sustentáveis que contribuem para o bem 

estar físico, social e ambiental. Pode-se fazer tal afirmação pelo fato de 73,3% das pessoas 

participantes da oficina acreditar que a mudança começa com pequenas atitudes e em 

pequenas dimensões como em suas casas. 

 Foi constatado que de todas as práticas apresentadas na oficina, os participantes 

demonstraram disposição em praticar pelo menos uma das ações propostas entre elas a horta 

orgânica com 80% das preferências. Em relato um dos participantes afirmou que já havia 

começado a se alimentar de forma mais saudável no dia seguinte ao da apresentação. 

Por fim, entende-se que diante do que foi almejado, obteve-se um resultado positivo, 

logo, a apresentação foi relevante para os participantes, mas principalmente para aqueles que 

a elaboraram e a executaram de forma a enriquecer a experiência acadêmica no curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza. 
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Resumo:  Este  trabalho  apresenta  um relato  de experiência  sobre as  ações  realizadas  durante  a 
campanha do outubro rosa e novembro azul, em 2013, pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e  
Tecnologia de Mato Grosso, campus Barra do Garças. Trata-se de um movimento mundial que realiza  
ações de preventivas de controle e combate ao câncer. Em outubro, o Campus foi mobilizado pela  
técnica de enfermagem e a assistente social a aderirem a campanha de conscientização ao câncer de  
mama e assim, advertir sobre os cuidados com a saúde através da realização de auto exame. Em  
novembro, o foco foram as doenças masculinas e o câncer de próstata. Estas doenças são graves e  
desafiadoras que configuram-se, na atualidade, como um dos mais importantes problemas de saúde  
pública  mundial.  O objetivo foi  informar as pessoas sobre os principais  métodos de prevenção e  
tratamento  através  das  campanhas  “Outubro  Rosa”  e  “Novembro  Azul”.  O  público-alvo  das  
campanhas  foram  os  servidores,  discentes,  terceirizados  e  comunidade  em  geral.  As  atividades  
desenvolvidas incluíram a divulgação de material visual e informativo, palestras e panfletagem. Foi a  
primeira vez que este trabalho foi desenvolvido no campus, proporcionando à comunidade escolar e a  
comunidade externa a oportunidade de conhecer mais sobre estas doenças. As ações foram de cunho  
preventivo  e  desta   forma,  contribuíram  positivamente  para  um  processo  de  construção  do  
conhecimento acerca dos conceitos, dados estatísticos, métodos de prevenção, cuidados com a saúde,  
diagnóstico precoce, auto exame e o papel social da escola na modalidade de educação em saúde.

Palavras chave: Saúde, Educação, Câncer. 

1. INTRODUÇÃO

O  câncer  é  uma  das  doenças  mais  desafiadoras  para  a  ciência  devido  à  forma 
agressiva  de atingir  a saúde das pessoas.  Segundo dados do  INCA (Instituto  Nacional do 
Câncer), este é definido como um grupo de doenças que se caracteriza pela perda do controle 
da  divisão  celular  e  capacidade  de invadir  outras  estruturas  orgânicas  (INCA,  2009).  Os 
métodos de tratamento, eficazes em muitos casos, ocasionam um efeito arrebatador no doente, 
porém, pode-se afirmar que o maior dos desafios no combate ao crescente número de óbitos é 
o diagnóstico tardio, sendo que o número de casos de pessoas acometidas por estas doenças 
vem aumentando gradativamente.

Em todo o mundo, o aumento do número de casos configura-se como um dos mais 
importantes problemas de saúde pública, atingindo mulheres e homens cada vez mais jovens. 
O câncer de mama é o segundo tipo mais frequente, sendo o mais comum entre as mulheres, 
apresentando cerca de  22% de casos anualmente. A estimativa para o ano de 2014 foi de 
57.120 novos casos. Este tipo de câncer se diagnosticado e tratado oportunamente, possui um 
bom prognóstico. No entanto, no cenário brasileiro, as taxas de mortalidade pelo câncer de 
mama continuam elevadas, muito provavelmente porque a doença ainda é diagnosticada em 
estágios avançados (WHO, 2012).
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A prevenção primária do câncer  de mama está relacionada ao controle dos fatores de 
risco reconhecidos. Os fatores hereditários e os associados ao ciclo reprodutivo da mulher não 
são, em princípio,  passíveis de mudança, porém elementos relacionados ao estilo  de vida, 
como obesidade pós-menopausa,  sedentarismo,  consumo excessivo  de  álcool  e  terapia de 
reposição hormonal,  são modificáveis.  Estima-se que por meio da alimentação, nutrição e 
atividade física é possível reduzir  em até 28% o risco de a mulher desenvolver câncer de 
mama (INCA, 2009; JUNIOR & SOARES, 2012).

Com o objetivo de fortalecer a prevenção e o controle desta doença, surgiu o movimento 
popular internacionalmente conhecido como “Outubro Rosa”. O nome remete à cor do laço 
que simboliza, mundialmente, a luta contra o câncer de mama, envolvendo a participação da 
população, empresas e entidades.

Outra questão a ser abordada refere-se ao câncer de próstata, que atinge grande parte da 
população em todo o mundo. A próstata é uma glândula que só o homem possui e que se 
localiza na parte baixa do abdômen. Ela é um órgão muito pequeno, tem a forma de maçã e se 
situa logo abaixo da bexiga e à frente do reto.  A próstata produz parte do sêmen, líquido 
espesso que contém os espermatozóides, liberado durante o ato sexual (GOMES, et al., 2008).

No Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, em valores 
absolutos,  é  o  sexto  tipo  mais  comum  no  mundo  e  o  mais  prevalente  em  homens, 
representando cerca de 10% do total de cânceres. Para o ano de 2014 estão previstos 60 mil 
novos casos. Vale ressaltar, que 44% dos homens no Brasil nunca foram ao urologista e nunca 
realizaram nenhum exame preventivo relacionado a esta doença (INCA, 2014). 

Neste sentido, a campanha “Novembro Azul” possuiu a finalidade de chamar a atenção 
para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce deste tipo de câncer e de outras 
doenças  masculinas.  Essa  mobilização  ganha  mais  relevância  ao  considerarmos  que  o 
programa de saúde do homem,  implantado pelo Mistério da Saúde, ainda está em fase de 
desenvolvimento e tem buscado maior adesão por parte população masculina. Portanto, trata-
se de uma abordagem que abrange a interdisciplinaridade, de modo a intervir na realidade 
com vistas a sua transformação. 

Devemos considerar também o fato de que culturalmente o homem procura menos os 
serviços de saúde, sendo que quando chega a fazê-lo, já se encontra em condição de doença, 
na  qual muitas  vezes  apresenta quadro  avançado,  tornando  necessárias  intervenções  mais 
invasivas.

Assim, a luz dos números atuais, esforços não devem ser poupados no desenvolvimento 
de estratégias de mobilização em torno desses temas, sendo que a mensagem mais importante 
é  o  cuidado  que  devemos  ter  com a  saúde,  principalmente  no  que  se  refere  a  hábitos 
preventivos.

2. OBJETIVOS

- Promover a conscientização sobre a importância da prevenção do câncer de mama e do 
câncer de próstata

2.1  Objetivos específicos

- Alertar sobre os sinais e sintomas do câncer de mama e de próstata;
- Apresentar os números relativos à incidência destas doenças;
- Informar sobre a necessidade da detecção precoce e quais são os exames diagnósticos;
- Apresentar um panorama sobre a Rede de atendimento pelo Sistema Único de Saúde.
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3. METODOLOGIA

O método consiste na pesquisa exploratória e bibliográfica realizada na base de dados do 
Ministério da Saúde e uma breve revisão de literatura norteadora sobre os temas trabalhados. 
Após leitura seletiva, foram realizadas palestras no âmbito do IFMT, campus Barra do Garças 
com alunos nos períodos matutino e noturno, e ainda, com os servidores terceirizados  para 
oportunizar maiores informações e ainda esclarecer dúvidas.  Durante os meses de outubro e 
novembro os servidores receberam via email institucional informações sobre estes tipos de 
câncer,  bem como dicas de prevenção. Foram confeccionadas camisetas,  banners,  folhetos 
com informações importantes para a prevenção do câncer de mama e orientações sobre o auto 
exame.  

Para a realização das ações educativas, utilizou-se de vários recursos áudio visuais com 
informações sobre estas doenças, inclusive com depoimentos de pessoas que passaram pela 
experiência  de  serem  portadores  da  doença  e  como  enfrentaram  o  tratamento.  No 
encerramento  da  primeira  campanha,  alunos,  servidores  e  discentes  foram mobilizados  a 
participar de panfletagem alusiva ao Outubro Rosa, no centro da cidade de Barra do Garças. 

Em seguida, na campanha do Novembro Azul foi realizada uma divulgação por meio de 
material visual nos Departamentos e em todo o Campus com informações sobre o tema. Nesta 
fase,  cumpre ressaltar a  importância da prevenção,  do  reconhecimento dos sintomas  e do 
diagnóstico precoce.  

4. RESULTADOS

Os  resultados  alcançados  apontaram  significativo  envolvimento  das  pessoas  que 
participaram das campanhas, conforme as figuras abaixo:

Figura 1 – Panfletagem: Campanha “Outubro Rosa”, 2013.

Figura 2 – Palestra com servidores terceirizados, Campanha “Outubro Rosa”, 2013.
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Figura 3 – Mobilização dos servidores para adesão à campanha “Outubro Rosa”, 2013.

Figura 4 – Material informativo para divulgação da campanha “Novembro Azul”, 2013.

Observa-se  que  os  participantes  mostraram-se  interessados  e  receptivos  quanto  às 
informações  repassadas.   A oportunidade  de conhecer  mais  sobre estas doenças permitiu 
ainda, a formação de multiplicadores.  As ações foram de cunho preventivo e desta forma, 
contribuíram positivamente  para  produção  do  conhecimento  acerca  dos  conceitos,  dados 
estatísticos, métodos de prevenção, cuidados com a saúde, diagnóstico precoce, auto exame e 
o papel social da escola nas modalidades de educação e saúde.

Nesse  sentido,  aponta-se  a  importância  de  intervenções  fortemente  direcionadas  à 
prevenção, por meio de ações educativas. Vale destacar, ainda, que estas atividades possuem a 
finalidade de fortalecer o conhecimento dos envolvidos sobre sua própria saúde, colaborando 
de modo eficaz para a não ocorrência da doença ou para sua detecção precoce, o que aumenta 
consideravelmente as chances de cura e de sobrevida.
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Resumo: O referente trabalho tem por objetivo conhecer os usos medicinais do boldo pelos 

moradores dos bairros Saúde, Morada Nova I, Aeroporto, Genoveva, Jardim do Édem e Vila Nova. O 

boldo (Plectranthus barbatus) é uma planta muito conhecida popularmente, possuindo princípios 

ativos que podem ajudar na cura ou amenização de diversas enfermidades relacionadas 

principalmente a problemas estomacais e fígado. Por meio de questionário foram feitas entrevistas 

com 265 pessoas nos 5 bairros. Pode-se observar o boldo aparece citado por 25,83% dos 

entrevistados, como um resultado por bairro de Setor Saúde e Aeroporto com 6,13% e 6,02%. 
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Genoveva (5,84%); Jardim do Éden (5,55%) e Vila Nova (2,29%).  Sendo o que demonstra a grande 

crença da população nesta planta. 

 

 

Palavras-chave: Saber popular, Estômago, Norte Araguaia. 

 

1. Introdução 

 

       O homem utiliza de métodos alternativos para aliviar ou curar suas enfermidades, e 

antigamente sem recursos de medicamentos farmacêuticos o método mais utilizado era o uso 

de plantas medicinais. 

       Atualmente observa-se que os usos de remédios oriundos de plantas medicinais são 

realizados por diversos motivos, dentre elas a falta de renda para obter a compra da 

medicação farmacêutica e dificuldade de acesso destes em algumas localidades, porém o 

principal motivo que vem fazendo as pessoas usarem essa alternativa é por consequência das 

contraindicações dos medicamentos fitoterápicos. Há entre algumas pessoas, principalmente 

entre os idosos, que os alopáticos embora apresentam resultados satisfatórios para algumas 

enfermidades, acaba por consequência afetando outros órgãos do corpo que não estavam 

doentes.  

        Segundo Alcântara Júnior et al (2005) o boldo e outras plantas, possuem propriedades 

terapêuticas nos distúrbios: digestivos, gástricos, hepáticos e nervoso. E também pode ser 

utilizado para tratamento de problemas renais (COSTA, 2006).  

       Há em Confresa- MT uma grande biodiversidade de espécies vegetais utilizadas como 

medicinal. Este fato ocorre por se encontrar em uma área que contém importantes biomas 

como a Floresta Amazônica, Cerrado e Matas de Transição. Além de uma população que tem 

vasto conhecimento cultural por ser essa uma região anteriormente de difícil localidade.   

       Dessa forma o objetivo deste trabalho foi identificar o conhecimento e uso medicinal do 

boldo utilizado por moradores dos bairros: Saúde, Morada Nova I, Aeroporto, Genoveva, 

Jardim do Édem e Vila Nova em Confresa- MT. 

 

2. Metodologia 

 

       A pesquisa foi realizada entre Março e Setembro de 2012 no município de Confresa- MT. 

A região é área de transição entre o Cerrado e a Floresta Amazônica que está inserido no norte 

Araguaia. Os bairros foram selecionados devido a origem de seus moradores vindos de outras 

regiões vizinhas, bem como serem locais em amplo crescimento. Foram realizadas entrevistas 

com os moradores, utilizando um questionário composto por perguntas semi estruturadas 

sobre o uso e conhecimento medicinal do boldo. 
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       Após coletadas, as informações compuseram um banco de dados, do qual foram 

realizadas as análises pertinentes. 

 

3. Resultados e Discussões 

 

       Nos 5 bairros selecionados foram entrevistados 265 moradores, aos quais citaram uma 

grande diversidade de plantas medicinais (855), entre plantas aromáticas e nativas. Destas o 

boldo aparece citada por 25,83% da população como uma planta constantemente presente na 

medicina caseira.     Entre os bairros estudados, o boldo aparece como uma das mais citadas 

no Setor Saúde e Aeroporto com 6,13% e 6,02% das indicações. Seguidos por Genoveva 

(5,84%); Jardim do Éden (5,55%) e Vila Nova (2,29%).  

       O boldo (Plectranthus barbatus) foi citado em geral, como uma das espécies utilizadas 

no tratamento de enfermidades ligadas ao intestino solto, febre, hepatite, dor no estômago e 

de garganta, afta, rins, indigestão e queimaduras.   

       A grande popularidade desta planta pode estar atribuída ao fato de ser muito conhecida e 

fácil de encontrar, normalmente cultivada nos quintais, concordando com os resultados 

obtidos por Santana et al (2010), que também detectou o uso do boldo em um bairro em Nova 

Xavantina-MT para tratamento de problemas gástricos, hepáticos e intestinais. 

 

4. Conclusão 

 

       Os moradores do bairro demonstraram grande conhecimento e crença nos potenciais 

curativos do boldo, preferindo utilizá-lo em relação aos alopáticos quando se trata de 

enfermidades relacionadas ao estômago, fígado e intestino. 
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RESUMO

 

O projeto visou a sensibilização da comunidade interna do IFMT – campus Campo Novo do 

Parecis (servidores, alunos e terceirizados) quanto ao desapego de bens materiais que não são 

mais utilizados, bem como promover a geração de renda extra para cada expositor. Para tanto foi 

efetuada campanha para esta comunidade e, posteriormente, realizada a I feira solidária cultural, 

onde os interessados puderam comercializar diversos produtos. Do total de vendas, o percentual 

de 20% foi arrecadado e destinado à Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais (APAE) do 

município de Campo Novo do Parecis. As doações e itens restantes da barraca do troca-troca 

foram destinados ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) do bairro Boa Esperança 

no mesmo município. 

 

Palavras-chave: Economia solidária, Qualidade de vida, Desapego, Consumismo. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

A I Feira Cultural Solidária é um evento que constitui um espaço para exposição e 

comercialização de produtos novos ou usados e serviços pela comunidade interna do IFMT 

campus Campo Novo do Parecis, contando como público a comunidade interna e externa. 

É também um espaço de trocas, de apresentações culturais e artísticas e divulgação e 

estímulo do consumo consciente e desapego. 

O consumismo é o ato de adquirir produtos (roupas, produtos eletrônicos, joias, 

carros, imóveis) sem ter a necessidade. É um fenômeno típico das sociedades capitalistas e 

é estimulado pelas campanhas publicitárias vinculadas, principalmente na TV, cinema e 

meios de comunicação. Em alguns casos o consumismo pode se tornar uma doença, o 

indivíduo só consegue obter prazer na vida ao comprar. 

Todos os indivíduos agem como consumistas em determinados momentos da vida. É 

necessário criar ações que visem tornar consciente tais atitudes, sensibilizando cada ser 

para o autoconhecimento e a partir de então, a autogestão. 
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Por outro lado existe também o consumo consciente, que é aquele em que as pessoas 

compram produtos que estão realmente precisando. Pesquisam os melhores preços e 

buscam conhecer a origem dos produtos. 

Culturalmente, a comunidade interna do IFMT campus Campo Novo do Parecis 

possui característica de grande rotatividade, principalmente servidores e terceirizados. Em 

certas situações existem dificuldades para a permanência de alguns membros, seja por não 

pertencer àquela região, seja por buscar melhores oportunidades de trabalho. 

Apesar de a renda gerada para os participantes não ser a central e nem a fonte 

exclusiva de ganho para a família em seu dia a dia, é esperado que a feira auxilie na 

potencialização deste faturamento alternativo. 

Além disso, a própria auto-organização e autogestão conduzem a ganhos, não só 

monetários. Tais ganhos se referem ao efeito multiplicador dos empreendimentos 

estudados quanto à cidadania, à articulação política, ao aumento da organização e 

autoestima dos envolvidos, que trazem efeitos muitas vezes mais importantes que elevação 

de renda. Estes efeitos estão diretamente correlacionados com a qualidade de vida não só 

do servidor como de todos que participam. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

Foi montada Comissão constituída de servidores do campus Campo Novo do Parecis 

para auxiliar nas atividades de organização do evento, com apoio da coordenação de 

Extensão e da Direção geral do campus. A comissão realizou diversas reuniões para definir 

cada detalhe do evento. 

Realizou-se diversas ações de sensibilização da comunidade interna campus, com 

diálogos informais, e-mails informativos, notícia no site, etc. Após, fez-se o levantamento 

dos interessados em expôr produtos ou serviços para venda no evento. Abriu-se também 

para recebimento de doações dos mais diversos itens. 

As inscrições dos participantes contou com servidores técnicos, servidores docentes, 

alunos do técnico e superior, terceirizados e ainda a comunidade da igreja Católica São 

Francisco do bairro Boa Esperança, representada por um aluno do curso técnico 

subsequente. 

A comissão criou uma moeda social, designada “IF” que foi utilizada como única 

moeda no evento, atendendo a um dos preceitos da economia solidária, como uma forma 

de facilitar o escambo entre os expositores. As moedas fabricadas em papel estavam 

presentes nos valores de 1 IF, 2 IF, 5 IF, 10 IF, 20 IF e 50 IF e foram vendidas pelos 

valores respectivos em reais na barraca central da organização. Também serviram para a 

organização do evento controlar o percentual de 20% da arrecadação para a ação social.  

Dentre as parcerias conseguidas, as tendas onde os expositores se instalaram no 

evento foram emprestadas de empresas colaboradoras presentes no município, em sua 

maioria do ramo do agronegócio que  já mantinham parceria com o campus. 
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Na ocasião do evento, esteve presente cerca de 500 pessoas ao longo do dia, dentre 

estes, membros da comunidade interna e externa do campus do IFMT, atingimos assim um 

bom público para adquirir os produtos e serviços ofertados. 

Os itens recebidos de doação foram dispostos em uma barraca denominada Troca-

Troca, onde os produtos expostos não foram vendidos e só poderiam ser adquiridos através 

de troca por outro produto. Isto induzia os participantes da Feira a desapegar de algum item 

que possuía, uma vez que tivesse se interessado por algum item disposto nesta barraca. 

Dentro os itens comercializados ou trocados pode-se encontrar uma variedade muito 

grande, como: roupas e sapatos usados, novos ou semi-novos; churrasqueira; mochilas 

infantis; livros, revistas e similares; brinquedos; bijouterias; bicicleta; patinetes; mel; etc. 

Após o evento, a comissão Central de Organização se reunirá para fazer o balanço e 

fechamento do evento, destinando parte da renda arrecadada para ação social a ser 

decidida. 

 

 

3. RESULTADOS OBTIDOS 

 

O evento propiciou um ambiente de maior interação entre os membros da 

comunidade interna do campus, favorecendo o estreitamento de laços e a criação de 

novos, melhorando o trabalho e o convívio no dia a dia com os colegas. Além disto, foi 

um momento para discussão e reflexão sobre a relação entre o consumismo e o desapego 

e também para difusão de conhecimentos sobre a economia solidária. 

Ao final do evento, além da arrecadação financeira individual (renda extra) para cada 

participante que expôs e comercializou seus produtos, a arrecadação solidária do percentual 

de 20 % foi equivalente a R$ 366,70 (trezentos e sessenta e seis reais e setenta centavos), 

valor doado para a  Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais (APAE) do município 

de Campo Novo do Parecis. 

A comunidade da igreja Católica São Francisco do bairro Boa Esperança do município 

conseguiu arrecadar R$ 575,00 (quinhentos e setenta e cinco reais) com a venda de 

cachorro quente e refrigerante, valor este que foi destinado totalmente para o uso nas 

funções da igreja. 

A barraca do Troca-Troca realizou cerca de 150 trocas de itens como roupas, 

calçados, brinquedos, bijouterias, etc. Os produtos restantes desta barraca foram doados 

para o CRAS do Bairro Boa Esperança: 26 bijuterias, 11 bolsas, 1 mochila com rodinha, 1 

caçarola pequena de alumínio, 1 marmiteira, 2 vestidos de bebê, 31 pares de sapato, 25 

calças jeans, 7 cintos, 40 livros/revistas, 31 camisetas, 50 roupas de criança, 10 camisas 

sociais masculinas, 63 blusas femininas, 4 bermudas masculinas, 11 bermudas/sais 

femininas, 1 bebê conforto, 3 bonés.  
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4. CONSIDERAÇÕES 

 

Durante a I Feira Cultural Solidária do IFMT – Parecis, foi apresentado, na prática, 

diversas temáticas, que serviram para contribuir com o fortalecimento da economia 

solidária em que os lucros não são os objetivos principais. 

Permitiu que um grupo de pessoas se unisse e participasse de um movimento 

solidário, visando trocas, doações e uma comercialização que permitiria ajudar outros 

membros da comunidades local, mostrou que é possível levar a vida com consumo 

consciente, justo e solidário. 

A realização da Feira foi uma conquista, no que tange aos movimentos sociais da 

economia solidária e a experiência foi de excepcional valia, visto que, a partir desta 

experimentação, configurada como uma importante iniciativa da comunidade interna do 

campus, os camponovenses tiveram a oportunidade de se envolver e colaborar com a 

integração entorno de um único objetivo: a solidariedade. 
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Palavra chave: Relação Racial, Manifestações cultura e Educação. 

O seguinte projeto será desenvolvido na instituição escolar CEJA – Centro de 

Educação de Jovens e Adultos “Professor Milton Marques Curvo”, nesta escola 

ministro a disciplina História na II fase do 2º segmento do Ensino fundamental, 1º, 2º e 

3ºano do Ensino médio. Para transmissão de conhecimentos, e, é nesse espaço que será 

palco de realização do projeto. Com este enfoque a educação, adquire um caráter 

importante na vida dos alunos, pois assim cria um vinculo de aprendizagem, onde o 

conhecimento das diversas áreas da historiografia brasileira com as relações, 

multirracial. Como contribuição para a compreensão das diversidades geográfica, 

políticas, socioeconômico e cultural da África, bem como um pouco da história dos 

povos que vieram contribuir para a formação da população brasileira. Na construção do 

Projeto Político Pedagógico da instituição escola CEJA “Professor Milton Marques 

Curvo” vem apontando meios para a reflexão dos profissionais a respeito da questão ao 

racismo, preconceito e discriminação no contexto escolar, sob a finalidade detectar a 

práxis dos educadores no que diz respeito à situação da relação étnico racial, bem como 

identificar o aporte teórico dos educadores acerca do bojo da Lei 10.639/03. “reconhece 

a importância deste debate em todos os níveis, inclusive na Educação de Jovens e 

Adultos”, cuja maioria dos alunos e alunas do EJA é composta por pretos e pardos: O 

Quilombo dos Palmares teve um enzime representante Zumbi de uma resistência ao 

sistema escravista e também uma forma coletiva de manutenção da cultura africana aqui 

no Brasil. Estas insurreições tiveram como participação umas sociedades escravizadas e 

também com a participação de escravo liberto, buscando transformação nas condições 

de trabalho, respeito, acabassem com as violências fictícias. Com Movimentos 

abolicionistas o Brasil passou por muita opressão para que houve-se o fim da 

escravidão Esses escravos que foram libertos  não tinham nenhuma expectativa  de 

vida, pois não tiveram nenhum suporte de trabalho foram  libertados de deixados a 

mercê da vida. A disciplina de história baseia na historicidade no âmbito social, 

temporal, econômico, político incluindo fatos e acontecimentos dentro do respeito às 

diversidades. Nas relações sócias os hábitos de manifestações culturais estão presentes 

os costumes e as religiosas sob o viés a relação racial corroboram as tradições no 

contexto da história regional, nacional bem como mundial. 
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O grande desafio dos educadores e desenvolver toda uma relação social com a 

necessidade de desconstruir todo um acontecimento da história da origem africana até a 

chagada no Brasil para o trabalho escravo, reconstruir o valor, a identidade, a igualdade 

étnico-racial desse aluno dentro de uma abordagem do meio que vive.  

As contribuições culturais africana no Brasil através da culinária para a educação 

de jovens e adultos 

A influencia cultural africana no Brasil: através da culinária, incluir atividades 

que possibilitem um intercambio viável para os nossos alunos da EJA. Nesta inclusão 

caracteriza - se o poder da descoberta oculta em seus conhecimentos intradomiciliares 

no campo da valorização das peculiaridades multiculturais em que manifestaram-se, 

principalmente, na língua, culinária, música, dança, religião, dentre outros. No 

processo de formação da cultura afro- brasileira começou a ser apresentada a partir da 

integração dos africanos no Brasil num estreitamento com as fortes raízes desta etnia 

presente nos extensos campos geográfico brasileiro. A contribuição africana é evidente 

na culinária, dança, religião e na música é resultante do reconhecimento da valorização 

na questão da identidade deste povo, viabilizado através do respeito à diversidade e das 

diferenças étnicos raciais na temporalidade espacial.  

Diante de um contexto socioculturais dos alunos da EJA, é essencial apresentar  

história e tradição de um povo  negro no Brasil, de maneira íntegra, sem marcas que 

distorcem e não retratam  a trajetória dos descendentes de africanos, sem mensagens 

subliminares que consolidam uma sociedade racista e excludente sobre o papel e a 

posição do negro em nossa sociedade.  Vem possibilitar mudanças e novas visões 

reflexivas de valores sociais e étnicos culturais dos indivíduos em uma dimensão 

transformadora da sua autoestima, intelectual a valorização pessoal e social incluindo 

como ser humano e cidadão na relação homem/educação/trabalho. Uma das razões em 

utilizar a pesquisa bibliográfica em sala de aula e o laboratório de informática sobre o 

tema escolhido é para oferecer ao educando da EJA uma diversidade de informação 

histórica e cultura para valorizar a construção de novos conhecimentos. Viabilizar 

informações aos discentes no mundo globalizado sob os desafios de mudanças 

possibilitando analise e reflexão do processo histórico da influencia cultural africana no 

Brasil no campo da culinária. Comparando e relacionando esta ação com a realidade 

atual com as do antepassado histórico, situando e colocando os alunos da EJA nas 
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diversas temporalidades sociocultural. Com este trabalho esperamos que os mesmos 

apresentem a sensibilidade juntamente com a consciência de valorização humana 

ultrapassando limites destas fronteiras. Do conhecimento pode se chegar ao cotidiano 

das pessoas que estão envolvidas nesse processo de essência em abrir novos horizontes 

para uma ampla reflexão de valores e normas de vidas sócio-políticas, socioeconômico 

e cultural, enquanto cidadão diante de um processo social de amplitude de 

conhecimento que ocorre durante a explanação interna e externa na educação. 
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 Na atualidade tem-se falado bastante sobre as comunidades Quilombolas que 

estão espalhadas nesse imenso território chamado Brasil. Nesse sentido a escola CEJA 

Prof. “Milton Marques Curvo”  através de seus coordenadores pedagógicos juntamente 

com seu corpo docente e alunos  sentiram-se na responsabilidade de  realizar uma aula 

campo á comunidade denominada Campina de Pedra, localizada no município de  

POCONÉ-MT para dar continuidade ao projeto Projeto: Crônicas da Vida Real 

Memórias da Comunidade Quilombola “Campina da Pedra” POCONÉ-MT. A 

visita à Comunidade aconteceu em 13/11/2012 – E tinha com objetivo em conhecer 

melhor a realidade das pessoas que realizam naquela localidade suas atividades para 

manter seu sustento, e o histórico da comunidade, cultura (festas, comida, danças ), a 

geografia  tipo de solo, vegetação, cultivo, fontes de renda e as entrevistas às pessoas 

mais antigas para coletar as histórias de vida daquela determinada comunidade o intuito 

de mostrar para os  educandos da eja  que, eles podem ser construtores  das próprias 

histórias e de uma aprendizagem significativa através do aperfeiçoamento de leituras de 

mundo que os mesmos trazem consigo e trazer a memória dos mesmos de qual forma 

houve essa grande massa de pessoas negras que migraram de um lugar para outro 

buscando preservar sua cultura bem como eles serem tratados de maneira digna. 

Fundação deu-se 1951, campina de Pedra é formada por famílias descentes de Benedito 

Mendes Gonçalves casado com Benedita Mendes Silva e que, casou-se com Clara 

Escolástica da Silva. Durante a visita pode-se observar que os mesmos têm como fonte 

de renda a bala de banana, banana frita e a rapadura, onde eles plantam, colhe e fabrica 

todos com fabricação caseira. A rapadura sendo sua maior fonte de renda, a cana é 

moída em um engenho antigo e tudo feito artesanalmente. Todos os produtos 

produzidos ali são vendidos nas comunidades e cidades vizinhas. 

As casas da comunidade são feitas de tijolos, com exceção da casa da dona Filomena, 

esta é feita de barro e com cobertura rústica, não se tem divisões de terreno na 

comunidade, mais mantem uma distancia da outra e cada um sabe onde é seu quintal. 

Lá é cercado por morros altos, o terreno em si é de baixo relevo íngreme arvores 

pequena, com vegetação rasteira. Também a várias arvores fruteiras como a mangueira, 

seringueiro, laranjeira entre outras e tendo como presente de Deus um solo fértil, no 

território dos quilombolas não passa nem um rio, mas um pouco longe das casas existe 

um lago e também uma represa que só tem água na época das chuvas. Dentro da 
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comunidade tem uma chamada de “Escola Municipal Benedito Mendes Gonçalves “tem 

como professora a senhora Maria Berenice que divide a sala 1° a 5° ano, o espaço é 

pequeno com poucas cadeiras, existe na  escola das crianças uma escala para  a limpeza 

do banheiro. 

 A professora Maria Berenice é formada em Pedagogia pela UFMT, fez curso a 

distancia, apresentou seus trabalhos em Cuiabá. Nunca quis sair da comunidade, pois se 

sente muito bem ao lado de seus parentes, seu salário é de R$ 670,00 20 h. 

 O local da biblioteca era o posto de saúde da comunidade, o motivo do 

fechamento foi mudança de prefeito, os históricos da comunidade são as casas antigas 

da época dos quilombos e a igreja São Sebastião fundado em 1986, onde realiza a reza  

em devoto aos santos. eles tentam ao máximo preservar e divulgar suas tradições e suas 

diversidades culturais na organização social no envolvimento e também no espaço 

publico. Suas culturas, festas religiosas a de São Sebastião, São Benedito a quem são 

devotos e festas de fim de ano, dançam o Siriri, Cururu, Rosqueado, Limpa Banco. Tem 

proporcionado a todos os envolvidos muitos conhecimentos sobre a diversidade cultural 

afro-brasileira, especialmente acerca de comunidades quilombolas existentes em Mato 

Grosso. As pesquisas contribuíram para que aprendêssemos o que é “quilombo”; como 

se forma uma “comunidade quilombola”; o tipo de organização; economia; cultura e 

tantos outros aspectos. E as  visitas  efetuadas in loco à Campina de Pedra fez com que 

conhecêssemos a realidade da comunidade, o estilo e as histórias de vida do povo que 

faz a comunidade e que nela vive. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo mostrar o quão interessante pode ser o mundo da leitura, 

buscando despertar nos alunos a disposição para essa prática e assim, torná-los críticos, 

participativos e capazes de conquistar seu espaço no mundo do trabalho, mas, antes e acima de tudo, 

fazendo-os saber que o profissional tem como suporte o humano, que deve ser trazido à existência em 

toda a sua plenitude.É indiscutível, na contemporaneidade, a importância da leitura, que, além de 

facultar o acesso ao mundo da informação e do conhecimento, contribui para a autoestima, a 

autoconfiança e a autonomia dos indivíduos, já que ao possibilitar o contato com a produção 

literária, amplia o vocabulário, desenvolve a criticidade e oferece uma alternativa de lazer e 

entretenimento que estimula a criatividade. Local privilegiado por comportar um grande número de 

jovens, a escola, em obediência ao que estabelece o artigo 205 da Constituição Federal, deve 

proporcionar uma educação que vise ao “pleno desenvolvimento da pessoa humana, seu preparo 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”; para a realização de tal tarefa, 

não é possível prescindir da leitura, logo, nada mais óbvio do que dedicar o máximo esforço em criar 

condições para que esse hábito seja adquirido, estimulando-se os alunos incansavelmente por meio de 
diversas atividades.  

Palavras-chave: Humanidade, Leitura, Inclusão, Incentivo. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Um fato muito importante sobre a sociedade contemporânea é que a educação tornou-se a 

condição para a cidadania e coube à escola o papel fundamental deinclusão social, facultando 

a formação de indivíduos críticos, responsáveis e participativos. 
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Para que as pessoas possam participar efetivamente da sociedade, a leitura desempenha 

um papel importantíssimo, pois possibilita o enriquecimento cultural do indivíduo por meio 

do acesso às obras da literatura, que proporcionama ampliação do horizonte de ideias, 

oferecendo ao indivíduo oportunidades de múltiplas alternativas para a reflexão, inúmeras 

abordagens dos problemas humanos, bem como uma variada possibilidade de solução. 

Apesar do discursonos meios culturaisafirmar a grande importância da leitura, essa prática 

é pouco frequente, mesmo nos ambientes onde, reconhecidamente, é ela aindao principal 

caminho para o conhecimento, quer seja utilizando-se das novas tecnologias, quer fazendo-se 

uso das obras impressas; as pessoas, em geral leem pouco, fator explicado pelo interesse 

despertado pelas novidades tecnológicas, que com suas ofertas de distração e entretenimento, 

não requeremo mesmo esforço, o tempo e a concentração exigidos pela leitura, o que a torna 

aparentemente menos agradável. A consequência disso é que o exercício da reflexão vai se 

tornando cada vez menos frequente, resultando disso a ausência do senso crítico e a irreflexão 

diante das mais importantes questões.Não se pretende, com isso, subestimar a importância das 

novas tecnologias, que inegavelmente representam um grande avanço, mas, sim, alertar para o 

papel da leitura, na história da civilização, como meio privilegiado para a memória, o 

conhecimento e a reflexão. 

 Não é possível exigir da escola, exclusivamente, o incentivo a pratica da leitura e da 

formação de leitores, mas é nela, considerando-se a influência dos professores, quese 

encontram as melhores possibilidades deincentivo aos alunos.  

A escola deve oportunizar momentos prazerosos de leituras que tragam o contexto 

familiar e social no qual o aluno esta inserido, de modo a tornar desejável a repetição da 

experiência; além disso, faz-se necessário que os professores, com seu exemplo, busquem 

esclarecer as reais necessidades dos alunos, pois com isso despertam um interesse maior, 

tornando a prática da leitura interessante e atrativa (Rocha & Lopes, 2012). 

 

2. METODOLOGIA 

 

O trabalho a que nos referimos foi realizado com os alunos do IFMT- Campus Confresa, 

tendo sido disponibilizados os livros da biblioteca do campus e outros livros, adquiridos com 

financiamento da PROPES, onde foram organizados pequenos grupos com os discentes 

mesclando os primeiros, segundos e terceiros anos, com participação esporádica dos alunos 

dos cursos superiores, de modo a dar a heterogeneidade que auxilia a troca mútua, e com isso 

fazer com que o conhecimento seja construído conjuntamente, gerando um incentivo à leitura 

compartilhada num clima de descontração e camaradagem. 

Para a realização desse trabalho foi disponibilizado um espaço do campus, tanto nas salas 

de aula, quanto ao ar livre, no qual os alunos se reuniram para a leitura e interpretação de 

textos propostos.As reuniões aconteceram às sextas-feiras, das 17h30min às 18h30min, logo 

apóso encerramento das atividades regulares do campus. Os livrosutilizados foramda 

literatura estrangeira e brasileira podendo ser ressaltados autoresconsagrados como Carlos 

Drummond de Andrade, Gonçalves Dias, Machado de Assis, Ziraldo entre outros. Foram 

explorados livros de contextos diferenciados do cotidiano dos alunoscomo filosofia, política 

esociologia. 

O trabalho foi divulgado no site da instituição, no mural, nas salas de aulas e pelas redes 

sociais, como o facebook,com o objetivo de convidar os estudantes a participarem das 

reuniões, buscando conscientizar os mesmos a respeito da importância da leitura. 

No final de cada mês da execução do trabalho, os integrantes responsáveis pelo 

desenvolvimento dessa atividade, denominadaClube do Livro, se reuniram para avaliar 

osresultados. 
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2.1. Resultados e Discussão 

 

A falta da leitura pode acarretar problemas seriíssimospara uma sociedade tal qual a nossa, 

em que o conhecimento tem um valor superlativo, podendo formar pessoascujo intelecto não se 

desenvolva suficientemente para fazer frente aos desafios desse mundo em constante 

transformação e que exige cada vez mais a qualificação, tornando, assim, preocupante o futuro. 

A falta do exercício rotineiro da leitura e do contato com a literatura entre os jovens 

brasileirostornou-se uma preocupação com o atual governofederal, com sua política de 

universalização da educação e da democratização dos bens culturais. Pesquisas apontam que a 

maioria dos adolescentes prefere leituras rápidas que possam proporcionara mera distração, 

podendo não ser uma fonte confiável para se adquirir mesmo conhecimentos específicos.  Roger 

Chartier afirma: “aqueles que são considerados não-leitores leem, mas leem coisa diferente 

daquilo que o cânone escolar define como uma leitura legítima”. (CHARTIER, 1999, p.104). 

O Clube do Livro teve como objetivo principal incentivar os estudantes do Instituto 

Federalde Mato Grosso - campus Confresa, aadquirirem o hábito de leitura, possibilitando o 

acesso às obras consagradas da nossa literatura,contribuindo assim para a formação de 

indivíduos críticos, aptos para o exercício da cidadania e à participação nas riquezas 

econômicas, sociais e culturais, das quais a grande maioria tem sempre estado à margem. 

Nas reuniões semanais,após a leitura coletiva, foram realizadosdebatescom a finalidade de 

estimular a participação nas discussões públicas, aferir e desenvolver a capacidade de 

intepretação e estimular a prática da reflexão. 

No iníciodas atividades já foi possívelconstatar a grave deficiência deleitura, e quanto tal 

prática está cada vez menos presente entre os alunos; mesmo sendo estudantes do ensino médio, 

foi enorme a dificuldade verificada para a interpretação e compreensão dos textos, a despeito da 

brevidade e simplicidade dos mesmos, evidenciando-se assim o enorme desafio para o cultivo 

desse tão necessário hábito. 

No decorrer das atividades, alguns alunos que continuaram a frequentar as reuniões, 

sentiram-se mais à vontade e passaram a participar mais efetivamente das discussões em grupo, 

o que resultou na participação ativa na sala de aula, com a gradativa melhora na interpretação 

dos textos, e a socialização das ideias. 

Consideramos, assim, que o Clube do Livro teve seu objetivo cumprido na instituição, 

contribuindo para a formação de estudantes mais comprometidos com a busca do conhecimento 

e com o próprio desenvolvimento intelectual, tornando-se aptos para a participação ativa na 

sociedade. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No contexto atual, sendo características principais da sociedade a informação e o 

conhecimento, não há como exigir exclusivamente da escola o dever de promover o hábito de 

leitura, nem como restringir tal prática à uma obrigatoriedade escolar, e menos ainda limitando-

a à disciplina de língua portuguesa (ZILBERMAN, 1984).A leitura é um dos principais fatores 

para a constituição dos indivíduos enquanto seres autônomos, além de ser uma via privilegiada 

de acessoaos bens culturais da humanidade; portanto, oferecer estímulos para que se torne uma 

prática cotidiana é primordial para a sua formação, tanto no sentido da cidadania, como 

enquanto direito à participação nas riquezas produzidas pela cultura, contribuindo para a 

educação integral como ser humano, capaz de acessar o mundo do conhecimento por meio do 

desenvolvimento crítico e criativo que a leitura favorece.   
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O projeto Clube do Livro pode contribuir, juntamente com a PROPES e oInstituto 

Federal,campus Confresa, pormeio do incentivo à leitura, para o cumprimento do que está 

estabelecido na Constituição Federal e nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação, como dever 

do Estado eda família, que é o pleno desenvolvimento humano do educando, assim como 

prepará-lo para o exercício da cidadania e qualificá-lo para o mundo do trabalho. 
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Resumo: Os assentamentos têm sido vistos como fenômenos sociais importantes, surgidos 

na década de 1990, pela potencialidade que possuem de contribuir para gerar emprego e 
renda e solucionar os problemas relacionados à pobreza e à exclusão social.Assim sendo, 
procura-se neste estudo conhecer e entender a realidade produtiva e socioeconômica dos 
agricultores familiares do assentamento Boa Esperança no município de Cáceres-MT.Em um 
contexto geral, o assentamento compreende 74 famílias assentadas, com apenas 23 
homologadas pelo INCRA, tendo como base de renda principalmente a pecuária 
leiteira.Observa-se ainda, que apenas dois dos agricultores entrevistados apontam a 
produção de verduras e legumes como fonte de renda à família.Assim, diante do estudo 
realizado no assentamento Boa Esperança, destaca-se a necessidade de práticas 
extensionistas que auxiliem o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas a 
agricultura familiar, resgatando a tradição, tanto no trabalho com a terra, quanto em eu 
modo de vida. 
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Palavras-chave: Atividade agrícola, meio rural, base familiar. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O Estado de Mato Grosso está entre os estado com maior número de assentamentos do 
país. Compreendendo um total de 537 Projetos de Assentamento (PAs) em seis milhões de 
hectares, abrangendo 84.269 famílias, destas, 81,70% estão homologadas pelo INCRA 
(LACERDA, 2014). 

Assentamento é um conjunto de unidades agrícolas independentes entre si, onde 
originalmente existia um imóvel rural pertencente a um único proprietário. Cada lote é 
entregue a uma família sem condições econômicas para adquirir e manter um imóvel rural por 
outras vias. 

Os assentamentos têm sido vistos como fenômenos sociais importantes, surgidos na 
década de 1990, pela potencialidade que possuem de contribuir para gerar emprego e renda e 
solucionar os problemas relacionados à pobreza e à exclusão social. 

De acordo com Wanderley (1999), os agricultores familiares são portadores de uma 
tradição, tanto no trabalho com a terra, quanto em seu modo de vida. Tal tradição inclui uma 
relativa autonomia, e uma organização familiar que compreende, dentre outros aspectos, o 
trabalho da família na propriedade; a produção de alimentos para consumo próprio, a 
produção destinada ao mercado; e uma forma de sociabilidade centrada nas comunidades 
rurais. A estreita relação entre produção e reprodução na agricultura de base familiar faz com 
que a família surja como elemento central das atividades e dos benefícios processados no 
espaço da produção (DORDELLY; BUARQUE; GARCIA, 2002). A agricultura familiar 
ganhou relevância pela valorização do meio rural, pois vem demonstrando a possibilidade de 
unir o rendimento econômico e social colaborando para uma melhoria nas condições de vida. 

Assim sendo, procura-se neste estudo conhecer e entender a realidade produtiva e 
socioeconômicados agricultores familiares do assentamento Boa Esperança no município de 
Cáceres-MT.  

 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 
As atividades do estudo foram realizadas no mês de setembro de 2014, onde no 

primeiro momento conversou-se com o presidente da associação, fazendo-lhe a apresentação 
dos objetivos a serem alcançados com este projeto. Em seguida foi realizada uma visita ao 
referido assentamento para aplicação de questionários. Os mesmos foram estruturados com 
perguntas objetivas e subjetivas referentes ao tipo de atividades produtivas do assentado, 
beneficiamento de matérias primas locais, forma de comercialização dos produtos, 
características da propriedade, como área total, área destinada à agricultura e a pecuária, área 
de reserva legal, se possui funcionários, uso de defensivos agrícolas, se participa de 
programas sociais do governo federal, além das questões socioeconômicas da realidade de 
cada família assentada.  

Este estudo foi norteado pelos princípios qualitativos, tendo caráter descritivo e 
exploratório, como descrito por Gil (1991). 

 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Mediante entrevista prévia, com o presidente da associação dos produtores familiares 
do assentamento Boa Esperança (Cáceres-MT) foi possível observar a falta de uma 
participação assídua dos órgãos responsáveis pela assistência técnica e jurídica, bem como, a 
falta de mobilização e união dos próprios assentados. O mesmo também foi relatado por 
Andrade et. al., (2009), realizando estudos com o assentamento Fazenda Malhada-PE. 

Em um contexto geral, o assentamento compreende 74 famílias assentadas, com 
apenas 23 homologadaspelo INCRA, tendo como base de renda principalmente a pecuária 
leiteira. Nesta perspectiva, o assentamento em conjunto com um laticínio da região firmaram 
parcerias para a produção de leite, sendo disponibilizado pelo mesmo, dois resfriadores aos 
assentados.  

Observa-se ainda, que apenas dois dos agricultores entrevistados apontam a produção 
de verduras e legumes como fonte de renda à família (Figura 1). Este cenário é decorrente de 
uma falta de inserção ao mercado comercial da região, visto que, os produtores alegam 
dificuldades no escoamento de sua produção, muitas vezes sendo realizada por 
“atravessadores” (pessoas que compram o produto do agricultor e às vendem na cidade).  

 
Figura 1. Produção de verduras e legumes no assentamento Boa Esperança, Cáceres-MT.  

 
Um dos problemas enfrentados pelo assentamento é a falta de água, restringido desta 

forma, a atividadeagropecuária e o saneamento básico às famílias. Retratou-se que a maior 
parte da água que abastece o assentamento é proveniente de uma cachoeira sendo distribuída 
através de mangueiras aos assentados. Não há, em nenhum dos lotes, investimentos públicos 
em abastecimento de água. 
 Outra necessidade observada no assentamento e destacada pelas mulheres é a falta de 
assistência técnica e incentivo ao beneficiamento das matérias primas nativas e produzidas. 
Elas alegam que gostariam de realizar cursos profissionalizantes para produção de derivados 
do leite, produtos a base de espécies nativas oriunda do extrativismo como, bolacha e pães de 
cumbaru e babaçu. 
 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Assim, diante do estudo realizado no assentamento Boa Esperança, destaca-se a 

necessidade de práticas extensionistas que auxiliem o desenvolvimento de políticas públicas 
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direcionadas a agricultura familiar, resgatando a tradição, tanto no trabalho com a terra, 
quanto em seu modo de vida. 
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Resumo:  
 

Este projeto consiste em selecionar os pequenos produtores e produtores familiares de 

Cáceres-MT, que vivem nas regiões periféricas da cidade, como o Assentamento do Facão, para que 

este seja multiplicador de uma técnica pouco utilizada na nossa região - Inseminação Artificial (IA) 

em Bovinos. Devido ao pouco conhecimento existente sobre as vantagens da implantação desta 

técnica, a orientação ocorrerá através de um minicurso ministrado por uma aluna do IFMT – Campus 

Cáceres, sob a orientação do professor orientador, no qual esta repassará o conhecimento adquirido no 

Curso de Inseminação oferecido pelos Professores e Médicos Veterinários da Instituição. 

Ciente de que a falta de informação é um dos entraves que “inibe” maior produção, este 

projeto de extensão rural tem como objetivo ampliar a produção desta localidade. Portanto, o 

minicurso não implicou apenas na ofertada instrucional sobre a reprodução de bovinos, mas também 

instruções sobre “outros fatores” capazes de alterar o rendimento da produção, como: alimentação, 

sanidade, manejo, etc. As aulas/palestras foram dinâmicas e o conteúdo ministrado de forma 

consistente, através da utilização de peças do aparelho reprodutor (de frigorífico) e do rebanho da 

escola. 

Diante destes pressupostos, ressaltamos algumas necessidades: desmistificar o conceito da 

inseminação artificial como uma ferramenta cara e de difícil aplicação; estimular os produtores rurais 

a se qualificar; melhorar a produção e produtividade leiteira da região de Cáceres; transformar o perfil 

reprodutivo do rebanho local; melhorar a sanidade e nutrição dos animais e promover a mobilização 

dos produtores a se organizar em grupos produtivos.  

 

 

Introdução  
 

A implantação deste Projeto de Extensão Rural foi de grande valia para produtores 

participantes que fazem da pequena produção leiteira da região de Cáceres - MT, uma vez que 

este visou conhecer os pontos fracos da produção e construir uma alternativa, ou seja, levar 

aos pequenos produtores o conhecimento das técnicas adequadas e corretas de manejo, para 

que estes pudessem ter grandes melhorias e, por conseguinte, grande desenvolvimento em sua 

propriedade. Além de que, este projeto teve como propósito central levar aos pequenos 
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produtores o conhecimento a cerca da Inseminação Artificial, informando-lhes sobre suas 

vantagens, métodos, implantação, manuseio de materiais, melhoria na produção, e muitos 

outros. 

 

Materiais e métodos  

 

O projeto de extensão teve como objetivo melhorar a qualidade e aumentar a 

quantidade dos produtos dos pequenos produtores das redondezas do município de Cáceres – 

MT, em um curto espaço de tempo, isso teria um retorno econômico tanto para os produtores 

como também para a cidade.  

Sendo assim, foram feitas diversas visitas a esses produtores, com o intuito de levar-

lhes gratuitamente informações que não eram disponíveis, tais como: técnicas de manejo, 

sanidade, alimentação, e principalmente a técnica de inseminação artificial em bovinos, que 

tem um papel importantíssimo para a pecuária leiteira e que hoje vem sendo amplamente 

disseminada, tudo por conta do seu grande custo-benefício. 

Foram selecionados os produtores da região da bacia leiteira de Cáceres, assentamento 

do Facão que trabalham com agricultura familiar e pequenos produtores, desprovidos de 

assistência técnica, que tem como principal fonte de renda a produção leiteira. Estes 

produtores foram selecionados através de consulta ao Órgão de Defesa (INDEA), 

Associações, Sindicatos, Prefeitura Municipal e Lacticínio.  

Este público foi mobilizado a se organizar em um estabelecimento central, no qual foi 

instalado o local de aplicação deste projeto. 

A metodologia utilizada foi a modular onde os assuntos foram divididos em partes, 

facilitando a organização dos tópicos. 

 

Primeiro Módulo 

 

Realização de palestras relacionadas à produção leiteira. 

Manejo nutricional; Controle sanitário; Reprodução de bovinos. 

 

Segundo Módulo 

 

Exploração do tema “Inseminação Artificial”, a partir dos conteúdos abaixo citados. Aulas 

práticas sobre: retirada de sêmen do botijão, descongelamento, montagem do aplicador e 

desinfecção dos materiais. 

 

Terceiro Módulo 

 

Trabalho com peças do aparelho reprodutivo da fêmea bovina para demonstração e manuseio, 

para reconhecimento das partes anatômicas; 

Após reconhecimento do aparelho reprodutor, foram oferecidos treinamentos de como 

proceder a passagem de pipeta nas peças de frigorífico, com visualização da “peça” do 

aparelho reprodutor; 

Material de uso na inseminação como botijão, aplicador e sêmen, utilizados na segunda etapa; 

Disponibilização de aulas práticas, caso necessite maior treinamento (aqueles que tiveram 

necessidade). Carga horária de 8 horas. 

 

Quarto Módulo 
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Todos os participantes do projeto de extensão foram encaminhados para o centro de 

treinamento no IFMT de Cáceres, com transporte da instituição e tiveram um período de 

treinamento “em vacas”, para completar o minicurso. Neste módulo, cada produtor teve 

oportunidade de praticar em 16 vacas, oportunizando o contato direto com o ato de inseminar, 

na tentativa de despertar o interesse e a necessidade de aquisição desta técnica. Após este 

treinamento foi feito uma avaliação das atividades e entrevista com os participantes. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

Adotamos métodos de ensino dinâmico, onde todos participantes faziam perguntas sobre o 

tema que estava sendo abordado, e isso exigia grande qualificação dos instrutores. 

Observamos que o minicurso obteve uma aprovação total quanto às notas atribuída aos 

instrutores. Foi dispensada a nota 10 por 75% dos participantes, 16,67% atribuíram a nota 9 e 

por fim 8,33 optaram pela nota 8. Quando questionado os motivos das notas, 41,67% 

atribuíram a qualidade muito boa da condução do treinamento e 33,33% classificaram como 

ótima a condução do projeto. A categorização da qualidade pelo auxilio que os instrutores 

demonstraram figura no patamar de 16,67% e por fim a atenção dispensada pelos instrutores é 

responsável por 8,33% das respostas. As impressões a respeito da qualidade do método 

utilizado para ministrar este minicurso de extensão também obteve uma boa aprovação, 

66,67% dos participantes declararam que o treinamento obteve o conceito Bom e que 33,33% 

obteve a conceituação Ótima, demonstrando a que a metodologia aplicada está condizente 

com os anseios e as impressões dos participantes. De acordo com tudo o que foi repassado no 

minicurso, a maioria dos participantes julgaram a técnica de inseminação artificial em 

bovinos como muito boa e as razões para esta conclusão, foram: melhorar a qualidade do 

leite, fácil implantação, o curso foi bem explicado/formulado, mas a maioria não explicou o 

motivo de tal conclusão. Todos os participantes que concluíram o projeto, responderam ter 

interesse em aprimorar a técnica de inseminação, demonstrando interesse em conhecer melhor 

esta ferramenta de melhoramento genético e de produção. Outro objetivo deste projeto de 

extensão, era estender essa pesquisa para o cotidiano dos participantes do mini curso, ou seja, 

não se tratava apenas de levar as informações para as pessoas, esperava-se fazer com que 

todos os participantes integrassem essas informações em seu modo de manejar sua produção. 

Foi observado que todos os participantes reconhecem a utilidade do mini curso. Quando 

passamos a categorizar, observamos que 58,33% dos participantes identificam o projeto como 

forma de obter conhecimento da técnica e 25% indicou que este treinamento tem a 

possibilidade de trazer benefícios a sua propriedade através dos conteúdos ministrados. Em 

equilíbrio identificamos participantes com interesse real de implantar a técnica em sua 

propriedade e participantes que não responderam. 

 

 

Conclusões 
 

Este projeto se desenvolveu de forma satisfatória, atendendo as expectativas possíveis, sendo 

que toda a programação inicial foi cumprida e os resultados obtidos foram muito satisfatórios. 

O projeto não visou ensinar de forma profissional a técnica de inseminação artificial e sim 

difundir esta forma de reprodução como ferramenta de melhoramento genético e melhoria da 

qualidade de vida do pequeno produtor. Sabemos que esta técnica demanda custos e 

investimentos, no entanto difundimos nestes encontros do projeto a viabilidade de aglutinação 

destes produtores através de associação ou cooperativa, buscando acesso a investimentos 

públicos como financiamento e doações de material genético (sêmen) e materiais de 

760 



inseminação que o Governo Estadual, via Governo Federal disponibilizam para pequenos 

produtores organizados. Ficamos muito satisfeitos por participar de um projeto que 

disponibiliza conhecimento a quem precisa, produtores carentes de conhecimentos básicos da 

produção pecuária e são desprovidos de toda forma de assistência.  
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Resumo: Não há dúvidas de que a música tem um papel muito importante na vida das pessoas, pois, 

como manifestação simbólica ela articula diferentes campos de significação, evidenciando as relações 

sociais, culturais e subjetivas, além de ser um importante modo de expressão/tradução das emoções e 

dos pensamentos. No entanto, a partir da constatação de que a música vem sendo utilizada 

pontualmente em atividades recreativas no cotidiano escolar, (como por exemplo, antes de entrar ou 

sair da sala de aula), tem-se tornado necessário enriquecer as experiências musicais dos alunos 

através de atividades complementares. Como grande parte dos professores da rede de ensino básico 

não possuem formação musical faz-se necessário oferecer os fundamentos básicos para que possam 

atuar com maior responsabilidade. O projeto de extensão “A utilização da música na escola” propõe 

a oferta de um curso para os professores unidocentes
1
 das séries iniciais, visando introduzir os 

fundamentos da Educação Musical numa perspectiva em que a música possa contribuir para o 

enriquecimento de suas atividades em sala de aula.  Com objetivos, como: desenvolver a musicalidade 

dos participantes, incluindo atividades de apreciação musical dirigida; práticas e jogos musicais; 

estimulo a reflexão sobre o papel da música no contexto escolar; a confecção de jogos e instrumentos 

musicais alternativos; bem como o contato com a legislação sobre o ensino de música.  

 

Palavras Chaves: Música, Educação infantil, Escola, Professores unidocentes. 

INTRODUÇÃO 

 Nos dias de hoje, diversos fatores têm interferido no cotidiano escolar, dentre eles o 

acesso facilitado a informação através da internet; a influência das mídias televisivas no estilo 

de vida das pessoas, isso para citar alguns exemplos. A sensação que se tem é de que todas as 

atividades parecem ser mais dinâmicas e interessantes do que as propostas em sala de aula. 

Fenômenos como esses têm exigido da parte dos profissionais da educação estudos constantes 

para atualização de conteúdo e metodologias de ensino. Todas essas mudanças têm 

impulsionado a reflexão no sentido da importância da formação continuada para educadores. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/96 (ver Art.63, III da LDB), diz que 

é responsabilidade dos institutos superiores de educação a oferta de oportunidades de 

formação continuada aos professores em serviço nos níveis de ensino da Educação Básica. 

Profissionais de diversas áreas do conhecimento tem se organizado para cumprir 

minimamente as diretrizes, apesar disso, constata-se certa carência em cursos na área de 

música.  

 Nesse sentido, o presente projeto de extensão propõe formação continuada em 

“Educação Musical”, o projeto busca estimular os professores da rede de ensino básica a 

refletir e reavaliar suas metodologias e práticas diante do contexto escolar em que atuam. 

                                                           
1
  Professores habilitados para atuarem na docência dos anos iniciais de escolarização, dentro de todos os 

componentes curriculares existentes dentro desse nível de ensino. 
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OBJETIVOS  

 O Projeto tem como foco principal promover a formação continuada de professores da 

rede básica de ensino do município de Primavera do leste, por meio de apreciação e práticas 

musicais; conjunto de atividades lúdico-musicais para realização em sala de aula; discussões 

referentes ao papel da música como ferramenta pedagógica; reflexão sobre a importância da 

música no desenvolvimento da criança; confecção de jogos musicais e instrumentos 

alternativos; averiguação sobre a legislação do ensino de música na escola (lei 11.769/2008), 

enfim, oferecer fundamentos musicais para que os professores unidocentes possam se sentir 

capacitados a desenvolverem aulas mais dinâmicas, lúdicas e envolventes. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

 O ensino de música nas escolas brasileiras sofreu influências de diferentes concepções 

pedagógicas em sua trajetória.  Desde que a música deixou de ser conteúdo específico do 

ensino básico, em 1970 quando a Educação Artística passa a fazer parte do currículo escolar, a 

sua utilização tem se centrado principalmente na recreação, animação de datas 

comemorativas, ou seja, pontualmente (música do lanche, música para entrar na sala, música 

para guardar o material etc). Consequentemente houve um enfraquecimento do sentido da 

música na vida das pessoas, bem como sua descaracterização como área de conhecimento 

(CAMARGO, 2009). 

 A Lei 11.769 de 2008, estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas escolas de 

educação básica. A presença da música no currículo escolar enfrenta desafios para sua 

efetivação, pois existe um número reduzido de profissionais especializados, o professor 

unidocentes responsável pela educação infantil e ensino fundamental tem com isso, pouca ou 

nenhuma possibilidade de formação musical. Segundo Teca Alencar de Brito (2003), essa 

ausência de educadores musicalizados é consequência de um sistema educacional que se 

descuidou quase que por completo da formação musical (artística) de toda uma geração. 

 

Nas séries iniciais atuam professores generalistas, os quais devem mediar conteúdos de 

todas as áreas do conhecimento, sendo a música uma dessas áreas. Entende-se que é 

fundamental que esses profissionais possuam uma vivência com os aspectos musicais, 

além de um conhecimento básico e fundamentado dos conteúdos de música a introduzir 

nas suas aulas (GODOY e FIGUEIREDO, 2006). 

 

  Dentro deste cenário observa-se a necessidade de preparar musicalmente os 

professores atuantes nas series iniciais de forma consciente e responsável. É preciso estimular 

o crescimento artístico e musical desses professores, eles precisam conhecer um repertório 

diferenciado, as músicas de “rotina” precisam ser cantadas afinadas.  

 
Sem dúvida há muitas atividades que o professor não músico pode desenvolver com sua 

classe para estimular o gosto pela música; sem dúvida é possível cantar ou tocar mesmo 

que o professor não saiba ler música; sem dúvida ele poderá conduzir o interesse da 

classe na apreciação do ambiente escolar sonoro ou das imediações. Para isso ele não 

necessita  de formação específica, mas apenas de musicalização e  interesse pela 

música, pelos sons. Mas mesmo para isso é necessário que tenha uma sólida orientação 

(FONTERRADA, 1993, p. 72).  

 

  É imprescindível despertar a sensibilidade para a música, dessa maneira poderão 

incentivar seus alunos a ouvirem com atenção, a desenvolverem sua concentração e 
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disciplina, sua criatividade, além da livre expressão por meio de instrumentos e também do 

próprio corpo.  
O principal desafio do professor unidocente hoje, em termos de desenvolvimento de um 

trabalho musical, é a nosso ver a necessidade de articulação entre sua prática educativa 

e as vivências e experiências musicais dos seus alunos, dado que sua formação inicial 

praticamente não lhes oportuniza desenvolvimento nessa área (BELLOCHIO, 2003, 

p.43).  

  

  A presença da música na escola, como ferramenta do ensino, possibilita o 

desenvolvimento da percepção, da cognição, da socialização, como também no auxílio da 

ficção dos diversos conteúdos e matérias escolares. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O projeto “A utilização da música escola” está em desenvolvimento, e nessa primeira 

etapa pudemos verificar que existe uma demanda para formação continuada na área de música 

no município de Primavera do Leste, principalmente na Educação infantil, fato que pode ser 

constatado pela grande procura no ato da inscrição do curso, algumas pessoas não 

conseguiram se inscrever, pois eram apenas 30 vagas. Já com três semanas de curso temos 28 

alunos assíduos. Observamos que as atividades de musicalização são valiosas para esses 

professores, pois fornecem subsídio teórico-prático para ampliação de sua ação docente e que 

existe pouca ou nenhuma formação desse tipo na cidade. É possível identificar, nos 

depoimentos dos participantes do curso que as estratégias didáticas aprimoradas pelo uso de 

músicas são muito atrativas para os alunos. Conforme um das professoras participante do 

curso:  “fiz a roda” tindolele” e meus alunos adoraram, levam a crer que a musicalização na 

sala de aula tende a favorecer o processo de ensino e aprendizagem. 
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RESUMO: O presente trabalho possui como objetivo a vivência do adolescente como Clown (uma 
variação do palhaço) no Programa Saúde da Família (PSF). É de interesse reconhecer que o teatro é 
um meio comunicacional e, que o mesmo acontece a partir de vivências corporais, não somente da 
percepção, mas da autoimagem, sejam por ator do movimento e/ou objeto vivenciado, sendo o 
próprio Clown. A experiência da prática da inclusão do Clown no PSF - Vila Mineira, fazendo uso da 
visita em loco no respectivo posto de saúde pública da cidade de Rondonópolis, esse localizado no 
entorno do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), foi realizada 
pelos alunos, compartes do projeto “Corpo, Comunicação e Teatro Experimental”. Efetuou-se uma 
pesquisa de observação participante. A visita contou com 15 estudantes de Ensino Médio Técnico do 
IFMT, esses com idade entre 14 e 17 anos, tendo como desafio principal “a transmissão de saberes 
adquiridos nas oficinas de teatro experimental” em forma de desempenho do Clown, junto à visita e a 
interação com pacientes em espera de atendimento médico. Os resultados alcançados foram: os 
sorrisos dos doentes, a alegria e disposição do próprio Clown, a receptividade da equipe de saúde e 
também a mobilidade em incluir-se no mundo do Clown, com crianças, adultos e idosos, sendo 
surpreendente a constatação de que adultos e idosos demonstraram extrema participação, o que não 
era a princípio esperado, já que se julga predeterminado que são as crianças o público alvo do clown.  

 

Experiências, Inclusão, Visitas, Clown, Adolescente 

 

 

INTRODUÇÃO 

“A base do teatro é a fusão do ator com o personagem, a identificação 

de um eu com outro eu – fato que marca a passagem de uma arte 

puramente temporal e auditiva (literatura) ao domínio de uma arte 

espaço – temporal ou audiovisual” (ROSENFELD, 2000. p. 21).  

O teatro vai além da ficção, ou seja, o ator não se contenta em ser personagem, ele quer ser o 

mediador entre o cotidiano e a representação teatral, isso por meio da atuação, que requer a 

atribuição de significação a imagem que o corpo do ator estabelece, o que implica na 

transmissão de mensagens entre expectador e ator.  

“A técnica de clown foi desenvolvida como um elemento e uma técnica auxiliar ao trabalho 

do ator” (Wuo, 2009). Isso significa que o ator para representar um personagem, deve antes 

passar por um processo de autoconhecimento, de descobrimento sobre ele mesmo, e é nesse 

contexto que surge o clown para ajudar nesse processo.  

“O clown não representa: ele é o que faz, lembra os bobos e bufões da 

Idade Média. Não se trata de um personagem, ou seja, de uma 

entidade externa a nós, mas da ampliação e dilatação dos aspectos 
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ingênuos, puros, humanos, (como nos clods), portanto, ‘estúpidos’ do 

nosso próprio ser” (BUNIER, 2001, p. 209). 

O ser humano tende a fugir dos seus erros, desastres e fracassos, ainda mais acentuadamente 

na adolescência em que o jovem vivencia o momento de descoberta, tendo o desafio entre a 

infância e a juventude um hiato continuo, perfazendo tarefas mentais muito particulares em 

rumo a anseios de vitórias.  

O objetivo desse trabalho é a vivencia do adolescente como Clown no posto de saúde pública, 

o que se tornou um meio de expressão de arte, e não somente a comunicação necessária e 

devida, mas sim limiares contínuos de pensar no seu eu comunicacional, seu eu artístico, seu 

eu ridículo, em prol a alegria de pessoas sensíveis pelo momento da saúde debilitada.  

 

METODOLOGIA 

A metodologia acontece por meio de observação participante, fazendo uso de artigos, livros, 

documentários e filmes; que servem como baseamento teórico para tais visitas voluntárias 

como clown.  

Marconi e Lakatos (2003, p. 190) definem observação como: “uma técnica de coleta de dados 

para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados aspectos da 

realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos 

que se desejam estudar”.  

Iniciado o projeto de extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 

Mato Grosso - Campus Rondonópolis foi selecionado o número de 20 estudantes do Ensino 

Médio Técnico (Secretariado e Química), que participassem das oficinas de teatro, inclusive, 

tendo como parte do planejamento do curso as práticas vinculadas ao Clown. Em se tratando 

de prática e relação social entre alunos do IFMT e comunidade da Vila Mineira, tiveram-se 

inúmeros indicativos positivos, sendo um deles o convite de ampliação do projeto para outros 

postos de saúde circunvizinhos, tendo mediante a hipótese levantada no inicio do projeto, a 

participação reciproca da comunidade da Vila Mineira/Rondonópolis, seja essa do aluno ou 

da comunidade (outras entidades).  

Assim no avanço das discussões no cerne da oficina chegou-se a possibilidade de estar 

vivenciando as experiências artísticas no PSF da Vila Mineira, apresentando a arte do 

palhaço, esse vulgarmente conhecido pela população. 

Estando no furor da ação o grupo de 15 Clown(s) iniciou seu trabalho com muita alegria, 

interagindo com as crianças e adultos presentes, a fim demonstrar sensibilidade ao momento 

vivido pelos pacientes, por meio de sorrisos, cumprimentos e gestos simples, mas de grande 

importância para proporcionar um momento de descontração diante das circunstâncias.  

O clown incluso no PSF das regiões vizinhas IFMT – Campus Rondonópolis, possibilita a 

inclusão dos adolescentes (seja o aluno do instituto, seja convidado de outras entidades) na 

comunidade, reafirmando o propósito social, humano e fraterno da educação. Com essas 

ações voluntárias é possível praticar os estudos adquiridos durante as oficinas, realizando 

ainda a reflexão sobre essa ação. 

Desse modo, percebe-se que a inclusão do clown no PSF torna o ambiente mais agradável, 

feliz e inundado de sorrisos, principalmente, dos adultos, surpreendendo o próprio imaginário 

popular de que palhaço é para crianças. O que se compara ao artigo “Teatro Clown e 

Hospitalização Infantil: revisão da literatura”:  

"O efeito do brincar contribui para o desenvolvimento sensório-motor 

e intelectual da criança, assim favorece o processo de socialização. Ao 

brincar, a criança libera sua capacidade de criar e reinventa o mundo. 

Durante a hospitalização, jogos e brincadeiras propiciam as melhores 

condições para sua recuperação física e emocional. Nesse sentido, 

diversas formas de expressões artísticas ocorrem em hospitais de 
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diferentes naturezas: desde as clássicas, como teatro, pintura, desenho, 

mímica e contos até a mais recente e atual, o teatro clown." 

(OLIVEIRA, PAIVA e CHIESA, 2013).  

Percebe-se que o presente trabalho, embora semelhante ao artigo citado anteriormente em 

relação aos efeitos desencadeados pela inclusão do Clown, ainda assim não visa somente 

atingir as crianças, mas também os adultos que as acompanham bem como os servidores das 

instituições de saúde.  

Nota-se ainda a atenção e receptividade da equipe de servidores do PSF, num reflexo das 

ações de alegria dos adolescentes como Clown.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Conclui-se que o presente trabalho apresenta os resultados esperados, isto é, proporciona a 

formação de atores e palhaços, além de identificar a presença da arte no cotidiano e a sua 

importância para uma vivência saudável, aperfeiçoando assim as relações interpessoais.  

É possível compreender a relação entre corpo, comunicação e teatro, promover a integração 

do campus com a comunidade e a realização de momentos culturais internos e externos ao 

Campus, uma vez que são realizados treinamentos que precedem todas as visitas.  

Assim as visitas aos PSFs são de grande valia para o bem estar da comunidade, bem como dos 

próprios adolescentes engajados nessa ação voluntária, mediante a realidade muitas vezes 

precária destas instituições públicas do Governo. Desse modo, devido ao fato dos resultados 

obtidos serem os esperados, pode-se afirmar que o desenvolvimento desse trabalho em outras 

localidades é altamente pertinente.  
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Resumo: As plantas medicinais têm sido utilizadas pela humanidade a milhares de anos, e o controle 

de qualidade desse produto deve ser minimamente monitorado. Em Juína funciona a pastoral da 

saúde, que desempenha esse importante papel para a sociedade juinense, logo a realização de um 

aprimoramento no conhecimento científico das agentes da pastoral, é muito importante. Esse projeto 

visa essa capacitação, através de palestras realizadas pelos professores colaboradores, que 

impactará a sociedade positivamente, por tempo indeterminado. 

 

Palavras-chave: Plantas , Popular, Química, Capacitação, Agentes. 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

 Toda sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a 

cerca, que vai lhe possibilitar interagir com ele para prover suas necessidades de 

sobrevivência. Neste acervo, inscreve-se o conhecimento relativo ao mundo das plantas com o 

qual estas sociedades estão em contato (AMOROZO, 1996). 

 Segundo (MARONDIN, 2001), a utilização de plantas para o tratamento da saúde teve 

seu registro em diferentes épocas, e permanece até os dias de hoje fazendo parte da cultura de 

diferentes comunidades populacionais.  Dessa forma, a etnobotânica tem como objetivo o 

estudo das inter-relações planta ser - humano inserido em ecossistemas dinâmicos com 

componentes naturais e sociais, ou simplesmente o estudo contextualizado do uso das plantas 

(ALCORN, 1995).  

 Além de contribuir para o conhecimento científico das espécies vegetais, o estudo 

etnobotânico deve ter como foco, também, a devolução das informações fornecidas pelos 

informantes para sua própria comunidade. Um dos compromissos da etnobotânica é 

compartilhar o conhecimento com quem o gerou, devolvendo o conhecimento gerado e 

contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações estudadas (LIMA, 1996). 

 O conhecimento popular sobre plantas medicinais é o objeto de estudo da etnobotânica, 
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que pesquisa a interação de comunidades humanas com o mundo vegetal. Esses estudos são 

de grande importância para a manutenção da cultura, que além, de combinar conhecimentos 

tradicionais e modernos, permitem melhor investigação dessa flora ainda tão desconhecida. 

(DI STASI, 1996). 

 Como Brasil é uma fonte rica em plantas medicinais e em função das atividades 

farmacológicas apresentadas por estas plantas um grande número de extratos são realizados e 

utilizados na medicina popular contra diversas patologias, mas até o momento apenas uma 

parte deste arsenal terapêutico foi investigado e confrontado frente a literatura científica. ( 

KVIECINSKI, 2008).  

 Segundo (AMOROZO & GÉLY, 1998), as pesquisas com plantas medicinais podem não 

só contribuir para o melhor uso destes recursos pela população, mas também trazer a luz o 

conhecimento de novas e efetivas drogas no combate a diversos males. Assim, catalogar, 

registrar corretamente informações sobre o uso das plantas medicinais, que ocorrem seja na 

flora regional ou nacional, de comprovado valor terapêutico, e fundamental para a fitoterapia 

brasileira (ACCORSI, 1992). 
 

2.- OBJETIVO GERAL 

 

 Contribuir para o aprimoramento do conhecimento químico- farmacológico dos agentes 

da pastoral da saúde da diocese de Juína (Mato Grosso). 

 

2.1. Objetivos Específicos 

 

 Fazer um levantamento in loco das plantas medicinais mais utilizadas pela pastoral.   

 Entrevistar agentes da pastoral da saúde sobre, quais as principais espécies são fornecidas 

a população Juinense, que órgão da planta é utilizado, para combater qual enfermidade, e 

como é preparado esse extrato. 

 Realizar o levantamento bibliográfico químico-farmacológico das espécies mais citadas 

na entrevista. 

 Realizar palestras químicas e a farmacológicas, que possam auxiliar os agentes da 

pastoral da saúde, a ampliar o conhecimento científico das espécies estudadas. 

 Repassar noções básicas a respeito dos métodos analíticos de manuseio de vidrarias, 

utilização adequada das mesmas, melhor forma de lava-las visando a não interferência entre 

diferentes compostos químicos e realizar cálculos químicos de diluição de solução. 
 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Pesquisa in loco 

 

 Inicialmente realizar-se-á uma entrevista com as agentes da pastoral saúde, com a 

finalidade de verificar as principais plantas cedidas a população, bem como partes utilizadas, 

indicação de uso e metodologia de preparo.  

 

2.2. Pesquisas bibliográfica 

 

 Com auxílio de  plataformas on linne,  promover  uma levantamento completo na 

literatura científica, sobre estudos químicos-farmacologicos  já realizados, com as principais 

plantas medicinais citadas na entrevista com as agentes da pastoral da saúde. 

 

2.3. Confrontos de informação popular versus científico 
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 Com posse dos dados fornecidos na revisão da literatura e da entrevista, realizar um 

“confronto” entre o que  está sendo praticado na pastoral da saúde e  o que a literatura revela. 

 

2.4. Retorno à sociedade 

 

 O resultado da pesquisa será repassado as agentes, por meio de palestras e aula prática, 

que serão realizadas em quatro encontros,  nas instalações do instituto Federal de Mato 

Grosso - Juína.  As palestras serão ministradas pela bolsita e os professores envolvidos nesse 

projeto. 

 Sendo que, a primeira, será realizada no início do projeto, com finalidade de informar as 

agentes sobre o projeto e seus objetivos. 

 A segunda palestra ocorrerá imediatamente após as entrevistas, objetivando o repasse 

didático das informações colhidas na pesquisa in loco. 

 Após a revisão da literatura e o confronto entre o saber popular e científico, acontecerá a 

terceira e quarta palestra, que terá enfoque no aprimoramento da linguagem técnica dessas 

agentes e a ampliação dos conhecimentos científico, a respeito das plantas mais utilizadas.  

 

2.5. Demonstração prática dos conhecimentos analíticos e manuseio de vidrarias.    

 Fornecer conhecimento básico de vidrarias volumétrico e noções de diluições, que será 

realizada no laboratório de química do Instituto Federal de Mato Grosso - Juína. 

 

3. IMPACTOS SOCIAIS 

 

 O aprimoramento do conhecimento químico-farmacologico, dos agentes da pastoral da 

saúde da diocese de Juína (Mato Grosso), vai ser replicado aos “pacientes”, que ali, buscam a 

“cura de seus males”, proporcionando assim, um grande e valoroso impacto social a 

sociedade, uma vez que, As agentes da Pastoral da Saúde, atendem em média 30 “pacientes” 

diariamente. 

 

4. RESULTADOS  

 

4.1. Resultados Alcançados 

 

 No presente momento, está sendo realizada a pesquisa in loco, onde já foi possível 

verificar que as principais plantas medicinais comercializadas nesse local, são as coletadas 

na região de Juína -MT, sendo assim, uma pequena porcentagem são adquirida 

comercialmente. 

 As ervas mais procuradas até o momento são as que possuem indicação popular para 

atividade diurética, conforme o quadro 01. 

 
Quadro 01: Relação das plantas mais comercializadas até o presente momento. 

Planta medicinal Quantidade comercialização (período 

17/09/2014 à 01/10/2014) 

Cipó-escada 36 

Cabelo de milho 33 

Cana-do-brejo 33 

Cipó mil homen 27 

Quebra-pedra 27 

Trapoeraba 27 
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Chapéu-de-Couro 24 

Alcachofa 21 

Cáscara-sagrada 18 

Paineira brava 18 

 

 As agentes da Pastoral da Saúde utilizam o senso comum e literaturas etnobotânica para 

fazerem as indicações de manuseio e utilização dessas ervas. 

 

4.2. Resultados esperados 

 

 Possuir uma visão ampla das plantas medicinais comercializadas na pastoral da saúde, 

bem como sua forma de manuseio eindicação . 

 Transmitir informações básicas de medidas analíticas e conhecimento científico sobre 

plantas medicinais, promovendo assim, a população Juinense e região, a ampliação do 

conhecimento, por intermédio das agentes da pastoral da saúde, que segundo esse projeto 

serão multiplicadoras de conhecimento. 
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Resumo: A arte está presente na sociedade em profissões que são exercidas nos mais diferentes 

ramos de atividades, por isso o conhecimento em artes é necessário no mundo do trabalho e faz parte 

do desenvolvimento profissional dos cidadãos. A arte ensina que é possível transformar 

continuamente a existência, que é preciso mudar referências a cada momento, ser flexível. Nessa 

perspectiva o objetivo deste trabalho foi reproduzir no interior do campus Confresa  diferentes obras 

de artes visuais, artistas e movimentos artísticos produzidos em diversas culturas (regional, nacional 

e internacional) e  em tempos diferentes da história para possibilitar à comunidade institucional e 

local uma convivência com as produções visuais, contato sensível, reconhecimento e análise de 

formas visuais presentes na natureza e nas diversas culturas. Já os alunos, além desse contato visual, 

tiveram a oportunidade de conhecer, contextualizar, apreciar e fazer arte com a mediação do 

professor arte-educador. Assim, espera-se a apreensão de que a Arte-Educação, além da expressão e 

cultura também inclui em sua proposta a integração da leitura de uma obra de arte com o fazer 

artístico, na perspectiva de que os alunos e a sociedade vejam arte, entendam o lugar da arte na 

cultura, façam julgamentos sobre suas qualidades e façam arte.  

 

 
Palavras-chave: Educação, Arte, Historicidade, Cultura. 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico, que 

caracteriza um modo particular de dar sentido às experiências das pessoas: por meio dele, a 

pessoa amplia a sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação. Aprender arte envolve, 

basicamente, fazer trabalhos artísticos, apreciar e refletir sobre eles. Envolve, também, 

conhecer, apreciar e refletir sobre as formas da natureza e sobre as produções artísticas 

individuais e coletivas de distintas culturas e épocas. 

Na proposta geral dos Parâmetros Curriculares Nacionais, Arte tem uma função tão 

importante quanto a dos outros conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem. A área 

de Arte está relacionada com as demais áreas e tem suas especificidades. 

A educação em arte propicia o desenvolvimento do pensamento artístico e da 

percepção estética, que caracterizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência 

humana: o aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao realizar 

formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas produzidas por ele e pelos 

colegas, pela natureza e nas diferentes culturas. Esta área também favorece ao aluno 

relacionar-se criadoramente com as outras disciplinas do currículo. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho foi fazer a reprodução no interior do campus 

Confresa IFMT de diferentes obras de artes visuais, artistas e movimentos artísticos 

produzidos em diversas culturas (regional, nacional e internacional) e em tempos diferentes da 

história para possibilitar às pessoas uma convivência com as produções visuais e o contato 
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sensível, reconhecimento e análise de formas visuais presentes na natureza e nas diversas 

culturas. 

 

2 MATERIAL E MÉTODOS  
 

A proposta de trabalho foi inserida nos propósitos da metodologia triangular 

(BARBOSA, 2008) cuja proposta é a base que norteia os parâmetros curriculares de arte no 

Brasil.Sendo assim, a metodologia triangular subsidia sobremaneira este trabalho e o trabalho 

docente no que diz respeito a arte e seu ensino, uma vez que o fazer e o ver é tão importante 

quanto a fundamentação e leitura de imagem. 

Os conceitos básicos da metodologia triangular são: a) conhecer arte: (história da arte) 

possibilitar o entendimento de que a arte se dá num contexto histórico, tempo e espaço; b) 

apreciar arte: (análise da obra de arte) desenvolve a habilidade de ver e descobrir as 

qualidades da obra de arte e do mundo visual que cerca o apreciador. A partir da apreciação 

educa-se o senso estético e o aluno pode julgar com objetividade a qualidade das imagens; c) 

fazer arte: (oficina) desenvolve a criação de imagens expressivas. Os alunos podem tornar-se 

conscientes das suas capacidades de elaborar imagens, experimentando os recursos 

expressivos, as técnicas existentes e a invenção de outras formas de trabalhar a sua expressão 

criadora. 

Nas atividades artísticas deverão estar interligadas os três conceitos do triangulo, 

equilibrando nos processos cognitivos, razão e emoção. 

Assim, foram reproduzidas nos corredores do Instituto Federal de Mato Grosso, 

campus Confresa em Confresa/MT, obras de arte de diferentes épocas e culturas feitas por 

pintores clássicos e renomados. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

O compromisso com a excelência no ensino da arte é parte do compromisso com a 

educação comum e geral e “todas as artes ensinadas atualmente no 2º grau podem ser 

reorganizadas e utilizadas para desenvolver a disposição de apreciar arte” (SMITH, 2008, p. 

100), em função da experiência maior que a arte é capaz de proporcionar. 

Nessa perspectiva, obras do período rupestre, bem como de pintores clássicos como 

Van Gogh, Magritte e Michelangelo (Figuras 1, 2, 3 e 4), estão disponibilizadas nos 

corredores do campus Confresa. 

 

 
 
Figura 1: Bisonte – Arte rupestre                                 Figura 2: Campo de trigo com corvos. Van Gogh 
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Figura 3: Férias de Hegel. Magritte        Figura 4: A criação de Adão. Michelangelo 

 

Conforme Ferraz e Fusari (2009), o significado da arte na educação se dá devido à sua 

função indispensável na vida das pessoas e na sociedade desde os primórdios da civilização, o 

que a torna um dos fatores essenciais de humanização. Os objetos culturalmente produzidos 

despertam em nós diversas emoções e sentimentos, agradáveis ou não aos nossos sentidos e 

ao nosso entendimento. Gradativamente damos formas e sentido às nossas maneiras de 

admirar, gostar, julgar, apreciar e também de fazer as diferentes manifestações culturais de 

nosso grupo social e, dentre elas, as obras de arte. 

 
 

4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Sobre o trabalho desenvolvido percebe-se a importância de se fazer uma prática 

constante de incentivo à leitura, apreciação e do fazer arte no espaço escolarizado, tanto para a 

comunidade institucional, como para a comunidade local. 
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Resumo: Atualmente o uso de drogas tem se tornado motivo de grande preocupação, pois envolve de 

forma devastadora não apenas o usuário, mas toda a sociedade. Este tema ainda é pouco discutido, 

principalmente nas escolas, a qual caracteriza um dos primeiros ambientes a serem frequentados pelo 

indivíduo. Percebe-se ainda, que no âmbito familiar nem sempre este assunto ganha a relevância 

devida, muitas vezes por falta de conhecimento dos pais, ou ainda por não saberem como abordar 

este assunto. Sendo assim, o presente projeto visa orientar alunos, pais e comunidade sobre os riscos 

e consequências ocasionados pelo uso de drogas, bem como fornecer apoio para implantação de 

práticas de enfrentamento a esta endemia social tão grave. Para isso serão realizadas atividades que 

envolvam ativamente os estudantes, bem como a comunidade. Estarão envolvidos no projeto pais, 

alunos do IFMT – Campus Barra do Garças, e alunos da rede pública. As ações a serem realizadas 

foram planejadas de tal modo, que os participantes sejam estimulados a desenvolver um senso crítico 

e reflexivo sobre diversas situações que envolvem o uso de drogas. Dentre as atividades propostas, 

destaca-se: curso de capacitação para pais, confecção de materiais visuais, concursos, teatro e visitas 

às casas de recuperação para dependentes químicos. Espera-se que a realização deste projeto possa 

colaborar para conscientização de nossos estudantes e da comunidade acerca deste tema, e que o 

conhecimento possa ser compartilhado de tal forma, que os envolvidos possam ser capazes de fazer 

escolhas responsáveis quando se encontrarem em situações de risco.  

 

Palavras chave: Drogas, Escola, Comunidade. 
 

 
1.   INTRODUÇÃO  
 

O problema com o uso de drogas não é recente e tem sido discutido mundialmente ao 

longo dos anos. De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil tem aumentado em grandes 

proporções o consumo de drogas, tanto lícitas como ilícitas, sendo que este fato já pode ser 

considerado um dos maiores problemas sociais e de saúde saúde pública em nosso país 

(BRASIL, 2010). Sabe-se ainda que o uso indiscriminado destas substâncias entorpecentes, 

além de causar danos irreparáveis à saúde do usuário, desestrutura famílias e destroem vidas, 

numa perspectiva física, psíquica e social.  

O envolvimento com drogas de maneira geral, nas últimas décadas, vem se intensificando 

em indivíduos muito jovens. A desestruturação familiar, o abandono, a falta de imposição de 

limites pelos pais ou responsáveis, a libertinagem e a própria omissão do Estado na garantia 

de condições fundamentais de vivência digna, permitem que muitos sujeitos ingressem nesse 

mundo ainda na infância e adolescência. 

Desde criança o indivíduo tem a idéia de que o uso de álcool e tabaco é um hábito 

normal, uma vez que estes hábitos são geralmente iniciados dentro de casa e muitas vezes 
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incentivados pelos próprios pais. No entanto, pesquisas apontam que o uso de álcool e tabaco 

principalmente, subsidia e facilita a primeira experiência com drogas ilícitas (REIS & SILVA, 

2009; TAVARESA et al., 2004 ).  

Junta-se a essa gama de predisposições o fato de a adolescência ser um período da vida 

em que ocorrem diversas transformações, as quais vêm acompanhadas de incertezas e 

inseguranças. Nesta fase da vida os sujeitos buscam definir sua identidade, sentindo-se muitas 

vezes estranhos ao seu círculo familiar e até incompreendidos pelas pessoas mais próximas. 

Sentem uma necessidade crescente de interagir, de decidir seu futuro, de começar a assumir 

responsabilidades, além de necessitar conviver com as mudanças biológicas de seu corpo 

(BRASIL, 2012). 

Nesse sentido, a escola deixa de ser apenas um lugar de transmissão passiva de 

conhecimentos e passa a ser um espaço favorável para troca de informações, as quais poderão 

fazer a diferença na vida do jovem. A escola constiuti ainda, um espaço de inclusão social e 

de debate para a construção de conceitos de verdadeira relevância na vida de um cidadão. 

Assim, a escola torna-se um agente promissor para a prevenção ao uso de drogas, envolvendo 

não apenas os alunos que a frequentam, mas também envolvendo toda a sociedade. 

Devemos considerar ainda que a escola é um aparelho ideológico por excelência, um dos 

espaços socializadores mais frequentados pelo individuo ao longo da vida, sendo inclusive de 

frequência obrigatória durante um período. Portanto, este é um lugar propício e privilegiado 

para que sejam tratados assuntos como este, que visam prevenir o contato dos discentes com o 

submundo das drogas.  

 

2.   JUSTIFICATIVA 

 

A cada dia torna-se mais notável o crescente aumento do uso de substâncias 

psicotrópicas. Sendo que existem registros, de um avanço significante no consumo de drogas 

entre os jovens do ensino fundamental e médio, principalmente da rede pública (BRASIL, 

2004; GUIMARÃES, 2007). 

Neste contexto, muitos usuários de drogas têm seu primeiro contato ainda em idade 

escolar. Assim, entendendo a escola como local de discussão e debates sobre temas 

relacionados à saúde, qualidade de vida e hábitos saudáveis, não há como negar a importância 

da escola no que diz respeito a prevenção ao uso indevido de drogas (MOREIRA, et al., 

2006).   

É importante destacar ainda que o município de Barra do Garças está entre os municípios 

mais populosos do estado de Mato Grosso, sendo um município que faz divisa com o estado 

de Goiás, constituindo uma das principais rotas de acesso à diversas cidades. A cidade de 

Barra do Garças também faz fronteira com dois municípios, Pontal do Araguaia-MT e 

Aragarças-GO. 

Considerando isto, sugere-se que a localização geográfica do nosso município pode 

tornar o ambiente mais propício e facilitador ao tráfico de drogas  e ao desenvolvimento de 

hábitos insalubres, tais como o uso de entorpecentes. 

Sendo assim, a importância da realização deste projeto no IFMT-Campus Barra do 

Garças está pautada principalmente na necessidade do desenvolvimento de ações em âmbito 

escolar que visem orientar e conscientizar os jovens sobre o uso de drogas, de modo a garantir 

um diferencial no tratamento do assunto. Desta forma, o Instituto poderá reforçar um papel 

que lhe é característico, educar para a vida. 
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3.  OBJETIVO GERAL 
 

- Orientar pais, alunos e comunidade sobre os riscos e consequências ocasionadas pelo 

uso de drogas. 

 

3.1 Objetivos específicos 
 

- Discutir com os pais dos alunos sobre a problemática do uso de drogas e sobre os 

modos de trabalhar este assunto com os filhos; 

- Discutir com os discentes do IFMT - Campus Barra do Garças e das escolas públicas 

envolvidas sobre o combate e prevenção ao uso de drogas; 

- Estimular os alunos a valorizarem seus potênciais e fortalecerem o vínculo com suas 

famílias; 

- Propor atividades que visem o envolvimento de forma lúdica da comunidade escolar a 

respeito da prevenção ao uso de drogas. 

 

4.  METODOLOGIA  

 

A fim de alcançar os objetivos propostos neste projeto serão desenvolvidas as seguintes 

atividades: 

 

Curso para pais 

 

O curso buscará orientar e auxiliar cerca de 30 famílias quanto à problemática das drogas 

e como este assunto deve ser abordado com os filhos, além disso, serão discutidas 

informações úteis sobre a fase da adolescência, a qual é caracterizada como um período de 

intensa vulnerabilidade. 

 O curso será ministrado por uma equipe treinada da Polícia Militar, que já realiza este 

curso nas escolas da região. Serão realizados cinco encontros, um por semana, e contará com 

certificado para os participantes. A cada encontro, após a discussão do tema, os pais serão 

estimulados a desenvolver um relacionamento mais próximo com seu filho, separando um 

tempo para conversar com ele, dar-lhe atenção e ouvi-lo. Espera-se que as atividades 

desenvolvidas durante o curso possam fortalecer o relacionamento e o vínculo familiar, além 

de aumentar a confiança entre pais e filhos. 

 

Atividades com os discentes do IFMT, discentes da rede pública e comunidade 

barragarcense.  

 

As ações serão desenvolvidas com discentes do IFMT e das escolas da rede pública de 

Barra do Garças e estarão baseadas em uma nova metodologia que está sendo implantada no 

Brasil por meio de uma parceria da ONU (Organização das Nações Unidas) com o Ministério 

da Saúde.  

A metodologia consiste em promover discussões entre alunos em linguagem descontraída 

e acessível, abordando diversos assuntos e situações de stress que podem levar os 

adolescentes a usar drogas (ONU, 2014). As discussões também buscarão promover o 

fortalecimento de fatores de proteção, como o bem estar psicológico/emocional, habilidades 

artísticas e bom relacionamento com os pais, pois tais fatores tornam os alunos menos 

vulneráveis ao uso de drogas e a outros comportamentos negativos. Serão realizadas 

atividades como, por exemplo: Confecção de materiais visuais como cartazes e painéis, 

concursos (frases, desenhos, paródias), produção de documentários, realização de peças 
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teatrais, bate-papo entre alunos e profissionais convidados (Papo Reto), panfletagem nos 

eventos realizados pelo Instituto e visitas às casas de recuperação para dependentes químicos 

do município.  

 

5.   RESULTADOS ESPERADOS 
 

Acredita-se que as informações compartilhadas ao longo do desenvolvimento das atividades 

propostas, irão trazer esclarecimentos acerca das consequências geradas pelo uso de drogas, 

além de subsidiar ações que visem à prevenção. Espera-se que tais informações possam 

colaborar para que os nossos jovens tenham atitudes responsáveis, estimulando-os a 

desenvolverem um senso crítico e reflexivo diante de situações que envolvam o uso de drogas 

e que também se sintam motivados a desenvolver um vínculo mais próximo e afetivo com 

suas famílias.   

Espera-se também colaborar positivamente com a orientação dos pais e da comunidade 

em relação e este problema, o qual tem afetado tão agressivamente as relações sociais em 

nossa região. 
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Resumo: O projeto Biblioteca Mediadora teve como objetivo tornar a Biblioteca do IFMT-

Campus São Vicente, denominada Prof. Renato Simião da Costa, em mediadora entre a 

comunidade e a instituição. Para tanto, foram desenvolvidas primeiramente atividades de 

divulgação da biblioteca, sua estrutura, recursos e atividades disponíveis para a comunidade. 

Em um segundo momento, foi disponibilizado a oferta de duas turmas para cursos de 

informática básica. Como também, de atividades culturais, com apresentação de danças típicas 

e noite de cinema. Contou ainda com a criação do clube do livro, com encontros semanais para 

leitura e discussões de um livro indicado pelo grupo.  O desenvolvimento e acompanhamento 

das atividades foram realizados pelo coordenador do projeto, pelo aluno bolsista e contou com 

a participação da equipe executora, composta por alunos e servidores da instituição. 

 

Palavras Chave: biblioteca, atividades culturais, interação. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Sendo a leitura e a escrita um dos instrumentos de grande relevância para a 

participação na sociedade em que vivemos, entendemos que a biblioteca é também um 

instrumento primordial para o desenvolvimento do individuo. Pois é nesse espaço que 

todos têm a oportunidade de estar em um ambiente estimulador. 

Segundo Silva (1999, p.70), é determinante a experiência adquirida com a 

utilização da biblioteca na escola no sentido de manutenção e do desenvolvimento do 

hábito da leitura e da frequência a bibliotecas ou outros serviços de informação.  

O que percebemos, no entanto, é que não basta ter um espaço se o acesso é 

restrito ou mesmo não é conhecido pela comunidade. As bibliotecas escolares e 

universitárias, tanto nas instituições públicas como nas instituições privadas, são 

espaços restritos aos alunos daquela instituição. As comunidades de forma geral 

desconhecem que podem frequentar, e utilizar dos recursos disponíveis nesses 

ambientes.  

Na biblioteca Prof. Renato Simião da Costa, essa realidade não é diferente.  

Localizada no Instituto Federal de Mato Grosso - Campus São Vicente, conta com uma 

estrutura física e com materiais melhores que muitas bibliotecas dos grandes centros. 

Contudo, os usuários se restringem aos discentes e servidores da instituição, mesmo 

sendo a única biblioteca da localidade.  
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Neste contexto, a implantação do projeto pela Biblioteca Prof. Renato Simião 

da Costa, fez com que toda a comunidade conhecesse e de alguma forma participasse de 

forma direta ou indireta não só das atividades desenvolvidas no decorrer do projeto, mas 

também tiveram a oportunidade conhecer os recursos disponíveis e freqüentar de acordo 

com a necessidade ou interesse. 

 

METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos do trabalho orientaram-se no desenvolvimento 

das ações de execução do projeto. A duração das etapas, ações e atividades do projeto 

foram de seis meses. Para o seu desenvolvimento, primeiramente foi realizado um 

levantamento, um estudo que indicou a população e faixa etária da comunidade local a 

qual pudéssemos atingir com as atividades que foram ofertadas na biblioteca, através do 

projeto de extensão. Posteriormente, foi realizada a divulgação do projeto em toda a 

comunidade local, expondo as atividades que seriam desenvolvidas na Biblioteca do 

IFMT-Campus São Vicente.   

Além das atividades diárias desenvolvidas na Biblioteca, foi ofertado um curso 

de informática básica para a comunidade local. O curso teve duração de 30 dias, 

totalizando uma carga horária de vinte horas. As aulas foram ministradas pelo bolsista, 

que já possuía conhecimentos na área.  

Outra atividade realizada pelo projeto foi à noite de Cinema, com 

apresentações quinzenalmente. O intuito foi de atender os alunos internos da instituição, 

bem como os alunos da Escola Estadual Gustavo Dutra e toda a comunidade local. 

Finalizando as atividades desenvolvidas no decorrer da execução do projeto, 

foram realizadas apresentações artísticas e culturais, apresentações de grupos de danças 

e criação do clube do livro.  

 

                      

  Fonte: Arquivo pessoal                                                        Fonte: Arquivo pessoal 
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Fonte: Arquivo pessoal                                               Fonte: Arquivo pessoal 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Considerando que a biblioteca seja um espaço ativo de informação e incentivo 

ao conhecimento, e visando contribuir de forma significativa com ações e atividades 

que tragam benefício à comunidade local, a implantação do projeto, trouxe a 

comunidade local para dentro da Instituição, dando-lhe oportunidade de conhecer toda a 

estrutura e assim fazendo-os perceber as possibilidades que surgem através do contato 

permanente nesse ambiente, também proporcionou aos discentes e servidores do 

Campus uma vivência maior com a comunidade local. Neste contexto, espera-se que 

toda a comunidade saiba que tem acesso livre à Biblioteca. Espera-se também que tenha 

despertado o interesse e hábito nesse ambiente, bem como o desenvolvimento do hábito 

de leitura e maior participação nas atividades propostas pelos diversos projetos da 

instituição.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O desenvolvimento deste projeto permitiu o acesso livre à biblioteca, a 

informatização e a participação de toda a comunidade em atividades culturais e de lazer. 

Contribuindo com a formação do conhecimento, e assim tornando-os cidadãos 

conscientes de seu papel na sociedade. Além disso, o contato direto da comunidade com 

discentes e servidores do IFMT- Campus São Vicente, espera-se que possa ter 

estimulado o desenvolvimento de pesquisas aplicadas que visem à melhora da qualidade 

de vida da população local. 
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Resumo: A sociedade atual vivencia diversas problemáticas ambientais que afetam diretamente sua 
qualidade de vida. Um desses problemas é a destinação inadequada dos resíduos sólidos, já que, 
aproximadamente, 20% dos resíduos produzidos poderiam ser reciclados, contudo, acabam sendo 
despejados em lixões ou aterros, diminuindo, assim, a capacidade desses locais em um menor tempo. 
Uma possível solução para esta questão é a implantação da coleta seletiva para que os materiais 
coletados possam ser reciclados, diminuindo, assim, a necessidade da busca por matérias
ocasionam a degradação dos recursos naturais, além de diminui
Portanto, este projeto objetiva a implantação da coleta seletiva no Campus Cuiabá 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 
adjacentes. 

 
Palavras-chave: Resíduos sólidos,
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em seu art. 225 que “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida (...)”, impondo ao Poder Público e também à 
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Bela Vista. 

A sociedade atual vivencia diversas problemáticas ambientais que afetam diretamente sua 
problemas é a destinação inadequada dos resíduos sólidos, já que, 

aproximadamente, 20% dos resíduos produzidos poderiam ser reciclados, contudo, acabam sendo 
despejados em lixões ou aterros, diminuindo, assim, a capacidade desses locais em um menor tempo. 
Uma possível solução para esta questão é a implantação da coleta seletiva para que os materiais 
coletados possam ser reciclados, diminuindo, assim, a necessidade da busca por matérias
ocasionam a degradação dos recursos naturais, além de diminuir o abarrotamento de lixões e aterros. 
Portanto, este projeto objetiva a implantação da coleta seletiva no Campus Cuiabá 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 

esíduos sólidos, Coleta seletiva, Sustentabilidade. 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em seu art. 225 que “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

a qualidade de vida (...)”, impondo ao Poder Público e também à 
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Rua Juliano Costa Marques, s/n 

antonio.borromeu@blv.ifmt.edu.br 

A sociedade atual vivencia diversas problemáticas ambientais que afetam diretamente sua 
problemas é a destinação inadequada dos resíduos sólidos, já que, 

aproximadamente, 20% dos resíduos produzidos poderiam ser reciclados, contudo, acabam sendo 
despejados em lixões ou aterros, diminuindo, assim, a capacidade desses locais em um menor tempo. 
Uma possível solução para esta questão é a implantação da coleta seletiva para que os materiais 
coletados possam ser reciclados, diminuindo, assim, a necessidade da busca por matérias-primas que 

r o abarrotamento de lixões e aterros. 
Portanto, este projeto objetiva a implantação da coleta seletiva no Campus Cuiabá – Bela Vista, 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 

A Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em seu art. 225 que “Todos têm 
direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

a qualidade de vida (...)”, impondo ao Poder Público e também à 
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coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 
futuras gerações.” 

Contudo, a sociedade atual vivencia um sistema econômico capitalista, baseado no 
consumismo, no qual, diversos itens são comprados e descartados de forma cada vez 
mais acelerada. De todos os produtos comprados nos Estados Unidos da América 
apenas 1% ainda está em uso e/ou não foi descartado seis meses após sua compra 
(LEONARD, 2007). Inclusive, d
acaba por consumir mais, produzindo uma maior quantidade de resíduos 
(NASCIMENTO, 2007). 

Dessa forma, a disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos mostra
grave problema em grande parte das cida
degradação ambiental e de problemas à saúde pública.

Neste sentido, IBGE (2008) revela que 50,80% dos municípios brasileiros ainda 
dispõem seus resíduos sólidos urbanos em lixões. Cuiabá, capital do estado de Mato 
Grosso, possui um aterro controlado, entretanto, por estar com sua capacidade 
ultrapassada a própria Prefeitura passou a dispor dos resíduos sólidos coletados em 
grandes lixões clandestinos, conforme denúnci

Dentro desta perspectiva, a coleta seletiva, que consiste na separação e recolhimento de 
resíduos descartados (papéis, metais, plásticos, vidros) pós
quantidade de resíduos que seriam descartados em lixões ou aterros, possibilitando o processo 
de reciclagem desses materiais. Além disso, a separação do lixo na origem evita a 
contaminação dos materiais recicláveis diminuind

Este projeto tem como objetivo principal promover práticas sustentáveis dentro da
comunidade do Campus Cuiabá 
circunvizinhos, através da implantação
a geração de renda de catadores de materiais recicláveis
arrecadados. 

 

2. METODOLOGIA 

Primeiramente, será montada uma estrutura com cobertura, no formato de galpão, para 
abrigar os contêineres que receberão os materiais recicláveis. Esta estrutura deverá estar, 
preferencialmente, localizada nas proximidades da 
acesso da comunidade externa.

Será feita uma campanha de arrecadação de garrafas PET entre o público interno da 
instituição, já que este será a matéria
receptores deverão estar abrigados na estrutura coberta para evitar a deterioração dos 
materiais coletados, além de evitar o acúmulo de água da chuva e a consequente proliferação 
de doenças. Serão construídos quatro contêineres que receberão papel, metal, plástico e v

Após a montagem da estrutura de recebimento dos materiais, as campanhas de 
sensibilização à comunidade interna e externa se iniciarão. Palestras serão feitas para a 
comunidade interna e folhetos explicativos serão distribuídos nos bairros circunvizin
Além disso, os presidentes dos bairros Morada do Ouro e Bela Vista serão contactados para 
que possam apoiar e dar publicidade à campanha dentro de sua área de influência.

Haverá, ainda, o estabelecimento de parcerias com cooperativas de catadores de m
recicláveis para que as mesmas possam coletar os resíduos arrecadados.

Também será feita uma gincana dentre os alunos para arrecadação de materiais recicláveis 
com o objetivo de chamar a atenção para o projeto e para estabelecer nos mesmos o hábit
conduzir estes resíduos para a instituição. A turma que conseguir arrecadar mais materiais 

coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e 

Contudo, a sociedade atual vivencia um sistema econômico capitalista, baseado no 
no qual, diversos itens são comprados e descartados de forma cada vez 

mais acelerada. De todos os produtos comprados nos Estados Unidos da América 
apenas 1% ainda está em uso e/ou não foi descartado seis meses após sua compra 
(LEONARD, 2007). Inclusive, de um modo geral quem tem maior poder aquisitivo, 
acaba por consumir mais, produzindo uma maior quantidade de resíduos 

Dessa forma, a disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos mostra
grave problema em grande parte das cidades brasileiras, tornando
degradação ambiental e de problemas à saúde pública. 

Neste sentido, IBGE (2008) revela que 50,80% dos municípios brasileiros ainda 
dispõem seus resíduos sólidos urbanos em lixões. Cuiabá, capital do estado de Mato 

so, possui um aterro controlado, entretanto, por estar com sua capacidade 
ultrapassada a própria Prefeitura passou a dispor dos resíduos sólidos coletados em 
grandes lixões clandestinos, conforme denúncias feitas pela mídia neste ano.

iva, a coleta seletiva, que consiste na separação e recolhimento de 
resíduos descartados (papéis, metais, plásticos, vidros) pós-consumo, pode diminuir a 
quantidade de resíduos que seriam descartados em lixões ou aterros, possibilitando o processo 

lagem desses materiais. Além disso, a separação do lixo na origem evita a 
contaminação dos materiais recicláveis diminuindo os custos com o processo (CCB

Este projeto tem como objetivo principal promover práticas sustentáveis dentro da
comunidade do Campus Cuiabá – Bela Vista, incluindo os moradores de bairros 
circunvizinhos, através da implantação do processo de coleta seletiva, contribui

de catadores de materiais recicláveis através da doação dos materi

Primeiramente, será montada uma estrutura com cobertura, no formato de galpão, para 
abrigar os contêineres que receberão os materiais recicláveis. Esta estrutura deverá estar, 
preferencialmente, localizada nas proximidades da portaria com o objetivo de facilitar o 
acesso da comunidade externa. 

Será feita uma campanha de arrecadação de garrafas PET entre o público interno da 
instituição, já que este será a matéria-prima da estrutura dos contêineres. Inclusive, esses 

everão estar abrigados na estrutura coberta para evitar a deterioração dos 
materiais coletados, além de evitar o acúmulo de água da chuva e a consequente proliferação 
de doenças. Serão construídos quatro contêineres que receberão papel, metal, plástico e v

Após a montagem da estrutura de recebimento dos materiais, as campanhas de 
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recicláveis será premiada com uma confraternização.
 

3. RESULTADOS ESPE

Espera-se que o Campus Cuiabá 
de materiais recicláveis, além de despertar uma consciência ambiental nos alunos, servidores 
e comunidade adjacente à área.
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RESUMO: O Pantanal é uma das maiores extensões úmidas contínuas do planeta e está 

localizado no centro da América do Sul, na Bacia Hidrográfica do Alto Paraguai. Sua área é 

de 138.183 km², com 65% de seu território no estado de Mato Grosso do Sul e 35% no Mato 

Grosso. Constituído por várias unidades de paisagem que compõem um conjunto de habitats, 

com funções múltiplas e complexas. Por sua importância, enquanto santuário ecológico, o 

pantanal foi alçado à categoria de patrimônio nacional, pela Constituição de 1988, que 

estabeleceu a necessidade de leis específicas para proteção dessas áreas e garantia de que a 

utilização das mesmas assegure a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos 

recursos naturais (art. 225 § 4º). O objetivo deste projeto é conscientizar os moradores 

ribeirinhos através de palestras e ações sobre o descarte do lixo produzido por eles e por 

turistas que visitam o pantanal. É preocupante a quantidade de lixo nas margens do Rio 

Paraguai, especialmente nas praias e barrancos abaixo da cidade de Cáceres. Esse lixo não 

é oriundo somente da cidade, grande parte é deixado nas margens por pescadores e turistas 

que muitas vezes por comodidade e falta de educação ambiental, não se preocupam com o 

lixo. Esse lixo permanece nas margens até a próxima cheia do rio que o arrasta para dentro 

do pantanal, causando um enorme dano ambiental em um dos eco sistemas mais belos e  

frágeis do mundo. Através das palestras e ações, levar novamente o nome do Instituto 

Federal de Cáceres – IFMT ao encontro da comunidade. 

 

Palavras-chave: Pantanal, Conscientizar e Preservar. 

 

INTRODUÇÃO: 

 Acreditar na possibilidade de mudança de paradigmas, e lutar para que isso ocorra, 

é uma virtude daqueles que sonham com um mundo mais limpo e justo. Essa crença passa 

pelo descontentamento, em relação à forma como os grupos de pessoas têm se relacionado 

com os demais e com o ambiente. Essa relação tem se demonstrado desequilibrada e 

desumana. O desequilíbrio acontece no momento em que o homem com suas ações 

impensadas agride de forma  cruel a natureza, que nada pode fazer para se defender e ao 

mesmo tempo é desumana pois quando o homem pratica tal ato ele está condenando a sua 

própria espécie. 

Para tanto, é necessário comentar qual a compreensão de meio ambiente e de 

natureza presentes neste projeto. Para isso é imperioso lançar mão dos ensinamentos de 

(Vincent 1995), o autor afirma que o meio ambiente é um sistema que inclui todas as coisas 

vivas e ainda o ar, a água e o solo que constituem seu hábitat e, portanto, a espécie humana é 

parte de uma estrutura extremamente complexa, diversificada e inter-relacionada da qual não 

é possível se divorciar. O autor considera que a natureza é uma categoria social, produzida 

pela história, 

Após estas considerações importa enfatizar que o Pantanal é uma das maiores 

maravilhas do patrimônio natural brasileiro: considerada a área alagável de maior extensão e 

biodiversidade do mundo. A região também é importante, especialmente para o suprimento de 

água, a estabilização do clima, e para a sobrevivência dos povos e comunidades tradicionais 

pantaneiros. 

Tendo em vista sua importância global, o Pantanal foi considerado: “Sitio Ransar”, 

“Patrimônio Mundial da Unesco” e “Reserva da Biosfera”. Títulos que pressupõem uma 

gestão participativa, integrada, e sustentável, que englobe os aspectos sociais, ambientais, 

econômicos e culturais da região. 

Cáceres é uma das portas de entrada do Pantanal e infelizmente também é uma porta 

poluidora, portanto este projeto tem a finalidade de conscientizar em formas de palestras e 

ações as pessoas  que usufruem das margens do rio Paraguai. 

        A área do projeto, conhecida hodiernamente como Pantanal, durante séculos era 
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chamada de lagoa de Xarayes1, é uma região de onde emana beleza e diversidade. Nas 

palavras de (Costa 1999) essa imensa planície inundável foi espaço privilegiado para sonhos 

concebidos sobre uma realidade desconhecida, sendo descrita durante séculos, como a 

Fabulosa laguna de los Xarayes, lugar onde derramavam águas do grande Rio Paraguai. Este 

mito geográfico resistiu até meados do século XVIII. Durante este tempo, Xarayes foi uma 

imagem constante nos relatos dos mapas dos europeus. 

          O descarte de resíduos sólidos é um dos maiores problemas que o homem 

moderno enfrenta no século XXI, várias ações e pesquisas sobre o tema tem sido 

desenvolvidas ao longo dos anos, visando dar um fôlego ao meio ambiente e a maior 

qualidade de vida, principalmente em grandes cidades que por consequência do seu tamanho, 

são também grandes produtoras desses resíduos. 

Esta arena está circundada ao norte pelas Serras dos Parecis, Azul e do Roncador 

(chapadas mato-grossenses); a leste, no Planalto Central (Planalto Brasileiro), com a Serra de 

Maracaju, ao sul pela Serra de Bodoquena e, a oeste, pelos chacos paraguaio e boliviano. 

O Pantanal é constituído por várias fitofisionomias (unidades de paisagem) que 

compõem um conjunto de hábitats. Dentro deste conjunto de hábitats, existem vários tipos 

que embora de tamanho reduzido, constituem ambientes chaves para a manutenção biológica 

do sistema, tais como capões (ilhas circulares de matas mais elevada que a planície 

inundável), cordilheiras (cordões arenosos com altura de 1 a 3 m acima da planície alagável, 

coberta por vegetação de cerrado, cerradão e mata), lagoas permanentes (baías), corixos, 

vazantes, ninhais, etc. As funções destes hábitats são múltiplas e complexas (JUNK & DA 

SILVA, 1997). 

O Rio Paraguai recebe em média 7 toneladas de resídios sólidos ao mês, estimativa 

da Secretária de meio ambiente do estado de Mato Grosso em estudo realizado pela 

Universidade Federal de Mato Grosso em 2010. 
1 - Os Xarayes eram um povo indígena que habitavam as margens do rio Paraguai. 

 

 

METODOLOGIA: 
A primeira semana será destinada a visitas de divulgação do projeto e fixação de 

banners com os horários e locais das palestras. Os locais das palestras serão definidos após a 

visita de ida e todos serão avisados durante a volta ao porto. As palestras deverão começar as 

07:30 (sete horas e trinta minutos) e  terão duração média de 01:30 (uma hora e trinta minutos) 

a 02:00 (duas horas), dependendo da interação do público presente. 

Ao final de cada palestra, será distribuído sacos de lixo de 100 litros a todos os 

participantes, como forma de incentivá-los na prática do recolhimento dos resíduos. 

As visitas serão realizadas com embarcação da instituição, e todos os envolvidos no 

projeto deverão estar devidamente equipados com os materiais de segurança como coletes, 

apitos, chapéus, remos, lanternas e caixa de isopor com gelo e água. O piloteiro deverá estar 

munido de autorização expedida pela marinha (Arraís) e documentação da embarcação. 

Temas a serem abordados nas palestras: 

 

 Descarte e decomposição de resíduos sólidos. 

 Poluição das águas. 

 Sustentabilidade ambiental 

 Pantanal e sua importância a todos. 

 Noções de higiene pessoal 

  

             Como forma de ações educativas, visitaremos praias e barrancos 

pesqueiros, com a intenção de distribuir sacos de lixo e orientar os pescadores e 
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banhistas para que não deixem o lixo nas margens do rio e sempre que visitarem o 

Paraguai criem o hábito de trazer sacolas de lixo para recolher e transportar de volta 

o lixo produzido por eles. 

Nas praias e barrancos de maior movimentação de pessoas instalaremos 

placas educativas com a intenção de orientar as pessoas para não deixarem o lixo nas 

margens do rio. As palestras e ações educativas serão desenvolvidas aos sábados nos 

horários das 07:00 as 11:00 e das 13:00 as  17:00, totalizando 08 horas semanais 

conforme estabelecido pelo edital 056/2014. Em caso de mau tempo ou algum outro 

motivo adverso, as atividades do projeto poderão ser executadas aos domingos nos 

mesmo horários. 

 

IMPACTOS SOCIAIS: 

 

Historicamente, projetos desenvolvidos com populações ribeirinhas, são de 

grande impacto social devido a forma de vida desse grupo de pessoas. O transporte é 

80% fluvial e a informação é uma das últimas preocupações do ribeirinho. Buscar 

uma escola implicaria em transporte e consequentemente em custos com 

combustíveis. É preciso que a instituição vá até eles. Este projeto quer levar o 

conhecimento sobre o perigo que esse tipo de resíduo pode gerar a eles e ao meio 

ambiente que na maioria das vezes é de onde ele tira o seu alimento e o sustento de 

sua família. 

Os turistas também são um público-alvo do projeto, afinal  eles fazem parte 

de um dos segmentos que impulsiona a economia de Cáceres. O turista vem para o 

Pantanal com a intenção de contemplar a natureza e se divertir em pescarias e 

banhos nas praias. Para que possamos atrair cada vez mais turistas é necessário 

manter a casa limpa, afinal ninguém quer pagar para passear na sujeira, comer o 

peixe de um rio poluído e banhar em praias contaminadas. 

O morador de Cáceres e pescador de final de semana também é um  

público-alvo do projeto, pois ele também é responsável por grande parte do lixo 

deixado nas margens do rio, como latas de milho, sacolas plásticas, pilhas, pedaços 

de isopor, etc... 
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Resumo: A criação de aves caipiras atualmente é uma atividade produtiva que oferece 

oportunidade a pequenos produtores, desde que administrada sob os conceitos: 

sustentabilidade, sanidade e integração, desta forma o seguinte projeto tem como objetivo de 

remodelar a avicultura na região de Cáceres - MT, visando que esta é uma região com grandes 

índices de criação de galinhas caipiras de forma empírica, o projeto vem através do campus 

Cáceres servir como unidade demonstrativa de produção aos moradores e criadores aves de 

fundo de quintal do município de Cáceres, bairro Massa Barro e adjacentes. Onde os criadores 

poderão ter ciência e conhecimento de instalações, equipamentos, alimentação e noções de 

manejos sanitário.  

Palavra-chave:  

INTRODUÇÃO 

 A avicultura no estado de mato grosso avançou significativamente a partir dos 

anos 80 com a abertura de fronteiras agrícolas no norte do estado, juntamente com este 

avanço vieram também as migrações sulistas e seus conhecimentos sobre avicultura 

dentro de seus estados. Desde então a avicultura entrou como 2º ciclo de produção, para 

aproveitar e racionalizar a produção de grãos vindas da região.  

Juntamente com essa produção de 2º ciclo vieram também os beneficiadores de 

grãos e também as indústrias frigorificas, o chamado complexo de integração, onde os 

criadores realizam a atividade de criação de aves e os integradores se responsabilização 

pelo suporte técnico, alimentação e consequentemente a compra dos animais quando em 

época de abate.  

A região de Cáceres ficou desprivilegiada com esse desenvolvimento avícola, 

pois devido a sua condição topográfica não possui áreas extensas para a agricultura 

mecanizada, logo também fica difícil a implantação de complexos avícolas devido a 

distância da região produtora de grãos, elemento este de grande relevância no custo da 

produção acabando. Porem a maioria dos moradores deste município mantem a tradição 
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de criação de aves caipiras e seus sinônimos: frango da roça, frango/galinha de capoeira, 

galinha pé duro, galinha nativa de frango índio; aproveitando as peculiaridades de 

moradia, desde a fundação da cidade, onde as casas possuem grandes terrenos, muitos 

moradores urbanos possuem chácara próxima e cidade e o habito do consumo de 

galinha caipira nos pratos regionais: galinha com arroz, frango com pequi, frango 

ensopado. Por esses argumentos faz com que a criação de galinhas seja uma atividade 

tímida porem rentável, ela é constituída de vários pequenos criadores, principalmente 

sob a responsabilidade feminina realizando criações em pequenas quantidades. Que 

normalmente abrange desta a fase reprodutiva até a faze de abate ou postura de ovos.  

Graças a criatividade e a vontade dos agricultores familiares mais velhos em 

preservar o pouco que restou dos saberes e fazeres da avicultura empírica e de 

subsistência, ainda mantem – se na região a criação caipira em confronto com a 

comercialização no mercado “frango e ovo de granja”.  

 Considerando os moradores da cidade de Cáceres, do bairro Massa Barro e 

circunvizinhos do potencial de criação de galinhas caipiras sendo uma atividade de 

subsistência que pode ser rentável, mostrar aos pequenos produtores que a criação de 

galinhas caipiras permitirá que os mesmos tenham um alimento rico em proteína na 

alimentação diária e explicar a utilização de alimentos alternativos como resíduos de 

frutas das refeições na alimentação de galinhas caipiras reduzindo o custo de produção.  

MATERIAL E MÉTODOS 

 Foi realizado um levantamento de criadores de aves caipiras no bairro 

Massa Barro e adjacências.  Após este levantamento foram realizados contatos para 

agendamento de visitas nas comunidades onde foram levantados algumas indagações 

sobre o tipo de criação de cada família da comunidade visitada. Os questionamentos 

foram: 1- Qual o motivo da criação? 2 - Há quanto tempo tem a criação? 3 - Quantos 

animais há dentro da propriedade? 4 – Qual a composição da criação: galo, galinha, 

frangos, frangas e pintinhos. 5 - Existe outras aves na propriedade? Quais? 6 - Qual a 

produção de ovos (diário/semanal ou mensal)? 7 - Qual a idade de abate? 8 - Qual o 

consumo de aves na família? 9 - É realizado alguma vacinação ou manejo sanitário? 

Qual? Qual alimentação é utilizada para as aves? 10 - Qual o espaço (instalação) 

dedicado a sua criação? 11 – Qual a melhor forma de capacitação?.  Após a análise dos 

questionários será realizada um minicurso para os grupos de famílias e a quem de 

interesse, onde serão abordados temas de manejo de galinhas caipiras. No minicurso 

efetuado foi desenvolvido e entregue folders sobre a criação e manejos de galinhas 

caipiras.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os resultados obtidos até o momento foi a aceitação muito positiva do minicurso 

com vasta troca de experiência. Na comunidade de observação, os questionários já 

preenchidos estão condizentes com os dados obtidos com os alunos do 1º ano do Curso 

Técnico em Agropecuária IFMT/Cáceres, nos anos de 2010, 2011, 2012 e 2013, na 

disciplina de Avicultura, ministrada pelo professor Roney, sendo os seguintes 

resultados: A maioria criação de fundo de quintal, tendo a composição de 4 a 50 aves, 

sendo 1 macho para 10 fêmeas figura 1; criação composta de diversificada (com patos, 

marrecos, ganso, galinha de angola, etc.) Figura 2; quanto a incubação são colocados 
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para chocar em torno de 10 14 ovos/ave, eclodem em torno de 08 a 10, sobrevivem até a 

fase adulta aproximadamente de 04 a 06 aves; abate com 18 meses aproximado; 

consumo de ave de 1 a 2 vezes por semana; alimentação com restos de comida, 

vegetais, pastagem e milho, poucos utilizam ração; Instalações rústicas, improvisadas 

(Figura 3 e 4); manejo sanitário caseiro: água com creolina, água com limão; muitas 

dúvidas sobre alguns sinais clínicos de doenças.  

 

Figura 1. relação galo/galinha. Fonte: google imagens. Figura 2. Composição do rebanho. Fonte: Própria. 

 

Figura 3. Instalação. Fonte: Própria.    Figura 4. Instalação. Fonte: Própria. 

Além da pesquisa realizada, foi efetuado na IV SEMATEC/IFMT/Cáceres, um 

minicurso abrangendo toda a sociedade acadêmica ou não. Devido ao fato de que 

haveria um público foi proposto o minicurso de manejos de galinhas caipiras onde foi 

aberto a inscrição para 15 pessoas e teve a participação de 17 pessoas, inclusive com 

participantes fora do munícipio (04 participantes de Poconé, criadores de galinhas 

caipiras na sua comunidade). 

O minicurso abrangeu os seguintes temas dentro do manejo de galinhas caipiras: 

ciclo reprodutivo, sistema de criação de galinhas caipiras, instalações de galpões, 

incubação e seleção de ovos e pintainhos, debicagem, vantagens de uma chocadeira, 

manejos dos ninhos, manejos de pintainhos, seleção de fêmeas e machos para 

reprodução, relação de macho e fêmea, vacinação e alguns manejos de equipamentos. 

Para o auxílio do minicurso foi proposta e entregue uma cartilha para os participantes 

reforçar e compreender melhor o minicurso.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto em andamento está apresentando resultados positivos na comunidade em 

estudo, com boa receptividade e aparentemente dispostos a colaborar com informações e 

disponíveis a possíveis mudanças. 
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Resumo:O presente trabalho é fruto das experiências resultantes do projeto de extensão “Cultura da 

paz: repensando as relações pedagógicas na escola” que teve por objetivo lançar pistas para que se 

pudesse compreender a realidade escolar, superando mitos referentes à violência na escola, ao mesmo 

tempo em que buscava apontar possíveis focos de conflito, propondo alternativas que contribuíssem 

para a construção de uma cultura de paz. Seu público alvo,, tanto no ano de 2012 como no ano de 

2013, foram professores e demais profissionais de educação de escolas públicas municipais e 

estaduais do município de Rondonópolis e seu entorno. Partindo de uma base teórica que compreende 

a violência como um fenômeno social, que se estabelece nas relações entre os indivíduos e com as 

instituições onde eles estão inseridos, o projeto quis apontar as contribuições que a mudança de 

perspectiva em relação ao trabalho pedagógico pode trazer para a superação dos diversos conflitos 

percebidos como violência nas relações entre professores, alunos e demais envolvidos em processos 

educativos. Para tanto, procurou desconstruir uma série de mitos, existentes na instituição escolar, 

que acabam por referenciar o trabalho dos profissionais de educação. Levou-se em consideração 

ainda que a educação deva estar sempre a serviço da problematização e compreensão da realidade e 

voltada à construção da autonomia dos indivíduos sem prescindir da autoridade, mas sempre 

superando as relações onde a tônica seja o autoritarismo. 
 

Palavras-chave: Violência, Educação, Reflexão, Relações pedagógicas 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Refletir sobre as questões relativas à violência requer a compreensão de que a mesma é 

um fenômeno complexo que está inserido na dinâmica das relações sociais. Assim, tem-se que 

ao mesmo tempo em que está arraigada no espectro das relações intersubjetivas, é também 

marcada por forte matiz estrutural, envolvendo questões como a desigualdade social – que 

pode ter em sua origem tanto questões étnicas, como de gênero ou classe. Acrescente-se a 

forte assimetria nas relações entre capital e trabalho no modo de produção capitalista 

contemporâneo – que gera desemprego, precarização do trabalho, e outras ameaças à 

realização profissional –, e obter-se-á um cenário básico para a proliferação de 

comportamentos tidos como violentos – marcados pela alta competitividade, discriminação, 

preconceito e xenofobia, além do não atendimento aos direitos de cidadania. Se tal cenário 

aponta para a violência como fenômeno capaz atingir aos mais variados setores do tecido 
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social, atingindo indiscriminadamente tanto homens como mulheres, nota-se que a escola, e 

as relações interpessoais em seu bojo, não têm como fugir a este contexto. No entanto, 

percebe-se que os profissionais e educadores neste ambiente, muitas vezes pressionados entre 

a falta de estruturas adequadas ao trabalho pedagógico e o marcante desinteresse dos 

estudantes, nem sempre possuem instrumental teórico que lhes permita compreender a grande 

gama de processos e fenômenos que marcam o que se convencionou a chamar hoje de 

violência na escola.  

Sendo assim a proposta de extensão esteve voltada a educadores e outros profissionais 

envolvidos nos processos de ensino e aprendizagem escolar, que estivessem interessados em 

compreender melhor a educação e suas contribuições para a construção de uma cultura da paz. 

Isto porque se pretendia promover a desconstrução dos mitos referentes a antigos e 

ultrapassados paradigmas educativos – destacando a título de exemplo que, entre outras 

questões é necessário: a) um investimento no trabalho coletivo em detrimento de iniciativas 

isoladas e salvacionistas, b) direcionar o trabalho ao estudante concreto e não ao “aluno 

modelo”, c) compreender e acolher a realidade sócio estrutural da qual os estudantes são 

oriundos e não simplesmente assumir como verdade que os problemas da escola têm sua 

origem em famílias desestruturadas. Foi neste contexto que, através de uma metodologia 

dinâmica e participativa, procurou-se oportunizar um espaço de reflexão e maior 

entendimento destas questões. 

 

2.  OBJETIVO GERAL 

Compreender a realidade escolar procurando desconstruir mitos referentes à violência na 

escola ao mesmo tempo em que busca apontar possíveis focos de conflito, propondo 

alternativas que contribuam para a construção de uma cultura de paz. 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analisar e compreender a realidade escolar contemporânea; 

Desconstruir mitos que permeiam os processos de ensino aprendizagem em realidade escolar; 

Compreender a diferença entre conflito e violência; 

Demonstrar a importância do diálogo como forma da resolução de conflitos; 

Problematizar as dinâmicas pelas quais se dá a construção da autoridade; 

Destacar as contribuições da educação para a cultura de paz. 

4. PROBLEMATIZAÇÃO  

A violência vem sendo amplamente debatida nos mais diversos meios: na mídia, nas escolas e 

universidades ou ainda nas conversas informais – onde, na maioria das vezes, acaba 

apresentando-se em sua faceta de senso comum. É importante salientar que a relevância que 

este tema tem adquirido acaba por desembocar em ações, que ora se apresentam como 

adequadas, ora como inadequadas. Neste contexto a escola, como uma das instituições 

promotoras do controle social, está como as demais, inserida no jogo das relações entre 

indivíduos e destes com os grupos a que pertencem, às vezes sendo alvo de comportamentos 

tidos como violentos, outras vezes também ela produzindo e reproduzindo tais 

comportamentos. Assim, é de suma importância que a instituição escolar promova um debate 

mais amplo acerca da violência, buscando chamar para este diálogo todos os envolvidos nos 

processos de ensino aprendizagem. De fato, os profissionais da educação inevitavelmente 

encontram-se em posição privilegiada, não apenas para compreender o tema, mas para tomar 

posição e adotar medidas que podem fazer a diferença entre tornarem-se passivos diante da 
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violência ou atuantes e transformadores da realidade em que se inserem. Por isso, 

compreender de forma mais aprofundada a questão da violência se faz essencial na criação de 

medidas duradouras e acertadas no enfrentamento desta questão social. É desta forma então 

que esta proposta de extensão propor-se-á, não a trazer soluções para o fenômeno da 

violência, nem ao que se convencionou chamar de violência na escola, mas antes, 

problematizar algumas questões necessárias para sua compreensão, buscando o aporte 

científico necessário para desmistificar crenças equivocadas e questionar modelos mentais 

que existem quando o debate gira em torno de tema tão polêmico. Para tanto, o primeiro passo 

é superar a dificuldade em operacionalizar o termo violência, ao mesmo tempo em que 

procura situá-la como processo localizado histórica e socialmente, procurando alcançar o 

significado que ela adquire ao longo da história, nas diferentes culturas, nas relações e 

contextos onde ela ocorre. Por fim, há que se romper com a já cristalizada noção de que a 

violência se opõe à paz. Pelo contrário, as ciências humanas já chegaram ao consenso de que 

o conflito é inerente às relações sociais. Neste sentido, se faz necessária a compreensão de que 

a solução de conflitos pode ocorrer por meio do diálogo e de comportamentos que não 

envolvam necessariamente a agressividade e a violência. Mas, sem deixar de ponderar no fato 

de que a paz não existe sem conflitos. 

5. METODOLOGIA 

 

O curso de extensão ocorreu através de aulas expositivas e dialogadas onde se procurou 

criar um clima de troca e de desenvolvimento interpessoal. A equipe executora não se 

contemplou como a detentora de conhecimentos prontos e acabados, mas pelo contrário, se 

apresentou aberta a partilhar suas experiências de trabalho e de pesquisa junto aos educadores 

que participaram do projeto.  

Este curso de extensão foi ofertado no período da tarde, nas dependências do CEFAPRO - 

Centro de Formação dos Profissionais da Educação Básica do Estado do Mato Grosso, órgão 

da SEDUC (Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso), que está situado na avenida 

Mal. Dutra, nº 971, Centro, tendo salas no segundo e terceiro andar. Tal medida visou garantir 

a facilidade de acesso dos professores provenientes de diferentes escolas espalhadas pela 

cidade de Rondonópolis.  

O curso de extensão teve carga horária de 40 horas distribuídas em 30 horas presenciais 

(10 encontros semanais de 3 horas/aula) e 10 horas para desenvolvimento do projeto de 

intervenção no sentido da promoção da cultura da paz - a partir das discussões apresentadas 

no decorrer do curso. A frequência mínima exigida foi de 80% (oitenta por cento da carga 

horária) e a forma de controle da frequência foi a lista de chamada. A avaliação dos 

participantes teve como base a frequência, a participação e a análise do projeto de intervenção 

elaborado sob orientação da equipe executora. 

O curso contou com o seguinte ementário: Regras e limites; Desenvolvimento moral da 

criança; Aspectos psicológicos e sociológicos da violência; Violência na escola; Bullying; 

Resolução de conflitos (conversar para resolver); Mídia e violência; Autoridade e indisciplina; 

Família e escola; Drogas e educação; Sexualidade e juventude. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O principal impacto social que se esperava eram contribuições para a construção da 

cultura da paz no interior das escolas de onde os professores participantes são oriundos. A 

tônica aqui não era a eliminação dos conflitos, mas a sua resolução de forma dialogada, 

pacífica e solidária. E, a partir daí, a escola que, segundo especialistas, é vista como um dos 
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muitos mecanismos de controle e exclusão social poderá se tornar um mecanismo de inclusão 

e emancipação para os indivíduos. 

A equipe executora acredita que o curso tenha sido um espaço para que os educadores 

pudessem pensar e avaliar as próprias práticas pedagógicas, vendo-se também como 

protagonistas dos processos educativos dos quais fazem parte, contribuindo para a construção 

da autonomia dos estudantes que atendem. Além disso, ao final do curso, a equipe executora 

recebeu das mãos dos cursistas um projeto de intervenção, baseado no que os mesmos 

consideraram como possibilidades, no ambiente escolar, para a criação de uma Cultura da 

Paz. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: 

Curso de formação inicial para o atendimento ao surdo com fundamentos na 

Língua Brasileira de Sinais – Libras - Módulo Básico I - Reitoria 
 

 

Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro
1
 

 

RESUMO 

Diante das demandas sociais e com a necessidade de cumprimento da Lei nº. 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e do Decreto nº. 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, percebe-se a importância de despertar a sociedade para a seriedade do 

movimento inclusivo, no intuito de garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação e 

inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, para o 

atendimento às pessoas com necessidades específicas, promovendo a entrada e permanência destas, 

bem como sua saída com sucesso. Desta forma, o presente projeto propõe a realização do “Curso 

de formação inicial para o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de 

Sinais - Módulo Básico I”, destinado a promover o uso e difusão desta língua para a comunidade 

interna e externa do IFMT/Reitoria, se justificando pela garantia de atendimento adequado e 

igualitário aos sujeitos citados, através de sua missão, assumindo o compromisso com a inclusão 

social, tendo como primeiro passo a construção de uma Política de Inclusão Social via uma 

pedagogia centrada no aluno
2
.
 

Assim, visamos realizar formação continuada de servidores, 

terceirizados e comunidade externa, no intuito de garantir a efetivação das políticas públicas de 

afirmação e inclusão no âmbito do IFMT. A execução do projeto ficará sob a responsabilidade da 

Coordenação de Políticas de Diversidade e Inclusão - CPDI, localizada na Pró-Reitoria de Ensino – 

PROEN, e coordenado pela docente de Libras, Suammy Priscila Rodrigues Leite Cordeiro. 

Palavras Chaves: Libras, inclusão, responsabilidade social e lei. 

 

INTRODUÇÃO 
A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a segunda língua oficial no Brasil, instituída pela 

Lei Nº 10.436 de 24 de abril de 2002, que regulamenta a Língua Brasileira de Sinais, reconhecendo-

a oficialmente como língua, usada pelos surdos brasileiros e pessoas ligadas a comunidade como 

tradutores intérpretes, professores, familiares, amigos, etc., e tendo o Decreto Nº 5.626, de 22 de 

dezembro de 2005, como documento que regula a Lei anterior e em seu Capítulo IV determina 

sobre a responsabilidades das instituições federais quanto ao uso e à difusão da Libras e da Língua 

Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, em todo seu Art. 14º, principalmente em 

sua alínea V, que diz do nosso dever como instituição federal de apoiar, na comunidade escolar, o 

uso e a difusão de Libras entre professores, alunos, funcionários, direção da escola e familiares, 

inclusive por meio da oferta de cursos. além da Lei Nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com 

necessidades específicas e dá outras providências, principalmente seu Capítulo VII que trata da 

acessibilidade nos sistemas de comunicação e sinalização, onde se justifica a realização do projeto. 

Desde a oficialização da LIBRAS no país, percebemos a importância da divulgação e 

formação linguística da língua de sinais em todos os ambientes públicos, com o intuito de promover 

a acessibilidade aos sujeitos surdos, e essa preocupação vai muito além do cumprimento legal da 

legislação vigente, passa pela sensibilização e conscientização da diversidade humana, bem como 

                                                 
1
Docente de Libras do Instituto Federal de Ensino, Pesquisa e Extensão – IFMT, Lotada na Reitoria, Lider e 

participante do Núcleo de Pesquisa sobre Diversidade e Inclusoa: Do Social ao Pedagógico: NID, Mestra em 

Linguística e Coordenadora de Políticas e Diversidade e Inclusão – IFMT, Email: 

suammy.cordeiro@ifmt.edu.br. 
2
 Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT, publicado em 2008. 
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cultural, existente no país, que nos leva a refletir sobre o modo como recebemos e tratamos todo e 

qualquer sujeito que acessa a nossa instituição educacional. 

Para que esse atendimento ocorra de forma efetiva, adequada e que resulte em igualdade de 

tratamento, é imprescindível que nossos servidores sejam capacitados para tal. E quando falamos do 

atendimento especializado ao surdo, entendemos ser de suma importância o contato desses com a 

língua do surdo, a Língua Brasileira de Sinais – Libras, e a cultura que envolve esta comunidade. 

Desta forma, o problema deste trabalho está justamente na falta de capacitação da comunidade 

interna para proporcionar o conforto comunicacional ao surdo. 

Assumindo assim uma aliança com a inclusão social, através da formação continuada para 

os profissionais do Instituto e para a comunidade escolar, já que o curso está ligado à Pró-reitoria de 

extensão, formatamos um curso de 60 horas, desenvolvido de forma presencial no auditório da 

Reitoria, com conteúdos práticos e teóricos, contemplados em 4 (quatro) horas semanais, nas terças 

e quintas, 02 (duas) horas diárias, e se matricularam 34 sujeitos, entre servidores e comunidade 

externa. 
Diante da exigência da Lei, vemos neste projeto a possibilidade de cumprimento desta, 

preparando a comunidade externa e interna do IFMT para o atendimento especializado ao surdo não 

só no âmbito do IFMT, mas em todos os lugares que os participantes tiverem acesso aos surdos. 

A metodologia de pesquisa deste trabalho é descritiva, uma vez que está sendo realizada 

com uma população específica, envolvendo o uso da técnica padronizada de coleta de dados através 

da ferramenta questionário aberto contendo quatro questões citadas acima. A análise dos dados foi 

feita através da abordagem qualitativa. 

Com este ideal, o presente projeto propõe a realização do “Curso de Formação inicial para 

o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de Sinais – Módulo Básico I”, 

com o objetivo de promover a acessibilidade de comunicação na Reitoria, já que é um setor do 

IFMT que lidar não só com servidores, mas com o público em geral, e nesses dois grupos, pode vir 

a existir o sujeito surdo. 

 

PROBLEMATIZAÇÃO 

A oficialização da Libras ocorreu em 2002, e desde então as comunidades surdas do país vem 

lutando por atendimento igualitário e por uma inclusão mútua, ou seja, ele está inserido na 

sociedade e cultura ouvinte, e estas aceitarem e se envolverem com a comunidade e cultura surda e 

a problemática se dá justamente na falta de capacitação dos servidores do IFMT e da sociedade em 

geral para o atendimento adequado ao surdo, que se dá por meio da aprendizagem da sua língua, a 

Libras. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral 

Introduzir fundamentos da Língua Brasileira de Sinais - Libras na Reitoria do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso para dar suporte as ações referentes à Libras e à 

inclusão linguística dos surdos no cidade de Cuiabá e região. 

Objetivos Específicos 

• Garantir o atendimento e tratamento adequados aos surdos; 

• Sensibilizar a comunidade interna e externa; 

• Apoiar o uso e difusão da Libras; 

• Propiciar à sociedade acesso gratuito à qualificação em Libras; 

• Garantir o cumprimento da legislação específica; 

• Sensibilizar a comunidade escolar. 

 

METODOLOGIA 
O curso está sendo desenvolvido de forma presencial no auditório da Reitoria (térreo), 

envolvendo as temáticas específicas, proporcionando avaliação contínua ao longo de todo período 
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de execução do projeto, bem como através de atividades práticas e teóricas (produção de vídeos, 

questionários reflexivos, etc.). 

Contempladas em conteúdos práticos e teóricos que totalizem 60 (sessenta) horas, sendo 4 

(quaro) horas semanais, nas terças e quintas, 02 (duas) horas diárias, como segue: 
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os no curso 34 pessoas, entre servidores da Reitoria e comunidade externa (serviços gerais, 

atendentes, estagiários, alunos, servidores de outros órgãos federais etc.), embora tenhamos ofertado 

40 (quarenta) vagas, sendo 50% deste montante para comunidade interna (servidores da reitoria) e 

externa (comunidade, terceirizados e outras instituições federais) do IFMT, que tiverem o interesse 

de se capacitarem em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. 

Garantimos certificado de participação no curso ao aluno que tiver no mínimo 75% de 

frequência nas atividades presenciais, com carga horária referente à sua presença, emitidos e 

registrados pela Coordenação de Registro e Emissão de Diplomas. 

A metodologia de pesquisa deste trabalho é descritiva, uma vez que está sendo realizada 

com uma população específica, envolvendo o uso da técnica padronizada de coleta de dados através 

da observação das necessidades encontradas na atualidade não apenas de cumprimento de 

legislação, mas de atendimento igualitário à diversidade que tem acesso livre às dependências do 

IFMT. 

Desta forma, pesquisamos na Reitoria, com o Reitor e Pró-Reitores, a necessidade da 

realização do curso, uma vez que precisamos atender às orientações legais, bem como às 

orientações do órgãos federais de controle, que buscam constantemente o cumprimento da Lei, e 

também a premissa da Política de Inclusão Social, que visa uma pedagogia centrada no aluno, 

citada no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do IFMT, publicado em 2008. 

Depois da aprovação e apoio dos gestores, iniciamos a construção do projeto e participamos 

do processo seletivo para projetos de extensão – Pesquisa aplicada, do Edital 

056/2014/REITORIA/PROEX, destinado à servidores e estudantes do IFMT. 

Procuramos um monitor dos Campi para compor a equipe e começamos a divulgar o curso 

através de cartazes xerocados e espalhados em todos os andares e setores da Reitoria. E neste 

processo, contamos com a colaboração dos pró-reitores e chefes de departamentos, tanto na 

divulgação como nos acordos de horário de realização do curso. 

Conteúdo prático 

 Alfabeto Manual 

 Números e Numerais Cardinais e Ordinais 

 Datilologia e seu uso 

 Pronomes Pessoais 

 Pronomes Possessivos 

 Pronomes Demonstrativos 

 Aspectos linguísticos básicos da Libras  

 Fonologia (Parâmetros da Libras) 

  Morfologia (Formação de sinais, pares mínimos, empréstimos linguísticos) 

 Tipos de verbo em Libras 

 Estrutura gramatical – formação de frases simples. 

 Sinais contextualizados 

Conteúdo Teórico 

1. Terminologias 

2. Legislação vigente: 

3. Normas gerais de acessibilidade NBR9050-31052004 

4. Decreto nº 5626 de 22 de dezembro de 2005 

5. Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002 

6. Lei nº 12.319 de 1º de setembro de 2010 

7. Construindo a Escola Inclusiva 

8. História do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil e no mundo 

9. O tradutor intérprete de Libras e a língua portuguesa 

 Terminologias 

 Aspectos biológicos da surdez 
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Iniciamos o curso em Setembro de 2014, tendo o término previsto para início de Janeiro de 

2015. 

 

ANÁLISE DE DADOS 

Nesta etapa da pesquisa, foi realizada a análise e interpretação qualitativa dos fenômenos 

focais de uma população específica, considerando o tempo de três anos que estamos na instituição e 

o pouco tempo disponível para realização deste projeto, uma vez que os sujeitos, prováveis 

inscritos, principalmente os servidores, cumprem 08 (oito) horas diárias de trabalho e, para que o 

projeto se realizasse, seria necessário um acordo com os superiores.  
A análise tem como objetivo organizar e sumariar os dados de tal forma que possibilitem o 

fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação. Já a interpretação tem 

como objetivo a procura do sentido mais amplo das respostas, o que é feito mediante sua 

ligação a outros conhecimentos anteriormente obtidos (Gil, 1999, p. 168).  

 

Também realizamos observação assistemática, uma vez que não houve planejamento e 

controle previamente elaborados. Segundo Kik & Miller (1986), a análise de forma qualitativa 

procura verificar um fenômeno através da observação e análise do mesmo. 

Segundo Alvarez (1991, p.560), a observação é o “único instrumento de pesquisa e coleta de 

dados que permite informar o que ocorre de verdade, na situação real, de fato.”, e segundo (Gil, 

1999, p. 168), a análise tem o objetivo de organizar e sumariar os dados de tal forma que 

possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para investigação.  

 Através da nossa observação e análise dos fatos focais, percebemos a ampla necessidade de 

iniciar o quanto antes um curso voltado para inclusão do surdo e que pudesse propiciar impacto 

social no que diz respeito à formação básica em Libras, através do curso de formação inicial para a 

comunidade escolar propiciando mútua inclusão social, bem como o acesso de comunicação em 

língua de sinais para os surdos que buscarem atendimento na Reitoria ou até mesmo oportunizar a 

socialização de surdos e ouvintes em outros ambientes públicos. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente projeto propôs a realização do “Curso de formação inicial para o atendimento ao 

surdo com fundamentos na Língua Brasileira de Sinais - Módulo Básico I”, destinado a 

promover o uso e difusão desta língua para a comunidade interna e externa do IFMT/Reitoria, se 

justificando pela garantia de atendimento adequado e igualitário aos sujeitos citados. 

A prioridade dada à realização do projeto vai muito além do cumprimento legal da 

legislação vigente, passa pela sensibilização e conscientização da diversidade humana, bem como 

cultural, existente no país, que nos leva a refletir sobre o modo como recebemos e tratamos todo e 

qualquer sujeito que acessa a nossa instituição educacional. 

Desta forma os resultados esperados têm sido alcançados, uma vez que o projeto ainda está 

em realização, pois temos, no âmbito do IFMT, na reitoria, usado e difundido a Libras, preparado os 

servidores, capacitando-os para o atendimento básico e tratamento adequado ao surdo na Reitoria e, 

por fim, o cumprimento das Leis: Lei de Acessibilidade nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000; Lei 

nº 10.436 de 24 de abril de 2002; Decreto nº 5.626, de 22 dezembro de 2005. 

Já temos sido cobrados pelos e sujeitos inscritos a dar continuidade ao curso, com um 

segundo módulo, bem como, iniciar novo módulo básico para capacitar cada vez mais servidores, o 

que demonstra sensibilização efetivada com os sujeitos participantes do curso, e entendemos ser 

esse um resultado positivo da realização do projeto. 
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Resumo: Diante das demandas sociais que se apresentam e com a necessidade de cumprimento 

da Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e do 

Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, percebe-se a importância de despertar a 

sociedade para a seriedade do movimento inclusivo, no intuito de garantir a efetivação das 

políticas públicas de afirmação e inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia de Mato Grosso, para o atendimento às pessoas com necessidades específicas, 

promovendo a entrada e permanência destas, bem como sua saída com sucesso. Desta forma, o 

presente projeto propõe a realização do “Curso de formação inicial para o atendimento ao 

surdo com fundamentos na Língua Brasileira de Sinais - Módulo Básico I”, destinado a 

promover o uso e difusão desta língua para a comunidade interna e externa do IFMT – 

Campus Primavera do Leste, sendo uma iniciativa para o cumprimento destas leis, uma vez 

que esta instituição, através de sua missão, assume um compromisso com a inclusão social, 

tendo como primeiro passo a construção de uma Política de Inclusão Social via uma pedagogia 

centrada no aluno (IFMT, 2008)
1, 

Assim, este projeto visa realizar formação continuada de 

profissionais, bem como de discentes e comunidade externa, no intuito de garantir a efetivação 

das políticas públicas de afirmação e inclusão no âmbito do IFMT. A execução do projeto 

ficará sob a responsabilidade do Núcleo de Atendimento às Pessoas com Necessidades 

Específicas – NAPNE, na pessoa do Intérprete de Libras, e terá o apoio da Coordenação de 

Políticas de Diversidade e Inclusão – CPDI, coordenação da Pró-reitora de Ensino – PROEN.. 

Palavras-chave: Inclusão, Diversidade, Educação, Escola. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

         

A Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) é a segunda língua oficial no Brasil, instituída 

pela Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, usada pelos surdos brasileiros e pessoas 

ligadas a comunidade como tradutores intérpretes, professores, familiares, amigos, etc. 

Desde a oficialização da LIBRAS no país, percebemos a importância da divulgação e 

formação linguística da língua de sinais em todos os ambientes públicos, com o intuito 

de promover a acessibilidade aos sujeitos surdos. 

                                                           
1Plano de Desenvolvimento Institucional do IFMT, publicado em 2008. 
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Com este ideal, o presente projeto propõe a realização do “Curso de Formação inicial 

para o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de Sinais – Módulo 

Básico I”, com o objetivo de promover a acessibilidade de comunicação no Campus 

Primavera do Leste, assumindo assim uma aliança como a inclusão social; através da 

formação continuada para os profissionais do Instituto e para a comunidade escolar. 

       

 

2.  CAMINHOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 
 

O curso será desenvolvido de forma presencial em sala a ser disponibilizada pelo 

Campus, envolvendo as temáticas específicas, contempladas em conteúdo que totalizem 

60 (sessenta) horas, sendo realizadas em 04 (quatros) horas, sendo distribuída em dois 

dias da semana, na segunda-feira e quarta-feira contemplando conteúdos práticos e 

teóricos. 

A abordagem metodológica será através de exposição dialogada, aulas práticas, 

produção de vídeos, situações problema, dinâmicas de grupo, atividades impressas. No 

termino de cada explicação os alunos fazem uma apresentação usando os sinais 

aprendidos e neste momento faço as correções necessárias, para que a sinalização fique 

clara e compreendida através da utilização dos parâmetros da língua de sinais.  

      A avaliação será contínua ao longo de todo período de execução do projeto, bem 

como através de atividades práticas e teóricas (produção de vídeos, questionários 

reflexivos, etc.). 

O público alvo contemplado na apresentação do presente projeto é a comunidade 

interna (servidores e discentes), e externa do campus Primavera do Leste, que tiverem o 

interesse de se capacitarem em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, perfazendo um 

total de 30 (trinta) vagas. O curso de formação inicial para a comunidade escolar 

propiciará a inclusão social, o acesso de comunicação em língua de sinais para os surdos 

que ingressem no Campus, ou até mesmo oportuniza a socialização de surdos e ouvintes 

em outros ambientes públicos. 

O aluno que tiver no mínimo 75% de frequência nas atividades presenciais terá 

direito ao certificado de participação no curso, com carga horária referente à sua 

presença, emitidos e registrados pela Coordenação de Registro e Emissão de Diplomas 

do campus, conforme a Instrução Normativa nº. 03, de 12 de agosto de 2011 do IFMT. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A formação básica em Libras, através do curso de formação inicial para a 

comunidade escolar propiciará a inclusão social, o acesso de comunicação em língua de 

sinais para os surdos que ingressem no Campus, ou até mesmo oportunizar a 

socialização de surdos e ouvintes em outros ambientes públicos. 

Em relação à implementação da educação inclusiva este curso tem a finalidade de 

ensinar a comunidade a comunicar com a comunidade surda, neste contexto a escola, 

sendo espaço singular ao desenvolvimento da aprendizagem de forma sistemática, 

frente ao movimento de inclusão, precisa priorizar o ensino da Libras aos surdos e 

ouvintes como uma das condições para garantir o acesso, permanência e sucesso escolar 

dos mesmos. 

Com a divulgação da LIBRAS, a identidade surda se fortalece e o surdo possui 

mais um aspecto de afirmação da sua identidade, sendo necessário porém, um contato 
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precoce com esta língua, para que ele entenda e se aceite como pessoa surda e que a 

comunidade ouvinte  a cada dia busque o aperfeiçoamento com a Língua Brasileira de 

Sinais. 
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RESUMO: Um dos principais problemas enfrentados atualmente, que compromete o desenvolvimento 

das gerações futuras, é a destinação dos resíduos tecnológicos. Os equipamentos eletroeletrônicos 

são substituídos por modelos mais avançados cada dia mais rápido e em maior quantidade e este 

material se transforma em sucata, em lixo. Ao ser descartado de forma incorreta no meio ambiente 

esses materiais liberam substâncias tóxicas que contaminam os recursos hídricos, o solo e o ar, 

prejudicando a saúde do homem e ambiente. No município de Sorriso, Mato Grosso, esse problema 

não é diferente, havendo carência de uma ação contundente nesse tema, que conscientize e informe a 

população. Em virtude disso, este projeto teve o objetivo de sensibilizar a comunidade para melhor 

difusão sobre a legislação existente e os danos ao meio ambiente do descarte inadequado de resíduos 

tecnológicos e propor algumas medidas efetivas que podem auxiliar no controle e descarte correto 

desses resíduos. Para isso,  foi realizado um levantamento junto às empresas e eletroeletrônicas e à 

comunidade escolar do município de Sorriso sobre a situação dos resíduos tecnológicos no município, 

bem como ações de educação, informação e conscientização da população sobre o tema, por meio de 

palestras, visita in loco e questionário. Ao final, ampliou-se o conhecimento sobre descartes de 

materiais eletroeletrônicos no município de Sorriso, tanto comercial quanto residencial, com vistas à 

melhoria da qualidade de vida da população e do meio ambiente e a conscientização da população 

sobre seus direitos e deveres. 

 

Palavras-chave: sustentabilidade; resíduos; logística reversa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os equipamentos eletroeletrônicos são substituídos por modelos mais avançados cada dia 

mais rápido e em maior quantidade, material este que se transforma em sucata, em lixo. A 

maioria dos fabricantes, importadores e comerciantes perde o controle dos seus produtos 

depois de vendidos e, posteriormente, estes equipamentos tornam-se ameaças ambientais em 

aterros e lixões. Esse tipo de resíduo contém componentes nocivos, como metais pesados, que 

contaminam o solo, o lençol freático e mananciais que abastecem de água a população. 

Quando queimados, estes materiais poluem o ar e seu manuseio inadequado pode causar 

doenças e distúrbios no sistema nervoso (SANTOS, 2012). 

Como resíduo tecnológico ou eletroeletrônico, também chamado de e-lixo, enquadra-se, 

além de computadores e celulares, demais equipamentos de informática, pilhas, baterias, 

televisores, microondas, máquinas fotográficas, lâmpadas fluorescentes, rádios, aparelhos de 

som e DVDs, entre outros (BRASIL, 2010). 

Embora as autoridades já estejam tomando as providencias em relação a este problema 

ambiental estabelecendo dispositivos legais acerca do tema, é importante a conscientização da 

população, pois a maioria das pessoas não sabe qual a destinação correta dar para o resíduo 

que produz. 

Contudo, este trabalho teve como objetivos verificar a percepção ambiental, sensibilizar e 

elucidar a comunidade sobre a importância do descarte correto do resíduo tecnológico, por 

meio de palestras nas escolas; verificar se as empresas têm conhecimento sobre a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, atendem aos dispositivos legais quanto ao descarte e 

reciclagem desses materiais, oferecendo pontos de coleta aos seus consumidores. 

 

2. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

O trabalho foi desenvolvido no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso. O público 

alvo foram estudantes do ensino médio do ensino público e empresas que vendem 

equipamentos eletrônicos.  

Primeiramente foi realizado um contato prévio com as escolas para verificar o interesse 

das mesmas em participar e posterior agendamento das atividades.  

Para o processo sensibilização e elucidação da comunidade sobre a importância do 

descarte correto do resíduo tecnológico as atividades foram divididas em duas etapas. 

Primeiro, no período de outubro a dezembro de 2013, foram realizadas palestras para 

estudantes do ensino médio da rede pública do município. As palestras tiveram duração de 

trinta minutos e foram realizadas na sala de aula de cada turma, com intuito de deixar os 

estudantes mais a vontade para demonstrar sua opinião, estimular a participação dos mesmos 

e estreitar o debate em grupos menores. Ao final da palestra, os alunos foram convidados a 

cantar uma paródia de uma música popular sobre resíduos tecnológicos e foi aberto espaço 

para debate. 

Segundo, foi aplicado um questionário aos estudantes aos estudantes para verificar a 

percepção ambiental nesses dois grupos e se a palestra cumpriu com o objetivo da elucidação 

a respeito do descarte dos resíduos tecnológicos. As questões foram objetivas e versaram 

sobre importância e ameaça ao meio ambiente, desenvolvimento sustentável e geração de 

resíduos. 

No período de fevereiro a março de 2014, foram realizadas visitas em onze empresas do 

município, onde as mesmas foram questionadas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

e a Logística Reversa, através de um questionário composto por cinco questões objetivas e 

espaço para observações. Na empresa, a questionário foi aplicado para pessoa com cargo ou 

função administrativo de chefia, mantendo o mesmo padrão para todas as empresas. 

808 



3. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

O público total das palestras foi de aproximadamente 250 estudantes, cursando entre o do 

1º ao 3º ano do ensino médio, de três escolas públicas do município, dos quais 144 

responderam ao questionário. Destes, 97% consideram o meio ambiente muito importante e 

extremamente importante, sendo apontado como principal causa de ameaça ao meio ambiente, 

em ordem de importância, o desmatamento, a poluição, a geração de resíduos, o crescimento 

populacional e o consumo exagerado de bens e produtos; 60% dos estudantes compreenderam 

o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Porém quando questionados sobre a coleta, geração e destinação dos resíduos 

tecnológicos, cerca de 60% dos estudantes sabem o que são esses resíduos e tem 

conhecimento sobre pontos de coleta no município, mas não demonstram preocupação com o 

destino dado aos objetos obsoletos no momento da compra de um novo, deixando os mesmo 

guardados em casa, na maioria das vezes, pois não sabem como proceder o descarte correto 

desses resíduos.  

Atualmente, muito se tem discutido a respeito da sustentabilidade, existindo um consenso 

sobre a adoção de práticas sustentáveis nas diversas atividades. A definição de 

sustentabilidade foi apresentada no documento intitulado “Nosso Futuro Comum”, também 

conhecido como Relatório de Brundtland (1987): “atendimento das necessidades do presente 

sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem suas próprias 

necessidades” (CMMAD, 1991). A geração do presente é altamente tecnológica, onde o 

consumo de aparelhos eletroeletrônicos cresce a cada dia e com ele a preocupação na 

destinação correta dos equipamentos obsoletos, para que as futuras gerações continuem 

aproveitando o avanço tecnológico, desfrutando de um ambiente saudável. 

Aparelhos com tempo útil de uso cada vez mais curtos somado a design cada vez mais 

modernos tornam crescente a procura por novos equipamentos, aumentando, assim, o volume 

de resíduos tecnológicos, tornando-se rotineiro ver um monitor, uma impressora ou outro 

equipamento jogado em um campo baldio, colocando em risco a saúde de qualquer ser vivo e 

do meio ambiente. Computadores são substituídos em média a cada quatro anos nas empresas 

e cinco anos pelos usuários domésticos, enquanto os celulares são substituídos num tempo 

médio inferior a dois anos (ANDRADE et al., 2013). Entre os jovens que assistiram às 

palestras, cerca de 80% trocaram mais de uma vez seus aparelhos celulares nos últimos dois 

anos. 

Os danos produzidos pela geração e disposição dos resíduos sólidos ultrapassam os 

aspectos socioambientais, alcançando a esfera econômica, em que os prejuízos do descarte 

destes resíduos, sem reaproveitamento ou reciclagem, decorrem da necessidade de extração de 

novas matérias primas (minerais principalmente) e custos envolvidos em toda a cadeia de 

extração, transporte, beneficiamento, sendo que tais atividades estão cada vez mais custosas 

devido à intensa e desenfreada exploração dos recursos, o que demanda desenvolvimento de 

novas tecnologias e busca em locais mais distantes e menos acessíveis (ANDRADE et al., 

2013). 

Em relação às empresas, observou-se que das onze empresas visitadas, oito tinham 

conhecimento sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos e três não tinham conhecimento 

algum sobre o assunto. Porém das oito primeiras, apenas três apresentam ponto de coleta de 

algum tipo de resíduo sólido. 

Também foi questionado á empresa, quanto ao convênio com alguma associação, 

cooperativa ou outra empresa que faça a coleta e/ou destinação de resíduos.  Uma empresa 

apresenta convênio, além das três que apresentam ponto de coleta. 
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Quanto à disposição em se adequar a legislação, dez empresas estão dispostas a investir 

em meio alternativos que possam colaborar para a efetiva realização da logística reversa, 

principalmente por causa do marketing verde associado a essa ação. 

Quanto à orientação para as empresas que ainda não tenham seus pontos de coleta foi 

entregue em material impresso contendo a previsão legal da criação dos pontos de coletas e 

data para a adequação. 

Um dos problemas levantado durante as visitas foi à instabilidade da legislação brasileira 

e a falta de incentivos fiscais para as empresas que aderem à logística reversa. Outro ponto 

levantado foi o município estar distante 500 km da capital, onde se concentram a maioria das 

empresas que fazem esse tipo de coleta, acarretando alto custo de transporte. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos, observou-se que a educação ambiental não avançou com a 

mesma celeridade que os recursos tecnológicos têm avançado, pois apesar de reconhecer a 

importância do meio ambiente, ainda há desconhecimento e falta de sensibilização quanto à 

destinação correta dos resíduos tecnológicos. Nesse sentido, há a necessidade de que políticas 

públicas e programas de educação ambiental abordem de maneira mais prática esse tema, para 

que isso seja inserido no cotidiano e na cultura da população. 

As empresas estão despreparadas para se adequar a legislação, carecendo de informação e 

instrução básicas sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como outros temas 

relativos ao meio ambiente, já que algumas desconhecem as principais bases legais que temos 

no país sobre o tema. 

Estabelecer diálogo sobre o tema é de fundamental importância, uma vez que segundo as 

novas regras, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de certos produtos 

(agrotóxicos e suas embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleo lubrificante e suas embalagens, 

lâmpadas fluorescentes e produtos eletroeletrônicos) passam a ter a obrigação de implantação 

de procedimento para retorno de tais produtos, sendo proibida a destinação junto com o lixo 

comum. 
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Resumo: O Projeto de Extensão “Desenvolvimento de Competências Organizacionais” propõe o 

desenvolvimento de conhecimentos e habilidades básicas indispensáveis à rotina laboral nas 

organizações, possibilitando ao discente o preparo necessário para a execução de suas atividades aos 

discentes, prioritariamente aqueles estagiários do Instituto Federal de Mato Grosso/Campus Cuiabá 

– Cel. Octayde Jorge da Silva. Apresenta como objetivo geral: promover o desenvolvimento de 

conhecimentos e habilidades organizacionais básicas no exercício do estágio remunerado e a 

conscientização das atitudes comportamentais indispensáveis ao mercado de trabalho. Como 

objetivos específicos pretende-se: conscientizar os discentes das atitudes comportamentais 

necessárias ao mercado de trabalho; demonstrar a necessidade do desenvolvimento de competências 

organizacionais aos discentes estagiários; promover cursos de capacitação de rotinas 

administrativas; estimular o trabalho em equipe; e preparar os discentes, principalmente dos cursos 

das áreas de tecnologia, para inserção no mercado de trabalho. A aplicação do projeto será através 

de uma capacitação inicial dividida em 05 módulos e uma palestra, sendo que em cada módulo serão 

trabalhados conceitos e práticas para o desenvolvimento das competências (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) organizacionais básicas. A partir de uma avaliação inicial e parcial, através 

de relatos dos participantes, observa-se que os objetivos estão sendo alcançados, especialmente com 

o despertar de motivação para a continuidade do desenvolvimento das competências, visto as 

necessidades do mercado de trabalho contemporâneo. 

 

Palavras-chave: Capacitação, Competências Organizacionais, Desenvolvimento de Competências. 

  

1. Introdução 
 

 O estágio constitui uma oportunidade de inserção do estudante no mercado de trabalho, 

possibilitando a aquisição de conhecimentos relativos à sua profissão e a aplicação dos conhecimentos 

desenvolvidos nas instituições de ensino nas práticas profissionais. 

Neste contexto, o estágio é de extrema importância para o desenvolvimento profissional e 

acadêmico do discente, porém, em muitas situações o discente é encaminhado ao estágio sem os 

conhecimentos básicos sobre a preparação para o trabalho e as rotinas organizacionais, tais como: 

relacionamento interpessoal, normas de conduta, trabalho em equipe, manipulação de documentos 

administrativos, entre outros. 

Diante do exposto, o projeto propõe o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

básicas indispensáveis à rotina laboral nas organizações, possibilitando ao discente o preparo 

necessário para a execução de suas atividades. 

Assim, tem como objetivo geral promover o desenvolvimento de conhecimentos e habilidades 

organizacionais básicas no exercício do estágio remunerado e a conscientização das atitudes 
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comportamentais indispensáveis ao mercado de trabalho. Para tanto, apresenta como objetivos 

específicos: conscientizar os discentes das atitudes comportamentais necessárias ao mercado de 

trabalho; demonstrar a necessidade do desenvolvimento de competências organizacionais aos 

discentes estagiários; promover cursos de capacitação de rotinas administrativas; estimular o trabalho 

em equipe; e preparar os discentes, principalmente dos cursos das áreas de tecnologia, para inserção 

no mercado de trabalho. 

 Neste sentido, propõe-se uma capacitação inicial dividida em 05 módulos e uma palestra, 

sendo que em cada módulo serão trabalhados conceitos e práticas para o desenvolvimento das 

competências (conhecimentos, habilidades e atitudes) organizacionais básicas, como: trabalho em 

equipe, relacionamento interpessoal, rotinas, documentos e técnicas administrativas, para discentes 

estagiários, visando o melhor desempenho das atividades no ambiente de trabalho e possibilitando o 

aprimoramento e diferencial competitivo no mercado de trabalho. 

 

2. Referencial Teórico 
 

 Atualmente utiliza-se a palavra competência associada à capacidade de resolver problemas, à 

aptidão e a habilidade. Porém, estes aspectos não relevam seu conceito total, e dão conta apenas de 

uma atitude reativa e não contemplam a característica proativa, e mais abrangente, que o conceito 

essencial que assume no ambiente de negócios. 

 Neste sentido, Sparrow e Bognanno (1994) apontam que competência compreende um 

conjunto de atitudes que permitem ao profissional adaptar-se rapidamente a um ambiente cada vez 

menos estável, fazer uso produtivo do conhecimento, e ter uma orientação para a inovação e 

aprendizagem permanentes. Chiavenatto (2000, p. 166) complementa que “competências são aquelas 

características pessoais essenciais para o desempenho da atividade e que diferenciam o desempenho 

das pessoas”. 

 Verifica-se que competência engloba habilidade, mas não se restringe a ela, indo além da 

questão técnica de capacidade de operacionalização. Assim como compreende atitude, mas não se 

restringe a ela, pois pressupõe ação adequada e não simplesmente ação. 

 Chiavenato (2000) observa que competências se dividem em dois grupos em que o primeiro, 

constitui de competências básicas de cada indivíduo, que são aquelas características pessoais 

essenciais para o desempenho da atividade e que diferenciam o desempenho das pessoas; e o segundo 

grupo, envolve as competências exigidas pelas organizações. Neste contexto, as organizações são 

constituídas por pessoas, de modo que essas competências exigidas e incentivadas internamente 

constituem as competências organizacionais, diferenciando as empresas e criando vantagens 

competitivas. 

 O autor aponta que cada funcionário possui um conjunto de competências básicas, adquiridos 

no decorrer de sua vida, e para o desempenho das tarefas organizacionais com excelência, necessita de 

um conjunto de competências básicas. Complementando o autor, Le Boterf (1995), exemplifica 

competências necessárias aos colaboradores nas organizações: saber agir; saber o que e por que faz; 

saber julgar, escolher, decidir; saber mobilizar recursos; criar sinergia e mobilizar recursos e 

competências; saber comunicar; compreender, trabalhar, transmitir informações, conhecimentos; saber 

aprender; trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos mentais; saber desenvolver-se; 

saber engajar-se e comprometer-se; saber empreender, assumir riscos; comprometer-se; ter visão 

estratégica; conhecer e entender o negócio da organização, o seu ambiente, identificando 

oportunidades e alternativas; saber assumir responsabilidades; ser responsável, assumindo os riscos e 

consequências de suas ações e sendo por isso reconhecido.  

 Barney(1991), firma que para que uma competência torne-se uma fonte de vantagem 

competitiva, é preciso que ela seja valiosa e diferenciada. Nesta linha, Prahalad (1997, p. 12), o autor 

prescreve três condições para se identificar uma competência essencial à organização:  
1.Saber se a competência é um conjunto único de habilidades que inclui um 

componente tecnológico e um componente de aprendizagem e se esse conjunto está 

presente nas múltiplas unidades de negócios; 

2.Verificar se outras empresas têm dificuldade para imitar a competência; 

3.Descobrir se competência cria – e se pode ser utilizado em – novas oportunidades 

de negócio. 
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 Considerando esses conceitos, percebe-se que competências são desenvolvidas ao longo do 

tempo, já que engloba três elementos: conhecimento, habilidade e atitude. Assim, Durand (1998) 

enfatiza que o desenvolvimento das competências se dá por meio de aprendizagem individual ou 

coletiva, envolvendo simultaneamente seus três elementos. Isto significa, par ao autor, a assimilação 

de conhecimentos, integração de habilidades e a adoção de atitudes relevantes para um contexto 

organizacional específico ou para obter alto desempenho no trabalho. 

 

3. Metodologia 
 

O projeto propõe a realização de curso de capacitação a discentes, prioritariamente que estejam 

realizando estágio, de todos os cursos e modalidades da Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, 

para o desenvolvimento de competências - conhecimentos, habilidades e atitudes básicas - necessárias 

ao desempenho de atividades em organizações formais (instituições públicas e privadas). 

A aplicação do curso foi planejada com conteúdos e atividades divididas em 05 módulos, com 

duração de 04 horas cada, totalizando 20 horas de curso. Para cada módulo, propõe-se a abertura de 

até duas turmas, em turnos distintos, com capacidade para até 20 participantes em cada turma. Os 

módulos são independentes, porém complementares, dessa forma o discente poderá participar de 

quantos desejarem e for possível. 

A participação dos discentes nos cursos se dará por inscrição, nos moldes previamente 

divulgados, contando com apoio da Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias - DREC, 

visando à ampla divulgação em Cuiabá, visando atender a toda a comunidade local. 

Os discentes serão certificados por módulo, de acordo com sua participação, considerando o 

aproveitamento e o desenvolvimento das atividades propostas durante a realização do curso. Cada 

módulo será realizado em um único dia, em horário corrido. 

  

4. Resultados Parciais 
 

 O projeto prevê a realização de 05 módulos, no período de agosto a dezembro de 2014, sendo 

que nos dois primeiros módulos realizados nos meses de agosto e setembro, foram capacitados 71 

(setenta e um) discentes. 

 Verificou-se a participação de estudantes dos cursos de administração, controle de obras, 

direito, eletrônica, enfermagem, engenharia da computação, informática, secretariado, psicologia e 

serviço social, revelando assim uma diversidade de participantes. 

 

 
 

Figura 1: Participantes do Módulo I 

 

 Neste sentido, trabalhou-se inicialmente o conceito e formas de desenvolvimento de 
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competências, apresentando as competências básicas necessárias nas organizações, com intuito de 

diferenciação e criação de vantagem competitiva no mercado de trabalho. 

 No segundo módulo, discutiu-se o marketing pessoal sob a ótica do desenvolvimento de 

competências, compreendendo os aspectos de postura profissional apropriados e treinamento de sua 

utilização nas organizações. 

 De acordo com o relato dos participantes, percebe-se a importância do desenvolvimento das 

competências, visto que tal aspecto nem sempre é desenvolvido na formação profissional, porém 

exigido no mercado de trabalho. Assim, relatam mudanças comportamentais e mais atenção ao 

comportamento e atitudes, principalmente no ambiente de estágio, que constitui um campo didático-

pedagógico da práxis do trabalho.  

Considerando que o mercado de trabalho contemporâneo é ao mesmo tempo excludente, 

competitivo, porém repleto de oportunidades, as melhores vagas nas melhores organizações são 

ocupadas pelos profissionais que apresentam maior número - e qualidade – de competências. 

 Neste aspecto, não somente as competências técnicas desenvolvidas no processo de formação 

profissional são exigidas, mas também aquelas gerais e básicas na execução de trabalho, 

principalmente os relacionados a liderança e trabalho em equipe. 

 A execução do projeto propõe um passo inicial para o desenvolvimento de competências 

necessárias às organizações, principalmente para despertar nos discentes a motivação para esse 

processo. 

 A avaliação inicial já demonstrou a importância das ações, com resultados práticos relatados 

pelos discentes em seus ambientes de trabalho, justificando e impulsionando a continuidade do 

projeto, constituindo uma contribuição para a missão do Instituto Federal de Mato Grosso: “educar 

para a vida e para o trabalho”.  

 

Agradecimentos 
 

 Agradecemos ao Instituto Federal de Mato Grosso/Campus Cuiabá – Cel. Octayde Jorge da 

Silva pela concessão de duas bolsas, aprovadas através do Edital nº 07/2014, além da disponibilização 

de estrutura física, tornando possível a aplicação do projeto. Agradecemos também à Diretoria de 

Relações Empresariais e Comunitárias – DREC, por todo apoio na execução das ações. 

 

Referências Bibliográficas 
 

BARNEY, J. B. Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, v. 17, n. 

1, 1991. 

 

CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2000. 

 

DURAND, T. Forms of Incompetence. Proceedings Fourth International Conference on Competence-

Based Management. Oslo: Norwegian School Of Management, 1998. 

 

LE BOTERF, G. De la compétence – essai sur un attracteur étrange. In: Les éditions d’organisations. 

Paris: Quatrième Tirage, 1995. 

 

SPARROW, P. R., BOGNANNO, M. Competency Requirement Forecasting: Issues for International 

Selection and Assessment. In : Managing Learning . Edited by Christopher Mabey & Paul Iles. 

London: Rotledge, 1994. 

 

PRAHALAD, C. K. A Competência Essencial. HSM Management, nº 1 mar/abr 1997.  

 

814 



 
 

 

 

 

ENCANTOS DE NATAL: O IFMT CAMPUS CONFRESA 

PROMOVENDO A INTEGRAÇÃO ENTRE CRIANÇAS E JOVENS DO 

TERRITÓRIO ARAGUAIA XINGU 

 

 

 

Michael. A. de A.¹   

Instituto Federal de Mato Grosso, Departamento de 

Ensino, Campus Confresa. 

Endereço: Avenida Vilmar Fernandes, Nº 300 – Setor 

Santa Luzia. 

CEP: 78652-000 – Confresa – Mato Grosso  

E-mail: michael.almeida@cfs.ifmt.edu.br   

 Joyce.K. S. A.² 

E-mail: joyceket.sou.agu@gmail.com 

 

 

 

 

Resumo: Este trabalho é um relato sobre o projeto recital de natal do IFMT Campus Confresa 2013, 

no qual participaram mais de 70 (setenta) discentes com idades entre 7 (sete) e 21 (vinte e um) anos 

de duas instituições de ensino, o IFMT Campus Confresa e a Escola Municipal Vida Esperança. Com 

objetivos de proporcionar a integração de alunos da comunidade externa e o IFMT e difusão das 

produções artísticas musicais, este trabalho de extensão, aproximou a comunidade das produções 

artísticas musicais natalinas ao IFMT. Os ensaios ocorreram separadamente durante os meses de 

Agosto, Setembro e Outubro de 2013. Nos meses de Novembro e Dezembro, os grupos se uniram 

para a conclusão do repertório e a preparação cênica musical dos concertos. Foram realizados dois 

concertos, na qual o coral Infanto-juvenil do IFMT Campus Confresa, apresentou algumas das 

principais obras do repertório natalino mundial para uma população com pouco a produções 

artísticas culturais. 

. 

Palavras-chave: Canto Coral, IFMT Campus Confresa, Produções Artísticas 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As apresentações natalinas realizadas por corais, orquestras e demais grupos de música 

erudita ou popular nos grandes centros proporcionam para os ouvintes oportunidades de 

apreciar e vivenciar as maravilhas desta comemoração de final de ano. No caso da cidade de 

Confresa-MT, especificamente no IFMT, não havia ocorrido evento neste sentido antes de 
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2. O Primeiro concerto ocorreu em Dezembro de 2012, no qual, através da disciplina Artes, o 

professor de música Michael Alves de Almeida, criou o coral com os discentes de terceiro ano 

dos cursos de ensino médio integrado agropecuária e alimentos.  Para o ano de 2013, o projeto 

do recital de natal alçou voos mais altos, proporcionando a integração entre crianças do ensino 

fundamental da Escola Municipal Vida Esperança e discentes do IFMT. Sendo assim, o 

presente trabalho possui como objetivo geral, analisar e relatar as práticas musicais do projeto 

Coral infanto-juvenil do IFMT Confresa 2013, tendo como pontos principais a integração 

social entre crianças da escola municipal e jovens do IFMT e a difusão das produções 

artísticas culturais na cidade de Confresa e no território Araguaia Xingu. 

O projeto do recital de natal 2013, trouxe através da coordenação de extensão a 

integração entre os discentes do ensino médio integrado do IFMT Campus Confresa e as 

crianças de sete aos doze anos da Escola Municipal Vida Esperança. De acordo com Cruz 

1997, o coral  

 

[...] tem como uma das suas riquezas a necessidade de relacionamento com 

o outro. Requer disciplinas, conteúdo e constância, tanto para os ensaios 

quanto para as apresentações. No Entanto, para a criança será uma forma de 

lazer, aprendizado e descobertas (CRUZ, 1997, p.8) 

 

O contato das crianças com o canto coral, o IFMT e as produções artísticas culturais 

locais, proporcionou uma nova visão de ver a escola, no qual inúmeras atividades podem 

acontecer ao mesmo tempo. Um dos pontos observados neste projeto de extensão foi o 

trabalho em equipe que ambos os corais (Coral infantil da escola Vida Esperança e Coral 

Juvenil do IFMT Campus Confresa), desenvolveram durante o tempo que estiveram juntos. 

Conforme Joly 1997, 

 

O trabalho em grupo auxilia o desenvolvimento da personalidade, o respeito 

com o próximo, organização, disciplina, pontualidade, sensibilidade e 

criatividade. Com essas oportunidades a criança estará fundamentando, 

para toda vida, os princípios de sua compreensão musical, de sua 

sensibilização enquanto ser humano e de sua criatividade enquanto artista” 

(JOLY, 1997, p. 10).  

 

 

Além disso, observa-se uma promoção para essas crianças estudarem futuramente no 

IFMT Campus Confresa. 

 

2. O ESPÍRITO DE UNIÃO PREDOMINOU NOS ENSAIOS 

 

 Existe relatos e ditos populares, que o tempo de preparação do natal proporciona nas 

pessoas um espírito de integração e fraternidade entre os povos. No decorrer dos meses de 

Agosto, Setembro e Outubro de 2013, os grupos ensaiavam separados, mas, o espírito de 
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inte

gração e de ansiedade para conhecer quais eram as pessoas que estavam no outro grupo era 

enorme. Uma das estratégias realizadas para controlar essa ansiedade, foi a gravação de 

vídeos. Sendo assim, essas filmagens eram vistas em ambos os grupos e eles tinham a 

oportunidade ver e ouvir como estava acontecendo o trabalho do outro lado.  

 Esses cantores, os personagens principais deste trabalho de extensão, vinham de vários 

lugares do território Araguaia Xingu. Algumas crianças da escola municipal moravam na 

zona rural ou em bairros periféricos da cidade de Confresa. Já os jovens alunos do IFMT 

Campus Confresa, possui suas origens em algumas das principais cidades deste território, 

dentre elas: Porto Alegre do Norte, São Felix do Araguaia, Santa Cruz do Xingu, Alto Boa 

Vista e Outros. Os alunos do IFMT Campus Confresa, havia tido a oportunidade de no ano 

anterior assistir um concerto de natal no campus. Durante os ensaios do ano 2013, o maior 

objetivo deles era proporcionar um melhor concerto natalino do que o do ano anterior. 

 No final do mês de Novembro de 2013, realizamos os primeiros ensaios com os dois 

grupos juntos. Eram aproximadamente 65 coralistas. Esses ensaios ocorreram nas 

dependências do IFMT. Boa parte das crianças, nunca havia chegado perto do IFMT. Ao 

entrar no campus ainda dentro do ônibus, muitos diziam em alto som “Que escola linda e 

grande. Aqui dentro podem entrar até de ônibus”. A reação dos alunos do IFMT foi a melhor 

possível. Eles receberam as crianças com abraços e muito sorriso no rosto. Quando iniciamos 

o aquecimento, foi visível que com apenas três notas eles estavam cientes e deslumbrados 

com a proporção do som que ecoava dentro da garagem do campus.  

 

3.  AS NOITES FELIZES DO IFMT PARA TODA CONFRESA  

 

 Era noite do dia 12 de Dezembro de 2014, o primeiro concerto da série Recital de 

Natal do IFMT Campus Confresa 2013, iria começar. O local escolhido foi a Escola 

Municipal Vida Esperança (escola que as crianças estudavam). Poucos pais, professores e 

pessoas da comunidade escolar participaram deste concerto. Todos os coralistas estavam de 

branco para simbolizar a paz e cantar o natal. A primeira estrofe da música de abertura do 

concerto Novo Tempo de Ivan Lins, saiu com um som trêmulo e com ares de nervosismo. 

Mas, era noite de natal para todos os presentes, os cantores observaram que aquela era a 

oportunidade deles proporcionar para os seus próximos um espetáculo natalino jamais visto 

naquela escola. Ao final deste primeiro concerto, apenas escutamos os aplausos e 

visualizamos os clarões dos feixes de luz das câmeras fotográficas. No dia seguinte, foi a vez 

do IFMT Campus Confresa receber o concerto de natal. 90% do público presente era de 

parentes, amigos ou servidores do IFMT. Era visível no olhar dos coralista a emoção de estar 

participando daquele momento para a produção artística cultural da região. Muitos ex-alunos 

do IFMT Campus Confresa, que havia participado do recital do ano anterior, estavam 

presentes. Ao final do concerto, todos os coralistas se cumprimentaram e receberam inúmeros 

elogios de familiares, amigos e professores do IFMT.   
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos que os principais resultados deste projeto, estão relacionados coma 

difusão das produções artísticas culturais do território Araguaia Xingu e a integração social e 

cultural que os projetos de extensão desenvolvido no campus, promovem na vida das pessoas.  
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Resumo: O presente trabalho é fruto do projeto English 4 Fun que objetiva a sensibilização, 

motivação e formação em Língua Inglesa. Trata da oferta de cursos de idioma, para fins específicos e 

para conversação, para a comunidade escolar, interna e externa do IFMT campus Primavera do 

Leste; e de metodologias de ensino de línguas estrangeiras para professores das redes municipal e 

estadual do município de Primavera do Leste. 

 

Palavras-chave: Ensino de língua estrangeira, Língua Inglesa, Ensino-aprendizagem. 

 

 

1. A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO DE ENSINO 

 

Aprender uma língua significa, de imediato, aumentar a percepção de uma nova cultura, 

ampliando o horizonte como possibilidade de mais uma ferramenta a ser utilizada para 

enfrentar o mercado de trabalho. A língua inglesa, diante a sua importância na comunicação 

universal, possibilita a chance do falante de se engajar, compreender e modificar esse 

ambiente. 

A motivação de learners para o aprendizado tem sido um dos temas mais discutidos em 

eventos acadêmicos e profissionais da área de língua inglesa. São os motivos para acirrado 

debate: 1) insucesso no ensino-aprendizado no ensino regular; 2) a dificuldade na formação 

acadêmica dos profissionais da educação; 3) a tentativa de equilíbrio tempo-estudo para 

aceleração e obtenção de resultados. Enquanto proponentes do trabalho, temos participado de 

vários debates e aprofundado na questão da prática docente e nos caminhos para o sucesso em 

sala de aula. 

Dentre todas as perspectivas pensadas para a temática, apostamos na sensibilização e 

motivação para aprender inglês uma das mais promissoras formas de se alcançar bons 

resultados em sala de aula. Afinal, hoje, a busca pelo aprendizado de línguas tem se dado por 

várias razões, seja: a necessidade do aprendizado devido a uma imersão num contexto em que 

esta língua seja língua-mãe; a busca por necessidades específicas (acadêmicas, profissionais 

etc.); o currículo escolar em que aprendizes são obrigados a aprender; a atração pela cultura 

no entorno dessa língua; a busca por desenvolvimento pessoal, entre muitas outras. O que é de 

essencial importância destacar, é que sempre há um motivo. E se essa motivação não é interna 

ao aprendiz, é externa, e, em ambos os casos deve-se buscar formas e caminhos para que se 

aumente a motivação desses aprendizes. 

A proposta básica do projeto é difundir a ideia e a prática do aprendizado da língua 

inglesa de modo divertido, English 4 Fun. Objetiva-se com o trabalho a sensibilização e 

motivação para se aprender inglês, através do ensino do idioma-alvo e de técnicas para o 

819 



ensino do idioma-alvo para que se possa ajudar alunos e professores a vivenciarem a língua-

alvo por um viés que englobe corpo e língua. A proposta vai ao encontro da garantia do 

direito de aprendizagem de uma língua estrangeira. 

 

2. DA IMPORTÂNCIA À APRENDIZAGEM ENQUANTO POSSIBILIDADE 

 

“Falar de ensino de língua inglesa, como de qualquer outra língua estrangeira (LE), no 

cenário das escolas públicas [...] é, de um modo geral, falar de fracasso, de insucesso, de 

malogro, de frustração, de mal-estar” (COX & ASSIS-PETERSON, 2002). É a partir desses 

apontamentos que pensamos o ensino de língua estrangeira nos espaços públicos e propomos 

nossa atuação. 

Usual e generalizado em cursos e treinamentos para professores, principalmente para 

aqueles em que o grupo de professores é da escola pública, está o ensino/trabalho a partir do 

uso e compreensão das competências e habilidades. Tal movimento tem ganhado fôlego e se 

tornado uma das principais e mais importantes discussões na área da educação. Quando 

trazemos as reflexões advindas desse movimento ao nosso contexto, no caso o do IFMT, no 

qual se prevalece o ensino profissional, esse discurso ganha ainda mais força, e adeptos, e nos 

deixa, de certo modo, aprisionados a uma proposta de ensino, basicamente, de técnicas para o 

trabalho com o texto. Vale destacar, técnicas que não têm a preocupação direta com o 

potencial de aprendizagem e criador de nossos estudantes, de modo a pensar o processo de 

ensino-aprendizagem a partir, e, por vezes, de ações independentes, mínimas e insípidas no 

que diz respeito à produção em língua estrangeira.  

Quando tratamos da aprendizagem de uma língua estrangeira, compreendemos que 

aprender, nesse caso, implica na possibilidade da extensão da percepção do estudante acerca 

de uma nova cultura, em que horizontes maiores e, por vezes, novos, tornam-se ferramenta 

para o trabalho no/e com o cotidiano, seja o mercado profissional, convívio com outras 

pessoas, o estudo etc. Assim como preconizam os PCNs e as Diretrizes Nacionais para 

Educação, a língua-alvo, nesse contexto, deve ser compreendida enquanto possibilidade de 

seu falante engajar-se, compreender e modificar ambiente no qual é falada. E, para se engajar 

e, logo, querer aprender, o estudante precisa conhecer a si e o modo pelo qual aprende.  

Pesquisas em Linguística Aplicada apontam que o movimento reflexivo de estudantes 

sobre o próprio processo de aprendizado os ajuda a obterem resultados mais satisfatórios no 

que diz respeito à produção na língua-alvo (GOH, 2003). Frente a esse desafio de oportunizar 

ferramentas para reflexão de como se aprende e também de estimular a autonomia e a 

motivação de aprendizes de uma língua estrangeira, apresentamos uma das estratégias do 

projeto no que se refere ao uso da língua a fim de sensibilizar, motivar e ampliar o campo 

auditivo dos estudantes para a língua inglesa. Deixamos o crédito de criação da proposta à 

professora Miriam Harue Tsugawa com quem aprendemos a utilizá-la. 

 

3. EXPERIÊNCIAS, NOTAS E CONSIDERAÇÕES 

 

Experiências. O trabalho parte do estudo da percepção das variações fonológicas em 

músicas de língua inglesa. Neste trabalho optamos pelo uso da canção We are young da banda 

norte-americana Fun, com participação da cantora Janelle Monáe, lançada no álbum do grupo 

em 2012 e que se popularizou pelo mundo. No Brasil, por exemplo, chegou a ser 52ª. música 

mais tocada nas rádios (Bill Board, 2012).  

Para a execução da estratégia, o primeiro passo é pedir a atenção dos estudantes à audição 

da música. Após ouvi-la, sem a letra em mãos, os estudantes são questionados acerca de sua 

percepção da música: qual a sua capacidade de reconhecer os sons da língua inglesa?  Ao 

ouvir sem a letra, qual a sua compreensão do texto/assunto? Logo após, de posse da letra e a 
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acompanhando, ouve-se novamente a canção. Ao final, questiona-se: ao ouvir com a letra, 

qual a sua compreensão do texto/assunto?  

A ideia inicial é questionar junto aos estudantes qual o motivo do reconhecimento da 

pronúncia e significado de palavras quando isoladas e o seu não reconhecimento quando 

pronunciadas juntas a outras. É dessa dificuldade inicial que partimos para a apresentação de 

alguns procedimentos de variação fonológica que facilitarão o aprendizado. O primeiro deles: 

 “e” silencioso – todo “e” final é letra, mas não se constitui enquanto som em 

língua inglesa. São exceções: palavras monossilábicas como, por exemplo, be 

/bI/; palavras que terminam em dois “ee” como, por exemplo, fee /fi/. 

Assim, os estudantes são instruídos a riscar todos os “e”s finais da letra da música. 

Destaca-se, que para atividade são utilizados lápis coloridos ou canetinhas, a fim de que se 

distingam os diferentes procedimentos de variação fonológica.  Peguemos o refrão da música 

para análise (Ilustração 1): 
 

Tonight, we are young 

So let's set the world on fire 

We can burn brighter 

Than the sun 

 

Ilustração 1 – “e” silencioso 

 

O segundo procedimento diz respeito ao: 

 “g” final das construções –ang, -eng, -ing, -ong e -ung: assim como o “e” final, 

é letra, mas não é som. Cabe aqui destacar, que não se compreende ele 

enquanto silencioso no final de outras construções, por exemplo, como o que 

ocorre com a palavra big /bɪg/.  Nas terminações –ang e demais, já citadas, a 

pronúncia do “g” se dá da seguinte forma /ŋ/. Tomemos como exemplo: bring 

/brɪŋ/, gang /gæŋ/, song /sɔŋ/. 

De posse de outra cor de lápis, os estudantes são instruídos a riscar todos os “g”s finais 

nas construções -ang, -eng, -ing, -ong e –ung. Na música (Ilustração 2), 

 

Tonight, we are young 

So let's set the world on fire 

We can burn brighter 

Than the sun 

 

Ilustração 2 – “e” silencioso já aplicado e aplicação do “g” silencioso 

 

O terceiro procedimento: 

 junção sonora: toda vez que uma palavra termina em som consonantal e a 

palavra que se segue inicia-se por um som vocálico, há uma junção fonética 

como, por exemplo, o que acontece no português, na famosa cacofonia, com as 

palavras “vi” e “ela” (pronunciada /viela/).  

Agora posse de outra cor de lápis, os estudantes são instruídos a estabelecer uma ligação 

entre as palavras que terminam por consoante às que se iniciam por sons vocálicos. Na música 

(Ilustração 3), 

 

Tonight, we are young 

So let's set the world on fire 
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We can burn brighter 

Than the sun 

 

Ilustração 3 – “e” e “g” silenciosos já aplicados e aplicação do linking 

 

O uso de diferentes cores facilita a materialização daquilo que a linguística aponta como 

movimento de variação fonológica, a qual toda língua é submetida. Neste aspecto, a estratégia 

acaba por estimular a concentração de aprendizes que tem como estilo de aprendizagem 

principal o aspecto visual e facilita a percepção de como se proceder para captar os sons 

daqueles aprendizes que são auditivos. Como apontamos em artigo anterior, “ao sinalizar as 

variações na letra da música, o estudante se atenta a como se deve proceder para ouvi-las. Isso 

facilita a sua compreensão e permite que este consiga, no ato da fala, reproduzir variações de 

modelos já experienciados e, até mesmo, produzir novas construções” (SIQUEIRA& LOPES, 

2014). 
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Resumo: São diversos os desafios enfrentados pelo pequeno produtor, praticante da agricultura 

familiar neste país. Em diversos debates sobre a importância da agricultura familiar, o caráter social 

envolvido na questão, a falta de apoio e de políticas públicas são aspectos constantemente abordados, 

pois é grande a expectativa daqueles que a defendem e sabem da sua importância na consolidação da 

tão sonhada “Soberania Alimentar”. Este trabalho visou oportunizar a vivência profissional e 

direcionar os recursos acadêmicos oriundos dos atuais modelos de educação, praticados pelos 

Institutos Federais, em prol do Fortalecimento da Agricultura Familiar, representada por estudantes 

do curso de Proeja – Agroindústria, pais e filhos de pequenos produtores da região de Cáceres - MT. 

 

Palavras chaves: Agricultura Familiar, Agroindústria, Soberania Alimentar, Proeja. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho é parte de uma proposta de capacitação e acompanhamento de estudantes do 

Curso Técnico em Agroindústria (modalidade Proeja), durante o processamento de produtos 

de origem agropecuária, oriundos de propriedades praticantes da agricultura familiar, visando 

a sua comercialização. Foi realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

de Mato Grosso – Campus Cáceres (IFMT), entre o período de 10/08/2010 a 10/12/2010. 

 

1.1. Objetivo geral 

 

O objetivo geral deste estudo foi contribuir para o aperfeiçoamento das tecnologias de 

conservação e processamento de alimentos (desenvolvidos pela família) tendo em vista o 

aumento de sua renda, a melhoria de suas condições de vida e a oferta de novos produtos ao 

mercado consumidor. 

 

1.2. Objetivos específicos 

 

 Incentivar a prática de Técnicas de Comercialização e Venda de produtos agropecuários. 

 Incentivar o trabalho coletivo como forma da garantia da sustentabilidade. 

 Desenvolver técnicas alternativas de industrialização de alimentos de origem agropecuária 

visando o Fortalecimento da Agricultura Familiar. 

 Desenvolver novos produtos na indústria de alimentos em corroboração com o saber 

popular regional. 

 Fomentar a pesquisa em Extensão Rural no Estado do Mato Grosso. 

 Fortalecer a Agricultura Familiar através de melhorias da qualidade dos produtos ofertados 

para comercialização. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

Quanto aos aspectos favoráveis foi possível verificar que as comunidades (representadas 

pelos estudantes), apresentam potencialidades para atividades em agroindústria, como 

alternativas de incremento da renda dos produtores, que não conseguem sobreviver de forma 

digna, exclusivamente da terra (agricultura). Portanto, os modelos de desenvolvimento 

sustentáveis, baseados em mini - agroindústrias, que respeite toda a complexidade das inter - 

relações existentes na natureza, são fundamentais para o resgate da auto-estima destas 

populações. Para uma real fixação destas comunidades no campo, exaltando a nobreza de seu 

trabalho, como multiplicadores da qualidade de vida através da segurança alimentar, com o 

incentivo à produção de alimentos mais saudáveis e atrativos no mercado agregando valor ao 

produto primário de suas propriedades. 

 

3. METODOLOGIA 

 

O trabalho foi executado em duas etapas. Uma teórica (2 meses) e outra, prática (2 

meses), totalizando um tempo de execução de 4 meses de duração. 

Na primeira etapa, os participantes passaram por uma intensiva capacitação teórica, 

foram discutidos assuntos como: princípios de Industrialização de Alimentos, Conservação 

dos produtos Agropecuários, Higienização de Sanitização de alimentos, Boas Práticas de 

Fabricação na Indústria de Alimentos, Rotulagem de alimentos, e Técnicas de 

Comercialização; Definições e Conceitos Sobre Cooperativismo e Associativismo (O Que 

São? Diferenças entre Cooperativas, Associações e Empresas Privadas, Autogestão, 

Economia Solidária, Alguns Fundamentos da Cooperação e da Associação, Valores 

Cooperativistas e Sociativistas, Princípios Cooperativistas e Sociativistas, Aspectos Gerais, 

Aspectos Estruturais, Direitos dos Cooperados e dos Associados, Deveres dos Cooperados e 

dos Associados). 

Na segunda etapa, dando início ao conteúdo prático, foram ministrados 2 meses de 

treinamento sobre como se organizarem em cooperativas, ou associações e dias de campo, 

com a realização de oficinas de trabalho para elaboração dos produtos dentro dos padrões 

exigidos de qualidade. Esta etapa se concentrou em dias de Campo com (vivência profissional 

dentro do Setor de Agroindústria do IFMT – Campus Cáceres), com objetivo de industrializar 

as matérias – primas de origem vegetal oriundas de propriedades praticantes da agricultura 

familiar. Os produtos (Tempero Verde, Pasta de alho, Colorau, Picles misto, Pasta de 

Berinjela, Pasta de Jiló, Farinha de Cenoura, Doce de mamão, Doce de Batata Doce, 

Geléia de Morango, Catchup, Molho de Tomate e Salsa, Coentro e Cebolinha 

desidratados) foram elaborados dentro das normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF’s), 

exigidos pela legislação brasileira para o processamento de produtos de origem animal e 

vegetal. 

Após a elaboração, foram realizados testes de aceitação comercial dos produtos em feiras 

livres da cidade de Cáceres – MT. 

O trabalho contou com a participação de 30 estudantes. O número restrito de alunos visou 

um melhor aproveitamento durante as atividades teórico/práticas e oportunizar a participação 

de um grupo realmente comprometido com agricultura familiar. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Durante as aulas teóricas observou-se uma forte influência cultural nos participantes 

devido à média de idade. O Curso é oferecido para estudantes que, por algum motivo, não 
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terminaram seus estudos, mas que possuem uma vivência importantíssima para construção do 

conhecimento. 

No entanto, a dificuldade de relacionamento e a falta de cooperação foram os grandes 

problemas detectados durante a etapa de capacitação teórica já que, pensando em uma 

construção coletiva e emancipadora do conhecimento, se não há cooperação, entendimento da 

realidade sobre o momento de cada um, nesta, ou em qualquer área do conhecimento, tudo 

fica mais difícil. 

De acordo com Silva (2008), a necessidade de trocar informações sobre o trabalho e de 

cooperar com a equipe permite o relacionamento entre os indivíduos, o que acaba sendo 

imprescindível para a organização, pois, as mesmas, valorizam cada vez mais tal capacidade. 

Segundo o autor, o relacionamento interpessoal é, sem sombra de dúvida, um dos fatores que 

influenciam no dia-a-dia e no desempenho de um grupo, cujo resultado depende de parcerias 

internas para obter melhores ganhos. No ambiente organizacional é importante saber conviver 

com as pessoas, até mesmo por ser um cenário muito dinâmico e que obriga uma intensa 

interação com os outros, inclusive com as mudanças que ocorrem no entorno, seja de 

processos, cultura ou até mesmo diante de troca de lideranças. 

O estudo teórico das atividades se concentrou no estudo de apostila, montada de acordo 

com a Literatura (listada em metodologia), com uma linguagem simples e objetiva para o bom 

entendimento dos Estudantes. 

Os produtos foram desenvolvidos pensando, primeiramente, em substituir o senso comum 

de que os produtos oriundos da agricultura familiar são produtos de subsistência, ou seja, não 

geram renda. Existe a questão importante sobre a soberania alimentar, que o governo federal 

tanto fomenta, como a produção de mandioca, milho, feijão, abóbora, dentre outras, mas que 

possuem um valor de mercado muito baixo não propiciando uma melhoria econômica na vida 

das pessoas. Elas vão continuar pobres. Sem fome, mas pobres (FONSECA, 2009). 

Diante disso, pensou-se em elaborar produtos que, aumentasse o valor agregado dos 

produtos ditos como de subsistência, oriundos da agricultura familiar. Através da aplicação de 

técnicas agroindustriais descomplicadas, de fácil entendimento e de pouca exigência 

tecnológica. 

De todos os produtos elaborados, sem dúvida, o tempero verde foi o mais procurado 

pelos consumidores. O sabor e a aplicação (carnes e peixes) contribuíram neste resultado de 

satisfação. 

Os produtos desidratados (farinha, cebolinha, coentro e salsa), apresentaram uma boa 

saída, mas o custo de produção por Kg (22,85), (2601), (193,4) e (176,4), respectivamente, 

dificultou a comercialização desses produtos, sendo necessárias à aplicação de técnicas 

ilusórias (venda em pequenas porções), para facilitar seus escoamentos. Segundo uma matéria 

publicada no jornal O Globo (2010), este tipo de técnica é bastante aplicada para a 

comercialização de alimentos práticos e de rápido preparo, mas que possui um valor elevado 

em grandes porções o que dificulta a comercialização para uma parcela significativa da 

sociedade que vive sozinha, não carecendo de grandes quantidades de alimentos para se 

nutrirem. 

As pastas (berinjela, jiló e alho), também apresentaram uma boa saída, principalmente, a 

pasta de alho já que trata - se de um produto bastante conhecido pelo público consumidor e 

que apresenta um alto consumo em épocas em entre safras de produção do alho (EMATER, 

2007). 

Os doces e a geléia de manga também tiveram uma boa saída, complementou a receita e 

contribuiu para o aproveitamento de culturas ditas como de subsistência, corroborando com 

Fonseca (2009), que refletiu sobre a necessidade da criação de técnicas de industrialização de 

matérias – primas alimentícias, de baixo custo, que propiciem um retorno econômico às 

famílias praticantes da agricultura familiar no país. 
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O Picles misto foi o produto mais produzido (80Kg) devido a disponibilidade e ao bom 

preço das matérias – primas selecionadas para a fabricação do produto. A região de Cáceres – 

MT, basicamente, está cercada pela a prática da criação de animais de grande e médio porte 

para abate (INDEA, 2006). Contudo, existe um alto cultivo de plantas, principalmente 

hortaliças, que vem crescendo a cada ano sendo o forte da prática da agricultura familiar na 

região (SILVA, 2010). 

Os corantes, de uma forma geral, são produtos essenciais no preparo de diversos tipos de 

alimentos produzidos nas indústrias de alimentos. O corante produzido neste trabalho possuiu 

como base fundamental além do urucum (Bixa orellana L.), a farinha de milho torrada, que 

conferiu ao produto um bom rendimento final. Uma crítica sobre a produção deste corante foi 

dificuldade de encontrar a matéria – prima (sementes de urucum) em bom estado de 

maturação, pois como não existe um cultivo controlado do arbusto na região de Cáceres – 

MT, a presença de pragas reduziu bastante a produção de sementes por cápsulas fazendo da 

coleta e separação das sementes o ponto mais crítico para a consolidação da produção do 

corante neste trabalho. 

O Molho e o Catchup de tomate caseiro são produtos bem conhecidos pelo público 

consumidor. No entanto, existe uma forte comparação entre os produtos convencionais de 

marcas consolidadas com produtos de produção caseira. Uma forte característica destes dois 

produtos foi à utilização de uma matéria – prima livre de aditivos químicos durante o cultivo 

dos tomateiros já que uma das propostas de ação deste trabalho foi à utilização de uma 

matéria – prima oriunda de propriedades praticantes da agricultura familiar da região. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Com base nos resultados alcançados nesta primeira fase de execução do projeto, 

concluiu-se que: 

Com variedade, conseguimos melhor qualidade nutricional em nossa mesa. 

A população rural, praticante da agricultura familiar, tem potencial para construir meios 

de manutenção da qualidade de vida no campo através da geração de renda com consequente 

elevação da sua auto – estima por meio de ações coletivas associadas às práticas acadêmicas 

desenvolvidas nos Institutos Federais de Educação. 

Que a agregação de valor à produção e a capacidade de organização para produzir em 

conjunto são os caminhos para a competitividade. 
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Resumo: No dia 01 de agosto de 2014, extinguiu
desativarem seus lixões e passarem a dispor seus resíduos sólidos em aterros sanitários. Contudo, 
ainda que tal determinação tenha advindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 60% dos 
municípios brasileiros ainda mantêm os lixões e sequer possui projeto para a implantação de a
sanitários. Neste sentido, Cuiabá, capital de Mato Grosso, buscou se adequar a esta realidade antes 
mesmo da promulgação da referida lei, porém ainda opera um aterro controlado que necessita de 
algumas melhorias e adequações. Entretanto, um gerencia
incluir também a coleta seletiva de resíduos recicláveis e sua posterior destinação à reciclagem. 
Assim, o óleo de cozinha usado, um resíduo comum às residências cuiabanas, passível de reciclagem 
por uma série de processos, acaba sendo descartado de maneira incorreta em pias, ralos, quintais, 
sacos de lixo, ocasionando o entupimento de canos e caixas de gordura, além da contaminação do 
solo e das águas superficiais, subterrâneas, pluviais (nas galerias) e residuárias
solução para esta questão é a implantação da coleta e reciclagem do óleo de cozinha usado, 
diminuindo, assim, a necessidade da busca por matérias
recursos naturais, além de diminuir a contaminação destes
implantação de um ponto de recebimento de óleo de cozinha usado no Campus Cuiabá 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 
adjacentes. 
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Bela Vista. 

No dia 01 de agosto de 2014, extinguiu-se o prazo para os municípios brasileiros 
passarem a dispor seus resíduos sólidos em aterros sanitários. Contudo, 

ainda que tal determinação tenha advindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 60% dos 
municípios brasileiros ainda mantêm os lixões e sequer possui projeto para a implantação de a
sanitários. Neste sentido, Cuiabá, capital de Mato Grosso, buscou se adequar a esta realidade antes 
mesmo da promulgação da referida lei, porém ainda opera um aterro controlado que necessita de 
algumas melhorias e adequações. Entretanto, um gerenciamento eficiente de resíduos sólidos deve 
incluir também a coleta seletiva de resíduos recicláveis e sua posterior destinação à reciclagem. 
Assim, o óleo de cozinha usado, um resíduo comum às residências cuiabanas, passível de reciclagem 

ocessos, acaba sendo descartado de maneira incorreta em pias, ralos, quintais, 
sacos de lixo, ocasionando o entupimento de canos e caixas de gordura, além da contaminação do 
solo e das águas superficiais, subterrâneas, pluviais (nas galerias) e residuárias
solução para esta questão é a implantação da coleta e reciclagem do óleo de cozinha usado, 
diminuindo, assim, a necessidade da busca por matérias-primas que ocasionam a degradação dos 
recursos naturais, além de diminuir a contaminação destes. Portanto, este projeto objetiva a 
implantação de um ponto de recebimento de óleo de cozinha usado no Campus Cuiabá 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 

esíduos sólidos urbanos, Sabão sustentável, Sustentabilidade. 
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se o prazo para os municípios brasileiros 
passarem a dispor seus resíduos sólidos em aterros sanitários. Contudo, 

ainda que tal determinação tenha advindo da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 60% dos 
municípios brasileiros ainda mantêm os lixões e sequer possui projeto para a implantação de aterros 
sanitários. Neste sentido, Cuiabá, capital de Mato Grosso, buscou se adequar a esta realidade antes 
mesmo da promulgação da referida lei, porém ainda opera um aterro controlado que necessita de 

mento eficiente de resíduos sólidos deve 
incluir também a coleta seletiva de resíduos recicláveis e sua posterior destinação à reciclagem. 
Assim, o óleo de cozinha usado, um resíduo comum às residências cuiabanas, passível de reciclagem 

ocessos, acaba sendo descartado de maneira incorreta em pias, ralos, quintais, 
sacos de lixo, ocasionando o entupimento de canos e caixas de gordura, além da contaminação do 
solo e das águas superficiais, subterrâneas, pluviais (nas galerias) e residuárias. Uma possível 
solução para esta questão é a implantação da coleta e reciclagem do óleo de cozinha usado, 

primas que ocasionam a degradação dos 
. Portanto, este projeto objetiva a 

implantação de um ponto de recebimento de óleo de cozinha usado no Campus Cuiabá – Bela Vista, 
incentivando a efetiva participação do público interno da instituição, além de moradores de bairros 
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1. INTRODUÇÃO 

Com a crescente densidade demográfica urbana, há um indissociável aumento da 
produção e oferta de bens e serviços que gera, por sua vez, um aumento significativo na
produção de resíduos pela sociedade. Contudo, a maioria dos municípios brasileiros 
apresenta problemas no gerenciamento dos seus resíduos sólidos principalmente no que 
tange à ausência de coleta seletiva de resíduos recicláveis e disposição de rejeitos em
lixões. 

Sendo assim, nas últimas décadas, os problemas de contaminação do meio ambiente 
têm tomado proporções cada vez maiores, chegando inclusive a tornar impróprio o uso 
de recursos naturais essenciais à vida humana, tais como água, solo e ar. Dentre os
diversos contaminantes descartados incorretamente diariamente está o óleo de cozinha, 
ingrediente essencial no preparo de alimentos através de frituras, utilizado em 
residências e estabelecimentos alimentícios.

O descarte incorreto do óleo de cozinha usad
ecossistemas aquáticos, impermeabilização do solo e obstrução das galerias de esgoto, 
ocasionando enchentes nos grandes centros e gerando transtornos que atingem toda a 
sociedade (NEZI et al., 2011).

Apenas 1 litro de óleo usado descartado na pia ou no vaso sanitário pode contaminar 
até um milhão de litros de água, volume equivalente ao que um ser humano utiliza em 
quatorze anos de sua vida. Além disso, ao descartar o óleo de cozinha na pia de casa, a 
tubulação é entupida, porque a substância ao esfriar se une a outros contaminantes e 
engrossa, e em grande quantidade, o óleo pode até mesmo entupir a rede pública de 
esgoto (BERKENBROCK et al., 2009).

Segundo Santos (2009), no Brasil são descartados 9 bilhões de litros de óle
cozinha por ano, mas apenas 2,5% de todo esse óleo de fritura é reciclado, ou seja, 
separado, coletado, filtrado e reinserido na cadeia produtiva para atender a diversos 
segmentos da indústria. 

Este projeto tem como objetivo principal 
comunidade do Campus Cuiabá 
circunvizinhos, através da implantação do processo de coleta de óleo de cozinha usado e sua 
destinação à reciclagem, realizando ainda c

 

2. O ÓLEO DE COZINHA E 

O óleo de cozinha vegetal é utilizado em larga escala nas cozinhas brasileiras no preparo 
dos mais diversos alimentos. Contudo, a preocupação em manter as despensas abastecidas 
com este produto não aparece na mesma medida no momento do seu descarte pós
assim, grande parte dos brasileiros descarta este resíduo nas pias, ralos e nos quintais.

Todavia, o óleo de cozinha despejado nos ralos e nas pias atrai pragas urbanas, 
principalmente as temidas baratas, além de danificar as redes de esgoto. Para desentupir os 
encanamentos, são utilizados produtos altamente tóxicos que acabam prejudicando o meio 
ambiente. Outro impacto negativo deve
isso, a presença de óleos nos rios cria uma barreira física que dificulta a entrada de luz e a 
oxigenação da água, comprometendo assim, a bas
2008). Sabe-se ainda que a presença de óleo no solo pode causar a impermeabili
contribuindo para  a ocorrência de enchentes nas áreas urbanas.
 Nezi et al. (2011) ainda acrescenta que p

Com a crescente densidade demográfica urbana, há um indissociável aumento da 
produção e oferta de bens e serviços que gera, por sua vez, um aumento significativo na
produção de resíduos pela sociedade. Contudo, a maioria dos municípios brasileiros 
apresenta problemas no gerenciamento dos seus resíduos sólidos principalmente no que 
tange à ausência de coleta seletiva de resíduos recicláveis e disposição de rejeitos em

Sendo assim, nas últimas décadas, os problemas de contaminação do meio ambiente 
têm tomado proporções cada vez maiores, chegando inclusive a tornar impróprio o uso 
de recursos naturais essenciais à vida humana, tais como água, solo e ar. Dentre os
diversos contaminantes descartados incorretamente diariamente está o óleo de cozinha, 
ingrediente essencial no preparo de alimentos através de frituras, utilizado em 
residências e estabelecimentos alimentícios. 

O descarte incorreto do óleo de cozinha usado pode provocar danos diversos aos 
ecossistemas aquáticos, impermeabilização do solo e obstrução das galerias de esgoto, 
ocasionando enchentes nos grandes centros e gerando transtornos que atingem toda a 
sociedade (NEZI et al., 2011). 

o usado descartado na pia ou no vaso sanitário pode contaminar 
até um milhão de litros de água, volume equivalente ao que um ser humano utiliza em 
quatorze anos de sua vida. Além disso, ao descartar o óleo de cozinha na pia de casa, a 

porque a substância ao esfriar se une a outros contaminantes e 
engrossa, e em grande quantidade, o óleo pode até mesmo entupir a rede pública de 
esgoto (BERKENBROCK et al., 2009). 

Segundo Santos (2009), no Brasil são descartados 9 bilhões de litros de óle
cozinha por ano, mas apenas 2,5% de todo esse óleo de fritura é reciclado, ou seja, 
separado, coletado, filtrado e reinserido na cadeia produtiva para atender a diversos 

Este projeto tem como objetivo principal promover práticas sustentáveis dentro da
comunidade do Campus Cuiabá – Bela Vista, incluindo os moradores de bairros 
circunvizinhos, através da implantação do processo de coleta de óleo de cozinha usado e sua 
destinação à reciclagem, realizando ainda cursos de produção de sabão sustentável.

O ÓLEO DE COZINHA E A QUESTÃO AMBIENTAL 

O óleo de cozinha vegetal é utilizado em larga escala nas cozinhas brasileiras no preparo 
dos mais diversos alimentos. Contudo, a preocupação em manter as despensas abastecidas 

não aparece na mesma medida no momento do seu descarte pós
assim, grande parte dos brasileiros descarta este resíduo nas pias, ralos e nos quintais.

Todavia, o óleo de cozinha despejado nos ralos e nas pias atrai pragas urbanas, 
s temidas baratas, além de danificar as redes de esgoto. Para desentupir os 

encanamentos, são utilizados produtos altamente tóxicos que acabam prejudicando o meio 
ambiente. Outro impacto negativo deve-se ao fato do óleo não se misturar com a água, por 

, a presença de óleos nos rios cria uma barreira física que dificulta a entrada de luz e a 
oxigenação da água, comprometendo assim, a base da cadeia alimentar aquática 

se ainda que a presença de óleo no solo pode causar a impermeabili
contribuindo para  a ocorrência de enchentes nas áreas urbanas. 

Nezi et al. (2011) ainda acrescenta que pelo fato do óleo de cozinha usado ser insolúvel e 

Com a crescente densidade demográfica urbana, há um indissociável aumento da 
produção e oferta de bens e serviços que gera, por sua vez, um aumento significativo na 
produção de resíduos pela sociedade. Contudo, a maioria dos municípios brasileiros 
apresenta problemas no gerenciamento dos seus resíduos sólidos principalmente no que 
tange à ausência de coleta seletiva de resíduos recicláveis e disposição de rejeitos em 

Sendo assim, nas últimas décadas, os problemas de contaminação do meio ambiente 
têm tomado proporções cada vez maiores, chegando inclusive a tornar impróprio o uso 
de recursos naturais essenciais à vida humana, tais como água, solo e ar. Dentre os 
diversos contaminantes descartados incorretamente diariamente está o óleo de cozinha, 
ingrediente essencial no preparo de alimentos através de frituras, utilizado em 

o pode provocar danos diversos aos 
ecossistemas aquáticos, impermeabilização do solo e obstrução das galerias de esgoto, 
ocasionando enchentes nos grandes centros e gerando transtornos que atingem toda a 

o usado descartado na pia ou no vaso sanitário pode contaminar 
até um milhão de litros de água, volume equivalente ao que um ser humano utiliza em 
quatorze anos de sua vida. Além disso, ao descartar o óleo de cozinha na pia de casa, a 

porque a substância ao esfriar se une a outros contaminantes e 
engrossa, e em grande quantidade, o óleo pode até mesmo entupir a rede pública de 

Segundo Santos (2009), no Brasil são descartados 9 bilhões de litros de óleo de 
cozinha por ano, mas apenas 2,5% de todo esse óleo de fritura é reciclado, ou seja, 
separado, coletado, filtrado e reinserido na cadeia produtiva para atender a diversos 

s sustentáveis dentro da 
, incluindo os moradores de bairros 

circunvizinhos, através da implantação do processo de coleta de óleo de cozinha usado e sua 
sabão sustentável. 

O óleo de cozinha vegetal é utilizado em larga escala nas cozinhas brasileiras no preparo 
dos mais diversos alimentos. Contudo, a preocupação em manter as despensas abastecidas 

não aparece na mesma medida no momento do seu descarte pós-uso. Sendo 
assim, grande parte dos brasileiros descarta este resíduo nas pias, ralos e nos quintais. 

Todavia, o óleo de cozinha despejado nos ralos e nas pias atrai pragas urbanas, 
s temidas baratas, além de danificar as redes de esgoto. Para desentupir os 

encanamentos, são utilizados produtos altamente tóxicos que acabam prejudicando o meio 
se ao fato do óleo não se misturar com a água, por 

, a presença de óleos nos rios cria uma barreira física que dificulta a entrada de luz e a 
e da cadeia alimentar aquática (FREITAS, 

se ainda que a presença de óleo no solo pode causar a impermeabilização deste, 

elo fato do óleo de cozinha usado ser insolúvel e 
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menos denso que a água, dificulta a troca de gases entre a água e a atmosfera, causando
a vida aquática, e também, ao ser colocado nas redes coletoras de esgoto, provoca a retenção 
de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem. Em uma Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE), por exemplo, o tratamento dos efluentes contaminados com ól
chega a ser 45% mais cara. 
 Vivemos hoje em um cenário caracterizado por uma perda de qualidade ambiental, 
verificado principalmente através das mudanças climáticas, pela extinção das espécies 
nativas, pelo crescente comprometimento de nossos
contexto, a sociedade passou a perceber que os recursos naturais são finitos e que devemos 
mudar comportamentos, adotar novas tecnologias, induzindo as empresas, o governo e a 
sociedade em geral a adotarem a “economi

Reciclar implica em diminuir a extração de matérias
gerar menos resíduos, menos efluentes, contribuindo para um ambiente “ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial 
o que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em seu art. 225.

A separação na fonte do óleo de cozinha usado diminui impactos ambientais negativos, já 
que evita a poluição hídrica, a edáfica, bem como prejuí
resíduos de fritura podem ser reciclados e utilizados como matéria
industriais como, por exemplo, na produção de sabão, detergentes e combustíveis (SILVEIRA 
& FERREIRA, 2013). 

Entretanto, o descarte inadequado do óleo de cozinha usado 
informação da população, assim como à pequena disponibilidade de pontos 
devida destinação à reciclagem. 
seletiva e a subsequente reciclagem do óleo de cozinha podem ser implementadas, 
contribuindo para a construção de 
questões ambientais e sociais. 

 

3. METODOLOGIA 

Panfletos e cartazes explicativos serão elaborados e 
circunvizinhos dando início à campanha de sensibilização à comunidade externa.  Além disso, 
os presidentes dos bairros Morada do Ouro e Bela Vista serão contactados para que possam 
apoiar e dar publicidade à campanha dentro de sua 
interna do campus a divulgação ocorrerá através das redes sociais, blogs, site institucional, 
murais, palestras, além dos lembretes nas salas de aula.

O óleo usado deverá ser armazenado em uma garrafa PET e disposto em
específico localizado próximo à portaria do campus. Dessa forma, o local será de fácil 
visualização para a comunidade interna e de fácil acesso à externa.

Haverá, ainda, o estabelecimento de parceria com a empresa Maxvinil que coletará o óleo 
armazenado gratuitamente, com veículo próprio, conforme a demanda se apresente. Todo o 
óleo coletado será reciclado pela empresa, diminuindo assim a extração de recursos naturais 
para uso como matéria-prima, além de evitar a degradação ambiental pelo descar
deste resíduo. 

Uma parte do óleo recebido será armazenada no Laboratório de Química para o curso 
sobre a produção de sabão sustentável. O curso explicará de forma prática o passo
fabricação do sabão, além de abordar questões química
de reciclagem. Serão ofertadas duas turmas de 40 participantes cada, sendo uma no 5º e outra 
no 6º mês do projeto. Poderão participar do curso tanto a comunidade externa quanto a 
interna. O sabão produzido será doado 

menos denso que a água, dificulta a troca de gases entre a água e a atmosfera, causando
a vida aquática, e também, ao ser colocado nas redes coletoras de esgoto, provoca a retenção 
de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem. Em uma Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE), por exemplo, o tratamento dos efluentes contaminados com ól

Vivemos hoje em um cenário caracterizado por uma perda de qualidade ambiental, 
verificado principalmente através das mudanças climáticas, pela extinção das espécies 
nativas, pelo crescente comprometimento de nossos recursos hídricos, entre outros. Nesse 
contexto, a sociedade passou a perceber que os recursos naturais são finitos e que devemos 
mudar comportamentos, adotar novas tecnologias, induzindo as empresas, o governo e a 
sociedade em geral a adotarem a “economia da reciclagem” (FREITAS, 2008).

Reciclar implica em diminuir a extração de matérias-primas, preservar os ecossistemas, 
gerar menos resíduos, menos efluentes, contribuindo para um ambiente “ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (...)” seguindo 
o que a Constituição Federal (BRASIL, 1988) assegura em seu art. 225. 

A separação na fonte do óleo de cozinha usado diminui impactos ambientais negativos, já 
que evita a poluição hídrica, a edáfica, bem como prejuízos causados à fauna e flora. Os 
resíduos de fritura podem ser reciclados e utilizados como matéria-prima em outros setores 
industriais como, por exemplo, na produção de sabão, detergentes e combustíveis (SILVEIRA 

inadequado do óleo de cozinha usado está relacionado à falta de 
rmação da população, assim como à pequena disponibilidade de pontos 

devida destinação à reciclagem. Portanto, a partir da criação de novos hábitos
bsequente reciclagem do óleo de cozinha podem ser implementadas, 

para a construção de uma sociedade mais consciente e comprometida 
 

Panfletos e cartazes explicativos serão elaborados e distribuídos nos bairros 
circunvizinhos dando início à campanha de sensibilização à comunidade externa.  Além disso, 
os presidentes dos bairros Morada do Ouro e Bela Vista serão contactados para que possam 
apoiar e dar publicidade à campanha dentro de sua área de influência. Para a comunidade 
interna do campus a divulgação ocorrerá através das redes sociais, blogs, site institucional, 
murais, palestras, além dos lembretes nas salas de aula. 

O óleo usado deverá ser armazenado em uma garrafa PET e disposto em
específico localizado próximo à portaria do campus. Dessa forma, o local será de fácil 
visualização para a comunidade interna e de fácil acesso à externa. 

Haverá, ainda, o estabelecimento de parceria com a empresa Maxvinil que coletará o óleo 
rmazenado gratuitamente, com veículo próprio, conforme a demanda se apresente. Todo o 

óleo coletado será reciclado pela empresa, diminuindo assim a extração de recursos naturais 
prima, além de evitar a degradação ambiental pelo descar

Uma parte do óleo recebido será armazenada no Laboratório de Química para o curso 
sobre a produção de sabão sustentável. O curso explicará de forma prática o passo
fabricação do sabão, além de abordar questões químicas básicas relacionadas a esse processo 
de reciclagem. Serão ofertadas duas turmas de 40 participantes cada, sendo uma no 5º e outra 
no 6º mês do projeto. Poderão participar do curso tanto a comunidade externa quanto a 
interna. O sabão produzido será doado aos participantes do curso. 

menos denso que a água, dificulta a troca de gases entre a água e a atmosfera, causando danos 
a vida aquática, e também, ao ser colocado nas redes coletoras de esgoto, provoca a retenção 
de sólidos, entupimentos e problemas de drenagem. Em uma Estação de Tratamento de 
Esgotos (ETE), por exemplo, o tratamento dos efluentes contaminados com óleo de cozinha 

Vivemos hoje em um cenário caracterizado por uma perda de qualidade ambiental, 
verificado principalmente através das mudanças climáticas, pela extinção das espécies 

recursos hídricos, entre outros. Nesse 
contexto, a sociedade passou a perceber que os recursos naturais são finitos e que devemos 
mudar comportamentos, adotar novas tecnologias, induzindo as empresas, o governo e a 

a da reciclagem” (FREITAS, 2008). 
primas, preservar os ecossistemas, 

gerar menos resíduos, menos efluentes, contribuindo para um ambiente “ecologicamente 
à sadia qualidade de vida (...)” seguindo 

A separação na fonte do óleo de cozinha usado diminui impactos ambientais negativos, já 
zos causados à fauna e flora. Os 

prima em outros setores 
industriais como, por exemplo, na produção de sabão, detergentes e combustíveis (SILVEIRA 

está relacionado à falta de 
rmação da população, assim como à pequena disponibilidade de pontos de coleta com a 

a criação de novos hábitos, a coleta 
bsequente reciclagem do óleo de cozinha podem ser implementadas, 

comprometida com 

distribuídos nos bairros 
circunvizinhos dando início à campanha de sensibilização à comunidade externa.  Além disso, 
os presidentes dos bairros Morada do Ouro e Bela Vista serão contactados para que possam 

área de influência. Para a comunidade 
interna do campus a divulgação ocorrerá através das redes sociais, blogs, site institucional, 

O óleo usado deverá ser armazenado em uma garrafa PET e disposto em um coletor 
específico localizado próximo à portaria do campus. Dessa forma, o local será de fácil 

Haverá, ainda, o estabelecimento de parceria com a empresa Maxvinil que coletará o óleo 
rmazenado gratuitamente, com veículo próprio, conforme a demanda se apresente. Todo o 

óleo coletado será reciclado pela empresa, diminuindo assim a extração de recursos naturais 
prima, além de evitar a degradação ambiental pelo descarte incorreto 

Uma parte do óleo recebido será armazenada no Laboratório de Química para o curso 
sobre a produção de sabão sustentável. O curso explicará de forma prática o passo-a-passo da 

s básicas relacionadas a esse processo 
de reciclagem. Serão ofertadas duas turmas de 40 participantes cada, sendo uma no 5º e outra 
no 6º mês do projeto. Poderão participar do curso tanto a comunidade externa quanto a 
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 A receita utilizada para a produção do sabão sustentável segue abaixo:
 

Ingredientes: 
• 1kg de Soda Bel  
• 6L de óleo  
• 4L de álcool de posto  
• 2L de água  
• 1 copo de farinha de trigo
 
Modo de preparo: 
Derreter a soda em 2L de água 

Misturar o óleo, o álcool e a farinha de trigo dentro da lixeira plástica. Adicionar a soda aos 
poucos e mexer por 20min. Deixar descansar por 5h e cortar.

 

4. RESULTADOS ESPE

 Espera-se que o Campus 
coleta de óleo de cozinha usado na região, destinando um grande volume deste resíduos à 
reciclagem, além de despertar uma consciência ambiental nos alunos, servidores e 
comunidade adjacente à área. 
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A receita utilizada para a produção do sabão sustentável segue abaixo:

 

1 copo de farinha de trigo 

Derreter a soda em 2L de água dentro de um balde e deixar descansar por 10min. 
Misturar o óleo, o álcool e a farinha de trigo dentro da lixeira plástica. Adicionar a soda aos 
poucos e mexer por 20min. Deixar descansar por 5h e cortar. 

ERADOS 

se que o Campus Cuiabá – Bela Vista possa tornar-se um ponto de referência na 
coleta de óleo de cozinha usado na região, destinando um grande volume deste resíduos à 
reciclagem, além de despertar uma consciência ambiental nos alunos, servidores e 
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Resumo: Os Agentes de Alimentação Escolar têm um papel fundamental na qualidade da 

merenda que é oferecida aos alunos. Além de ser responsável por oferecer refeições bem 

preparadas e sem riscos para a saúde, esse profissional deve ser constantemente capacitado 

para se tornar um excelente educador alimentar, junto com os professores da escola. Ao 

preparar e servir a merenda, esse profissional pode ajudar a orientar os alunos na formação 

de bons hábitos alimentares. O projeto proposto tem como objetivo contribuir para a 

melhoria das atividades dos agentes de alimentação escolar nas escolas, através da 

capacitação desses dentro dos princípios de higiene e segurança alimentar, melhorando o 

desempenho no ambiente de trabalho e minimizando os riscos de contaminação microbiana 

dos alimentos e consequentemente, garantindo o acesso dos alunos a alimentos seguros. 

 

Palavras-chaves: Merenda, Higiene, Segurança Alimentar. 

 

 

       1. INTRODUÇÃO 

 

 A merenda escolar se constitui em um dos alicerces do processo de aprendizagem. 

Nela estão contidos todos os subsídios nutricionais que possibilitarão melhor rendimento do 

aluno em sala de aula. O agente de alimentação escolar desempenha papel de fundamental 

importância como colaborador para a melhoria da aprendizagem do aluno e também como 

agente condutor das técnicas adequadas para o preparo da merenda e das informações sobre 

os bons hábitos alimentares. 

  Além de ser responsável por oferecer refeições bem preparadas e sem riscos para a 

saúde, esse profissional deve ser constantemente capacitado para se tornar um excelente 

educador alimentar, junto com os professores da escola. Ao preparar e servir a merenda, esse 

profissional pode ajudar a orientar os alunos na formação de bons hábitos alimentares. O 

projeto proposto tem como objetivo contribuir para a melhoria das atividades dos agentes de 
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alimentação escolar nas escolas, através da capacitação desses dentro dos princípios de 

higiene e segurança alimentar, melhorando o desempenho no ambiente de trabalho e 

minimizando os riscos de contaminação microbiana dos alimentos e consequentemente, 

garantindo o acesso dos alunos a alimentos seguros. 

Diante da importância do papel do agente de alimentação escolar, o investimento na 

qualificação e capacitação desses profissionais se tornou uma grande necessidade para as 

escolas uma vez que o papel desses é de fundamental importância para formação escolar dos 

educandos. O aprendizado só efetivamente se concretiza quando as necessidades básicas estão 

satisfeitas e a prática de uma alimentação nutritiva, equilibrada e saudável contribui não 

somente nessa formação escolar como também na prevenção e disseminação de doenças 

alimentares. Para que isso aconteça é necessário que os profissionais estejam capacitados para 

assim serem capazes de promover a educação alimentar baseada principalmente na higiene e 

segurança dos alimentos. 

Através da participação nesse projeto os agentes de alimentação escolar terão 

condições de reforçar as relações com a higiene e segurança alimentar, manipulando e 

oferecendo alimentos seguros e buscando valorizar sempre a saúde e o bem estar do aluno.  

 

       2. METODOLOGIA 

 

 Esse projeto será desenvolvido através da realização de minicurso com foco nas 

merendeiras das escolas do município e estado da cidade de Rondonópolis e será ministrado 

pelos estudantes concluintes do curso Técnico Integrado em Alimentos modalidade Proeja de 

2014. A prática pedagógica e a organização curricular do projeto foi direcionada visando à 

qualificação e a integração da teoria com a prática de forma que os conteúdos se articulassem 

com a realidade das merendeiras. Os conteúdos abordados possibilitarão ao participante a 

construção de seu conhecimento.  

 As aulas do minicurso serão em forma expositivo dialogadas com a utilização e apoio 

de recursos didáticos (projetor multimídia, notebook, quadro, textos e apostila), e para 

estimular a reflexão e o desenvolvimento das competências profissionais propostas serão 

realizadas atividades complementares, apresentação e análises de casos, dinâmicas, 

demonstrações práticas de procedimentos relativos à manipulação de alimentos, apresentação 

de vídeos que contemplem e auxiliem o entendimento, debates e discussões em grupo que 

contemplem o tema higiene e segurança alimentar. 

 Para o desenvolvimento do projeto, quatro escolas foram selecionadas aleatoriamente 

para participação, sendo uma municipal e três estaduais. Realizou-se contato com os 

principais responsáveis pelas unidades escolares, explanando sobre os objetivos, como se 

desenvolveria o mesmo e apresentando o projeto inicial na íntegra. Após o aceite das escolas 

começou-se o desenvolvimento do material e preparo das aulas. Com o encerramento dessa 

etapa será iniciado a realização do minicurso conforme cronograma e ementa firmado, 

contemplando a carga horária proposta. Ao final serão emitidos os certificados de participação 

no minicurso pela Coordenação de Extensão do campus para àqueles que tiverem 

aproveitamento de setenta e cinco por cento (75%). 

 

       3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

No Brasil, as crianças e os adolescentes têm o direito de receber alimentação escolar 

oferecida gratuitamente nas escolas públicas em função do repasse financeiro do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) (BRASIL, 2004a). O cardápio oferecido aos alunos 

deve promover hábitos alimentares saudáveis, apresentar boa aceitação pelos escolares, ser 
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elaborado com alimentos de boa qualidade e serem livres de microrganismos que possam 

colocar em risco a saúde das crianças e adolescentes beneficiados pelo programa (FLAVIO et 

al, 2004). Para que isso se concretize é necessário que os agentes de alimentação escolar 

envolvidos sigam rigorosos princípios de higiene e segurança alimentar na manipulação dos 

alimentos. 

Há uma susceptibilidade dos alunos, principalmente das crianças, a adquirir doenças 

transmitidas por alimentos (DTA), devido ao mau treinamento das agentes de alimentação e 

condições de higiene inadequadas inerentes aos alimentos (GONÇALVES et al, 2011). As 

áreas físicas destinadas aos serviços de alimentação são limitadas e a qualificação dos 

recursos humanos para a atividade é baixa, dificultando o exercício de princípios de higiene e 

segurança alimentar (ANTUNES et al, 2010). As DTA ocorrem devido a ingestão de 

alimentos contaminados com microrganismos patogênicos, substâncias químicas, objetos 

lesivos ou que possam conter em sua constituição substâncias tóxicas (BRASIL, 2005). Uma 

forma de reduzir riscos à saúde causados pela contaminação alimentar é a adoção de Boas 

Práticas de Manipulação (BPMA) em locais que manipulam alimentos e servem refeições. 

Com base na Resolução RDC nº 216/2004 (BRASIL, 2004b) as BPMA são as práticas de 

organização e higiene necessárias para garantir a produção de alimentos seguros. Diante do 

exposto é urgente e necessário a capacitação dos profissionais envolvidos com a merenda 

escolar, em princípios de higiene, segurança alimentar e Boas Práticas de Manipulação de 

Alimentos, uma vez que qualificação desses profissionais está diretamente relacionada com a 

oferta de alimentos aptos ao consumo garantindo a integridade, saúde dos alunos e 

consequentemente seu processo de aprendizagem. 

 

       4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Estando o projeto em fase de execução, espera-se que esse possibilite e contribua para 

que as refeições escolares sejam elaboradas considerando às normas e procedimentos técnicos 

de higiene e segurança alimentar estabelecidos pela legislação vigente, o que contribuirá para 

oferecimento de refeições saudáveis e nutritivas com diminuição de desperdícios, surtos de 

intoxicação e infecção de origem alimentar e também colaborará na disseminação de uma 

alimentação saudável e balanceada além da manutenção da saúde não somente dos alunos 

alcançados diretamente, mas de todos os familiares desses.  

Os participantes do projeto ficarão aptos e capacitados a: trabalhar com os 

fundamentos e normas de higiene e segurança alimentar; escolher e planejar cardápios mais 

seguros; dominar os princípios e práticas da organização de uma cozinha escolar; usar as 

técnicas e práticas da manipulação de alimentos; praticar conceitos de conservação e 

armazenamento de alimentos e correto manejo do lixo e conservar melhor os alimentos para 

prevenir riscos de infecção e intoxicação alimentar além de desperdícios. 
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Resumo: A diversidade está focada no direito de acesso das crianças com necessidades especiais à 

escola, visando à melhoria da qualidade de ensino. Contudo, a prática do cultivo de hortaliças pode 

representar, para a comunidade escolar, novas perspectivas para a ação-pedagógica, auxiliando no 

ensino-aprendizagem, em interações entre educador, educando e comunidade escolar. O objetivo do 

presente trabalho foi abordar os principais resultados preliminares obtidos com a implantação de 

uma horta na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). A implantação da horta 

ocorreu em maio de 2013, na APAE de Campo Novo do Parecis – MT. Diversas atividades foram 

realizadas por todos os envolvidos, atividades que iam da semeadura a colheita. Com as hortaliças 

prontas, estas eram colhidas e posteriormente destinadas ao refeitório da própria APAE para o 

consumo dos alunos Excepcionais e, por extensão, de toda a comunidade escolar. Com a implantação 

da horta os alunos apresentaram grande interesse e curiosidade, já que questionavam sobre a 

duração do ciclo dos diferentes cultivos, o porquê de serem diferentes os sabores, as cores, as formas 

etc. Questionavam ainda para que cada hortaliça servia, observando algumas necessidades 

fisiológicas das plantas. Contudo, o projeto incentivou a interação dos alunos com o cultivo de uma 

horta, ofereceu uma mudança de ritmos e hábitos na APAE, já que todos tiverem que buscar 

conhecimento, além de estimular uma alimentação mais saudável. 

 
Palavras-chave: Hortaliças, Portadores de necessidades especiais, Terapia ocupacional. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) surgiu em dezembro de 1954, 

através da preocupação dos membros da sociedade em permitir o desenvolvimento pleno das 

pessoas com necessidades especiais. A APAE é uma entidade filantrópica sem finalidade 

lucrativa e de caráter educacional, cultural e assistencial que atende à pessoas portadoras de 

deficiência mental e/ou múltipla. A instituição tem como filosofia promover e articular ações 

de defesa, direitos, orientações direcionadas a melhoria de qualidade de vida de pessoa 

portadora de deficiência e a construção de uma sociedade justa e solidária (APAE, 2000). 

A atenção à diversidade está focada no direito de acesso das crianças com necessidades 

especiais à escola, visando à melhoria da qualidade de ensino para todos (BRASIL, 1999), e 

por meio da APAE, alunos portadores de necessidades especiais recebem a educação que lhes 

é de direito. 

A implantação da horta escolar tem uma ação fundamental, tanto do ponto de vista 

pedagógico, estético e educativo, funcionando como um espaço de descoberta e aprendizagem 

direta, quanto da integração proporcionada entre os diversos atores envolvidos, o que 

possibilita a troca de experiências com ganhos mútuos. Esta ação de implantação de hortas 
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nas escolas vem se tornado mais constante nas ações pedagógicas. As primeiras experiências 

foram realizadas, no Brasil, no ano de 2000, como uma proposta da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e Alimentação (FAO) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação do Ministério da Educação – FNDE/MEC (MEC, 2004). E neste contexto, um 

professor-educador deve ter em mente que a saúde na escola compreende três áreas de ação: 

educação para a saúde, ambiente saudável e alimentação de qualidade (SCHMITZ et al., 

2008). 

Com isto, o ato de realizar práticas de olericultura na escola deve tornar-se num fator de 

conscientização e motivação aos alunos e à comunidade escolar, sendo uma estratégia que 

estimula o consumo de hortaliças, tornando possível definir uma dieta adequada para as 

crianças (CAVALCANTI et al., 2010), difundindo, concomitantemente, as práticas de cultivo 

de hortaliças em uma perspectiva interdisciplinar e multidisciplinar, desenvolvendo práticas 

de planejamento, implantação e manutenção sustentável dos ecossistemas produtivos, 

resultando na re-educação alimentar dos educandos e educadores bem como em 

conscientização por meio da educação ambiental (IRALA & FERNANDES, 2001). 

Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi abordar os principais resultados 

preliminares obtidos com a implantação de uma horta na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Campo Novo do Parecis – MT, tanto em relação à diversidade da 

produção quanto ao desenvolvimento psíquico-motor dos alunos. 

 

2. METODOLOGIA 

 

O projeto “Implantação de uma horta alternativa na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais (APAE) de Campo Novo do Parecis – MT”  foi instalado em parceria com o 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus Campo Novo 

do Parecis (IFMT - Campus Parecis), na APAE, Escola Especial Bem-Me-Quer, localizada na 

rua Teresina, 670 NE, bairro Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Campo Novo do Parecis 

– MT, em maio de 2013. 

A metodologia utilizada no projeto de extensão permitiu a interação e envolvimento dos 

Excepcionais, bolsista e voluntários das instituições diretamente envolvidas (APAE e IFMT) 

(Figura 1a). As principais atividades que foram desenvolvidas de maio a outubro de 2013 na 

APAE, pelos diferentes atores, envolveram a compostagem, adubações, preparo dos canteiros, 

semeadura de hortaliças (folhas, frutos, flores, raízes e condimentares) e plantas medicinais, 

tratos culturais de implantação, manutenção e colheita. 

 

  

(a) (b) 
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Figura 1 - imagens na APAE retratando a interação entre atores (a), a vista dos canteiros (b), a estufa 

(c) e a produção de tomate (d). 
 

Para a implantação da horta levou-se em conta alguns fatores, como a condição física do 

terreno, a disponibilidade de água e a orientação do solo. Fatores estes de suma importância 

para o desenvolvimento e estabelecimento das plantas, já que estas necessitam de solo com 

boa drenagem e aeração, água disponível e de boa qualidade e boa radiação solar. Avaliados 

estes fatores separou-se uma área retangular, onde esta foi cercada e posteriormente instalado 

um portão de acesso, evitando assim possíveis riscos de acidentes com os excepcionais bem 

como de toda a equipe de colaboradores. 

Fez-se necessário a utilização de alguns materiais para a implantação e manutenção da 

horta como enxada, enxadão, rastelo, pá, regadores, carrinho de mão, bandejas de isopor, 

sombrite, substrato e sementes diversas de hortaliças folhosas (alface, almeirão e couve), 

hortaliças de frutos (tomate, berinjela, pimentão, pepino, quiabo e abobrinha), hortaliças de 

flores (brócolis), hortaliças de raízes (cenoura e rabanete), hortaliças de condimentos 

(cebolinha, salsa e coentro) e mudas de plantas medicinais (hortelã, alecrim e poejo).  

Após os procedimentos anteriores de escolha da área e aquisição dos materiais, iniciou-se 

a limpeza do local, procedendo-se a implantação dos canteiros, sendo estes retangulares (1 m 

x 3,5 m x 0,2 m) (Figura 1b). Posteriormente foi instalada a irrigação e construída a estufa 

(Figura 1c), realizada sem a participação dos alunos, já que era mais complexa e de maior 

risco de acidentes. Com os canteiros construídos, os alunos foram levados até o local da horta, 

onde ali foram feitas apresentações, passando o objetivo do trabalho e algumas informações 

básicas sobre as culturas futuramente semeadas. 

Após o primeiro contato com os alunos, realizou-se um levantamento no refeitório local 

das hortaliças mais utilizadas e as de maior urgência. De acordo com isto foram semeadas 

alface, couve, salsa, cebolinha e tomate (Figura 1d). Posteriormente, foram semeados as 

demais hortaliças, almeirão, brócolis, rabanete, cenoura e coentro nos canteiros e abobrinha, 

melancia, pepino, mamão, maracujá e quiabo nas covas. Além destas foram plantadas 

espécies medicinais como hortelã, poejo, osmarim, alecrim, boldo, babosa, açafrão e 

manjericão. Com a semeadura realizada nos canteiros foi necessário realizar o desbaste das 

hortaliças, e as semeadas em bandejas, o transplante das mudas para os canteiros, conforme as 

recomendações das respectivas culturas. 

Uma vez semeadas as hortaliças, os alunos, juntamente com os colaboradores, se 

responsabilizaram pela irrigação da horta e acompanhamento do desenvolvimento das 

hortaliças, sendo que os canteiros eram irrigados pela manhã e pela tarde, sendo eles também 

responsáveis pela colheita das hortaliças. A horta foi mantida limpa e livre de plantas 

daninhas, sendo eliminadas de modo manual, pela capina ou pelo arranquio. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  

(c) (d) 
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Durante o desenvolvimento do projeto foi observado grande interesse e curiosidade dos 

alunos com a horta, já que eles questionavam sobre o tempo de cultivo de cada hortaliça, o 

porquê de serem diferentes os sabores, as cores, as formas, os ciclos, questionavam ainda para 

que cada hortaliça servia, porque que nascia as plantas daninhas mesmo sem semear, e 

observavam a necessidade das plantas para um bom desenvolvimento, como a necessidade de 

água, radiação solar e adubações. 

Contudo, o projeto incentivou uma mudança de ritmos e hábitos na APAE, já que muitas 

vezes os próprios alunos colhiam as hortaliças e iam para a cozinha lavar, selecionar, picar e 

temperar a salada que posteriormente era servida na refeição. Atitudes como estas de 

curiosidade dos portadores de necessidades especiais levaram a um maior cuidado com a 

horta e com a alimentação, já que na APAE esta é mais balanceada e saudável. 

Assim, verificou-se que o projeto possibilitou uma boa interação com os alunos, além de 

ter estimulado o consumo de hortaliças e a busca por conhecimento, pois para a implantação, 

manutenção e colheita das hortaliças foi necessário conhecê-las e saber das suas exigências, e 

isto só foi possível com a curiosidade e busca do conhecimento, fazendo assim com que 

ocorresse a realização correta das atividades. Contudo, além de estar estimulando a mudança 

de hábitos, estimulou a curiosidade, que consequentemente gerou a todos conhecimento 

técnico sobre horticultura, e o desenvolvimento psíquico-motor por meio da terapia 

ocupacional, seja ela individual ou em grupos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Por mais que os dados são preliminares, foi verificado que o projeto está alcançando os 

objetivos previstos, já que tem possibilitado a interação com os alunos, proporcionando a 

todos maior conhecimento a respeito do cultivo de hortaliças, além de estimular as mudanças 

nos hábitos alimentares. 
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Resumo: Considerando a importância da produção animal para a economia brasileira, foi 

realizado no dia 09/08/2014, no município de Juina - MT, a primeira edição do Simpósio Juinense de 

Zootecnia. Tal evento visou abordar importantes temas relacionados á zootecnia. Foram realizadas 

palestras com duração de 1 hora cada, O corpo de palestrantes convidados para o evento contou com 

professores/pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso – Campus de Sinop e a 

organização dos alunos do 3º ano do curso técnico em agropecuária. 

 

Palavras Chaves: Simpósio, Palestra e Produção animal. 

 

 

O rebanho bovino brasileiro é atualmente, o maior rebanho comercial do mundo 

(ANUALPEC, 2011), sendo constituído por uma grande variedade de raças, porém, com 

predominância para animais zebuínos, sobretudo, da raça Nelore. Do efetivo bovino brasileiro 

constituído de 209.541.109 de animais (IBGE, 2011), estimam-se que o efetivo de zebuinos  

representam 80% da sua força industrial de carne, o que a torna o alicerce da cadeia produtiva 

pecuária nacional. 

O Centro-Oeste abriga o maior percentual de bovinos com 34,4%, com um efetivo bovino 

estimado em 72.559.996 de animais (IBGE, 2011) com o estado do Mato Grosso, responsável 

pelo maior rebanho efetivo bovino nacional. 

A atual competitividade do mercado de bovinos de corte leva a uma incessante busca pelo 

aumento de produtividade do rebanho bovino. A necessidade de alteração imediata dos baixos 

índices produtivos e reprodutivos faz com que cada vez mais a adoção de tecnologias sejam 

utilizados como estratégia poderosa e eficiente, a fim de alcançar ganhos na direção desejada. 

 Acredita-se que a reunião de acadêmicos, pesquisadores, indústria e pecuaristas na 

discussão de temas relacionados a produção animal, possam fomentar ações no sentido de 

estabelecer estratégias e ações para busca de soluções e troca de experiências. Nesse contexto 

o Simpósio Juinense de Zootecnia procurou auxiliar, na forma de palestras, a formação e 

educação continuada de profissionais e produtores envolvidos com esses setores no Norte do 

Mato Grosso. 

Este evento teve por objetivo a interação de pesquisadores com produtores, complementar 

a formação dos acadêmicos de cursos que abordem a produção animal, proporcionar uma 

opção de atualização para os profissionais que atuam nesta área, bem como promover 

discussões sobre ciência, inovação e tecnologia em saúde e produção animal no Brasil, em 

especial no norte do Mato Grosso. 

O evento foi realizado durante a 30º Expoju, um dos eventos de maior destaque na região 

Noroeste de Mato Grosso, no dia 09/08/2014 e foi realizado em parceria com o Departamento 

839 



de Zootecnia da UFMT campus Sinop. A organização de todo o local do evento e a condução 

do evento ficou a cargos dos alunos do 3º ano do curso técnico em agropecuária. O local de 

realização das palestras foi no Centro de Tradições Gauchas (CTG) de Juína, pois o mesmo 

tem uma parceria com o IFMT Campus Juína para a concessão do espaço. Todos os custos 

com o evento foram pagas através de patrocínio levantando nas empresas do ramo de 

agropecuárias e outras no município de Juína.  

Objetivou-se com o evento os seguintes pontos: 

- Estreitamento de contatos entre acadêmicos de cursos que abordem a  produção animal e 

profissionais da área já inseridos no mercado de trabalho. 

- Estreitamento de contatos entre pesquisadores, acadêmicos e produtores ligados a 

produção animal. 

- Contribuir para a formação de estratégias para fomento da produção animal no Norte do 

Mato Grosso. 

- Contribuir para a atualização de profissionais que trabalham com produção animal. 

- Oportunizar aos alunos do 3º ano de agropecuária a organização de eventos. 

As palestras foram focadas na produção de ruminantes, mais especificamente a produção 

de bovino de corte e leite com as seguintes palestras: 

- Nutrição animal em bovinos de corte, palestrante Dr. Eduardo Henrique B. Kling de 

Moraes. 

- Nutrição animal em bovinos de leite, palestrante Dr. André Soares de Oliveira. 

- Zootecnia e a produção animal sustentável, palestrante Presidente do centro acadêmico 

Aldemar Marques de Jesus. 

- Provas zootécnicas de seleção de animais geneticamente superiores, palestrante Dr. 

Claudio Vieira de Araújo. 

- Manejo de pastagens, palestrante Dr. Dalton Henrique Pereira. 

Além da cobertura do evento pelas mídias locais, a emissora de rádio Metropolitana FM 

de Juína, transmitiu ao vivo um programa de rádio no local. Na transmissão o apresentador 

entrevistou todos os palestrantes, tirando dúvidas sobre os temas abordados pelos mesmos. 

O evento contou com a inscrição de 120 participantes, sendo que 20 declararam ser 

produtores rurais. O encerramento foi feito com um churrasco de confraternização. 

A realização de parcerias para a realização desse tipo de evento é de extrema importância 

para a consolidação das instituições de ensino na região onde elas estão inseridas. Além do 

mais eventos que visem o fomento da produção animal sustentável é importante para trazer 

novas técnicas para os produtores que estão muitas vezes desatualizados. 
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Resumo: O projeto implantação da trilha ecológica do IFMT - Barra do Garças teve como 

finalidade a conscientização ambiental, promovendo a sustentabilidade através de  práticas 

pedagógicas de ensino. A abordagem metodológica está baseada na pesquisa qualitativa 

estabelecida como um estudo de caso. Durante a realização do projeto a comunidade escolar 

teve contato direto com o ecossistema do campus, destacando o ecoturismo e a percepção 

ambiental como pontos principais. A trilha conta com aproximadamente 1200 metros de 

extensão e será importante para a população de Barra do Garças–MT, pois oportunizará o 

contato direto com a natureza de forma consciente e sustentável, promovendo também a 

aproximação da escola com a comunidade regional.  

Palavras- chave: Trilha ecológica; natureza; 
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Implementación de la ruta ecológica sostenible  del Instituto Federal do Mato Grosso, 

Barra do Garças Campus.  

  

Resumen: El proyecto de implantación del sendero ecológico de IFMT – Barra do Garças 

tuvo como objetivo crear  la conciencia ambiental, promoviendo la sostenibilidad a través de 

las prácticas pedagógicas de enseñanza. El enfoque metodológico se basa en la investigación 

cualitativa establecida como un estudio de caso. Durante el proyecto la comunidad escolar 

tuvo contacto directo con el ecosistema del campus, destacando el ecoturismo y la conciencia 

ambiental como puntos clave. El sendero tiene aproximadamente 1.200 metros de largo y será 

importante para la población de Barra do Garças – MT, pues oportunizará contacto directo 

con la naturaleza de manera consciente y sostenible, promueve también la cercanía entre la 

escuela y la comunidad regional.  

Palabras clave: Sendero ecológico; Naturaleza; 
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1 INTRODUÇÃO  

As trilhas ecológicas são imprescindíveis para o desenvolvimento de atividades 

práticas relacionadas à natureza, viabilizando o desenvolvimento do ecoturismo de forma 

sustentável. De acordo com a EMBRATUR (1994) o ecoturismo é uma fração do turismo 

empregada de forma sustentável, que impulsiona a conservação da natureza e busca a 

formação de uma consciência ambientalista através da interpretação do ambiente, 

promovendo o bem-estar das populações envolvidas e aprimorando sua educação ambiental. 

Dias (2005) menciona que a educação ambiental e o ecoturismo, em constante interação, têm 

o objetivo de desenvolver uma nova cultura ambiental no turismo voltado à natureza. O autor 

também menciona que o ecoturismo é reconhecido como uma tática de educação ambiental, 

uma vez que os passeios e excursões estabelecem relações de respeito à natureza. Silva 

(2010), a trilha ecológica é um instrumento admirável para o ensino sendo que  o aprendizado 

é anexo com naturalidade, existindo  a interação com o meio ambiente os indivíduos 

interessam mais pela trilha a procura de novidades das variadas espécies naturais existentes. 

Na contemporaneidade, o que se pode ressaltar no ensino é a esfinge da realização de 

atividades práticas o aluno impetre desenvolver seu conhecimento. Lima (1995) o modo de  

influência mútua  homem e natureza  conjeturam, consequentemente, o coeficiente de 

evolução no bom emprego do conhecimento, que constitui o grau de desenvolvimento 

tecnológico.  

Outro ponto importante a destacar é a prática pedagógica que envolve o trabalho com 

as trilhas ecológicas. O trabalho prático atende as necessidades de professores e alunos 

aprimorando e vivenciando os conhecimentos teóricos do processo de ensino aprendizagem. 

Portanto, os professores sujeitos também das transformações e intermediadores entre a teoria 

e a prática, poderão contribuir para a curiosidade epistemológica do aluno e construir a práxis-

pedagógica. Conforme Freire (1997): “As qualidades ou virtudes são construídas por nós no 
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esforço que nos impomos para diminuir a distância entre o que dissemos e o que fazemos”. 

Para Vygotsky (1987) o aluno arquiteta seu desenvolvimento a partir das ferramentas postas à 

sua disposição, o pensamento propriamente dito é determinado pela motivação, pelos desejos 

e indigências, uma concepção íntegra e correta do pensamento de outrem só é presumível 

quando percebemos sua base afetivo-volitiva.  

Carvalho (2006) também entende as trilhas como importante recurso pedagógico. Para 

o autor as trilhas são conduzidas por um monitor ou são autoguiadas, mas precisam de 

paradas estratégicas para a observação do ecossistema.  

Como recurso pedagógico, em geral as trilhas estabelecem previamente um roteiro 

para a caminhada, em conformidade com o qual um grupo de visitantes, seja 

formado pelo chamado “público em geral”, seja por grupos mais homogêneos, como 

alunos de determinada série escolar, é conduzido por um monitor Também se pode 

usar o recurso de passeio autoguiado por um roteiro explicativo distribuído no início. 

Seja com a condução do monitor, seja com o roteiro autoguiado, a ideia é sugerir 

pontos estratégicos para paradas, onde se podem observar aspectos importantes 

sobre a origem e a evolução daquele ecossistema. (CARVALHO, 2006.p.80) 

 

Both (2003) entende que é de extrema importância a sinalização dos caminhos 

percorridos nas trilhas, pois aproximam o visitante e o ambiente natural, auxiliando também o 

direcionamento dentro do percurso, servindo também como um atrativo peculiar e um 

recursos interpretativo do local explorado. 

Para a formação de um cidadão é preciso que ele tenha uma percepção holística da 

conservação do ambiente. Jacobi (2003) explica que o individuo deve ter um conhecimento 

político para a transformação social. A sua abordagem deve procurar uma perspectiva de ação 
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holística que inclui o homem, a natureza e o universo, tendo como referencia que os recursos 

naturais se extenuam e que o basilar responsável pela sua deterioração é o ser humano. 

2 METODOLOGIA  

O projeto Implantação da trilha ecológica do Instituto Federal do Mato Grosso- 

Campus Barra do Garças, foi  realizado no campus e na cidade descritas no título deste 

trabalho. O campus em questão possui uma área de 365.000 m², coordenadas geográficas de 

15°52'27.16"S;52°18'19.02"O e altitude de 340m em relação ao nível médio do mar, como 

mostra a figura 01.  

Figura 01. Localização e traçado da trilha ecológica do IFMT Barra do Garças. 

 

Fonte: Autores 

Segundo dados do IBGE, a população do município de Barra do Garças–MT foi 

estimada no ano de 2010 em 56.560 habitantes e está localizada no médio Araguaia, no leste 

mato-grossense. Participaram da pesquisa os alunos do 3º ano do curso de Controle 

Ambiental, professores da instituição e a prefeitura do município de Barra do Garças -MT. 

Foram utilizados aparelhos e acessórios de medição eletrônicos como: receptores de 

sinais GPS, trenas e balizas para demarcação. Foram implantadas placas de sinalização (figura 

02), numa distância de 100m em 100m, com o objetivo de orientar e auxiliar na 

conscientização ambiental. Outro procedimento foi a limpeza realizada na área (figura 03). 

IFMT 
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Figura 02: Placas de sinalização e conscientização ambientais implantadas na trilha

 

Fonte: Autores 

Figura 03: Limpeza da área 

 

Fonte: Autores 

Para um bom andamento do projeto foram realizadas visitas in loco para o 

reconhecimento da área e o planejamento da trilha e das estruturas que seriam propostas. 

Optou-se por uma abordagem qualitativa na pesquisa, por acreditar-se que tal metodologia 

possibilitaria uma maior proximidade com o mundo dos significados e com a relação entre os 

protagonistas e o ambiente.  Segundo Silva e Menezes (2000), na pesquisa qualitativa ocorre 

uma relação diligente entre o mundo real e o sujeito, uma conexão indissociável entre o 

mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que não é demonstrado em números. O ambiente 

natural é o ponto direto para coleta de dados e o pesquisador é o instrumento-chave. A 
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interpretação dos dados da pesquisa partiu da percepção dos alunos em relação ao meio 

ambiente e da implantação da trilha. Para Tonin (2007)  a interpretação da natureza é um 

célere docente que tem por objetivo revelar significados, inclusões e fenômenos naturais 

empregando conhecimentos práticos e meios interpretativos tornando uma configuração de 

desvirtuar os indivíduos a admirarem e decodificarem a natureza, colaborando na sua 

conservação.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A trilha possui cerca de 1200 metros de percurso, com largura variando de 1,0 a 1,5 

metros. O ponto mais alto do trajeto fica na faixa dos 50 metros acima do nível do curso de 

água denominado de córrego do fundo com coordenadas de 15°53’58,8’’S, 52°16’35,0’’ W e 

294 m de altitude. Para percorrer todo o percurso são necessários em média 50 minutos. A 

trilha foi pensada para que ocorram paradas específicas, para que os visitantes e alunos 

possam observar a fauna e a flora, sempre acompanhados dos docentes e técnicos do IFMT 

Campus Barra do Garças, indo ao encontro do pensamento de Carvalho (2006), conforme 

especificado na reflexão teórica desse trabalho.  

A trilha ecológica também foi projetada para promover a interação entre professor e 

alunos, assim como a  interação escola e comunidade, considerando sempre os saberes do 

educando  e os saberes populares na vivência entre teoria e prática, ela é considerada  auto 

guiada, pois  durante o percurso existem placas de sinalização para orientações das direções, 

também foi colocado durante todo trajeto placas de conscientização da importância da 

conservação da natureza, corroborando o entendimento de Both (2002), mencionado no 

referencial teórico desse trabalho. A trilha ecológica do IFMT proporcionou aos alunos uma 

aprendizagem prática dos conteúdos ensinados em sala de aula explorando o raciocínio lógico 
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e incentivando a capacidade de percepção, além de proporcionar a aquisição de conceitos 

ecológicos. 

4 CONCLUSÃO  

Espera-se que a abertura da trilha ecológica do IFMT Barra do Garças possa promover 

a vivência prática dos conhecimentos teóricos, com vistas a facilitar os processos de ensino 

aprendizagem. Espera-se também que a trilha possa oportunizar a valorização dos atrativos 

naturais do local, estimulando sempre o pensamento crítico em relação às questões 

ambientais, de forma a promover uma mudança comportamental capaz de  conscientizar para 

a preservação do meio ambiente. 
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Resumo: O número de pessoas no meio rural e a obtenção de renda, por meio de suas atividades, vem 

decrescendo significativamente. Para os pequenos produtores rurais manterem sua participação na 

produção rural, os mesmos necessitam de alternativas que possibilitem a melhoria de sua produção. 

Dentre as alternativas, encontramos o sistema silvipastoril, uma modalidade de integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (iLPF). Este trabalho buscou fornecer a um pequeno produtor de gado leiteiro a 

diversificação da sua produção para uma possível maximização de lucros em sua propriedade rural. 

O produtor foi orientado, através da extensão rural a implantar um sistema silvipastoril, em uma área 

de pastagem rotacionada de Panicum maximum cv. Mombaça, utilizando os seguintes clones de 

eucalipto (Eucalyptus spp): H13, VM01 e GG100. Este sistema agregou tecnologia a uma Unidade de 

Referência Tecnológica (URT) previamente estabelecida pela Empaer-MT, a qual servirá de vitrine 

para os demais produtores da região. Três meses após o plantio, avaliou-se o desenvolvimento inicial 

das mudas, por meio do crescimento em altura, diâmetro de copa e sobrevivência das mudas. A 

mortalidade de mudas foi de 38%. Os clones GG100 apresentaram maior altura média (0,85 m) e 

diâmetro de copa intermediário (0,91 m), enquanto que as plantas de VM01 apresentaram altura 

média intermediária (0,83 m) e diâmetro de copa maior (0,92 m) e as plantas clone de H13 obtiveram 

menor altura média (0,66 m) e menor diâmetro de copa (0,71 m). 

Palavras-chave: Sistema silvipastoril, ILPF, Pequeno produtor rural, 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A vida no meio rural e a obtenção de renda, por meio de suas atividades, vem 

decrescendo significativamente. As famílias não conseguem manter seus sucessores no 

campo, pois os mesmos buscam, nos centros urbanos, oportunidades de maiores rendimentos, 

emprego e capacitação profissional, demandas as quais a terra é incapaz de suprir (LIZZIONI 

et al., [s.d.]). 

Para os pequenos produtores rurais manterem sua participação no processo produtivo, os 

mesmos necessitam incorporar novas tecnologias, atualizar as informações e aprimorar a 

formação profissional e adotar um sistema gerencial de planejamento e custos agropecuários, 

que seja de simples manuseio e que beneficie o gerenciamento de suas atividades que são 

desenvolvidas no campo, o que deve ser feito de maneira integrada ou independente 

(MARION; SEGATTI, 2006).  
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Dessa forma, a assistência técnica e extensão rural atua no desenvolvimento 

socioeconômico de um produtor e até mesmo de uma comunidade, pois visa melhorar a 

produção de forma sustentável e ecologicamente correta, auxiliando o homem do campo no 

aprimoramento de suas atividades, de modo que promova a maximização de lucros e 

minimização de custos no processo produtivo (EMPAER, 2013). 

Uma das alternativas de maximizar a renda na propriedade rural é adotar sistemas 

integrados de produção, como a iLPF (integração-Lavoura-Pecuária-Floresta). Uma 

modalidade desse sistema é o sistema silvipastoril, o qual consiste em um sistema de 

produção onde as árvores são mantidas, ou introduzidas, em áreas de pastagens. Este sistema 

é considerado como uma importante estratégia de uso sustentado da terra, principalmente nas 

áreas potencialmente sujeitas à degradação, bem como, uma nova fonte de agregação de valor 

econômico na propriedade rural através da exploração de madeira (RADOMSKI & RIBASKI, 

2009). 

Neste contexto, nesse trabalho objetivou-se diagnosticar o sistema produtivo de uma 

pequena propriedade rural, a fim de fazer extensão e fornecer assistência técnica ao pequeno 

produtor situado em Caramujo, município de Cáceres, MT. Foram propostas alternativas de 

produção que otimizem o espaço, possibilitando numa mesma área uma produção 

diversificada que forneça oportunidades de descentralização da renda. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Após seleção do produtor rural numa parceria com a Empaer-MT, realizou-se visitas à 

“Estância Nossa Senhora de Fátima”, com o intuito de fazer um diagnóstico geral da 

propriedade e conhecer a opinião do produtor em adotar técnicas alternativas de produção. 

Com a aprovação do proprietário, Sr. Gabriel Antonio Felipe, foi proposto um sistema 

silvipastoril na pastagem rotacionada da Unidade de Referência Tecnológica (URT) 

estabelecida, previamente, pela Empaer-MT.  

A propriedade possui uma área total de doze hectares, e está localizada no município de 

Cáceres, MT, mais precisamente na comunidade Caramujo. 

O solo possui uma textura areia-franca, conforme o Triângulo Textural do Departamento 

de Agricultura dos EUA. E segundo mapa de solos do RADAM BRASIL, o solo dessa região 

é o Latossolo-Vermelho-Amarelo Distrófico e de acordo com a classificação de Köppen o 

clima da região é o Aw, ou seja, tropical chuvoso, com chuvas de outono-verão (MACHADO 

et al., 2012). 

A implantação de faixas de Eucalipto teve por objetivo principal o sombreamento para o 

rebanho bovino, fornecendo maior conforto térmico ao gado. Este conforto térmico poderá 

aumentar a produtividade leiteira, a qual, é a principal atividade desenvolvida na propriedade.  

Foram utilizados cinco hectares de pastagem rotacionada com capim mombaça (Panicum 

maximum cv Mombaça) para implantação de faixa de clones de eucalipto (Eucalyptus spp).  

A pastagem rotacionada, nesta propriedade, é dividida em 14 piquetes, sendo oito 

piquetes de dimensões 75,5 x 50 m (3775 m
2
) e seis piquetes de dimensões 75,5 x 43,5 m 

(3284,25 m
2
). As faixas foram dispostas ao longo dos piquetes instalados para diminuir custos 

com proteção das mudas na fase inicial de desenvolvimento das árvores. Portanto, foram 

necessários apenas um fio elétrico por piquete para proteção das árvores nesta fase inicial. 

Os procedimentos adequados à implantação desse sistema foram apresentados ao 

produtor, através de extensão rural, cujo mesmo, com auxílio da equipe executora do projeto 

realizou a implantação do sistema. 

Para o preparo inicial do solo, primeiramente efetuou-se uma capina química pré-plantio 

com herbicida pós-emergente (Glifosato) nas linhas de plantio. Posteriormente fez-se o 
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nivelamento do solo e utilizou-se um sulcador para fazer os sulcos na linha de plantio. Esta 

última atividade foi realizada momentos antes do plantio das mudas, em janeiro de 2014. 

O plantio foi realizado manualmente como o auxílio de plantadeiras costais, cujas mudas 

foram inseridas no solo juntamente com hidrogel. As mudas de eucalipto foram dispostas em 

faixas, com espaçamento 2,0 x 3,0 m acompanhando a cerca de divisa dos piquetes, sendo dez 

faixas/renques do clone H13 (E. urophylla x E. grandis), dois renques do VM01 (E. urophylla 

x E. camaldulensis), e um de GG100 (E. grandis x E. urophylla), totalizando 852 mudas. Nos 

renques de VM01, GG100 e H13 foram plantadas, 137, 65 e 650 mudas, respectivamente. 

Foram plantados clones diferentes para testar a adaptação de cada um nas condições 

edafoclimáticas da região. 

O controle de formigas cortadeiras (Atta spp e Acromyrmex spp) foi efetuado como 

medida preventiva e curativa e o controle de cupins (Syntermes spp) preventivo, imergindo-se 

as mudas até a altura do coleto em uma calda cupinicida à base de Fipronil antes do plantio. 

As mudas receberam duas adubações, a primeira, dez dias após o plantio em covetas 

laterais, feitas com enxada, utilizando o adubo formulado NPK 4-30-16, na dose de 50 g em 

cada coveta. Após 60 dias, realizou-se a segunda adubação, fornecendo às plantas 

micronutrientes e 250 g de calcário dolomítico em coroa. A fonte de micronutrientes foi o 

FTE (20 g) e Ácido bórico (20 g). Cada tipo de adubo foi colocado em uma coveta lateral 

feitas com plantadora costal, seguindo a linha de plantio.  
A mato-competição foi controlada fazendo-se a capina manual, sempre que necessária. 

 

3. RESULTADOS 

   Avaliou-se a sobrevivência e o desenvolvimento inicial das mudas, três meses após o 

plantio, cuja sobrevivência foi avaliada pela contagem, enquanto que o desenvolvimento 

inicial das mudas foi avaliado pelo crescimento em altura e o diâmetro da copa das plantas. 

Ambas medições foram efetuadas em 20% de cada renque, nas três fileiras do centro das 

faixas. 

       A determinação do diâmetro da copa consistiu na mensuração da largura em relação às 

duas direções na planta, ou seja, no sentido da linha e entre linha de plantio e em seguida, fez-

se a média da largura de copa por planta e por renque. A altura foi obtida através da medição 

de altura a partir do nível do solo até o ápice das plantas, com o auxílio de uma trena.     

       A mortalidade de mudas foi de 38%, em virtude de vários fatores, como falta de 

precipitação nos primeiros dias de plantio, ataque de cupins e formigas cortadeiras e plantio 

inadequado. Os clones GG100 apresentaram maior altura média (0,85 m) e diâmetro de copa 

intermediário (0,91 m), enquanto que as plantas de VM01 apresentaram altura média 

intermediária (0,83 m) e diâmetro de copa maior (0,92 m) e as plantas clone de H13 

obtiveram menor altura média (0,66 m) e menor diâmetro de copa (0,71 m), conforme tabela 

1. 

 
Tabela 1 – Altura, diâmetro de copa e sobrevivências das mudas de H13, GG100 e VM01 aos três 

meses de idade em um sistema silvipastoril no município de Cáceres, MT. 

 

Clone 

Nº de plantas 

amostradas 

Altura média 

(m) Diâmetro de copa médio (m) Replantio 

          

H13 128 0,66 0,71 51 

GG100 13 0,85 0,91 4 

VM01 27 0,83 0,92 10 
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Em um estudo comparando o desempenho de dois híbridos de eucalipto (H13 e 1277) em 

sistema de iLPF, observou-se que a altura média do H13 foi 0,65 m, aos 70 dias de idade 

(BORGES, et al., 2012). Em uma iLPF em Nova Canaã do Norte, o Eucalyptus urograndis, 

apresentou altura média de 1,47 m aos 4 meses de idade (OLIVEIRA et al., 2011). 

       Apesar do solo da propriedade apresentar uma textura arenosa, observa-se que os 

eucaliptos estão tendo um bom desenvolvimento e respondendo bem às adubações. 

A satisfação do produtor em ter uma fonte alternativa de renda, mesmo que a longo prazo 

é enorme, tendo em vista, que isso o motiva a permanecer no campo e ter produtos de 

qualidade a oferecer ao consumidor, o que lhe trará maior retorno econômico. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Sistemas alternativos de produção como os sistemas silvipastoris são técnicas que 

apresentam grande potencial para promover a diversificação da produção, a otimização do uso 

da terra, de maneira a manter a sustentabilidade da propriedade rural e além disso, possibilita 

o aumento da receita/renda do produtor, a curto e longo prazo, com a produção de leite e de 

madeira, respectivamente.  

       Com esse sistema, o homem do campo fica motivado a continuar sendo produtor rural, 

pois de imediato, é possível notar a satisfação do mesmo com o desenvolvimento das mudas 

na sua unidade produtiva e a vontade de aprimorar seus conhecimentos, a fim de melhorar a 

qualidade dos produtos produzidos em sua propriedade. 
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Resumo: O número de pessoas no meio rural e a obtenção de renda, por meio de suas atividades, vem 

decrescendo significativamente. Para os pequenos produtores rurais manterem sua participação na 

produção rural, os mesmos necessitam de alternativas que possibilitem a melhoria de sua produção. 

Dentre as alternativas, encontramos o sistema silvipastoril, uma modalidade de integração Lavoura-

Pecuária-Floresta (iLPF). Este trabalho buscou fornecer a um pequeno produtor de gado leiteiro a 

diversificação da sua produção para uma possível maximização de lucros em sua propriedade rural. 

O produtor foi orientado, através da extensão rural a implantar um sistema silvipastoril, em uma área 

de pastagem rotacionada de Panicum maximum cv. Mombaça, utilizando os seguintes clones de 

eucalipto (Eucalyptus spp.): H13, VM01 e GG100. Este sistema agregou tecnologia a uma Unidade 

de Referência Tecnológica (URT) previamente estabelecida pela Empaer-MT, a qual servirá de 

vitrine para os demais produtores da região. Três meses após o plantio, avaliou-se o desenvolvimento 

inicial das mudas, por meio do crescimento em altura, diâmetro de copa e sobrevivência das mudas. A 

mortalidade de mudas foi de 38%. Os clones GG100 apresentaram maior altura média (0,85 m) e 

diâmetro de copa intermediário (0,91 m), enquanto que as plantas de VM01 apresentaram altura 

média intermediária (0,83 m) e diâmetro de copa maior (0,92 m) e as plantas clone de H13 obtiveram 

menor altura média (0,66 m) e menor diâmetro de copa (0,71 m). 

Palavras-chave: Sistema silvipastoril, ILPF, Pequeno produtor rural, 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A vida no meio rural e a obtenção de renda, por meio de suas atividades, vem 

decrescendo significativamente. As famílias não conseguem manter seus sucessores no 

campo, pois os mesmos buscam, nos centros urbanos, oportunidades de maiores rendimentos, 

emprego e capacitação profissional, demandas as quais a terra é incapaz de suprir (LIZZIONI 

et al., [s.d.]). 

Para os pequenos produtores rurais manterem sua participação no processo produtivo, os 

mesmos necessitam incorporar novas tecnologias, atualizar as informações e aprimorar a 

formação profissional e adotar um sistema gerencial de planejamento e custos agropecuários, 

que seja de simples manuseio e que beneficie o gerenciamento de suas atividades que são 

desenvolvidas no campo, o que deve ser feito de maneira integrada ou independente 

(MARION; SEGATTI, 2006).  

855 



Dessa forma, a assistência técnica e extensão rural atua no desenvolvimento 

socioeconômico de um produtor e até mesmo de uma comunidade, pois visa melhorar a 

produção de forma sustentável e ecologicamente correta, auxiliando o homem do campo no 

aprimoramento de suas atividades, de modo que promova a maximização de lucros e 

minimização de custos no processo produtivo (EMPAER, 2013). 

Uma das alternativas de maximizar a renda na propriedade rural é adotar sistemas 

integrados de produção, como a iLPF (integração-Lavoura-Pecuária-Floresta). Uma 

modalidade desse sistema é o sistema silvipastoril, o qual consiste em um sistema de 

produção onde as árvores são mantidas, ou introduzidas, em áreas de pastagens. Este sistema 

é considerado como uma importante estratégia de uso sustentado da terra, principalmente nas 

áreas potencialmente sujeitas à degradação, bem como, uma nova fonte de agregação de valor 

econômico na propriedade rural através da exploração de madeira (RADOMSKI & RIBASKI, 

2009). 

Neste contexto, nesse trabalho objetivou-se diagnosticar o sistema produtivo de uma 

pequena propriedade rural, a fim de fazer extensão e fornecer assistência técnica ao pequeno 

produtor situado em Caramujo, município de Cáceres, MT. Foram propostas alternativas de 

produção que otimizem o espaço, possibilitando numa mesma área uma produção 

diversificada que forneça oportunidades de descentralização da renda. 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Após seleção do produtor rural numa parceria com a Empaer-MT, realizou-se visitas à 

“Estância Nossa Senhora de Fátima”, com o intuito de fazer um diagnóstico geral da 

propriedade e conhecer a opinião do produtor em adotar técnicas alternativas de produção. 

Com a aprovação do proprietário, Sr. Gabriel Antonio Felipe, foi proposto um sistema 

silvipastoril na pastagem rotacionada da Unidade de Referência Tecnológica (URT) 

estabelecida, previamente, pela Empaer-MT.  

A propriedade possui uma área total de doze hectares, e está localizada no município de 

Cáceres, MT, mais precisamente na comunidade Caramujo. O solo possui uma textura areia-

franca, conforme o Triângulo Textural do Departamento de Agricultura dos EUA. E segundo 

mapa de solos do RADAM BRASIL, o solo dessa região é o Latossolo-Vermelho-Amarelo 

Distrófico e de acordo com a classificação de Köppen o clima da região é o Aw, ou seja, 

tropical chuvoso, com chuvas de outono-verão (MACHADO et al., 2012). 

A implantação de faixas de eucalipto teve como objetivo principal o sombreamento para 

o rebanho bovino, fornecendo maior conforto térmico ao gado. Este conforto térmico poderá 

aumentar a produtividade leiteira, a qual, é a principal atividade desenvolvida na propriedade.  

Foram utilizados cinco hectares de pastagem rotacionada com capim mombaça (Panicum 

maximum cv Mombaça) para implantação de faixa de clones de eucalipto (Eucalyptus spp.).  

A pastagem rotacionada, nesta propriedade, é dividida em 14 piquetes, sendo oito 

piquetes de dimensões 75,5 x 50 m (3775 m
2
) e seis piquetes de dimensões 75,5 x 43,5 m 

(3284,25 m
2
). As faixas foram dispostas ao longo dos piquetes instalados para diminuir custos 

com proteção das mudas na fase inicial de desenvolvimento das árvores. Portanto, foram 

necessários apenas um fio elétrico por piquete para proteção das árvores nesta fase inicial. 

Os procedimentos adequados à implantação desse sistema foram apresentados ao 

produtor, através de extensão rural, cujo mesmo, com auxílio da equipe executora do projeto 

realizou a implantação do sistema. 

Para o preparo inicial do solo, primeiramente efetuou-se uma capina química pré-plantio 

com herbicida pós-emergente (Glifosato) nas linhas de plantio. Posteriormente fez-se o 

nivelamento do solo e utilizou-se um sulcador para fazer os sulcos na linha de plantio. Esta 

última atividade foi realizada momentos antes do plantio das mudas, em janeiro de 2014. 
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O plantio foi realizado manualmente como o auxílio de plantadeiras costais, cujas mudas 

foram inseridas no solo juntamente com hidrogel. As mudas de eucalipto foram dispostas em 

faixas, com espaçamento 2,0 x 3,0 m acompanhando a cerca de divisa dos piquetes, sendo dez 

faixas/renques do clone H13 (E. urophylla x E. grandis), dois renques do VM01 (E. urophylla 

x E. camaldulensis), e um de GG100 (E. grandis x E. urophylla), totalizando 852 mudas. Nos 

renques de VM01, GG100 e H13 foram plantadas, 137, 65 e 650 mudas, respectivamente. 

Foram plantados clones diferentes para testar a adaptação de cada um nas condições 

edafoclimáticas da região. 

O controle de formigas cortadeiras (Atta spp. e Acromyrmex spp.) foi efetuado como 

medida preventiva e curativa e o controle de cupins (Syntermes spp.) preventivo, imergindo-

se as mudas até a altura do coleto em uma calda cupinicida à base de Fipronil antes do 

plantio. 

As mudas receberam duas adubações, a primeira, dez dias após o plantio em covetas 

laterais, feitas com enxada, utilizando o adubo formulado NPK 4-30-16, na dose de 50 g em 

cada coveta. Após 60 dias, realizou-se a segunda adubação, fornecendo às plantas 

micronutrientes e 250 g de calcário dolomítico em coroa. A fonte de micronutrientes foi o 

FTE (20 g) e Ácido bórico (20 g). Cada tipo de adubo foi colocado em uma coveta lateral 

feitas com plantadora costal, seguindo a linha de plantio.  
A mato-competição foi controlada fazendo-se a capina manual, sempre que necessária. 

 

3. RESULTADOS 

   Avaliou-se a sobrevivência e o desenvolvimento inicial das mudas, três meses após o 

plantio, cuja sobrevivência foi avaliada pela contagem, enquanto que o desenvolvimento 

inicial das mudas foi avaliado pelo crescimento em altura e o diâmetro da copa das plantas. 

Ambas medições foram efetuadas em 20% de cada renque, nas três fileiras do centro das 

faixas. 

       A determinação do diâmetro da copa consistiu na mensuração da largura em relação às 

duas direções na planta, ou seja, no sentido da linha e entre linha de plantio e em seguida, fez-

se a média da largura de copa por planta e por renque. A altura foi obtida através da medição 

de altura a partir do nível do solo até o ápice das plantas, com o auxílio de uma trena.     

       A mortalidade de mudas foi de 38%, em virtude de vários fatores, como falta de 

precipitação nos primeiros dias de plantio, ataque de cupins e formigas cortadeiras e plantio 

inadequado. Os clones GG100 apresentaram maior altura média (0,85 m) e diâmetro de copa 

intermediário (0,91 m), enquanto que as plantas de VM01 apresentaram altura média 

intermediária (0,83 m) e diâmetro de copa maior (0,92 m) e as plantas clone de H13 

obtiveram menor altura média (0,66 m) e menor diâmetro de copa (0,71 m), conforme tabela 

1. 

 
Tabela 1 – Altura, diâmetro de copa e sobrevivências das mudas de H13, GG100 e VM01 aos três 

meses de idade em um sistema silvipastoril no município de Cáceres, MT. 

 

Clone 

Nº de plantas 

amostradas 

Altura média 

(m) Diâmetro de copa médio (m) 

Replantio 

(%) 

          

H13 128 0,66 0,71 39,8 

GG100 13 0,85 0,91 30,8 

,VM01 27 0,83 0,92 37,0 

Em um estudo comparando o desempenho de dois híbridos de eucalipto (H13 e 1277) em 
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sistema de iLPF, observou-se que a altura média do H13 foi 0,65 m, aos 70 dias de idade 

(BORGES, et al., 2012). Em uma iLPF em Nova Canaã do Norte, o Eucalyptus urograndis, 

apresentou altura média de 1,47 m aos 4 meses de idade (OLIVEIRA et al., 2011). 

       Apesar do solo da propriedade apresentar uma textura arenosa, observa-se que os 

eucaliptos estão tendo um bom desenvolvimento e respondendo bem às adubações. 

A satisfação do produtor em ter uma fonte alternativa de renda, mesmo que a longo prazo 

é enorme, tendo em vista, que isso o motiva a permanecer no campo e ter produtos de 

qualidade a oferecer ao consumidor, o que lhe trará maior retorno econômico. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Sistemas alternativos de produção como os sistemas silvipastoris são técnicas que 

apresentam grande potencial para promover a diversificação da produção, a otimização do uso 

da terra, de maneira a manter a sustentabilidade da propriedade rural e além disso, possibilita 

o aumento da receita/renda do produtor, a curto e longo prazo, com a produção de leite e de 

madeira, respectivamente.  

       Com esse sistema, o homem do campo fica motivado a continuar sendo produtor rural, 

pois de imediato, é possível notar a satisfação do mesmo com o desenvolvimento das mudas 

na sua unidade produtiva e a vontade de aprimorar seus conhecimentos, a fim de melhorar a 

qualidade dos produtos produzidos em sua propriedade. 
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RESUMO : 
 
A popularização da tecnologia é cada vez mais evidente. No entanto surge um 
questionamento inerente a esta evolução: “Como fazer para que o uso dessa tecnologia 
seja realmente acessível, independente das limitações e necessidades?”. O numero de 
pessoas com algum tipo de deficiência que utilizam o computador vem crescendo. 
Algumas barreiras ainda são obstáculos para que este público tenha acesso ao 
computador, tornando a exclusão digital cada vez maior. Tendo em vista que o tema 
acessibilidade é pouco abordado no meio acadêmico, o que torna a comunidade de 
educadores pouco capacitada no assunto. O projeto vislumbra além de propagar o tema 
acessibilidade neste meio, propor um curso de capacitação para portadores de 
deficiência visual utilizando o sistema operacional DOSVOX como ferramenta 
facilitadora entre o deficiente e o computador.  
 
 O DOSVOX por ser visto como uma ferramenta que torna as coisas muito mais fáceis 
para o deficiente visual. Nesse contexto, a ferramenta estará possibilitando ao deficiente 
visual condições de estudo em condições iguais. Cabe-nos ressaltar que não somente 
será auxiliado no processo ensino-aprendizagem como também para a vida. Isso 
depende do esforço de todos: é um esforço social e político, nunca dissociado do 
esforço de desenvolvimento técnico. Porém, A educação inclusiva constitui um 
paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos, que conjuga 
igualdade e diferença. Assim, cada vez mais, o docente necessita exercitar a produção 
de conhecimento por meio da atividade investigativa, com reflexo nas ações de ensino, 
favorecendo aprendizagens também complexa de seus alunos. Acredita que com esta 
proposta pioneira no sentido de que a mudança não deve ser do indivíduo e sim do 
material e tecnologia utilizada. Por fim acredita-se que este trabalho proporcionará ao 
aluno a perspectiva de ser um profissional com os mesmos conhecimentos, sem 
limitações de conteúdo. 
 
Palavra – Chave : Inclusão de deficientes visuais  
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1 .INTRODUÇÃO: 
 
O IFMT, agente de Desenvolvimento Econômico e Educacional possui como 
missão proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística nos vários níveis e 
modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva e democrática, 
pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, preparando o 
educando para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade ambiental. 
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção 
de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e 
que avança em relação à idéia de eqüidade formal ao contextualizar as circunstâncias 
históricas da produção da exclusão dentro e fora da escola. 
Segundo dados do MEC/INEP/SEDUC/SAPE/SUGT/GEIE-Censo Escolar de 
2012, 1181 alunos com baixa visão estão matriculados na rede pública de ensino, sendo 
a maior parte na Estadual e 210 com cegueira. O censo evidencia a necessidade da 
instituições públicas federais de uma política de inclusão à demanda da rede estadual, 
sendoesta de nível médio. 
Para atender o programa de educação especial na perspectiva da educação inclusiva 
para deficientes visuais a utilização do software DOSVOX, possibilitará o acesso dos 
deficientes visuais aos cursos possibilitando assim igualdade de condições com os 
demais alunos, e ainda assegurar a utilização de recursos pedagógicos e de 
acessibilidade às escolas regulares da rede pública de ensino. 
Assim o IFMT para cumprir com a missão e ainda implantar uma política de 
educação inclusiva, poderá propor a inclusão em seus projetos pedagógicos de cursos a 
tecnologia assistida para atender a demanda de portadores de necessidades educacionais 
especiais como os de baixa visão e cegueira do estado de Mato Grosso 
 
 
2 .METODOLOGIA: 
 
1. Estabelecer métricas sobre o funcionamento do sistema operacional DOSVOX; 
2. Contato com a associação dos deficientes visuais do Município de Cuiabá, que 
possuam cadastro do publico alvo a ser atendido no projeto; 
3. Seleção dos alunos que irão participar da capacitação; 
4. Capacitação no sistema operacional DOSVOX através do professor e aluno 
bolsista; 
5. Avaliação dos resultados finais do projeto e entrega dos certificados aos alunos. 
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3.RESULTADOS ESPERADOS : 
 
O projeto espera sensibilizar todos os profissionais envolvidos na instituição com a 
educação de um modo geral. Tornando-se indispensável à conscientização de toda a 
instituição e o estudo da deficiência de cada um dos alunos, procurando conhecer sua 
realidade e necessidades. Assim possibilitando um aprendizado significativo junto aos 
deficientes visuais. Além disso, esperasse que o projeto torne-se referencia dentro do 
IFMT, impulsionando o pesquisa ligadas a tecnologia assistida, possibilitando uma 
aproximação maior entre comunidade e Instituto, juntando os esforços entre pesquisa, 
ensino e extensão. 
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Resumo: No contexto atual, em que as tecnologias avançam a busca inúmeras formas e técnicas para 

trabalhar determinados conteúdos em sala de aula, recorrendo muitas vezes a revistas, panfletos, 

jornais, etc. Na região Araguaia/Xingu existe a dificuldade em encontrar os referidos materiais, 

principalmente contendo notícias que dizem respeito ao cotidiano. Considerando o ambiente escolar 

um excelente instrumento para o desenvolvimento e a prática pedagógica da maioria dos conteúdos 

contidos nas áreas do conhecimento, um jornal produzido nesse meio pode se tornar um material 

muito importante, oferecendo uma visão ampla e atualizada a comunidade escolar da Escola Estadual 

Tapirapé situada na zona urbana de Porto Alegre do Norte - MT. Esse projeto promoveu a interação 

da comunidade escolar com a sua realidade motivando autonomia e a criatividade no que diz respeito 

à leitura, à produção textual e ao despertar do senso crítico. Assim após a sensibilização de toda a 

comunidade escolar sobre a importância da participação de todos para criar o jornal escolar, foi 

organizado um grupo de trabalho formado por um aluno de cada turma, um professor por área de 

conhecimento e Ciclo, um representante do CDCE e um membro da equipe Gestora. Esse grupo foi 

responsável pela edição mensal do Jornal “Tapirapé News”. Ao final do projeto o jornal foi um 

estímulo à leitura, produção de textos, pesquisa, interdisciplinaridade, utilização de tecnologias de 

informação, e contribuiu para a integração entre alunos – professores – comunidade. 

 

Palavras-chave: Produção Textual; Interdisciplinaridade; Extensão. 

 

       1. INTRODUÇÃO 

O Ensino é hoje um desafio que se coloca a todos, educadores, sistema de ensino, 

estudantes, no mundo globalizado em que vivemos, e com o avanço constante das 

tecnologias, buscar mecanismos para alcançar o efetivo ensino/aprendizagem dos educandos 

tem promovido constantes desafios as escolas, sendo assim mediante as dificuldades com a 

leitura e escrita, a Escola Estadual Tapirapé percebeu que o jornal ainda é um importante 

meio de comunicação, pois através dele que nos informamos de fatos importantes que 

acontecem ao nosso redor seja cidade, em nossa região, Estado, país ou no mundo e poderia 

levar através da interdisciplinaridade a enfrentar os desafios no campo da leitura e escrita na 

escola .  

Em nossa região há muita dificuldade de encontrar tais materiais como panfletos, 

revistas, jornais, etc., principalmente que trazem notícias que dizem respeito a nosso 

cotidiano.  
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O jornal escolar mostra-se um excelente instrumento para o desenvolvimento e a prática 

pedagógica da maioria dos conteúdos contidos nas áreas do conhecimento, pois desde que 

utilizado de maneira adequada, oferece uma visão ampla e atualizada proporcionando um 

trabalho em conjunto com outras disciplinas e áreas através dos recursos que ele oferece. 

“Considerando-se que os jornais, pela sua própria natureza, abordam um amplo leque de 

assuntos e, para isso, também apresentam uma grande diversidade de textos, ele é um dos 

instrumentos ideais da interdisciplinaridade.” (FARIA & ZANCHETA JR.;2005) 

Dessa forma o objetivo do projeto foi promover um veículo de comunicação por meio do 

qual os segmentos da escola num processo de interação buscassem a efetivação do trabalho 

interdisciplinar, e pudessem informar, comunicar, integrar, divulgar seu projeto educativo, 

desenvolvendo ao mesmo tempo as habilidades de leitura e escrita 

 

“Os alunos terão no jornal um espaço para a comunicação 

e a expressão dos assuntos que mais os interessam. Neste 

sentido, ele propicia a libertação da palavra do aluno, a 

descoberta da própria identidade, valorizando sua 

autonomia. Capacita-o a intervir na realidade, ao aprender 

a ler criticamente o jornal, pois, para produzi-lo, é preciso 

aprender a diferença entre opinião e notícia; cria o hábito 

da pesquisa e da comparação de diferentes fontes para 

apresentá-las no texto, reforçando assim o espírito crítico.” 

(FARIA & ZANCHETA JR.;2005) 

 

Nesse contexto o jornal periódico contribuiu bastante no processo ensino-aprendizagem, 

de formação humana e intelectual da nossa comunidade escolar, abarcando diretamente o 

trabalho com a leitura e escrita, pois “todo trabalho com textos de circulação social deve estar 

voltado para a plena leitura e compreensão deles. É preciso refletir sobre as possibilidades de 

interpretação, o que pressupõe sempre um passo muito além da estrutura sintática, dos termos 

empregados.” (MENEZES et al., 2006). 

 

2.O JORNAL ESCOLAR COMO UMA ATIVIDADE DE INTEGRAÇÃO 

ESCOLA/COMUNIDADE. 

2.1Metodologia 

 

Este projeto tornou-se um importante artifício para as áreas de ensino da Escola Estadual 

Tapirapé que atende por volta de 400 alunos de baixa renda no município de Porto Alegre do 

Norte – MT, comunidade essa que em sua maioria nunca tiveram antes nenhum contato com 

essa importante fonte de comunicação que é o jornal.  

O desenvolvimento do projeto teve como primeiro passo informar e sensibilizar a 

comunidade escolar sobre a importância da participação de todos, para que o mesmo tivesse 

sucesso. Em seguida realizou-se a escolha do grupo de trabalho que não era fixo, fez parte da 

Equipe a Coordenadora do Projeto, alunos das turmas, professores por área de conhecimento 

e Ciclo, um representante do CDCE, um membro da equipe Gestora, sendo que a cada edição 

essa equipe modificava de acordo com o andamento cotidiano da escola.  

Envolvemos toda a comunidade escolar na escolha do nome do jornal através de 

sugestões dos alunos, após realizamos uma avaliação pelos professores, demais funcionários 

da escola e equipe do jornal, os nomes escolhidos foram para votação no blog da escola, 

vencendo o nome “TAPIRAPÉ NEWS”. 
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O passo seguinte foi um estudo realizado pela equipe do jornal, juntamente com a 

comunidade escolar sobre como se estrutura um jornal escrito, observar e aprender como se 

organiza um jornal. 

Em seguida respeitando o desenvolvimento dos planejamentos da Escola, de acordo com 

o gênero textual estudado em cada Ciclo e Fase, passamos as coleta dos conteúdos do jornal 

de acordo com as seções, a cada edição as seções variavam de acordo com o contexto, 

proporcionando assim, que as matérias publicadas incluíssem  tipos e gêneros textuais 

diferentes, presentes no convívio social e na vida do aluno: artigos de opinião, poesias, 

notícias, acrósticos, charges, dicas (saúde, esporte, trabalho, vivências), recados, bilhetes, 

cartas, crônicas, contos, receitas, entrevistas, histórias em quadrinhos, resenhas (livros, 

filmes), adivinhações, charadas, desafios matemáticos etc. 

 As participações no jornal eram livres a todos os alunos, professores, funcionários e pais, 

mas cabia aos professores auxiliarem os alunos com a escrita dos textos, seleção e revisão de 

sala. Essa fase incluía a pesquisa, o uso do Laboratório de Informática para ampliar as 

possibilidades de escrita. Cabia a equipe estabelecer prazos para a produção e entrega das 

matérias à coordenação do jornal. 

Após as seleções e organização do material, era feita a primeira revisão antes das 

digitações, passava então ao laboratório de esquematização e designer do jornal com a equipe 

responsável, nessa etapa todas as escolhas de fotos, letras, cores, fontes, montagem, digitação 

no programa Publisher, revisão, edição e publicação; cabia a equipe do jornal. 

Passava-se então para revisão final com auxílio dos demais professores das Áreas, em 

que eram feitas as correções, em seguida a fase de conclusão que era a impressão e 

publicação. 

Para motivar a comunidade a cada publicação, a divulgação era feita através do Blog da 

Escola (escolatapirape.blogspot.com) relacionando assim, as Tic’s e ampliando a divulgação 

do trabalho da escola através do mundo virtual; exposição em local visível da escola a cada 

nova edição e claro, exemplares para os professores levarem para sala de aula e trabalharem a 

leitura e escrita a partir do jornal impresso. Havia também exemplares disponíveis na 

biblioteca para os pais que quisessem conhecer, se informar, ler o trabalho de cada edição. 

 

2.2 Resultados 

 

Conseguimos realizar 4 edições no ano de 2013, e a escola continuou o projeto em 2014, 

com expectativa de maior divulgação das edições, pois adquiriu novos recursos para 

impressão dos jornais.            

Em todas as edições houve alguma matéria que envolveu diretamente a comunidade em 

sua produção, conforme a tabela 1, seja em entrevistas, emitindo opiniões, na busca de 

imagens e notícias de eventos na cidade, foi necessário o apoio efetivo para que elas 

surgissem, alguns pais acompanharam os filhos no registro de alguns eventos como a 5ª 

Dinâmica e Festa Junina, nas demais matérias que compunham o jornal, eram professores, 

alunos e funcionários da escola os responsáveis diretos. 

Nas matérias sobre a Reforma do Barracão Escolar tivemos a Empresa Araguassú Óleos e 

Vegetais, e sobre o combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes, o 

Conselho Tutelar e a Secretaria de Assistência Social, como colaboradores nas matérias.  

 

 Tabela 1 – Matérias envolvendo a comunidade escolar 

 

Matérias que envolveram a comunidade 

1ª Edição  Projeto Páscoa Solidária 

1ª Edição Intervalo Escolar 
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2ª Edição 5ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores de PAN 

2ª Edição Reforma do Barracão Escolar  

3ª Edição Caminhada no combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e 

adolescentes. 

3ª Edição Mais Educação – Horta Escolar 

4ª Edição Festa Junina – Unidos do Arraiá 

4ª Edição Sua Opinião – A Escola 

 

O Projeto buscou promover a interação da comunidade com a sua realidade motivando 

autonomia e a criatividade no que diz respeito à leitura, à produção textual e ao despertar do 

senso crítico, tornando-o individuo um ser ativo e participativo do contexto social ao qual está 

inserido. 

 

       3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de ensino na Escola Estadual Tapirapé avançou com o projeto Jornal Escolar, 

pois promoveu o desenvolvimento da competência de comunicação nos diferentes níveis, o 

trabalho em equipe e a socialização, a descoberta, o senso crítico, foi um estímulo à leitura, 

produção de textos, pesquisa, interdisciplinaridade, utilização de tecnologias de informação, e 

contribuiu para a integração entre alunos – professores – comunidade. 
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Resumo 

O projeto de extensão Leitura e contação de histórias no Lar de apoio a criança (LAC) de 

Pontes e Lacerda, em execução, vem buscando ntegrar Instituição de ensino, nesse caso, o 

Instituto Federal de Mato Grosso, Câmpus de Pontes e Lacerda e o LAC do referido 

município, a fim de construir uma prática efetiva de inclusão e acesso a leitura, aproximando, 

por meio das oficinas, as crianças às práticas literárias e despertando, com isso, o gosto pela 

leitura. Com o projeto também intentamos construir práticas de autonomia e independência, 

para poder auxiliá-las, por meio das problemáticas  lançadas pelos contos literários, a 

superarem seus medos, angústias e a lidar com conquistas e derrotas. A metodologia que vem 

utilizada nesse projeto constituirá de oficinas semanais de leitura e contação de história, com 

projeções para o desenvolvimento da criança, pertencente ao universo do LAC, com seus 

conflitos, medos e incertezas, a fim de que, com a literatura, eles possam superá-los. 

Palavras-chave: literatura de massa, público teen, gosto literário. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Os textos literários, em especial os contos clássicos, sempre habitaram o universo 

de crianças e jovens, encantando pela maneira com que facilitam, a esse público, a 

aceitação ou problematizações dos medos, angústias, perdas, amores etc. A literatura 

nos permite, de certa forma, conhecer a si próprio, aos outros e ao mundo que nos 

cerca. Nesse aspecto,  as mentiras ficcionais, sempre revelam uma verdade sobre nós 

e nossas relações. Lhosa (2007), ao falar da novela, não como gênero em si, mas 

como forma literária, destaca que en efecto, las novelas mienten —no pueden hacer 

otra cosa— pero ésa es sólo una parte de la historia. La otra es que, mintiendo, 

expresan una curiosa verdad, que sólo puede expresarse encubierta, disfrazada de lo 
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que no es. (2007, p. 16) 

A partir do asseverado por Lhosa (2007) somos levados a pensar no papel e 

importância da literatura como forma de levar o leitor a pensar e refletir sobre si. 

Quando lemos um texto literário, encontramos nele enredos que dialogam com 

sofrimentos e tragédias pessoais. Quando a criança entra em contato com os textos 

literários elas são transportadas para um mundo novo de descobertas, em especial, as 

descobertas de si, assim como foram as crianças Lúcia, Pedro, Suzana e Edmundo, de 

As crônicas de Nárnia, ao entrarem por um guarda-roupa mágico e serem 

transportadas a Nárnia e enfrentarem seus medos, se autodescobrindo. As crianças, na 

fase inicial, são motivadas as leituras dos contos de fadas e contos clássicos, 

oportunizando-as a observarem a sua própria vivência, refletindo sobre ela. Segundo 

Bettelheim (1978, pg. 82): 

Os contos de fadas oferecem figuras nas quais a criança pode externalizar o que se 

passa na sua mente, de modo controlável. Os contos de fada mostram à criança de que 

modo ela pode personificar seus desejos destrutivos numa figura, obter satisfações 

desejadas de outra, identificar-se com uma terceira, ter ligações ideais com uma 

quarta e dai por diante, como requeiram suas necessidades momentâneas. 

As crianças, pertencentes ao LAC- Lar de apoio a criança orfã do município de 

Pontes e Lacerda, situado R Luís Carlos Soares, 425 – Loteamento Santa Fé, 

passaram por inúmeros traumas, portanto, a leitura dos textos literários, em especial 

dos contos de fadas, possibilitará a essas crianças projetarem suas vivências, seus 

desejos, nas histórias a serem contadas pela equipe executora. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 
 

 Partindo das considerações de Bettelheim (1978), somos levados a pensar que o 

Projeto Leitura e Contação de Histórias no Lar de apoio a criança de Pontes e 

Lacerda, levando em consideração o papel da leitura literária na formação da criança 

a auxiliar a superar os traumas e dilemas enfrentados por esses sujeitos. Bettelheim 

(1978, pg. 16) afirma que os contos de fadas, ou seja, os textos literários fazem com 

que a criança projeto suas vidas dentro da narrativa, possibilitando com isso: 

(…) dominar os problemas psicológicos do crescimento - separar 

decepções narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades fraternas, ser 

capaz de abandonar dependências infantis; obter um sentimento de 

individualidade e de auto valorização, e um sentido de obrigação 
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moral - a criança necessita entender o que se está passando dentro de 

seu eu inconsciente. Ela pode atingir essa compreensão, e com isto a 

habilidade de lidar com as coisas, não através da compreensão 

racional da natureza e conteúdo de seu inconsciente, mas 

familiarizando-se com ele através de devaneios prolongados - 

ruminando, reorganizando e fantasiando sobre elementos adequados 

da estória em resposta a pressões inconscientes. Com isto, a criança 

adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a 

capacita a lidar com este conteúdo. 

Sabemos que as crianças, que habitam o LAC- Lar de Apoio a Criança, passam 

por inúmeros problemas, tem que superar inúmeros traumas, em especial, os 

relacionados ao abandono, nesse sentido, o projeto, a partir da leitura e contação de 

história tem como meta levá-los a pensar: o que almejamos como futuro? Como 

podemos superar nossos medos e angústias? De que maneira a ficção reflete minha 

vida?   

Quando a criança se depara com o universo dos contos de fadas (textos literários) 

e o conflito entre o bem e o mal, essas formas simbólicas propiciam a criança como 

lidar com situações conflituosas e traumáticas e, acima de tudo, a lidar com 

conquistas e derrotas. Portanto, o contato com esses textos literários são de suma 

importância para o desenvolvimento da criança. Segundo Gabriel Chalita, (2003, pg. 

10) "sem o passaporte mágico, dessas narrativas, é difícil conceber viagens, aventuras, 

temores, medos e receios imaginários fundamentais ao nosso desenvolvimento 

intelectual e emocional”. 

      Conforme afirma Goes (1990, p. 16) “a leitura para a criança não é, como às vezes 

se ouve, meio de evasão ou apenas compensação. É um modo de representação do 

real. Através de um "fingimento", o leitor re-age, re-avalia, experimenta as próprias 

emoções e reações." Nesse sentido, a literatura infanto-juvenil será o passaporte para 

o trabalho com leitura e contação de histórias. 

 

[...] a literatura infantil vem sendo criada, sempre atenta ao nível do 

leitor a que se destina [...] e consciente de que uma das mais 

fecundas fontes para a formação dos imaturos é a imaginação – 

espaço ideal da literatura. É pelo imaginário que o eu pode 

conquistar o verdadeiro conhecimento de si mesmo e do mundo em 

que lhe cumpre viver. (Coelho, 2000, p. 141) 

 Assim, o Projeto de Leitura e Contação de História estabelecerá as crianças do 

LAC a hora do conto, a fim de encantá-los, com os textos a serem contatos, bem 

como as problematizações reflexivas, visto que os textos abordarão diferentes temas. 
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Destacamos, ainda, que o projeto envolverá a contação de história que além de 

envolver a leitura, envolve, também, o ato de ouvir, gestos, movimentos e diferentes 

possibilidades interpretativas. 

 

O ato de ouvir e contar histórias está, quase sempre, presente nas 

nossas vidas: desde que nascemos, aprendemos por meios das 

experiências concretas das quais participamos, mas também através 

daquelas experiências das quais tomamos conhecimento através do 

que os outros contam. Todos temos necessidade de contar aquilo que 

vivenciamos, sentimos, pensamos e sonhamos. Dessa necessidade 

humana surgiu a literatura: do desejo de ouvir e contar para através 

dessa prática, compartilhar. (GRAIDY e KAERCHER, 2001, p.81). 

 Para que a proposta se concretize é necessário que se crie um espaço em que a 

criança possa além de ouvir, reinventar e recriar, a partir dessas histórias, articulando-

se as suas vivências, novas histórias. Sisto (1991) reitera que “contar histórias hoje 

significa salvar o mundo imaginário. Vivemos, em nosso tempo, o império das 

imagens, quase sempre gerais, reprodutoras e sem individualidade”. 
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LEITURA E ESCRITA:  IFMT! É PRA LÁ QUE EU VOU 
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Grosso- campus Rondonópolis (IFMT) 

 

 

RESUMO: Embora o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT)- 

campus Rondonópolis-  tenha como meta oferecer educação pública de qualidade a todos, muitos 

moradores de regiões periféricas não vislumbram a possibilidade de seus filhos fazerem parte do corpo 

discente dessa escola. Dessa forma, o projeto de extensão “Leitura e escrita: IFMT! é pra lá que eu vou”  

tem como objetivo fazer uma revisão geral dos conteúdos das  disciplinas Língua Portuguesa e 

Matemática, num total de 80 horas-aula, distribuídas igualmente,  para alunos do 9º (nono) ano de 

escola pública, a fim de desenvolver competências e habilidades necessárias ao bom desempenho desses 

alunos no processo seletivo  do Ensino Médio Integrado, o que lhes permite mais chances de ter acesso 

aos cursos profissionalizantes oferecidos pelo IFMT.  Em 2011, como projeto piloto, foram ofertadas 25 

vagas para o curso de extensão. Dos 11 alunos que o concluíram, 06 passaram a fazer parte do corpo 

discente. Em 2012, a oferta foi ampliada para 50 vagas. Dos 25 concluintes, 05 foram aprovados. Em 

2013, foram ofertadas 80 vagas. Dos 75 alunos que concluíram, 35 foram aprovados no processo 

seletivo. Esses resultados demonstraram o interesse dos alunos de escola pública pela instituição. Assim, 

percebe-se a necessidade de se continuar com o projeto que, além de inserir estudantes na Instituição, 

também os prepara para nela permanecerem, pois, durante o curso, os alunos revisam conteúdos que são 

de extrema relevância para a prova do processo seletivo, bem como para dar continuidade à vida 

escolar. 
Palavras-chave: Competência. Habilidade. Inclusão 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia consolidou-se como uma 

instituição que promove a transformação social.  Suas metodologias contribuem para o 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias para uma aprendizagem que amplia 

a consciência do aluno em relação ao estar no mundo, com o mundo e para o mundo, dando-lhe 

condições de participar de modo efetivo do processo de construção social.  

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia -  campus Rondonópolis (IFMT) 

está localizado na Vila Mineira, região considerada periferia do município. Em virtude do seu 

tempo de instalação na região, muitos moradores, embora saibam do potencial do ensino da 

Instituição e sintam orgulho de dizer que moram no “bairro do IFMT”,  ainda veem o campus 

como uma instituição de ensino distante de suas possibilidades de alcance.  

A execução desse projeto, portanto,  além de divulgar a recente instalação do campus no 

município, também pôde proporcionar  aos alunos condições de disputar por uma vaga no 

processo seletivo, em igualdade de condições com alunos de escolas, cuja região seja mais 

favorecida economicamente.  

 

 

DESENVOLVIMENTO 
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Participamos de um mundo que fala, escuta, lê, escreve e discute os usos dos atos de 

comunicação. Para compreendê-lo melhor, é necessário dominar o discurso nas diversas 

situações comunicativas. A tarefa de ensinar a ler e a escrever favorece a formação dessa 

estrutura de pensamento específico. O trabalho com a linguagem anima a vontade de explicar, 

criticar e contemplar a realidade, pois as palavras são instrumentos essenciais para a 

compreensão. No entanto, muitas pessoas estão excluídas da fila que dá acesso à cultura por falta 

de condições favoráveis que lhes assegurem seus direitos de cidadão. Essas pessoas, alijadas 

desse processo, naturalmente, vão absorvendo um sentimento de incapacidade e baixa autoestima 

a ponto de não se acharem capazes e/ou merecedoras de fazer parte de um ensino de qualidade.  

Diante disso, um grupo de professores de Língua Portuguesa e de Matemática, consciente 

da responsabilidade do Instituto em promover, no município em que atua, a cidadania tão 

almejada por todos, propôs um curso de extensão que visasse à inclusão social de alunos de 

escolas públicas no processo seletivo do campus.  

O curso oferece aos jovens e adolescentes, com grandes diferenças sociais e culturais, 

oportunidades de viverem em contextos plurais que requerem conhecimentos e domínios de 

habilidades atualizados e continuadamente articulados em termos de teoria e prática. 

Parte-se do princípio de que os Institutos Federais são também responsáveis pela formação 

de cidadãos éticos e profissionais competentes. Dentro desta perspectiva, torna-se necessário 

criar situações de desenvolvimento dos aprendizes nas diferentes áreas do conhecimento, no 

aspecto afetivo- emocional, nas habilidades e nas atitudes e valores. 

O teor deste projeto comunga com a ideia de Masetto (1998:14), quando declara que a 

Instituição de Ensino: 

 
É um lugar de fazer ciência, que se situa e atua em uma sociedade, 

contextualizada em determinado tempo e espaço, sofrendo interferência 

da complexa realidade exterior, que se estende da situação político-

econômico-social da população às políticas governamentais, passando 

pelas perspectivas políticas e ideológicas dos grupos que nela atuam.  

 

 Dessa forma, o objetivo foi desenvolver competências e habilidades necessárias ao bom 

desempenho do público-alvo no processo seletivo do campus, por meio de um curso de extensão 

que contemplasse as disciplinas Língua Portuguesa e Matemática. 

 Em 2011, ainda como projeto piloto, oferecemos 25 vagas à Escola Municipal mais 

próxima do IF. Chamou-nos à atenção haver, na época, um número muito baixo de alunos da 

região circunvizinha em nossa instituição. Em 2012, em parceria com as Secretarias Municipal e 

Estadual, oferecemos 50 vagas a duas escolas: uma municipal e outra estadual. As experiências 

dos dois anos fizeram com que, em 2013, fossem ofertadas 80 vagas via edital. Nos dois 

primeiros anos, foram as escolas que encaminharam as listas dos alunos (cujos critérios  de 

seleção desconhecemos). Assim, percebemos que alguns participaram do curso, não por 

iniciativa própria, mas por interesse e vontade da direção. Com a publicação do edital, 

inscreveram-se apenas os alunos que, realmente, queriam compor o quadro dos discentes do IF.  

 As aulas do curso foram ministradas semanalmente, às terças-feiras, das 13 às 17 horas 

nas dependências do IFMT- campus Rondonópolis. A carga-horária foi de 80 horas, distribuídas 

igualmente entre Língua Portuguesa e Matemática. Em Língua Portuguesa, discutiu-se o papel 
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da linguagem, tanto no plano do conteúdo como no plano da expressão; já a Matemática 

enfatizou-se a interpretação e o reconhecimento de situações-problema. É a linguagem 

matemática que vai ajudar o aluno a desenvolver o raciocínio matemático, imprescindível para 

que ocorra aprendizagem. 

 

 CONCLUSÃO  

 

 
                              Gráfico 01-Resultados alcançados  

 
  Gráfico 02- alunos concluintes em porcentagem 
 

Em 2011, conforme gráfico 01, houve um total de 06 aprovações. Dos 56% que 

desistiram, segundo a escola de origem, houve falta de motivação dos próprios alunos e, em 

alguns casos, dos responsáveis.  

 Em 2012, dos cinquenta alunos que iniciaram o curso (gráfico 01), 25 desistiram antes 

de seu término. Segundo depoimento dos próprios alunos, eles não tinham condições de fazer 

a prova, faltaram-lhes motivação  e incentivo da família. Um dos pais disse que sua filha não 

tinha condições financeiras de ir de ônibus de tão longe, pois moravam em um bairro afastado 

do IF. Isso demonstra falta de informação já que os alunos possuem passe livre. Outros 

estudantes, durante o curso, demonstraram medo de estudar no IFMT, pois ouviam dizer “que 

tem que estudar muito”. 

Outro fato que surpreendeu em 2012, ao final, foi que apenas 11 extensionistas fizeram 

a inscrição para o processo seletivo. As razões não foram identificadas pela coordenação do 

curso. Destes, cinco alunos  compõem o corpo discente do Instituto Federal, campus 

Rondonópolis. 

Já em 2013, tivemos 74% (gráfico 02) de concluintes, com apenas 6% de desistência de 

um total de 80 alunos. Ao final do processo, obtivemos 35 aprovações.  

Os resultados dos dois primeiros anos de execução do projeto não desmotivaram a 

equipe, pois a evasão foi para nós um desafio a ser superado. Procuramos detectar as causas 

para repensar o formato apresentado para o ano de 2013. Alguns iniciaram o curso porque os 

amigos estavam participando e era uma forma de passear, como ouvimos de um aluno. 

Em 2013, houve um salto positivo no resultado, pois apenas 5 alunos desistiram do 
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curso. Além disso, mesmo para aqueles que não conseguiram lograr êxito no processo 

seletivo, o curso teve importante papel, como constatamos em depoimento de uma das mães: 
 

 

 Achei que o curso foi importante para o meu filho porque despertou 

nele o interesse pelos estudos. Hoje ele é capaz de passar uma tarde 

estudando. Tem procurado, dentro de suas limitações, acompanhar 

as disciplinas, principalmente Português.  M.S.S.F 

 

 

Para os que foram aprovados, o curso foi muito importante em suas vidas, não só 

como uma maneira de rever conteúdos estudados como também de fazê-los acreditar em seu 

potencial, como podemos observar nos depoimentos de dois dos aprovados no processo 

seletivo. 
 

Percebi que este projeto tinha como objetivo não só a nossa aprovação no 

processo seletivo, mas também levar-nos a acreditar que não importa as 

nossas dificuldades, devemos e podemos acreditar nos nossos esforços. 

                                                                                               B.G.S.R., 14 anos 

 

O projeto foi de suma importância na minha vida. Nesse projeto adquiri mais 

que conhecimentos, aprendi a acreditar no meu potencial. 

                                                                                            L.C.C.C.G., 14 anos 

 

Muitos desses alunos, oriundos de camadas sociais menos privilegiadas, não 

vislumbram novos horizontes, pois perderam a capacidade de sonhar, que, às vezes, foi podada 

pelo próprio meio em que vivem. Com o curso, conseguimos plantar esperança em alguns 

adolescentes que perceberam a educação como forma de inclusão social. 
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Resumo: 

Diante das demandas sociais que se apresentam e com a necessidade de cumprimento da Lei nº. 

10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e do Decreto nº. 5.626, 

de 22 de dezembro de 2005, percebe-se a importância de despertar a sociedade para a seriedade do 

movimento inclusivo, no intuito de garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação e 

inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, para o 

atendimento às pessoas com necessidades específicas, promovendo a entrada e permanência destas, 

bem como sua saída com sucesso. Tendo em vista a necessidade de realizar formação continuada de 

profissionais, bem como de discentes e comunidade externa, no intuito de garantir a efetivação das 

políticas públicas de afirmação e inclusão, iniciou no IFMT – Campus Sorriso em setembro de 2014 o 

“Curso de formação inicial para o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de 

Sinais - Módulo Básico I”. O trabalho apresenta um relato das experiências vivenciadas no decorrer 

do curso, através de dados coletados na inscrição do curso e depoimentos dos cursistas ouvintes e 

surdos.Conclui que, mesmo atingido o estabelecido em lei, para que a acessibilidade de 

comunicação e inclusão da comunidade surda realmente se efetive é necessário ir além, com 

formação continuada permanente. 
 

 

Palavras-chave: Libras, Inclusão, Acessibilidade, Formação. 
 

 

 

1. SINAIS DA AÇÃO EXTENSIVA EM LIBRAS NO IFMT CAMPUS SORRISO 

O presente trabalho busca apresentar um relato parcial acerca do projeto de extensão em 

execução no IFMT Campus Sorriso: “Formação inicial para o atendimento ao surdo com 
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fundamentos na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS)”. Inicialmente, a proposta do Projeto 

visava formar uma turma com 40 cursistas, sendo 50% das vagas para a comunidade interna 

da Instituição. No entanto, a partir da expressiva procura da comunidade, criou-se uma nova 

turma. As atividades do curso iniciaram no dia primeiro de setembro de 2014, com 50 

inscritos, sendo que 24% pertencem à comunidade interna e 76% à comunidade externa. 

No período de inscrição, foram coletados alguns dados acerca do perfil dos cursistas. 

Dessa forma, o que segue é a tentativa de compartilhar o resultado da tabulação desses dados, 

ainda que do período inicial do desenvolvimento do Projeto. 

Do total de cursistas 12 são do sexo masculino e 38 do sexo feminino. Em relação a faixa 

etária, 6 tem idade entre 8 e 15 anos; 6 entre 19 e 29 anos; 16 entre 30 e 39 anos; 8 entre 41 e 

54 anos e 14 não informaram a idade. 

Um dado que nos chamou atenção, diz respeito à quantidade de surdos participantes no 

curso, pois dos 50 cursistas, 17 são surdos e 33 são ouvintes. Dos ouvintes, 7 são familiares 

de surdos. Foi observado durante a coleta que 28 dos ouvintes, representados em 85% nunca 

tiveram contato com a língua de sinais ou realizaram curso nessa área. Este dado reforça a 

necessidade de se desenvolver a formação continuada para profissionais da instituição e 

comunidade escolar, com vistas a promover de forma permanente a acessibilidade de 

comunicação e inclusão dos surdos no IFMT Campus Sorriso, através da formação 

continuada para profissionais da instituição e comunidade escolar. 

Os cursistas surdos relataram, no decorrer do curso, a necessidade/importância de que os 

ouvintes aprendam a LIBRAS para que possam se comunicar com eles, pois a comunicação 

se torna um desafio diário e muitas vezes uma barreira social. 

Com o objetivo de diminuir essa barreira, foram preenchidos 24% das vagas reservadas 

para a comunidade interna, composta por 2 docentes, 8 técnicos administrativos, 1 estagiário e 

1 motorista.  

Em relação a convivência com surdos, 78% dos cursistas informaram que possui 

convivência, sendo que: 22% dos cursistas informaram que convive com amigos surdos; 18% 

disseram que possui convivência com surdos no trabalho e/ou escola; 12% disseram ter 

familiar surdo; 10% demonstraram que convivem com surdos no ambiente de amigos e 

familiares; 8% disseram conviver com surdo nos diferentes ambientes mencionados; 6% 

disseram que convive no ambiente de amigos e trabalho e/ou escola; e 2% convivem com 

surdo na família e no trabalho e/ou escola. Ainda do total de cursistas, 16% dos cursistas não 

responderam a questão e 6% disseram não conviver com surdos. Os dados seguem ilustrados 

na tabela abaixo: 
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Tabela 1 – Convivência com surdos 
 

Embora este trabalho esteja na fase inicial de sua execução, delineamos considerações 

preliminares do projeto desenvolvido. 

É possível perceber que significativa parte dos sujeitos que buscam participar de curso de 

línguas são pessoas que convivem de alguma forma com surdos. 

Entretanto, a iniciativa de desenvolver o curso como forma de extensão, despertou 

diversos sujeitos da comunidade interna para a importância da formação e divulgação 

linguística da língua de sinais em todos os ambientes públicos na perspectiva de promover a 

acessibilidade aos surdos. 

A previsão para a conclusão do curso é a de formar no módulo básico de LIBRAS, 

20,69% dos servidores da Instituição. Esse número ultrapassa o determinado no decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, que em seu parágrafo primeiro, determina a disposição de, 

pelo menos, cinco por cento de servidores, funcionários e empregados capacitados para o uso 

e interpretação da LIBRAS. 

Porém para que realmente se efetive a acessibilidade de comunicação para a comunidade 

surda, é preciso ir além do que determina a lei, disponibilizando formação continuada 

permanente, realizando assim uma politica de permanência do aluno surdo dentro do instituto 

e atraindo a atenção dos demais para a Instituição e assumindo o compromisso com a inclusão 
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social conforme compromisso assumido pela instituição em seu Plano de Desenvolvimento 

Institucional. 
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Resumo: O cursinho preparatório “MATEMÁTICA, UM CAMINHO DE SUCESSO” tem por 

meta proporcionar uma melhor compreensão do conteúdo de Matemática aos estudantes de 

baixa renda, que estão no nono ano do ensino fundamental na rede estadual de Primavera do 

Leste, e que tem por intuito concorrer no processo seletivo de 2015 aos cursos do ensino médio 

integrado, Eletrotécnica e Eletromecânica, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso Campus Primavera do Leste (IFMT-PDL).  Embora o IFMT seja 

bastante conhecido em outras cidades do estado do Mato Grosso, deparamos com o fato de que 

há pessoas que não fazem o exame de seleção por conta da ausência de informação sobre o 

mesmo. Assim, esse curso preparatório tem também a finalidade da apresentação do Processo 

Seletivo e do campus de Primavera do Leste, cuja aula magna do campus deu-se no dia 10 de 

fevereiro de 2014.  

 

Palavras-chave: Matemática, Cursinho preparatório, IFMT-PDL, Processo seletivo 2015 . 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

        

Em 5 de junho de 2013, o Ministro da Educação Aloízio Mercadante, por 

intermédio da Portaria nº  475, cria o cargo de Direção para o IFMT Campus Primavera 

do Leste, visando à constituição parcial da estrutura administrativa da nova unidade de 

ensino. Em 6 de junho de 2013, o Reitor do IFMT, Professor José Bispo Barbosa, 

nomeia pela Portaria nº 983, o  Professor Dimorvan  Alencar Brescancim,  para exercer 

a Função de Confiança de Diretor Geral "Pró-Tempore" deste IFMT – Campus 

Primavera do Leste. 

A missão do campus Primavera do Leste é:  

Proporcionar a formação científica, tecnológica e humanística, nos vários níveis e 

modalidades de ensino, pesquisa e extensão, de forma plural, inclusiva e democrática, 

pautada no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional, preparando o 

educando para o exercício da profissão e da cidadania com responsabilidade 

ambiental.  

Nesse contexto, estamos todos envolvidos e comprometidos com o sucesso desta 

instituição e dos cidadãos pertencente à cidade de Primavera do Leste e região. 

Pretende-se desenvolver a atividade de extensão com a finalidade divulgação do IFMT 

– PDL e alcançar o maior número possível de estudantes para usufruir das vagas e das 

propostas desse novo campus. Além disso, propor um curso preparatório para alunos do 

ensino público municipal/estadual de modo que os mesmos estejam em condição para 
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conseguir aprovação na seleção para o ensino médio integrado em Eletrotécnica e 

Eletromecânica.   

O prazo de execução desse curso preparatório será em tempo muito favorável para 

alcançar os objetivos do mesmo. O período de inscrição e a realização da prova de 

seleção para a turma de 2015 serão dados com as seguintes datas: 

- Inscrição de 01/09 a 05/10/2014 

- Prova de seleção 30/11/2014.  

 

        

 

2.  CAMINHOS METODOLÓGICOS E RESULTADOS 
 

Os problemas que se levantam no processo de ensino da Matemática em todos os 

níveis não são novos. Tal como não é novo o mal estar que eles provocam em alguns 

professores e alunos. Os problemas são muitos, variados e difíceis. Seria sempre 

arriscado e pretensioso procurarmos abordá-los na sua totalidade, mais ainda em um 

trabalho como este de preparação para uma seleção. Limitamos aqui a abordamos 

alguns pontos do conteúdo da matemática do ensino fundamental que não são 

corretamente definidos e construídos e muitos outros nem apresentados/trabalhados.  

Atualmente, em Primavera do Leste, não existe nenhum curso preparatório do 

gênero gratuito, o que faz com que alunos com baixa renda sejam um tanto 

desfavorecidos, pois, alguns dos conteúdos ministrados no exame nem foram/serão 

vistos em suas escolas curso. Estes, se não possuírem condições de pagar cursos 

preparatórios, e se não houver nenhuma iniciativa de âmbito gratuito, não se 

encontrarão em condições  de  igualdade  em  relação  aos  que  possuem  tal condição.  

O preparatório funcionará também como uma forma de divulgação do Processo Seletivo 

junto às escolas estaduais e municipais.  Embora o instituto seja muito conhecido, nos 

deparamos com o fato de que há pessoas que não fazem o exame de seleção por conta 

da ausência de informação sobre o mesmo. 

Iniciamos as atividades deste projeto com a divulgação do mesmo nas escolas que 

tem o novo ano (9º) do ensino fundamental e concomitantemente com a divulgação do 

período de inscrição para seleção das vagas do Ensino Médio Integrado do IFMT – 

PDL.  Ofertamos cinquenta (50) vagas para esse curso preparatório. As aulas estão 

sendo ministradas em uma sala de aula nas dependências do IFMT – PDL, toda sábado, 

das 08 às 10 horas. 

Aulas expositivas e apostiladas com grande ênfase na resolução de exercícios 

(durante o período da aula e listas de exercícios a serem feitas ao longo da semana). 

Pretende-se cumprir com o seguinte cronograma: 

ÁLGEBRA 

1. NOÇÕES DE CONJUNTO: 1.1 Reta numérica; 1.2 Numeração decimal.  

2. CONJUNTOS DE NÚMEROS NATURAIS N: 2.1 Operações(adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); 2.2 Divisibilidade; 2.3 Maximização e 

minimização (M.D.C. e M.M.C.).  

3. CONJUNTO DE NÚMEROS INTEIROS Z: 3.1 Operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação e radiciação); 3.2 Resolução de equação do 1º grau; 
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3.3 Resolução de inequação do 1º grau; 3.4 Resolução de sistemas de equação do 1º 

grau; 3.5 Problemas de equação do 1º grau.  

4. CONJUNTO DE NÚMEROS RACIONAIS Q: 4.1 Operações (adição, subtração, 

multiplicação, divisão, potenciação eradiciação).  

 5. RAZÕES E PROPORÇÕES: 5.1 Razões; 5.2 Proporções; 5.3 Proporções e 

problemas; 5.4 Percentagem; 5.5 Juros simples; 5.6 Regra de três simples; 5.7 Regra de 

três composta.  

6. CONJUNTO DE NÚMEROS REAIS R: 6.1 Expressões Algébricas; 6.2 

Polinômios (operações); 6.3 Produtos notáveis.  

7. FATORAÇÃO: 7.1 Frações Algébricas; 7.2 Equações literais; 7.3 Operações com 

radicais; 7.4Racionalização e denominadores; 7.5 Potências com expoente racional; 7.6 

Equações do 2º grau; 7.7 Problemas de equação do 2º grau; 7.8 Resolução de sistemas 

de equação do 2º grau. 

GEOMETRIA 

1. ENTES GEOMÉTRICOS: 1.1 Ponto; 1.2 Reta; 1.3 Plano.  

2. FIGURAS PLANAS: PERÍMETRO E ÁREA: 2.1 Triângulo: 2.2 Quadrilátero; 

2.3 Circunferência.  

3. SISTEMA MÉTRICO DE MEDIDAS: 3.1 Comprimento; 3.2 Área; 3.3 Volume; 

3.4 Massa; 3.5 Tempo.  

4. ÂNGULOS: 4.1Definição; 4.2 Classificação; 4.3  Bissetriz; 4.4 Congruência; 4.5 

Complemento e suplemento.  

5. ÂNGULOS FORMADOS POR RETASPARALELAS E TRANSVERSAIS: 5.1 

Teoremas de Talles.  

6. TRIÂNGULOS RETÂNGULOS: 6.1 Relações Métricas; 6.2 Teorema 

dePitágoras.  

7. RELAÇÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULORETÂNGULO: 7.1 

Seno; 7.2 Cosseno; 7.3 Tangente. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendemos com esse projeto incentivar o aluno estudar a matemática e tratá-la 

como uma aliada que lhe fornece ferramentas para interpretar e tirar lições do mundo 

que os rodeia. Além do mais, buscar com esta a oportunidade de aprovação no processo 

seletivo do IFMT – PDL e estudar numa instituição renomada e possuir uma profissão 

de destaque no mercado após o seu egresso.  

 

4. REFERÊNCIAS 

 
PPC-Projeto Político Pedagógico do Curso de Ensino Médio Integrado em Eletromecânica e 
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Site do processo seletivo do IFMT: http://selecao.ifmt.edu.br/ 
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Resumo:  Projeto de Extensão “Oficina de materiais táteis adaptados ao ensino de artes para alunos 

com deficiência visual” teve como foco principal a pesquisa de estratégias desenvolvendo formas de 

confecção de materiais táteis, instituindo recursos didáticos adaptados ao ensino de conteúdos 

curriculares de artes, para alunos com deficiência visual. O projeto surgiu após uma visita a Sala de 

Recursos da Escola Municipal Ivete Lourdes Renard, em Sorriso, Mato Grosso, aonde os professores 

relataram a falta de materiais táteis específicos, que abordavam os conteúdos referentes ao ensino de 

artes. Sobre a perspectiva de que os conteúdos curriculares de artes, em grande parte são ministrados 

de forma visual, percebeu-se a enorme barreira didática para a abordagem dos alunos cegos. Assim, 

o projeto propôs uma pesquisa voltada para ação, voltada a buscar formas de confeccionar materiais 

e estratégias metodológicas para a sua aplicação. O projeto configurou-se por meio de várias etapas, 

primeiramente foi realizada uma pesquisa diagnóstica. Na segunda etapa, iniciaram os estudos 

bibliográficos, pesquisa e seleção dos materiais adequados ao desenvolvimento do projeto. Na etapa 

seguinte, correspondeu a etapa de construção dos materiais. Foi confeccionada uma enorme caixa de 

MDF para armazenar as diversas placas táteis, todos esses materiais visavam a segurança, a estética, 

a criatividade e a funcionalidade para o manuseio tátil. Os resultados finais foram positivos, podemos 

verificar por meio de observações realizadas durante as aulas de experimentação dos materiais, que 

os alunos aprenderam de uma forma lúdica os conteúdos sobre artes e os professores aprovaram o 

material. 

Palavras-chave: Deficiência visual; Artes plásticas; Educação. 

 

 

1     INTRODUÇÃO 

 

       A inclusão escolar foi construída com esforços a partir de convenções que ocorreram no 

mundo, conforme a Declaração da Salamanca (1994), Espanha, e de dispositivos inseridos na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-Lei n.9.394/96(Brasil), que passaram a 

assumir políticas e ações de inclusivas em nossa legislação. A Carta de Salamanca defendeu o 

direito da pessoa com qualquer deficiência estar inserida se qualquer tipo de isolamento e 
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segregação do meio educacional. As considerações relativas a Integração Social e Inclusão 

Social, destacaram-se durante as décadas de 70 e 90, transformaram os conceitos que tratavam 

a deficiência como algo separado e distante. Eles barraram as formas de preconceito, 

discriminação, que antes tratavam as pessoas com deficiências como seres sem autonomia 

própria, incapazes de cuidarem de si mesmos, afastados e isolados das experiências 

vivenciais.  

       A escola da atualidade deve ser um local aonde as diversidades se reúnam, se socializem, 

em busca do conhecimento. Ela deve direcionar e conduzir todos os processos de ensino e 

aprendizagem aonde possam ocorrer a inclusão e a valorização das interações entre todos. Os 

desafios para uma escola inclusiva são inúmeros, observa-se que no sistema educacional 

brasileiro existem carências de profissionais preparados para exercer a docência inclusiva, 

faltam recursos financeiros, estruturas físicas adequadas para atender os alunos deficientes. Os 

desafios de realizar a inclusão educacional vão mais além, são necessários a produção de 

materiais específicos, adequações das estruturas físicas no espaço escolar e incentivos a 

formação de professores especializados.  

       A arte nos currículos escolares desempenha um papel importante na formação dos 

indivíduos, por meio dela, podem-se conhecer os aspectos culturais, as manifestações 

artísticas e o autoconhecimento. Com ela pode-se enriquecer o vocabulário estético, fazer a 

leitura de imagens, tornar-se sensíveis perante a vida. 

       O Projeto de extensão, buscou solucionar as dificuldades apresentadas pelos professores 

em adquirir materiais didáticos adaptados e específicos para o ensino de artes. Objetivou a 

pesquisar formas e estratégias para a elaboração de vários materiais táteis para o ensino de 

artes. Desenvolveu formas de confeccionar recursos didáticos adaptados, selecionou materiais 

para compor um conjunto compositivo, artístico, informativo e seguro ao manuseio e 

apreciação dos alunos. Apresentou nas peças características como resistência, adequação de 

formas e tamanhos específicos. Visou proporcionar ao aluno deficiente visual o interesse em 

aprender, vivenciando com as mãos os conhecimentos a respeito da arte. 

 

2       METODOLOGIA 

 

       O público alvo do projeto foram os alunos deficientes visuais, matriculados no ensino 

regular, em classes de 1ª a 8ªsérie do Ensino Fundamental, frequentadores da Sala de 

Recursos da Escola Municipal Ivete Lourdes Arenhardth (escola sede e polo de inclusão, 
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aonde todos os deficientes frequentam em períodos opostos as aulas regulares para terem 

acompanhamento de reforço) no Município de Sorriso, Mato Grosso.  A duração foi de seis 

meses, contou com a ajuda de um aluno bolsista, sendo subsidiado pela agência de fomento 

PROEX e o IFMT-Campus Sorriso. O projeto realizado na sala de artes, passou por várias 

etapas, primeiramente foram feitas visitas a Sala de Recursos e realizadas pesquisas 

diagnósticas, observando as formas de aprendizado tátil pelos alunos deficientes visuais. 

Foram observados os materiais existentes e os que precisavam serem desenvolvidos para 

abordarem o currículo proposto referente aos conteúdos de artes. Assim, o projeto propôs e 

construiu recursos que atenderiam essa demanda. Foram selecionados materiais que possuíam 

texturas, relevo, leveza, resistência e principalmente segurança para o aluno desenvolver a 

percepção tátil. Os conhecimentos relativos a artes, como teoria das cores, ponto, linha, estilo 

barroco, formas geométricas, foram transformados em leituras táteis, atendendo as 

necessidades específicas dos deficientes visuais. As placas táteis tinham a medida de 41cm x 

32cm e foram armazenadas em uma caixa de MDF. Os materiais aplicados tinham as 

características sempre de textura e volume, foram utilizados diversos materiais como: 

apliques de resina, cordões, lixas de diferentes gramaturas, cola relevo, areia e apliques de 

pontos volumosos. A caixa é bem diversificada para o professor escolher qual conteúdo e a 

sequência para ensinar.  Na fase de experimentação, foram aplicados os materiais, durante 

quatro semanas, com aulas de duas horas de duração, os alunos se motivavam e participavam 

muito das atividades. Este foi o momento de coleta de dados e observações quanto a 

funcionalidade dos materiais e a verificação dos resultados. Ao final do projeto a caixa foi 

doada para a escola. 

                                                      

3       RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Ao reconhecer que a consciência inclusiva faz parte de um processo educativo e não 

acontece de um dia para o outro, requer tempo e trabalho de todos, a comunidade escolar pode 

contribuir para a formação de cidadãos preocupados com uma educação igualitária de direto a 

todos. Acreditamos que com as discussões estabelecidas durante a aplicação dos materiais 

pudemos colaborar para reflexões sobre a necessidade de mudanças de atitudes frente a 

questões referentes a deficiência visual, através da formação de educadores preocupados e 

comprometidos com a as práticas escolares, em busca de melhorias na qualidade de vida das 

pessoas.  As discussões não se esgotaram, e nem se esgotarão em curto prazo, assim, a 

formação de professores em serviço apresenta-se como uma condição para que a educação 
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inclusiva nas escolas de educação básica e a formação de professores especializados e 

preparados aconteça efetivamente. 

 

 

 

 

 

 

          Figura 1- Alunos confeccionando as peças            Figura 2-Placas táteis confeccionadas                  

 

4       CONCLUSÕES 

 

                   Os objetivos do projeto foram alcançados, conseguimos confeccionar materiais leves, 

resistentes, com bom acabamento e principalmente abordando e ensinando conteúdos por 

meio de leitura tátil. Os professores foram orientados, pedindo uma cartilha junto da caixa 

contendo instruções sobre a utilização dos conteúdos das placas, pois eles não eram formados 

em artes e tinham dificuldades. As orientações foram escritas e colocadas ao lado a foto da 

placa com as instruções. Esta necessidade surgiu no momento da aplicação metodológica com 

os alunos e professores na Sala de Recursos. O projeto criou estratégias de confeccionar 

materiais pedagógicos, inventando novas formas de ensino quebrando e principalmente 

conceito de que só pode aprender arte quem tem visão. 
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Resumo: O ensino da matemática vem sofrendo grandes modificações nos últimos anos em todo o 

mundo. A maioria dos estudos e pesquisas realizadas na área de Educação Matemática parte do 

pressuposto de que esta disciplina é efetivamente central na formação dos indivíduos e sua inserção 

social. Nesse sentido, um insucesso em matemática significaria um fracasso não apenas na vida 

escolar, mas na própria condição de cidadão desses indivíduos. Busca-se, então, outras formas de 

despertar o interesse dos alunos pela matemática que não apenas as aulas meramente teóricas, em 

sua grande maioria, as únicas formas de despertar o interesse por ampliar o conhecimento e 

desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Por outro lado, faz-se necessária integração dos 

discentes do curso de Licenciatura e a realidade matemática dos alunos da educação básica do 

município de Campo Novo do Parecis (rede municipal, estadual e federal). Alunos desse curso podem 

enriquecer sua formação acadêmica ampliando e analisando a educação matemática vivida nesse 

ambiente e desenvolvendo novos métodos de ensino-aprendizagem. A 1ª Olimpíada Municipal de 

Matemática do IFMT foi uma iniciativa proposta dentro do curso de Licenciatura em Matemática com 

o intuito de mobilizar um estudo de matemática de forma significativa, desenvolvendo o raciocínio-

lógico matemático do aluno juntamente com o professor fazendo com que busquem uma formação 

mais completa. Proporcionando o desenvolvimento tanto dos discentes do Curso Superior como o 

interesse e desenvolvimento dos alunos da rede pública. 

 

Palavras-chave: Integração, Conhecimento, Matemática, Raciocínio. 
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1 MATEMÁTICA E OLIMPÍADA 

O interesse em desenvolver este projeto surgiu da necessidade em melhorar o processo ensino de 

aprendizagem nesta disciplina considerada critica na maioria das escolas da rede pública e privada de 

educação básica. A matemática é uma ciência viva, não apenas no cotidiano dos cidadãos, mas 

também nas diversas áreas de pesquisas, tendo um conhecimento universal e dinâmico que pode ser 

percebido, explicado, construído e entendido de diversas maneiras, reconhecendo que cada aluno 

possui a sua forma de matemática. É necessário fazer o aluno pensar produtivamente e nada melhor 

que apresentar situações e problemas que o envolvam, o desafiem e o motivem a querer resolvê-los. 

Para resolver problemas, é preciso desenvolver determinadas estratégias que, na maioria das vezes, se 

aplicam a um grande número de situações. Além do mais, o mundo exige pessoas ativas e 

participativas, que deverão tomar decisões rápidas e, tanto quanto possível, precisas.  

Pensando em formar cidadãos que saibam resolver de modo inteligente seus problemas 

independentemente da área em que atuam, é preciso que a criança inicie a resolução de problemas 

desde cedo. Uma alternativa para concretizar essa situação, será a realização da presente olimpíada em 

nosso município. Dessa forma, destaca-se a 1ª Olimpíada Municipal de Matemática do IFMT que será 

realizada como uma forma de um ensino significativo e diversificado. 

A implantação da 1ª Olimpíada Municipal de Matemática do IFMT é uma competição que consiste na 

resolução de problemas matemáticos, dirigida aos alunos do Ensino Fundamental (3º ciclo) e Ensino 

Médio (1.º ao 3.º ano) das escolas públicas e particulares de Campo Novo do Parecis. As questões 

escolhidas têm caráter interdisciplinar, e exigem raciocínio lógico dos alunos, criando um ambiente 

favorável e prazeroso para o aprendizado matemático, desenvolvendo esse raciocínio. 

1.1 Objetivo da olimpíada 

A olimpíada teve como seu principal objetivo mobilizar um estudo da matemática de forma 

significativa desenvolvendo o raciocínio lógico-matemático do aluno e professor fazendo com que 

busquem uma formação mais completa influenciando na melhoria do ensino. Além disso, contribuir 

para a melhoria da qualidade da Educação Básica no município, promover a inclusão social por meio 

da difusão do conhecimento matemático identificando jovens talentos nesta área de conhecimento, 

incentivar o aperfeiçoamento dos professores, contribuindo para a sua valorização profissional e 

envolver alunos das séries do ensino fundamental e médio em atividades que envolvam o ensino da 

matemática de forma lúdica e prazerosa. A proposta vem desmistificar a ideia de que a matemática é 

uma matéria difícil, arraigada na mente de nosso aluno, ao trabalhar de forma lúdica e prazerosa na 

construção do conhecimento, focando sua aplicação, ao trilhar por um caminho que ele mesmo tenta 

construir, onde faz inferências, levanta hipóteses e tira suas conclusões de maneira independente, 

interagindo com outros colegas e professor. Também visa desenvolver um espírito competitivo, sadio, 

a criatividade na resolução de problemas, evidenciando que a matemática não é uma ciência pronta e 

acabada, mas sim uma construção contínua do saber. 
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RESUMO: O Município de Campo Verde-MT possui área de 23.000ha que compreende pequenos e 

médios produtores envolvidos com agricultura familiar e que produzem grande parte das hortaliças 

destinadas a Campo Verde e Baixada Cuiabana. O uso de agrotóxicos é uma prática comum e 

necessária na olericultura devido ao vasto número de pragas e doenças que ocorrem na sua produção. 

Acidentes como intoxicação e contaminação ambiental são de ocorrência comum pelo fato desses 

produtores estarem à margem da assistência técnica não fazendo uso correto, uso de equipamentos de 

proteção individual (EPIs), além de não dar o devido destino às embalagens vazias. O assentamento 

Santo Antônio da Fartura compreende uma oficina de trabalho de extensão onde a orientação e 

acompanhamento no uso correto de agrotóxicos trará benefícios para esses produtores. Em uma análise 

inicial foi possível diagnosticar a real situação do uso de agrotóxicos nesta comunidade onde muitos 

aplicam sem uso de EPIs, não utilizam a dose correta, usam agrotóxicos sem registro para as culturas e 

não fazem descarte correto das embalagens vazias. Com esse diagnóstico é possível verificar a 

necessidade do pequeno produtor de hortaliças na orientação do uso correto de agrotóxicos.  
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1 INTRODUÇÃO 

  

O uso de agrotóxicos é um dos recursos mais utilizados pelos produtores rurais para 

tentar compensar a perda de produtividade provocada pela ação de insetos praga, doenças e 

plantas daninhas. Porém, muitas vezes, essa utilização de agrotóxicos pelo pequeno produtor 

rural é feita de forma inadequada, sem o conhecimento da real necessidade das plantas. A 

diagnose de pragas e doenças de plantas no campo é tarefa difícil e um diagnóstico incorreto 

tem induzido à utilização de agrotóxicos de maneira e em quantidades inadequadas, gerando 

resultados duvidosos e elevando risco à saúde humana e ao meio ambiente (LOPES, 1994).  

O fornecimento de informações aos produtores de áreas de Reforma Agrária onde a 

maioria é de pequenos produtores de hortaliças e criadores de rebanhos leiteiros, sobre 

utilizações de equipamentos de proteção de individual, descarte correto e devolução de 

embalagens vazias, preparo de calda, é de suma importância para desenvolver suas atividades 

utilizando esses agentes químicos sem correr risco de contaminação tanto humana quanto do 

solo. Contudo, essa prática vem comprometendo a saúde humana, animal e ambiental tendo 

em vista a crescente inclusão de agrotóxicos nesses cultivos, muitas vezes utilizados de 

maneira imprópria e sem acompanhamento de um profissional habilitado. Acredita-se que 
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possíveis intoxicações existentes em pequenas propriedades sejam provocadas devido a usos 

incorretos desses produtos. (RIEDER, 2004). 

Os assentamentos da agricultura familiar da região de Campo Verde que somam mais 

de 24.000 hectares com 1.022 famílias. Aproximadamente 40% das famílias produzem 

hortaliças que são consumidas em Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis, Campo Verde 

entre outros municípios menores, que somam mais de dois milhões de pessoas (Prefeitura 

Municipal de Campo Verde, 2012).  

O trabalho proposto busca diagnosticar a real situação do uso de agrotóxicos na 

produção de hortaliças no assentamento Santo Antonio da Fartura que compreende um total 

de 270 famílias em uma área de mais de 7.000 hectares de onde saem por dia 25 cargas de 

hortifrutigranjeiros.  

 

2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O projeto foi desenvolvido pela amostragem de 10% das pequenas propriedades de 

produtores de hortaliças no assentamento Santo Antonio da Fartura a 35 km do município de 

Campo Verde onde estão assentadas 270 famílias. Através de visitas ao assentamento foram 

escolhidas aleatoriamente 30 propriedades para aplicação de um formulário com 24 questões 

abertas e de alternativas onde constavam perguntas a respeito do tamanho da área, culturas, 

uso de EPIs, preparo de calda, armazenamento, descarte de embalagens, ocorrência de 

doenças e pragas e assistência técnica. Durante as visitas foi realizado também o registro 

fotográfico das condições da aplicação pelo produtor, descarte de embalagens, 

armazenamento e diagnose de doenças e pragas. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Através da observação e do diálogo com os produtores foi possível constatar a prática 

adotada em relação ao uso de agrotóxicos. Foram diagnosticados problemas que ocorrem na 

comunidade bem como sua necessidade por assistência e olhar do poder público e privado 

sobre os riscos oriundos do uso indevido de produtos fitossanitários. 

Foi possível observar que 100% dos produtores faz uso de agrotóxicos para controle 

de pragas e doenças. Esses produtos são adquiridos principalmente em revendas de Cuiabá e 

Chapada dos Guimarães.  Uma prática muito comum, observada em cerca de 78% dos 

entrevistados, é a aplicação de defensivos sem o uso de Equipamentos de Proteção 

Individual. Muitos produtores tem a “roupa de aplicar veneno”, mas está longe de ser um EPI 

adequado e que promova sua proteção. Muitos fazem a aplicação sem calçado, sem luvas e, 

sobretudo, máscara que ninguém usa porque dizem que incomoda muito. 

Outro aspecto evidente e preocupante é o descarte da embalagem vazia que, em 94% 

dos casos, é jogada pela área da lavoura, em montes de lixo a céu aberto próximo da lavoura 

sem fazer a tríplice lavagem e não há posto de coleta de embalagens vazias de agrotóxicos. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

 Após a diagnose foi possível identificar que realmente há problemas relacionados ao 

uso de agrotóxicos pelos pequenos produtores do Assentamento Santo Antonio da Fartura. É 

necessário que novos projetos sejam desenvolvidos sobre este diagnóstico para estabelecer 

ações junto à comunidade visando a proteção da saúde do produtor, do consumidor e do meio 

ambiente além de manejo adequado de pragas e doenças. 
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Resumo: O raciocínio lógico é uma habilidade fundamental à vida cotidiana e profissional, pois 

permite lidar de maneira bem-sucedida com os mais diversos problemas: desde organizar 

mentalmente sua agenda do dia, até planejar a execução de projetos complexos, passando por 

resolver contas de cabeça, jogar xadrez ou sudoku, planejar um roteiro de viagem ou montar um 

plano de estudo. Muitas pessoas julgam possuir e saber utilizar o raciocínio lógico, porém, quando 

questionadas, direta ou indiretamente, perdem a linha de raciocínio, pois o raciocínio lógico não é 

algo isolado, ao contrário, depende de vários outros fatores para completá-lo, tais como: calma, 

conhecimento, vivência, versatilidade, experiência, criatividade, ponderação, entre outros. Ao 

procurarmos a solução de um problema é necessário explorar as possibilidades, experimentar 

hipóteses, voltar atrás num caminho e tentar outro. É preciso buscar ideias que se adequem à 

natureza do problema, rejeitar aquelas que não se ajustam a estrutura total da questão e organizar-

se. Assim, depois de examinarmos os dados, chegamos a uma resposta que aceitamos como certa e 

concluímos que estivemos raciocinando. Quanto mais se resolve problemas que exijam raciocínio, 

melhor nos tornamos em resolvê-los bem e com rapidez. Baseado nisto, o presente projeto propôs 

uma experimentação de atividades, para alunos do Ensino Médio Integrado, que envolviam a 

resolução de enigmas lógicos. A escolha deste tema se justificou tomando a escola e o aluno como os 

principais personagens desta discussão. Buscamos na teoria piagetiana do desenvolvimento um 

embasamento acerca do pensamento formal a fim de compreendermos os raciocínios dos 

adolescentes. 

Palavras-chave: Raciocínio Lógico, Enigmas Lógicos, Resolução de Problemas. 
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RESUMO: O solo deve ser considerado como um componente essencial do ecossistema durante as 

práticas de conscientização da sociedade. Para isto, o conteúdo específico precisa ser trabalhado de 

forma interdisciplinar e além de tudo através de práticas e ferramentas pedagógicas diversificadas, as 

quais são fundamentais no processo de ensino-aprendizagem. O método do perfil cultural trata-se de 

um método de ensino muito explorado na Ciência do Solo nas Instituições de Ensino Superior, porém 

no Ensino Fundamental o seu uso encontra-se limitado devido falta de profissionais qualificados e até 

mesmo por se tratar de uma prática trabalhosa (trincheira). Foram realizadas aulas teóricas e 

práticas. Durante as aulas práticas tomou-se como referência o método do Perfil Cultural localizado 

em uma voçoroca, e foram realizadas as seguintes observações: textura, cor, profundidade, 

vegetação, rochosidade, pedregosidade, aspectos de uma área degradada. Objetivou-se avaliar o uso 

do Perfil Cultural como método de ensino de solos para alunos do ensino fundamental, no município 

de Sorriso – MT. O conteúdo foi abordado de forma interativa e reflexiva pelos estudantes, além do 

manuseio de amostras do perfil. O método do Perfil Cultural apresentou-se um importante método de 

ensino de solos, permitindo aos educandos melhor compreensão da relação solo-planta, da origem e 

formação do solo, observação dos diferentes solos e as consequências da ação antrópica no ambiente. 

 

PALAVRAS CHAVE: Conservação do solo, Ensino fundamental, Aprendizagem, Ferramenta 

Pedagógica. 
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INTRODUÇÃO 

       De acordo com Muggler et al. (2006), como a Educação Ambiental, a Educação em Solos 

coloca-se como um processo de formação que, em si, precisa ser dinâmico, permanente e 

participativo. Nele, é necessário educar as pessoas envolvidas, a fim de que se tornem agentes 

transformadores e, dessa forma, participem ativamente da busca e construção de alternativas 

para a redução de impactos ambientais e para o controle social do uso dos recursos naturais. 

Além disso, a Educação em Solos é uma ferramenta para sensibilizar as pessoas em relação 

aos problemas do uso, da ocupação e da conservação dos solos. 

       Em geral, as pessoas não percebem que o meio ambiente é resultado do funcionamento 

integrado de seus vários componentes e, portanto, a intervenção sobre qualquer um deles 

estará afetando o todo. Um desses elementos é o solo, componente essencial do meio 

ambiente, cuja importância é normalmente desconsiderada e pouco valorizada (BRIDGES & 

VAN BAREN, 1997). 

       Diversas técnicas pedagógicas podem ser usadas na educação em solos, principalmente 

aquelas de caráter prático e participativo. Tavares Filho (1999) relata que o Perfil Cultural foi 

inicialmente utilizado como uma ferramenta pedagógica na formação de estudantes de 

Agronomia. 

       De acordo com Manichon e Gautronneau (1996), o Perfil Cultural, é “o conjunto 

constituído pela sucessão das camadas de solo individualizadas pela intervenção dos 

implementos agrícolas, pelo comportamento das raízes das plantas do local e pela influência 

dos fatores naturais (clima)”. 

       O uso de ferramentas práticas contribui na aprendizagem através da observação do espaço 

(ambiente) onde os educandos estão inseridos, resultando em um melhor entendimento do 

ambiente, bem como ressalta a importância de cada cidadão e sua responsabilidade nos 

processos transformadores do solo consequentes da ação de fatores naturais e da ação 

humana. 

        O método do perfil cultural trata-se de um método de ensino muito explorado na Ciência 

do Solo nas Instituições de Ensino Superior, porém no Ensino Fundamental o seu uso 

encontra-se limitado devido falta de profissionais qualificados e até mesmo por se tratar de 

uma prática trabalhosa (trincheira).  

       O solo é um recurso natural essencial para a vida, o qual demora milhares de anos para se 

formar, e uma vez degradado sua renovação é muito lenta. Assim, a conservação dos solos 

consiste em um conjunto de ações que envolvem toda a população do meio onde vivem. 

Objetivou-se avaliar o uso do Perfil Cultural como método de ensino de solos para alunos do 

ensino fundamental, no município de Sorriso – M.T. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

       O projeto esta sendo desenvolvido em parceria com CAT (Associação Amigos da Terra) 

e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT), da cidade 

Sorriso. Para melhor desenvolvimento das atividades pedagógicas foram ministradas aulas 

teóricas nas dependências de um Assentamento Rural (barracão da comunidade) e após o 

embasamento teórico as aulas práticas ou aulas de campo ocorreram parte no próprio local de 

moradia dos estudantes (assentamento) e parte em áreas degradadas pertencentes ao 

município. 

        Aulas teóricas: constituíram-se por aulas expositivas e dialogadas. O conteúdo foi 

abordado de forma construtivista, interagindo os saberes do educando aos conhecimentos 

formais de solos. O educador ministrou conteúdos de diversas maneiras: escrito, ilustrado, 

dialogado. Neste momento, foram observadas as falas, as vivências das crianças no seu 

cotidiano. 
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       Aulas práticas: para melhor compreensão do conteúdo teórico pelos alunos o método 

usado foi o Perfil Cultural. Atividade de campo, realizada ocorreu no Assentamento Rural 

Casulo e em uma área degradada com presença de voçoroca do tipo bifurcada localizada no 

perímetro urbano da cidade de Sorriso. O método constituiu-se de observações no Perfil do 

Solo com ênfase na origem dos solos, textura, cor, profundidade, rochosidade e 

pedregosidade. Após a análise do perfil foi realizada a análise do local, o qual apresenta uma 

erosão do solo com dimensões características de voçoroca. Nesta dinâmica foram abordados 

os temas como: influência da ação antrópica, importância da mata ciliar e vegetação em áreas 

propensas aos processos erosivos, características físicas e morfológicas do solo. Os estudantes 

fizeram discussão e manuseio de amostras do perfil, medição da voçoroca. As dúvidas e 

dificuldades foram discutidas no decorrer de todas as atividades e socializadas em grupo. 

Desta maneira, através de anotações e observação do conhecimento formal e informal em 

solos dos educandos foram elaboradas anotações dos resultados obtidos com o método do 

Perfil Cultural. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

       O Perfil Cultural tem se mostrado um método eficiente para ensino de Solos à alunos do 

Ensino Fundamental por possibilitar maiores informações a respeito da qualidade física do 

solo. Durante as atividades teóricas os alunos apresentaram dificuldades para compreenderem 

os conceitos apresentados, porém ao se depararem com o perfil cultural, durante as aulas 

práticas, estes conseguiram relacionar os atributos físicos e químicos, aos problemas 

ocasionados pelo mau uso do solo e da água na localidade avaliada. 

       A prática da textura do solo, das diferenças entre as camadas horizontais, e da presença 

de rochas calcárias e de raízes foram as atividades de maior interesse e participação dos 

educandos em função do intenso contato manual com o perfil do solo. A oxi-redução de Fe e 

a presença de plintita instigaram os alunos a muitas perguntas a respeito de origem do solo, 

proteção ambiental, qualidade da água e do solo. O método mostrou-se importante ferramenta 

de ensino por possibilitar melhor compreensão e participação dos educandos. O aspecto da 

conservação do solo e da água teve sua importância ressaltada diante da dimensão da área 

degradada. 

 

CONCLUSÃO 

       O uso do Perfil Cultural apresentou-se um importante método de ensino de solos, 

permitindo aos educandos melhor compreensão da relação solo-planta. 
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Resumo: As comunidades ribeirinhas caracterizam-se pela diversidade de suas atividades produtivas, 
atributo que assegura sua sobrevivência, contanto que essa diversidade produtiva esteja relacionada 
com o padrão de necessidades e recursos disponíveis no local. A cana-de-açúcar é um recurso 
vegetal bastante cultivado nas comunidades, pois do caldo da cana podem ser obtidos a rapadura e 
do bagaço pode-se alimentar o gado. No entanto, para a manipulação de alimentos não possibilitar 
problemas relacionados à saúde publica é necessário o atendimento às boas práticas de alimentação, 
haja vista esse alimento ser comercializado. O objetivo deste trabalho é avaliar comparativamente o 
processo produtivo da rapadura de cana-de-açúcar entre duas comunidades ribeirinhas Bonsucesso 
em Várzea Grande e Varinha em Santo Antônio de Leverger, Mato Grosso. Espera-se propor, se 
necessário, melhorias no processo produtivo que agregue ao produto valor ambiental e sanitário, 
sem, no entanto, interferir na particularidade de cada região. 
Palavras-chave: rapadura, comunidades tradicionais, comunidades ribeirinhas 

 

1. INTRODUÇÃO        

 A sociedade humana acumula um acervo de informações sobre o ambiente que a 
cerca. Este vai lhe possibilitar interagir com o mesmo para prover suas necessidades de 
Sobrevivência (AMOROZO, 1996). 
 No panorama brasileiro, o governo em 2007 instituiu a Política Nacional de 
Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais e no artigo 3º, inciso I, 
definiu povos e comunidades tradicionais como grupos culturalmente diferenciados e que 
sereconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização social, que ocupam e 
usam territórios e recursos naturais como condição para a reprodução cultural, social, 
religiosa, ancestral e econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição (BRASIL, 2007). 
 O conhecimento tradicional é um conjunto de saberes de uma comunidade que tem 
vivido em contato com a natureza ao longo das gerações. Tais saberes incluem um sistema de 
classificação, uma série de observações empíricas do meio ambiente local, um sistema 
autônomo organizacional com fortes raízes no passado, um conhecimento ecológico 
acumulativo e dinâmico o qual é construído sob a experiência de antepassados, mas adaptado 
as atuais mudança tecnológicas e socioeconômicas (JOHNSON, 1992). 
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 Estabelecendo uma relação entre os ambientes e o modelo de desenvolvimento 
adotado pela comunidade, concebe-se um ambiente não só como meio físico biótico, mas 
também social e cultural. Os exemplos revelados pelas comunidades ribeirinhas no que se 
refere ao funcionamento de apropriação, uso e gestão dos recursos naturais podem ser 
adotados como referência (GUARIM, 2000). 
 As comunidades ribeirinhas caracterizam-se pela diversidade de suas atividades 
produtivas, atributo que assegura sua sobrevivência, contanto que essa diversidade produtiva 
esteja relacionada com o padrão de necessidades e recursos disponíveis no local. Essas 
comunidades buscam suprir suas necessidades básicas com a alimentação produzida nessas 
comunidades e a venda dos alimentos produzidos como frutas in natura ou com produtos 
elaborados a partir desses recursos, como doces e que complementam a renda dessas famílias. 
 Em geral, a cana-de-açúcar é um recurso vegetal bastante cultivado nas comunidades, 
pois do caldo da cana podem ser obtidos a rapadura, do bagaço pode-se alimentar o gado 
leiteiro e em alguns casos algumas comunidades produzem aguardente ou cachaça. No 
entanto, para a manipulação de alimentos não possibilitar problemas relacionados à saúde 
publica é necessário o atendimento às boas práticas de alimentação, haja vista esse alimento 
ser comercializado. 
  A utilização dos recursos naturais de forma inadequada acarreta na exploração e 
esgotamento das reservas de solo e contaminação dos recursos hídricos. Para que em longo 
prazo a contaminação não comprometa a sustentabilidade da região é necessária a 
conscientização no uso desses recursos visando garantir a continuidade e manutenção dessas 
comunidades nessas áreas. 
 Como exemplo na nossa região, é importante olhar com mais atenção as comunidades 
ribeirinhas de Bonsucesso, em Várzea Grande e de Varginha, em Santo Antônio de Leverger, 
banhadas pelo rio Cuiabá, que além de desempenharem papel fundamental na conservação da 
biodiversidade local, tem como características comuns, o fato de produzirem ao longo de 
gerações a rapadura de forma artesanal. 
 A fabricação da rapadura envolve procedimentos tradicionais que conferem e agregam 
valor cultural no saber fazer características de cada região. No entanto, o saber fazer pode em 
alguns casos comprometer a qualidade ambiental das pessoas que habitam nessas 
comunidades. A avaliação do processo produtivo pode contribuir para propor melhorias e 
otimização do processo sem com isso alterar a particularidade de cada região. E essa 
otimização envolve melhor reutilização do bagaço da cana, sugerir a possibilidade de 
adaptação de alguma etapa desse processo como os itens e utensílios utilizados na fabricação. 
 
2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O desenvolvimento desse projeto em conjunto com a comunidade propiciará melhor 
aproveitamento dos recursos naturais, proposição de disposição ou reaproveitamento dos 
resíduos gerados. 
Também irá contribuir com a comunidade para correção de possíveis falhas no processo 
produtivo, atendimento e implantação das Boas Práticas de Fabricação possibilitando agregar 
valor e melhoria de renda da comunidade, com a comercialização da rapadura. 
 
Agradecimentos 
       Agradeço a PROEX e ao Campus Cuiabá-Bela Vista pela oportundidade da realização 
desse projeto. 

 

 

898 



REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AMOROZO, M. C.M. A abordagem etnobotânica na pesquisa de Plantas Medicinais. In: 
DISTATSI, L.C. (Org.). Plantas medicinais: Arte e Ciência, um guia de estudo 
interdisciplinar. SãoPaulo: EDUSP. p. 47-68. 1996. 

BRASIL. Decreto Federal nº 6.040/2007. Institui a Política Nacional de Desenvolvimento 
Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais. 8 de fevereiro de 2007. 
GUARIM, V. L. Sustentabilidade ambiental em comunidades ribeirinhas tradicionais. 
Anais... III Simpósio sobre Recursos Naturais e Sócio-econômicos do Pantanal. Os Desafios 
do Novo Milênio. De 27 a 30 de Novembro de 2000 - Corumbá-MS. 

JOHNSON, B. Institutional learning . In: LUNDVALL, B. National Systems of Innovation: 
towards a theory of innovation and interactive learning. London: Pinter Publishers, 1992, 
p.23-44. 

 

 

899 



 

 

 

Produção de Frango Semi Caipira: Inserção Produtiva das Mulheres do 

Assentamento Dom Osório Stoffel 

 

 

 
Gislene Cardoso de Souza       Leila Cimone Teodoro Alves   Sérgio Thompson Monteiro         Osvaldo Júnior C. Silva                                 

IFMT – Campus São Vicente     leila.alves@svc.ifmt.edu.br       Sergio.monteiro@svc.ifmt.edu.br   o.juniorcs@hormail.com 
Rodovia BR 364 Km 369 

Stº Antônio de Leverger – MT                 

gislene.souza@svc.ifmt.edu.br                                     

Resumo: A participação das mulheres no mercado de trabalho está crescendo progressivamente. 

Contudo, no âmbito do trabalho da mulher para geração de fonte de renda no meio rural, este ainda 

enfrenta resistência e, muitas vezes, falta de oportunidade. Ao abordar a questão, o presente estudo 

fundamenta-se em ações desenvolvidas através do projeto de extensão do IFMT Campus São Vicente 

na produção alternativa de frangos em áreas de assentamento. A execução do projeto foi realizada 

através da implantação de dois núcleos de criação de frangos de corte no assentamento Dom Osório 

Stoffel, no município de Campo Verde - MT. O mesmo foi desenvolvido com intuito de despertar o 

interesse dos assentados em implantar uma fonte de renda alternativa em seus lotes, e, dessa forma, 

contribuir para sua permanência no campo. Notou-se que, no início da execução do projeto, o 

interesse e participação deu-se tanto por mulheres quanto por homens, totalizando vinte e três 

participantes. Porém, em sua fase final de execução, apenas um grupo de oito mulheres permaneceu. 

O projeto de extensão foi desenvolvido em quatro etapas, sendo que em todas foram utilizados 

procedimentos para coleta de dados, tais como: conversas informais, visitas e observações. Após a 

conclusão dos trabalhos foi realizada uma entrevista com três participantes, para verificar a 

percepção em relação ao projeto desenvolvido no assentamento. 

Palavras Chave: Assentamento, Mulheres assentadas, Produção alternativa. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 A Reforma Agrária no Brasil é uma questão polêmica. No estado de Mato Grosso, a 

presença de camponeses em assentamentos rurais cresceu de forma significativa nos últimos 

anos. O movimento sem terra possui repercussão social e com opiniões divergentes, sem 

mencionar os problemas e conflitos gerados pelas disputas de terras entre fazendeiros e 

trabalhadores ligados aos movimentos. São anos de espera por definições e embates, até a 

constituição e regularização de um assentamento de reforma agrária.  

No caso do Assentamento Dom Osório Stoffel não foi diferente. Ele foi criado em 

2003, com a declaração de que a então Fazenda Boa Esperança era de interesse social para 

fins de reforma agrária. Porém, só foi constituído oficialmente no dia 13 de março de 2009.  

Após sua constituição iniciou-se a luta para regularização, pois somente com os lotes 

regularizados os assentados poderiam contrair empréstimos para construção de casas, compra 

de equipamentos e investimentos em seus lotes. Contudo, a regularização é processo que 

demanda interesse e participação efetiva do poder público. Até o momento, as 540 famílias do 

assentamento Dom Osório tiveram a oportunidade de contrair apenas o financiamento para a 
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construção das casas, sendo que as atividades desenvolvidas pelos assentados são realizadas 

com recursos próprios.  
Diante deste contexto, foram implantados dois núcleos de criação de frango de corte 

semi caipira, através do projeto de extensão do IFMT Campus São Vicente. A finalidade do 

projeto foi propiciar a inserção dos assentados na produção de frangos, capacitando-os para 

garantir uma fonte de renda em seus lotes. 
 Inicialmente, o projeto contou com a participação de vinte e três assentados, sendo 

seis homens e dezessete mulheres, em busca alternativas de trabalho e renda, mas no decorrer 

das etapas de desenvolvimento, e após a conclusão da etapa final, verificou-se a participação 

somente de mulheres. Essa situação levantou um questionamento sobre a participação das 

mulheres no projeto e importância delas na geração de renda familiar. 
 

METODOLOGIA 

Optou-se pela pesquisa descritiva-qualitativa por ser uma ferramenta útil para 

descrever, determinar e identificar questões que são importantes. A pesquisa qualitativa 

permite identificar áreas de consenso, tanto positivo quanto negativo, pois é “[...] através dela 

que chega-se a um conhecimento novo ou totalmente novo, isto é, o pesquisador pode 

aprender algo que ignorava anteriormente, porém já conhecido por outro, ou chegar a dados 

desconhecidos por todos” (BARROS; LENFELD, 2000, P.68). 

Os procedimentos metodológicos do trabalho orientaram-se em três perspectivas que 

se complementam: as ações de execução do projeto, a observação dos participantes e a 

entrevista semiestruturada realizada após finalização do projeto. Neste sentido, inicialmente o 

estudo foi realizado com a observação das atividades desenvolvida pelas oito mulheres 

participantes. A duração das etapas, ações e atividades do projeto foram de sete meses, no ano 

de 2014. Posteriormente, foi realizada uma entrevista com três participantes, que teve como 

fio condutor as ações e desenvolvimento do projeto no assentamento. A escolha das 

entrevistadas deu-se de forma aleatória e de disponibilidade em responder aos 

questionamentos do entrevistador.  

Para Cervo, Da Silva e Bervian (2007) , a entrevista é uma conversa orientada para um 

objetivo definido, que é a coleta de dados. E, através da entrevista, pode-se analisar outros aspectos 

como a observação da aparência do entrevistado, o comportamento e as atitudes.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para as mulheres assentadas, participar efetivamente da geração da renda familiar está, 

em grande parte, limitada ou muitas vezes nula, pelas diferenças de responsabilidades entre 

homens e mulheres. As mulheres nos assentamentos, em sua maioria, se ocupam com os 

afazeres domésticos e não possuem uma autonomia financeira nem participam das decisões de 

produção das propriedades. Neste contexto, Brumer (2004) aponta: 

“Que as mulheres responsabilizam se sozinhas pelo trabalho 

domestico. Neste âmbito, elas têm autonomia e poder, tomando 

decisões relativas ao preparo dos alimentos, cuidado da casa e da 

roupa, orientação e educação dos filhos, assim como o uso dos 

recursos destinados ao consumo domestico. Alem disto, as mulheres 

tomam decisões referentes a bens por elas produzidas, tais como ovos, 

queijos, doces e outros, sendo assim também responsáveis pelo uso 

dos lucros obtidos.” 
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Neste contexto, observou-se que o desenvolvimento do projeto de extensão no 

assentamento Dom Osório Stoffel poderá contribuir efetivamente para participação feminina 

na renda familiar, uma vez que as participantes foram capacitadas ao decorrer do projeto, 

quando foi apresentada e desenvolvida uma fonte alternativa de geração de renda em suas 

propriedades. Nesse sentido, uma das participantes do projeto aponta que [...] “a avicultura 

acabou sendo uma oportunidade para a família, que já comercializamos o primeiro lote, compramos 

mais pintinhos para dar continuidade na produção e estamos querendo, junto com outros sítios, 

produzir os próprios pintinhos, através da aquisição de chocadeira, para ganharem rentabilidade.” 

(P1) 
Como podemos perceber, é evidente a necessidade de desenvolver ações que 

possibilitem aos assentados a geração de renda em sua propriedade com mão de obra 

capacitada, gerando, assim, o fortalecimento do trabalho no campo, como uma das 

entrevistadas afirma: "[...] devido a idade, não consigo me dedicar à plantação e por isso também 

resolvi criar frango, algo que me identifiquei”.(P2) Ela vende o frango em pé ou limpo e reclama que 

“o ruim é vender picado”, mas tem esperança que “vai ser uma fonte de renda, vai dar certo”. (P2) 
 

A terceira entrevistada, que, com três filhos, optou por viver no campo, também 

compartilha da mesma opinião. Ela trabalha em sua propriedade com pecuária há três anos e 

agora, a partir do projeto, também quer produzir frangos para comercializar. “Antes só 

produzíamos frango para consumo próprio, nunca tínhamos tentado comercialmente”. (P3) 
 

 Foto 01. Substituição e regulagem de equipamentos 

  
 Fonte: Arquivo pessoal 

 

 Foto 02: Propriedade da Dona Maria 

                     
Fonte: Arquivo pessoal 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A trajetória vivenciada pelas mulheres assentadas não é fácil. Sua permanência no 

campo torna-se um desafio ainda maior quando não possui uma fonte de renda que possa 

auxiliar no orçamento familiar. O projeto de extensão desenvolvido trouxe qualificação para 

as participantes e possibilidade de uma fonte de renda, como relata uma das entrevistadas: 

"Como já produzia frango e tinha um conhecimento básico sobre a avicultura, as informações como a 

questão da higiene, iluminação para aquecimento, colocação em círculo, realização de planilhas de 

custos/receitas, foram de suma importância para esta nova fase de produção”. (P2) 
 

As entrevistadas demonstram motivação e interesse em dar continuidade à atividade 

que aprenderam durante o desenvolvimento do projeto. Neste sentido, torna-se evidente a 

necessidade de desenvolver ações que possibilitem aos assentados geração de renda em suas 

propriedades, com mão de obra capacitada, gerando assim o fortalecimento do trabalho no 

campo.  
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Resumo: O presente resumo tem por objetivo elucidar as realizações do projeto de extensão 

realizado entre os meses de setembro de 2013 a junho de 2014. Em sua finalidade, este se destinava a 

observar e diagnosticar a produção e o descarte dos resíduos sólidos produzido na comunidade 

Xavante, Nossa Senhora de Guadalupe, na Terra Indígena São Marcos. A população Xavante era 

culturalmente habituada a uma pratica ambiental tradicional, na qual estas não ofereciam riscos a 

sua população, pois, para a sua sobrevivência, em sua grande maioria, viviam dos produtos que eram 

de origem orgânica. Após os contatos com os “Warazu” (homem branco), novos hábitos foram se 

inserindo em sua cultura. Com esses hábitos surgiram novas problemáticas sociais, econômicas, de 

saúde e ambientais. Como método de coleta de dados utilizou a pesquisa bibliográfica, as visitas de 

campo, a análise de fotográfica e entrevistas com a população desta comunidade. O resultado da ação 

de extensão teve seus resultados parcialmente atingidos devido a necessidade de interromper os 

trabalhos  por causa do início do período chuvoso. 

 

Palavras-chave: Cultura Xavante, sustentabilidade, Manejo de resíduos e legislação ambiental. 

  

       1. INTRODUÇÃO 

 

A população Xavante vivia, tradicionalmente, de produtos de origem orgânica. Esteve 

historicamente e culturalmente habituada a práticas ambientais tradicionais que, em sua 

essência, não ofereciam riscos à sua população. Quando se esgotavam os recursos necessários 

a sua sobrevivência, em uma determinada região, eles migravam para outro local. Eram povos 

seminômades. Portanto, quando faziam migração de um ponto a outro de uma mesma região, 

respeitavam o período de tempo necessário a reabilitação destes espaços. Neste ínterim a 

natureza se encarregava de fazer ciclo de decomposição dos resíduos que ali ficavam 

depositados e da recomposição dos recursos.  

Após os contatos com os Warazu (homem branco), novos hábitos foram se inserindo em 

sua cultura. Com esses hábitos surgiram novas problemáticas sociais, econômicas, de saúde e 

ambientais. Neste último quesito, dentre os vários desdobramentos existentes se destacaram 

para nós o da produção de resíduos de produtos industrializados. Neste sentido construímos o 

presente projeto de extensão denominado,  “Da cidade para a Aldeia, Da aldeia para onde? 

Produção e descarte de lixo na Aldeia Nossa Senhora de Guadalupe da Terra Indígena 

Xavante São Marcos – MT. Este visava o conhecimento sobre a produção e descarte de 

resíduos sólidos na Aldeia Nossa senhora de Guadalupe na terra Indígena de São Marcos, no 

Estado de Mato Grosso.  

Além de conhecer o destino dado aos resíduos produzidos na comunidade, 

intencionávamos classificá-los e entendermos qual a relação que os indivíduos desta 

comunidade tinham com estes materiais descartados. Qual a percepção da comunidade diante 
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desta problemática. Se ela era incômoda; se isto trazia problemas para aquele grupo. 

Procurávamos estabelecer um diálogo entre os saberes da Educação Ambiental escolar 

praticada em nossa escola e no curso de Controle Ambiental de nosso Campus e os saberes 

tradicionais e/ou saberes escolares adquiridos em outras formações que por acaso ou por 

demandas viessem a ter recebido.  

Foi pretensão de este trabalho produzir artigos científicos, e a realização de um encontro 

pra discutir a questão ambiental com foco em comunidades indígenas. Acreditamos que nos 

estudos deste projeto tivemos contato e uma visão panorâmica na comunidade em questão. 

Infelizmente este projeto não pode se concluir completamente devido às dificuldades de 

acesso no período chuvoso. Porém esta ação de extensão não se encerra aqui e pode ter 

continuidade num próximo momento, podendo se tornar um grupo de estudos ou de pesquisa 

nesta área. 

 

2. METODOLOGIA DO TRABALHO 

 

Nesta pesquisa, foi utilizada como metodologia de investigação e estratégia de pesquisa o 

estudo caso, que não se configura como um método específico de pesquisa nem uma escolha 

metodológica, mas como uma forma particular de estudo e uma escolha do objeto a ser 

estudado. As ferramentas de pesquisa mais recorrentes neste projeto foi o estudo 

bibliográfico, a simples observação de campo, a análise das imagens produzidas em campo e 

o uso das entrevistas. 

Para nos auxiliar quanto às questões ambientais foi necessário o entendimento do 

conceito de sustentabilidade para os povos indígenas, especificamente para os povos Xavante, 

uma vez que estes entendem o ambiente como não somente a casa ou local de habitat, mais 

como algo que complementa sua  a existência sendo, portanto, não somente um espaço de 

onde se tira os recursos para sobrevivência, mas algo que representa a existência deste grupo 

em si. 

Como aporte teórico, usamos como método de abordagem e tratamentos do objeto, 

fatores do Materialismo Histórico Dialético. Apesar de ser um método que apresenta algumas 

limitações para o tratamento de assuntos ambientais, este nos foi fundamental nas discussões 

e análises de conceitos que envolviam as crises de posicionamentos culturalmente opostos 

pelas realidades diversas dos grupos em fricção social. 

Durante os três primeiros meses de trabalho neste projeto dedicamos a entender a questão 

ambiental na aldeia indígena. Neste sentido, foi realizado o balanço de produção ou “estado 

da arte”, via banco de dados de produção acadêmica do site SCIELO, de onde foram retirados 

artigos de referência para a pesquisa. 

Em seguida partimos para o entendimento da cultura do povo  A´uwe Uaptabe, Para isto 

recorremos aos trabalhos do etnólogo David Maybury-Lewis para entendermos a sociedade 

Xavante.  “Em 1958, juntamente com Pia e Biorn, ainda um bebê, iniciou sua pesquisa entre 

os Xavante. Foi um trabalho árduo que exigiu muita persistência por parte do casal: David 

esforçando-se por entender uma sociedade tão complexa, constituída de clãs, metades e 

classes de idades;” (Laraia, 2008, p11). 

Também foram foco dos estudos os trabalhos do analista ecológico e pesquisador 

holandes, Frans  Leeuwenberg e da professora e pesquisadora Maria Aparecida Resende de 

Melo (UFMT). 

Devido à dificuldade de publicações sobre o manejo de resíduos nas aldeias indígenas, os 

estudos bibliográficos deste tema foram realizados com o uso das publicações deste assunto 

no ambiente urbano.  

Após os contatos com a FUNAI, recebemos autorização para o inicio dos trabalhos. No 

dia 13 de dezembro de 2013, fizemos a primeira visita de campo. Era um dia chuvoso. As 
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condições da estrada de acesso estavam muito precárias e em certos trechos ofereciam risco 

de vida. Enfrentamos estas adversidades e procedemos o encontro com o Cacique da Aldeia 

Nossa Senhora de Guadalupe, senhor Aniceto. Apresentamos o projeto e ele e tivemos uma 

conversa inicial onde o mesmo queixou a ausência do Estado na execução de obras de 

infraestrutura. Queixou-se da situação de abandono e da falta de políticas ambientais na aldeia 

por parte do Estado.  

Feito este encontro inicial, recebemos autorização do Aniceto, para realizarmos as 

atividades. Conforme as adversidades encontradas no percurso, avisamos a este, que somente 

poderíamos retornar a campo nos meses de fevereiro e março, meses finais do projeto. Isto se 

daria pelo abrandamento das chuvas e possíveis melhoras nas condições de tráfego das 

estradas. O mesmo concordou.  

Durante esta visita, mesmo estando em dia chuvoso pudemos fazer algumas imagens do 

local e realizarmos algumas entrevistas. Estes documentos compuseram a base de dados para 

as conclusões deste projeto, pois, como já citado, no dia 19 de fevereiro de 2014, quando 

procuramos o senhor Aniceto, para agendarmos novas visitas para coleta de dados, este negou 

nossa ida a Aldeia, alegando ser por motivos de segurança, conforme podemos ver na 

transcrição do diálogo entre os pesquisadores e ele: “Ainda tá fazendo pesquisa? (silêncio) 

Não pode mais fazer pesquisa! Avisa quem Mandou fazer pesquisa que estrada não passa. Não 

quero ver sangue de vocês derramado em nossas terras!” (Cacique Aniceto, em fevereiro de 

2014). Com esta fala alegando os problemas da estrada e o relacionando a segurança de nossa 

equipe ele tenta encerrar os trabalhos. Com a intenção de dar sequência ao trabalho, peço-lhe 

sugestão de data para continuar os trabalhos. O mesmo responde que deveríamos retornar aos 

trabalhos em junho ou julho. Neste sentido terminamos os estudos bibliográficos e com os 

dados que possuíamos fizemos um relatório final parcial das atividades e decidimos aguardar 

os meses para reiniciarmos nossas atividades. Com a proximidade do mês de junho, fizemos 

uma reunião com a equipe e decidimos por bem encerrar o projeto.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a visita de campo identificamos problemas de descarte de resíduo sólidos do tipo 

doméstico (inserir porque). Os mesmo se encontravam depostos no solo em aglomerados, no 

pátio da Aldeia, sem o menor sinal de destacamento. Nas conversas que tivemos com algumas 

pessoas (não possuímos registros destas conversas pois acreditávamos que retornaríamos para 

realizar as entrevistas), nos foi revelados que os mesmos não mais  ateavam fogo ao lixo para 

evitar danos a saúde.  Apesar da consciência dos problemas que o fogo ao lixo causavam, não 

sabiam dizer ao certo de onde vinha esta informação. Todos com quem falamos sabiam dos 

males que o lixo podia provocar a saúde. Porém não tinham idéia de como poderiam se livrar 

do lixo. O cacique Aniceto afirmou que a prefeitura deveria buscar este lixo.   

Ainda nesta visita, pudemos conhecer a escola da Aldeia Escola Estadual Indígena 

Deputado Mario Juruna. Nela, em conversa com o diretor, ficamos sabendo da existência de 

um curso Técnico em Meio Ambiente. O curso está sendo realizado pela SEDUC-MT, em 

parceria com o MEC. Lúcio Xavante, aluno do referido curso, nos informou, em entrevista, 

que participam deste curso vários membros do povo A'wue, de variadas aldeias e de outras 

terras. Segundo ele, o curso acontece em módulos e busca em sua essência trabalhar formas 

de sanar as problemáticas ambientais da Aldeia. 

Neste sentido, acreditamos haver uma preocupação dentre os membros da população 

Xavante, sobre as questões ambientais. Esta preocupação possivelmente, considerando as 

características culturais deste povo aguerrido, foram motivadores para as ações dos órgãos 

públicos envolvidos na criação do curso em questão. Os sujeitos, por mais que estejam 

inseridos na sociedade em situação de espoliados, são sujeitos de suas próprias histórias. 
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Assim, segundo Engels (2002), “Não é a consciência que determina a vida, é a vida que 

determina a consciência.” (p. 23). Percebe-se assim que há consciência da necessidade de 

mudanças, ou, do contrário, não se justificaria a criação e desenvolvimento do curso. 

Na contra mão da perspectiva anterior, no que tange a legislação, a lei 12.305/2010, que 

trata da política de tratamento resíduos sólidos no Brasil, determina que todos os municípios 

brasileiros devem, a partir de 2014, abolir as práticas de uso dos lixões a céu aberto, 

estabelecer praticas de coleta seletiva e destinar tratamento adequado ao lixo urbano. Mesmo 

assim ainda encontramos nos centros urbanos, principalmente nas periferias, bastante resíduos 

e rejeitos abandonados. Estes figuram como principais agentes patológicos urbanos, causando 

problemas infra-estruturais como entupimento de bueiros, proliferação de agentes causadores 

de doenças, de pragas urbanas e poluição visual. 

Se nas cidades e zonas periféricas, mesmo com toda a legislação, estratégias de manejo 

de resíduos e rejeitos, além da presença dos órgãos ambientais, a situação é desconfortante, 

imaginemos nos ambientes mais distantes das cidades. Tão pouco encontramos legislações 

que tratam especificamente do manejo de resíduos em aldeias ou zona rural. Há algumas 

resoluções em níveis locais, em determinados municípios. Mas até a data desta pesquisa ainda 

não tomamos conhecimento da produção deste tipo de texto a nível Estadual ou da Federação.  

No município de Barra do Garças ao pesquisarmos as leis ambientais  criadas nos últimos 

anos e a Lei Orgânica municipal, percebemos que, até o mês de março de 2014, não existe leis 

municipais que tratem do destino do lixo na aldeia nem na zona rural. A busca desta causa 

pode ser ampla. Não tivemos contato com os legisladores para identificar os motivos desta 

ausência. Porém esta ausência justifica a importância que se dão aos povos indígenas em 

questão que nas palavras do Cacique Aniceto os políticos somente os procuram nos períodos 

em que estão em campanha eleitoral. Na maior parte das vezes, os indígenas ficam em 

situação de isolamento e sem qualquer acesso às políticas públicas. 

No Mato Grosso esta discussão foi realizada recentemente num encontro em Campo 

Verde, com destaque para a produção e descarte do lixo nas aldeias e zona rural. Esta 

problemática foi considerada prioritária conforme publicação da assessoria de comunicação 

da SEMA-MT. Em nossas pesquisas percebemos que o tratamento deste assunto e a maioria 

das publicações são recentes e/ou estão sendo inseridas nos protocolos dos encontros da área 

ambiental a partir dos anos 2000.  

No âmbito acadêmico, em se tratando das sociedades “isoladas” dos meios urbanos, 

sociedades indígenas, a freqüência de trabalhos científicos apontando a dramaticidade da 

questão é bastante ampla. Mas em determinados assuntos ela é insatisfatória. Há produções 

que apontam para a consciência ambiental, ou a forma como esta se materializa nestas 

sociedades, sobre a postura dos professores em relação ao meio ambiente e sobre a 

necessidade de interferências em termos de educação ambiental, para o lixo nas aldeias.  

Porém ao procurarmos análises e relatórios sobre a ausência de políticas publicas para a 

solução do problema, há uma grande dificuldade em se encontrar produções nesta área.  
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RESUMO EXPANDIDO 

 A proposta referente ao Afro-empreendedorismo: Novas Perspectivas de Negócios surgiu de 

uma iniciativa do projeto de extensão realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso- Campus Cuiabá, Edital N°007⁄2014.  

       No Brasil, o afro-empreendedorismo é uma temática pouco debatida no meio científico, 

educacional e empresarial.  Na atualidade são 11,1 milhões de empreendedores pretos e pardos no 

comando de micro e pequenos empresas no país, representando a parcela de 49% dos donos de 

negócios (SEBRAE, 2013). É expressivo, o rendimento anual dos moradores das favelas brasileiras, 

que exibe a cifra de R$ 63 bilhões (MEIRELLES & ATHYDE, 2014).   Um maior interesse de jovens, 

a participação dos negros e inserção das mulheres no empreendedorismo revela a prosperidade deste 

empreendimento (NOGUEIRA, 2014).  É um segmento crucial para o desenvolvimento econômico e 

social do país.  

       Este projeto de extensão tem com objetivo principal difundir a cultura negra como profícua 

ferramenta de promoção de conhecimentos, negócios e educação empreendedora voltada à população 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Cultura negra, Afro-empreendedorismo, Economia criativa, Educação 

empreendedora  

 

1. METODOLOGIA  

       A metodologia está constituída em módulos em formato de eventos temáticos desenvolvidos 

através de palestras e oficinas, que retrata a cultura negra, o afro empreendedorismo, a economia 

criativa e a educação empreendedora. Há parcerias com palestrantes da IMUNE, UFMT e SEBRAE 

para realização de outras palestras.  O primeiro evento tratou sobre a temática do afro-  
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empreendedorismo: Tranças em Guiné Bissau, palestrante africana Catende Male Domingos e Afro-

empreendedorismo: Retrato da Cultura Afro-Brasileira, palestrante artista plástico mato-grossense 

Regis Gomes foi realizado na Escola Estadual Liceu Cuiabano, na cidade de Cuiabá-MT, com a 

participação de Estudantes do Ensino Médio, Professores e Funcionários.  

 

2. DISCUSSÃO DOS ACHADOS  

       2.1. Guiné Bissau: um país africano 

       Neste esboço apresentamos a exposição da palestra Tranças em Guiné Bissau proferida pela 

guineense Catende Male Domingos relatada em duas abordagens centrais: Uma abordagem referente 

ao país Guine Bissau - África e sua importância no contexto geopolítica, histórica, econômica e social 

na comunidade pertencente aos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa - PALOP e no mundo. 

Um vídeo sobre Guiné Bissau foi apresentado para contextualização do assunto. Em seguida houve 

um debate com a palestrante referente às diversas questões como economia, população, cultura, etnia, 

educação, saúde, violência, vírus Ebola e mídia do país africano, contemplando a legislação que dita 

sobre o estudo da História da África e cultura afro-brasileira nas escolas (Lei 10.639⁄2003), segundo a 

descrição da figura 1. 

 

Figura 1: Palestra no auditório Liceu Cuiabano  

                                              Fonte: FERNANDES & ROSA, 2014 

 

2.2. Tranças e simbologia 

       Outra vertente refere às práticas das tranças como simbologia cultural e econômica. Na cultura 

guineense ressalta-se a existência de várias nomeações e significados do uso das tranças, um exemplo 

emblemático citado é a utilização da trança embutida, uma prática tradicional usada por mulheres 

grávidas para facilitar o manuseio do cabelo durante a gravidez. Ela também é conhecida nos rituais 

cerimoniais mais tradicionais como fanado, casamento e nas mulheres prestes a dar à luz. Cada trança 

africana tem um significado diferente. Nota-se, que no Brasil, a trança conhecida como tiara, rasta é 
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designado como rastafári e bófi em Guiné Bissau. Uma oficina de tranças foi realizada com a 

participação das estudantes voluntariadas, destacando a estética das tranças como um negócio 

promissor do ramo da beleza, e a valorização do cabelo como a marca de identidade negra 

(LODY,2004),conforme mostra a figura 2 

 

                                              Figura 2: Oficina de tranças africanas 

Fonte: FERNANDES & ROSA, 2014 

 

       A meta do projeto é o atendimento de quatrocentos (400) Estudantes e Servidores do IFMT- 

Campus Cuiabá dos Cursos de Ensino Médio, Técnico, Tecnológico. E cem (100) Estudantes das 

Escolas Públicas do Ensino Médio ou Proeja com histórico de risco de vulnerabilidade e/ou 

Associações  Comunitárias  da região de Cuiabá -Mato Grosso 

 

           3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A radiografia do consumo e participação empreendedora da população negra revela a 

importância desse segmento no desenvolvimento econômico e social do país. As políticas públicas 

afirmativas trouxeram avanços ao país. Nesta conjuntura de ações afirmativas é imprescindível 

destacar o afro-empreendedorismo como um mecanismo de inclusão social, a pesquisa como elemento 

de difusão de negócios referentes ao patrimônio cultural negro, como também, as recentes práticas 

empreendedoras, o mercado, o consumo, a demanda desse segmento no panorama socioeconômico da 

sociedade contemporânea. Portanto, este projeto é uma referencia de valorização da cultura negra, da 

produção científica, das ações de empreendedorismo e da indústria da economia criativa como 

elementos propulsores de educação e desenvolvimento do país.   
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 Resumo 

O projeto: “Cantar, ser Feliz”  tem  finalidade de oferecer aulas de canto para a comunidade local 

interna e externa do campus Primavera do Leste. As aulas serão oferecidas com o objetivo de 

melhorar a arte de cantar, através de  técnica vocal em atividades de percepção musical, 

articulação, emissão ressonância, vocalizes, alongamentos corporais.  Entre o corpo e a voz existe 

uma íntima relação. É com eles que o cantor exterioriza sua afetividade e desempenha o papel 

intermediário entre o público e a obra musical. Assim o projeto articula a arte de cantar bem,  com o 

prazer de uma atividade lúdica, artística e cultural. 

Palavras-chaves: técnica vocal, cantar, percepção musical, arte. 

 

1. Introdução 

 

A música tem um papel muito relevante  na expressão humana, o homem canta para celebrar a 

vida , expressar a tristeza,  em  rituais religiosos,  como uma atividade lúdica e prazerosa. Sendo assim 

fazendo de forma intuitiva podemos não explorar todas as possibilidades e capacidades vocais. A arte 

de cantar bem é apreciada na nossa sociedade pois  conhecidos por nossa musicalidade. 

Se fizermos uma pesquisa rápida ao nosso entorno vemos que a maioria das pessoas apreciam 

a música e vivem sob a influencia de repertórios musicais os mais variados, pois o brasileiro é 

conhecido por seu ecletismo. 

Como uma expressão importante, a arte de cantar pode ser desenvolvida e aprimorada, mesmo 

para pessoas leigas no conhecimento musical formal temos a possibilidade  de melhorar a  percepção 

musical. “aquisição da percepção musical que envolve perceber, organizar e conceituar o que é 
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ouvido, executado e escrito”(Gerling, 1995:26). Assim acaba-se os paradigmas de que cantar é uma 

habilidade herdada ,e transformar-se numa modalidade de expressão musical que possa ser aprendida, 

e aperfeiçoada.  

Para o cantor, a voz  é uma atividade artística e intelectual da qual a inteligência participa, mas 

a primazia é dada à expressão e à emoção. A voz é, para ele, um canto interior e vibrante através da 

qual pode liberar pensamentos e sentimentos que não poderia expressar de outra forma. 

2. A Voz Cantada e Falada 

A voz é um instrumento de comunicação e expressão importantíssimo para a convivência 

social.  Há muitas preocupações com o mal uso, ou o abuso vocal entre  jovens e profissionais da voz, 

que  interferem na saúde da voz podendo gerar danos temporários ou até irreversíveis .  Os 

profissionais da voz, a exemplo de  professores , jornalistas, cantores   pelo abuso vocal,  podem sofrer 

com dores de garganta,  e em casos mais graves   afonia parciais e totais  que causam danos  à  saúde.  

A voz cantata exige conhecimentos como: respiração e ressonância, articulação,  expressão e 

condicionamento vocal . Muitos cantores amadores executam o cantar sem conhecer tecnicamente, 

mas apoiado no conhecimento empírico, que aprendeu por repetição ou habilidades desenvolvidas no 

interior de um ambiente social  musicalizado. 

3.    Atividades Desenvolvidas  
 

1. O projeto iniciou suas atividades com levantamento de demanda interna de estudantes, 

servidores e pais da comunidade interna  que quisessem as aulas de canto tem a duração 

semanal de uma  hora, onde são abordados temas como: ressonância , fisiologia da voz, 

respiração articulação, interpretação exercícios de solfejo, percepção musical, ritmo, estilos 

musicais, recursos vocais: apogeaturas, melismas, falsete, vibratos. Devido a procura 

estamos com 75 matriculados.  As aulas de canto serão acompanhadas por dois 

instrumentistas a fim de executar repertório e exercícios vocais e de percepção musical. 

2. Outra atividade a ser oferecida são  oficinas de Técnica Vocal em centros comunitários e/ou 

locais de fácil acesso a população interessada como escolas, igrejas e centros de convivência onde já 

existam grupos musicais . As oficinas terão duração de quatro horas, e poderão atender até 100 

pessoas  em espaços comunitários. 

           3. Promover um evento cultural de disseminação do canto através de uma  Audição Musical , 

onde os cursistas das aulas de  canto farão uma apresentação com repertório escolhido num Happy 

Hour Artístico. 
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4. Considerações Finais 

 Completamos recentemente um mês de aulas, e ao fazermos uma pesquisa em questionário 

fechado, pudemos avaliar como os cursistas de técnica vocal estão em nível de satisfação com o curso. 

Na tabela abaixo podemos ver os resultados da pesquisa realizada: 

Figura 1- tabela com resultados de pesquisa de satisfação 

 

 Sendo assim podemos considerar que a atividade tem resultados positivos para os cursistas 

que se empenham nas atividades e exercícios vocais focadas na melhoria da voz falada e cantada. As 

aulas são muito atraentes execuções de músicas ao vivo para demonstrar as técnicas de canto, num 

ambiente de muita descontração através dos exercícios de alongamento e respiração os cursistas tem 

momentos de relaxamento tornando reais  os objetivos deste projeto.   

Figura 2 – Foto das aulas de Técnica vocal campus Primavera do Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           Fonte : Arquivo pessoal de Samuel Henrique Bezerra Leandro 

Responda: Ótimo Muito 
bom 
 

Bom  
 

Regular 
 
 
 

Ruim 

Estrutura Física do local 33% 47% 18% 2% - 

Os assuntos abordagem atendem a proposta do 
curso. 

52% 37% 11% - - 

Os professores demonstram domínio do 
conteúdo. 

55% 25% 20% - - 

Atende as suas necessidades e expectativas 65% 35% - - - 

A metodologia aplicada está de forma que possa 
ser compreendida e utilizada. 

35% 45% 15% 5% - 

914 



 

 

 

 

5.  BIBLIOGRAFIA CONSULTADA 

 

 

 

FARIA,  Márcia Nunes. A música, fator importante na aprendizagem.  

Assis Chateaubriand – Pr, 2001. 40f. Monografia (Especialização em Psicopedagogia) – 

Centro Técnico-Educacional Superior do Oeste 

Paranaense – CTESOP/CAEDRHS. 

 
GERLING, C. C.  Bases para uma metodologia de  Percepção Musical e                                    

Estruturação em 3º grau. Revista do ABEM, Porto Alegre, v.2 n.2 p 21-26, 1995. 

 

STEFANNI, Gino para entender a música. 

               Globo, Rio de Janeiro  1987.  

 

 

915 



 

 

 

PROJETO COLÓIDE: ENSINANDO SOLO NA ESCOLA 

 

 

 

Oséias S. 

IFMT - Campus Confresa.  

Departamento de Ensino.            

Av. Vilmar Fernandes, 300. 

78.820-000-Confresa - MT.  

oseias.santos@cfs.ifmt.edu.br  

 Robson S. C. 

robsondossantoscarva-

lho@gmail.com  

 Aline A. B. 

Aline.benevides@cfs.ifmt.edu.br 

 

 

 

 
Resumo: A degradação do solo é considerada um fator importante na promoção do êxodo rural. Co-

mo visto no Projeto de Assentamentos Canto Galo, localizado no Nordeste do Estado de Mato Grosso, 

na região denominada Baixo Araguaia, que em prol da criação rudimentar de bovinos de corte tem 

exaurido o solo. A partir desta contextualização, o objetivo deste projeto foi promover conscientização 

da importância do solo pelo viés da educação, em de filhos de pequenos agricultores, matriculados no 

sétimo ano do ensino fundamental na Escola Municipal Vereador Valdemiro Nunes de Araújo. A reali-

zação deste projeto incentivou a construção de uma cultura que valoriza o solo como componente 

essencial para preservação e a conservação da natureza, bem como a permanência do homem no 

campo. 
  
Palavras-chave: Êxodo rural, Ensino fundamental; Assentamento. 
 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos a educação é o principal agente de conscientização ambiental, provo-

cando nas pessoas a necessidade de atentar para a preservação e conservação dos recursos 

naturais. Infelizmente a maioria ainda não percebeu que a qualidade e a vida em si, esta inte-

grada/associada ao equilíbrio da relação homem natureza. Cujo, intervenção neste equilíbrio 

estará afetando a existência da vida no planeta. Por exemplo; o manuseio incorreto do solo 

desequilibra a perpetuação de inúmeras espécies da fauna e flora, além de promover proble-

mas sociais como o êxodo rural (BRIGESS & BAREN,1997). 

O êxodo rural é uma infeliz realidade social, presente no Projeto de Assentamentos (P.A) 

Canto Galo, associada a má gestão do uso do solo, que iniciou em 1970. O solo que outrora 

sustentava a exuberante paisagem dos biomas: Cerrado e Floresta Amazônica; atualmente 

sustenta pastagens degradadas, em seus 31.444,046 hectares (ha). O Assentamento está locali-

zado no município de Confresa e em seu território há povoado denominado Veranópolis, que 

está às margens da BR 158. 
Para diminuir os impactos sociais relacionado com o solo no Projeto, existe a necessidade 

de fomentar a sensibilização individual e coletiva das famílias assentadas, sobre a importância 

do solo, no âmbito de uma concepção que considere o princípio da sustentabilidade; A partir 

de uma “consciência pedológica” (MUGGLER, SOBRINHO, MACHADO, 2006) e ambien-

tal.  

Para isso, há múltiplas formas, tempos e espaços para promover a educação ambiental a 

partir de uma abordagem pedológica (educação em solos). No âmbito formal e informal, a 
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abordagem pedológica é uma maneira de promover a conscientização ambiental das pessoas, 

de forma que elas tenham um conjunto de valores que as instrumentalize para perceber, 

analisar e avaliar os impactos das ações públicas e privadas, assim como o impacto de suas 

próprias ações sobre o solo e, portanto, sobre o meio ambiente (Van Baren et al., 1998). A 

Educação em Solos pode ser iniciada no ensino fundamental, para sensibilizar e conscientizar 

as pessoas da importância do solo em sua vida. Nesse processo educativo, o solo é entendido 

como componente essencial à vida e que deve ser conservado e protegido da degradação.  

Considerando problemas sociais e ambientais relacionado com o solo; professores e alunos 

elaboram e executaram na comunidade de Veranópolis o Projeto Coloide: Ensinado Solo na 

Escola. Que teve na sua essência o objetivo: provocar por meio da educação em solo a 

conscientização pedológica e ambiental; de filhos de pequenos agricultores, matriculados no 

sétimo ano do ensino fundamental, da Escola Municipal Vereador Valdemiro Nunes de 

Araújo.  

 

2. COMPREENDO O PROJETO COLÓIDE. 

2.1. Jornada metodológica 

O Projeto Coloide tem a sua gênese na proposta do Programa de extensão: Projeto solo 

na escola, da Universidade Federal do Paraná, que foi adequado à realidade ambiental e 

social do Projeto de Assentamento Canta Galo. Durante os meses de outubros a dezembro de 

2013, alunos e professores executaram atividades de extensão proposta no cronograma do 

Projeto em questão. As ações foram desenvolvidas no povoado de Veranópolis, na Escola 

Municipal Vereador Valdemiro Nunes de Araújo, juntos a duas turmas de alunos do sétimo 

ano do ensino fundamental; totalizando 35 (trinta e cincos) alunos. 

Inicialmente diagnosticou-se via questionário fechado (três perguntas), a real situação 

ambiental, social e pedológica das famílias dos alunos envolvidos no Projeto; com objetivo 

estratégico de selecionar conteúdos e confeccionar materiais didáticos, para promover o 

ensino-aprendizagem dos fundamentos ambientais do solo. No pós-diagnóstico foram 

desenvolvidas intervenções práticas em sala de aula, com instrumentos audiovisuais, palestras 

e visitas técnicas. E assim, aconteceram 05 (cinco) encontros intercalados a cada 15 (quinze) 

dias com as turmas. Neste período foram trabalhados com os alunos os conteúdos: a) 

formação do solo; b) a relação solo meio ambiente; c) perfil do solo; d) propriedades físicas 

do solo; e d) práticas conservacionistas do solo.  

2.2. Resultados 

 A gênese do Projeto fundamentou-se em uma pergunta: Qual a experiência existencial 

dos alunos com o solo? Os fundamentos da resposta a questão, veio através da aplicação do 

instrumento de coleta de dados: questionário fechado. Tabulando os dados percebeu-se que: a) 

setenta e um vírgula quatro porcento (71,4%) dos alunos, quando responderam: o que é o so-

lo? Afirmaram que é uma mistura de chão e terra. Não conseguindo associar o conhecimento 

empírico com o saber cientifico. Entretanto vinte e oito vírgula seis porcento (28,6%) dos 

participantes apresentaram percepção conceitual que o solo é a uma mistura de substância 

orgânicas e minerais, que serve de fonte de nutriente; ar; agua e sustentação mecânica para 

as plantas.  

 Diante da questão: O que é erosão? Trinta e sete virgula um porcento (37,1%)  responde-

ram que é o arraste de partículas de solo por água e vento; os demais apresentaram alternati-

vas de respostas não coerentes com o saber pedológico, por exemplo: que erosão são crateras 
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lunares; são estradas rurais. Enfim, indagou-se os alunos: qual a relação do solo com as plan-

tas? Setenta e um virgula quatro porcento (71,4%) responderam que as plantas retiram nutri-

entes do solo e os demais não sabiam da resposta.  
 A medida que ações do Projeto eram desenvolvidas, foram identificados temas geradores 

relacionados com solo a partir das percepções e vivências da comunidade escolar; permitindo 

trabalhar a concepção de que o solo é um sistema dinâmico onde ocorrem importantes inte-

rações entre seres vivos, que têm importância fundamental na manutenção da vida. Por meio 

de demonstrações cientifica, percebeu-se a interação participativa e significativa dos alunos 

com o processo pedológico-ambiental em sua transversalidade. Também, os professores de 

ciências foram capacitados, para compreenderem a metodologia do Projeto Colóide. 

2.3. Discussão 

Após análise dos resultados, percebeu-se que as experiências ambientais negativas no 

P.A. Canta Galo, são alimentadas por hábitos culturais; conforme visto entre as respostas dos 

71,4% dos alunos que o termo genérico terra está correlacionado com o solo; esta leitura 

pedológica é consequência de um saber cultural passado de geração a geração. A população 

do Assentamento utiliza o solo a partir do saber popular, que prioriza o rodizio de áreas e a 

restauração da fertilidade natural do solo através do pousio.  

A permanência da cultura do desmatamento e queimadas, com ausência de área para fazer 

a rotação, no Assentamento cominou na deterioração do solo. O diagnóstico proporcionou 

abordar nas turmas conteúdos pedológicos didáticos como: a origem do solo; a ecopedologia; 

o perfil do solo; as propriedades físicas do solo; e as práticas conservacionistas do solo. Para 

ocorrer a mudança pedológica e ambiental a partir da escola é necessário trabalhar a 

percepção cultural individual e coletiva dos assentados para a necessidade do manejo correto 

do solo com princípios científicos.  

A educação ambiental está presente nos PCNs (Parâmetros Curricular Nacional), nas 

escolas é utilizada em temas transversais, que motivam a inter e a transdiciplinaridade, porém 

nesta abordagem o solo é uma temática tratada timidamente e desvinculada como componente 

essencial para sustentabilidade ambiental e sócio econômica do homo sapiens. No ensino 

fundamental a questão é tratada superficialmente como conteúdo da disciplina geografia. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto Colóide trabalhou a educação de solo, a partir de um diagnóstico em duas tur-

mas do sétimo ano do ensino fundamental, com recursos didáticos desenvolvidos para este 

nível, assim iniciou a conscientização e a sensibilização pedológica dos alunos, que conse-

quentemente levou aos seus familiares. A degradação do solo inviabiliza a permanência do 

pequeno agricultor na propriedade. A iniciação do estudo do solo no ensino fundamental pro-

move a construção de uma cultura que valoriza o solo como componente essencial para pre-

servação do meio ambiente, assim futuramente os impactos sociais alcançados serão: a) Di-

minuição do êxodo rural; b) Aumento da renda dos agricultores, com o uso racional do solo. 

c) Preservação dos recursos hídricos, fauna e flora. d) Melhorar a qualidade do ar e diminui 

problemas respiratórios (diminuição de queimadas). A continuidade do Projeto Colóide, criará 

no município uma cultura pedológica. 
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PROJETO DE EXTENSÃO: CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA O 

ATENDIMENTO AO SURDO COM FUNDAMENTOS NA LÍNGUA 

BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/MÓDULO BÁSICO I  

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

       Diante das demandas sociais que se apresentam e com a necessidade de cumprimento da 

Lei nº. 10.098, de 19 de dezembro de 2000, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002 e do 

Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, percebe-se a importância de despertar a 

sociedade para a seriedade do movimento inclusivo, no intuito de garantir a efetivação das 

políticas públicas de afirmação e inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso, para o atendimento às pessoas com necessidades 

específicas, promovendo a entrada e permanência destas, bem como sua saída com sucesso. 

       Desta forma, o presente projeto propõe a realização do “Curso de formação inicial para 

o atendimento ao surdo com fundamentos na Língua Brasileira de Sinais - Módulo 

Básico I”, destinado a promover o uso e difusão desta língua para a comunidade interna e 

externa do IFMT – Campus Barra do Garças, sendo uma iniciativa para o cumprimento destas 

leis, uma vez que esta instituição, através de sua missão, assume um compromisso com a 

inclusão social. 

       A execução do projeto está sob a responsabilidade do Núcleo de Atendimento às Pessoas 

com Necessidades Específicas - NAPNE, na responsabilidade do Intérprete de Libras, e tem o 

apoio da Coordenação de Políticas de Diversidade e Inclusão – CPDI, coordenação da Pró-

Reitoria de Ensino – PROEN. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

       Introduzir fundamentos da Língua Brasileira de Sinais - Libras no Campus Barra do 

Garças do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso para dar 
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suporte as ações referentes à Libras e à inclusão dos surdos na cidade de Barra do Garças e 

região. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

 contribuir para inclusão social; 

 Oportunizar a formação inicial básica; 

 Garantir o cumprimento da legislação específica; 

 Apoiar o uso e difusão da Libras; 

 Garantir o atendimento e tratamento adequados aos surdos; 

 Sensibilizar a comunidade escolar. 

 

3. PROBLEMATIZAÇÃO: 

       Em cumprimento a lei 10.098 de 19 de dezembro de 2.000, a Lei 10.436 de 24 de abril de 

2002 e do decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2.005 que determina ações referentes à língua 

de sinais, apoio ao uso e difusão, pensou - se em preparar alunos, servidores e comunidade 

externa da cidade de Barra do Garças e região. 

       Atualmente estamos vivendo momentos de destaque, nas ações relacionadas à inclusão, 

que é justificado pelo histórico que temos de exclusão das minorias, aqueles que têm 

necessidades especiais ou línguas diferentes. Agir em prol do fim dessa exclusão, ou seja, 

conceder àquele que é diferente adentrar num espaço que é comum a todos é algo desafiador. 

Para isso é necessário mudanças, é preciso preparar para receber. 

       Mas como se preparar para receber um surdo? 

       Sabemos que a comunicação é fator indispensável para o desenvolvimento humano, que 

através desta que expressamos nossos desejos, sentimentos e anseios e todos os nossos 

pensamentos. 

A voz dos surdos são mãos e os corpos que pensam, sonham e 

expressam. As línguas de sinais envolvem movimentos que podem 

parecer sem sentido para muitos, mas que significam a possiblidade de 

organizar as ideias, estruturar o pensamento e manifestar o significado 

da vida para os surdos. Pensar sobre a surdez requer penetrar no mundo 

dos surdos e ouvir as mãos que, com alguns movimentos, nos dizem 

que para tornar possível o contato entre os mundos envolvidos se faz 

necessário conhecer a língua de sinais. (QUADROS, 2008) 

       Conforme afirmado, a Libras é a língua pela qual o surdo se expressa, é sua forma de 

comunicação. Sendo assim nos preparamos para receber, acolher e incluir o surdo aprendendo 

sua língua. 

 

4. JUSTIFICATIVA 

 

       A realização deste projeto se justifica no cumprimento à Lei nº. 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000 que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da 

acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras 

providências, principalmente seu Capítulo VII que trata da acessibilidade nos sistemas de 
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comunicação e sinalização, da Lei nº. 10.436, de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a 

Língua Brasileira de Sinais, reconhecendo-a oficialmente como língua e orientando o seu uso 

e difusão, e ao Decreto nº. 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que regula a Lei anterior e em 

seu Capítulo IV determina sobre a responsabilidades das instituições federais quanto ao uso e 

à difusão da Libras e da Língua Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, em 

todo seu Art. 14º, principalmente em sua alínea V, que diz do nosso dever como instituição 

federal de apoiar, na comunidade escolar, o uso e a difusão de Libras entre professores, 

alunos, funcionários, direção da escola e familiares, inclusive por meio da oferta de cursos.  

      Diante da exigência da Lei, vemos neste projeto a possibilidade de cumprimento desta, 

preparando a comunidade externa e interna do IFMT para o atendimento especializado ao 

surdo não só no âmbito do IFMT, mas em todos os lugares que esses alunos tiverem acesso 

aos sujeitos surdos.  

 

5. METODOLOGIA 

 

      O curso é desenvolvido de forma presencial em sala disponibilizada pelo Campus, 

envolvendo as temáticas específicas, contempladas em conteúdos que totalizem 60 (sessenta) 

horas, sendo realizadas em 02 (duas) horas diárias em dois dias na semana: terça e quinta-

feira no turno vespertino contemplando conteúdos práticos e teóricos. 

       A abordagem metodológica será através de exposição dialogada, aulas práticas, produção 

de vídeos, situações problema, dinâmicas de grupo, entre outras. 

 

6.  RESULTADOS PARCIAIS 

       O curso teve inicio no dia 09/09/2014, com matricula de 32 alunos, mas com a 

participação de 22 alunos. A maioria oriundos da comunidade externa, incluindo profissionais 

da educação básica das cidades de Barra do Garças-MT, Pontal do Araguaia-MT e Aragarças-

GO.  
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Resumo:Diante das lutas sociais para estabelecimento de ações que atentem para os direitos de todos 
os cidadãos, assim como para garantir o cumprimento da legislação vigente sobre acessibilidade que 
significa não apenas permitir que pessoas com deficiência (PCDs) participem ematividades comuns a 
todos, mas também sua inclusão por meio da adequação de tais atividades, quebrando assim 
barreiras tanto arquitetônicas como também atitudinais.  

Com a formulação de Leis específicas visando essa inclusão percebe-se a necessidade de fazer com 
que a sociedade encare-a como algo sério e urgente para afirmação dos direitos humanos. 

Para tanto é preciso realizar tanto políticas públicas comopequenas ações que contribuam para isso.  

No entanto muitas vezes esbarramos na comunicação, como no caso dos surdos, para consolidar 
essas ações de inclusão. Como saber quais são suas necessidades, seus interesses, seu ponto de vista, 
entre outros pontos essenciais para que obtenham um melhor atendimento de suas necessidades e 
respeito aos seus direitos?  

Assim, se fez necessária a difusão da língua usada pela comunidade surda do país a Libras. Com 
sucesso cursos foram oferecidos em vários campi dos Institutos Federais no Brasil, e esse ano de 
forma bem acentuada está sendo realizada no IFMT através de cursos extensão para cumprimento 
das leis e com o compromisso de tornar efetiva a inclusão social, contemplando tanto a comunidade 
interna assim como a comunidadeexterna. Visando o atendimento de futuros alunos surdos assim 
como a inclusão social destes em todos os lugares que tiverem acesso. 

Palavras-chave:Leis, Deficiência, Inclusão, Libras. 
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1. INTRODUÇÃO        
 

A constituição Federal no artigo 1º ,
e no inciso III  a dignidade da pessoa humana, e para que esses fundamentos sejam efetivados 
se torna necessário que todos possam ter os mesmos direitos e deveres. Uma corrente em prol 
de tal necessidade vem sendo difundida internacionalmente, tanto que declarações que 
envolvem os direitos humanos tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos
DUDH de 1948 se tornaram muito importantes e influenciaram de forma positiva as ações 
nacionais. Tal declaração afirma que: 

 

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade.

Esses são direitos inerentes a todos
religião ou qualquer outra condição. 

Se inclui nessa parte de “qualquer outra condição” aqueles que tem alguma deficiência.
elas a deficiência auditiva. As pessoas surdas assim como todos tem direito a educação, 
moradia, lazer, trabalho entre outros. No entanto, para poder ter os seus direitos respeitados, 
primeiro tem que haver uma boa comunicação. 

Sabemos que a comunidade surda se comunica através de uma língua específica que é a 
Língua de sinais brasileira-Libras. Sendo assim essa deve ser difundida tanto nas escolas 
como em outros órgãos públicos de atendimento ao público objetivando sua real inclusão

Através do curso de extensão 
de diferentes meios a oportunidade de aprender essa língua e fazer parte dessa quebra de 
barreiras em seu ambiente escolar, de trabalho ou social.

 

2. A DEFICIÊNCIA E AS POLÍTICAS 
 

De acordo com dados da ONU cerca de 10% da população mundial vive com uma deficiência 
e 80 % dessas se encontram em países em desenvolvimento.

O Censo do IBGE de 2010 fez a investigação de algumas dessas deficiências classificando
pelo grau de severidade. Através dessa investigação constatou que 23,9% da população 
brasileira, ou seja, 45.606.048 brasileiros, até a data, tem algum tipo de deficiência. Dividida 
entre deficiência visual, auditiva, motora e mental.
em áreas urbanas e são mulheres.

A constituição Federal no artigo 1º , inciso II firma como um de seus fundamentos a cidadania 
e no inciso III  a dignidade da pessoa humana, e para que esses fundamentos sejam efetivados 
se torna necessário que todos possam ter os mesmos direitos e deveres. Uma corrente em prol 

necessidade vem sendo difundida internacionalmente, tanto que declarações que 
envolvem os direitos humanos tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos
DUDH de 1948 se tornaram muito importantes e influenciaram de forma positiva as ações 

s. Tal declaração afirma que:  

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e 

em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns 

para com os outros em espírito de fraternidade. 

 
 

— Artigo 1º Declaração 

Universal dos Direitos do

inerentes a todos, sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 
religião ou qualquer outra condição.  

Se inclui nessa parte de “qualquer outra condição” aqueles que tem alguma deficiência.
elas a deficiência auditiva. As pessoas surdas assim como todos tem direito a educação, 
moradia, lazer, trabalho entre outros. No entanto, para poder ter os seus direitos respeitados, 
primeiro tem que haver uma boa comunicação.  

dade surda se comunica através de uma língua específica que é a 
Libras. Sendo assim essa deve ser difundida tanto nas escolas 

como em outros órgãos públicos de atendimento ao público objetivando sua real inclusão

 aberto a comunidade interna e externa se proporciona a pessoas 
de diferentes meios a oportunidade de aprender essa língua e fazer parte dessa quebra de 
barreiras em seu ambiente escolar, de trabalho ou social. 

A DEFICIÊNCIA E AS POLÍTICAS DE INCLUSÃO 

dados da ONU cerca de 10% da população mundial vive com uma deficiência 
e 80 % dessas se encontram em países em desenvolvimento. 

O Censo do IBGE de 2010 fez a investigação de algumas dessas deficiências classificando
de severidade. Através dessa investigação constatou que 23,9% da população 

45.606.048 brasileiros, até a data, tem algum tipo de deficiência. Dividida 
entre deficiência visual, auditiva, motora e mental. Sendo que desses a grande maior
em áreas urbanas e são mulheres. 

inciso II firma como um de seus fundamentos a cidadania 
e no inciso III  a dignidade da pessoa humana, e para que esses fundamentos sejam efetivados 
se torna necessário que todos possam ter os mesmos direitos e deveres. Uma corrente em prol 

necessidade vem sendo difundida internacionalmente, tanto que declarações que 
envolvem os direitos humanos tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos- 
DUDH de 1948 se tornaram muito importantes e influenciaram de forma positiva as ações 

Artigo 1º Declaração 

Universal dos Direitos do 

Homem 

sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, 

Se inclui nessa parte de “qualquer outra condição” aqueles que tem alguma deficiência. Entre 
elas a deficiência auditiva. As pessoas surdas assim como todos tem direito a educação, 
moradia, lazer, trabalho entre outros. No entanto, para poder ter os seus direitos respeitados, 

dade surda se comunica através de uma língua específica que é a 
Libras. Sendo assim essa deve ser difundida tanto nas escolas 

como em outros órgãos públicos de atendimento ao público objetivando sua real inclusão. 

se proporciona a pessoas 
de diferentes meios a oportunidade de aprender essa língua e fazer parte dessa quebra de 

dados da ONU cerca de 10% da população mundial vive com uma deficiência 

O Censo do IBGE de 2010 fez a investigação de algumas dessas deficiências classificando-a 
de severidade. Através dessa investigação constatou que 23,9% da população 

45.606.048 brasileiros, até a data, tem algum tipo de deficiência. Dividida 
Sendo que desses a grande maioria vivem 
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Infelizmente esses muitas vezes esbarram na incompreensão ou até na negação de seus 
direitos. 

Diante disso, algumas políticas públicas de inclusão e acessibilidade foram desenvolvidas ao 
longo do tempo, leis específicas para garantia do atendimento aos direitos dos cidadãos de 
acordo com suas necessidades foram elaboradas. Dentre elas a Lei nº 10.048 , de 08 de 
Novembro de 2000 que  dá prioridade no atendimento à pessoas que específica e a Lie n º 
10.098, de Dezembro de 2000 que estabelece normas para condições de acessibilidadedas 
pessoas com deficiência ambas regulamentadas pelo decreto nº 5.296, de 2 de Dezembro de 
2004,  assim como a Lei nº 10.436 de 24 de Abril de 2002 que dispõe sobre a Língua de sinais 
brasileira e que foi regulamentada pelo decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005. Essa 
última preserva dessa forma o direito da pessoa surda a cultura de sua comunidade, 
reconhecendo a Libras como meio de comunicação do surdo e como forma de respeitar seu 
direito a cidadania. 

3. CURSO DE EXTENSÃO EM LIBRAS E A CONTRIBUIÇÃO PARA I NCLUSÃO 
 

É importante ressaltar que no decreto nº 5.626 em seu Capítulo IV artigo 14 § 1º destaca 
como dever das instituições federais garantir o uso e a difusão da Libras e da Língua 
Portuguesa para o acesso das pessoas surdas à educação, para garantir a efetivação deste dever 
foi elaborado o projeto de extensão com base na Libras em um módulo básico. 

Esse curso está voltado para o aprendizado da L1 dos surdos para que mais pessoas possam 
aprender a se comunicar com eles, lhes proporcionando assim maior inclusão social. 

 

3.1-  IMPACTOS DO CURSO DE EXTENSÃO DE LIBRAS 
 

Além de ser uma forma de praticar a acessibilidade e assim auxiliar no contato com os surdos 
a Língua de Sinais Brasileira foi reconhecida realmente como língua, dessa forma aquele que 
realmente aprende esse idioma se torna bilíngue.  

Houve a desmitificação quanto a língua de sinais ser chamada de língua apenas por uma 
questão estética pois a viam somente como um conjunto esquisito de mímicas. Mas com o 
início do curso passaram a perceber que não é bem assim, que existe toda uma estrutura 
gramatical por trás de cada sinal e que não basta aprender um grande número de palavras, 
antes é preciso saber como usá-las da melhor forma.  

       Foi elaborada uma grade de conteúdos que contemplasse matérias tanto práticas como 
teóricas para que todos pudessem, Não somente terminar o curso sinalizando, mas também 
que pudessem entender questões como fatores que levam a surdez, cultura surda, história dos 
movimentos políticos dos surdos, o que acentuaria em cada um a necessidade de agir em prol 
da inclusão e acessibilidade. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

       Como cidadãos desejamos ter nossos direitos respeitados e por isso devemos respeitar o 
do próximo também e se está em nossas mãos a possibilidade de fazer com que isso aconteça 
não devemos nos abster de agir. E é isso que está sendo feito através desse projeto estamos 
exercendo nosso dever auxiliando na inclusão dos que por muitas vezes são excluídos da 
sociedade. 
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Resumo: O Ponto da Parada Cultural é um projeto de extensão cujo intuito é ser um núcleo 

alternativo de incentivo à leitura que a princípio está desenvolvido em ponto específico no município 

de Cuiabá onde ocorre fluxo de usuários de transporte público coletivo. 

Os usuários do transporte coletivo podem ocupar-se de leitura e/ou pegar livros, revistas, folhetos, 

gibis e etc,. emprestados sem custo, sem burocracia, sem preencher fichas, sem se identificar. E 

depois devolvê-los sem cobranças, sem multas, sem restrições, apenas tendo o cuidado de não deixar 

estragar. Para muitos, uma utopia. Para outros tantos, uma loucura. Mas observamos ser muito mais 

que um simples projeto de extensão colocado em prática, observamos ser um exercício de cidadania. 

 

Palavras-chave: Biblioteca, Leitura, Educação. 
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1. INTRODUÇÃO 

A presente ideia nasceu de uma observação filosófica, de uma comunidade que tem a 

consciência cuidadosa, olhando pelo ponto de vista da doutrina anarquista, que inclusive é 

mal interpretada, pois as pessoas associam anarquia à baderna, sendo que não é essa a 

essência da proposta. A ideia era de que o Estado seria ausente tendo em vista que não haveria 

necessidade da regulação social. O cidadão seria tão consciente de seu papel, de seus deveres, 

que aqueles que não se adequassem ao comportamento da sociedade se retirariam dela por 

vontade própria. Segundo estudos da sociologia, seria um comportamento por 

constrangimento. 

O projeto Parada Cultural será uma espécie de um “núcleo alternativo de incentivo à leitura”, 

não será uma biblioteca, pois a essência do projeto é trabalhar de forma aberta e 

desburocratizada com o intuito de facilitar o acesso à leitura como lazer e entretenimento, mas 

com discernimento. 

Com a disponibilidade de livros, revistas e gibis ao alcance de todos na parada de ônibus, o 

projeto “Parada Cultural” servirá também para a educação não formal, com o propósito de 

aumentar a bagagem cultural de todos os jovens e/ou adulto que por ali passarem. Apesar, de 

que, em um primeiro momento a “Parada Cultural” pareça um projeto improvisado, o real 

interesse dele é levar a cabo a expansão e democratização da cultura. 

Esse núcleo alternativo de incentivo à leitura servirá para chamar a atenção para determinado 

espaço público e levar os cidadãos a adotá-lo, não só como um ponto de parada de ônibus, 

mas um espaço de convivência. Será um projeto que ganhará admiradores, voluntários e 

apoiadores. Um projeto social que incentivará a leitura de forma livre e comunitária. Os livros 

estarão livres das quatro paredes de uma casa ou biblioteca e se tornarão um bem comum em 

um espaço público. 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ideia é, por meio de textos e livros de leitura agradáveis, criar o prazer da leitura de forma 

que o livro faça parte do cotidiano do cidadão que aguarda o coletivo. Incentivos como estes 

são bem-vindos e já mostram resultados positivos, se compararmos hoje com doze anos atrás. 

Segundo a pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, realizada pelo Ibope e encomendada pelo 

Instituto Pro Livro (IPL), houve crescimento do índice de leitura no Brasil entre a população 

com mais de 15 anos - de 26 milhões de leitores em 2000, que liam por ano 1,8 livros cada, 

para 71,9 milhões, com 3,1 livros por ano por pessoa, em 2011.  

 

Os livros não deveriam fazer parte da vida das pessoas apenas no período escolar e, sim, 

acompanhá-las por toda a vida. Afinal, com eles, aprende-se cultura, exercita-se a imaginação 

e expande-se o vocabulário. Felizmente, alguns educadores já se deram conta disso e 

desenvolvem projetos para incentivar a leitura nas pessoas. 
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Resumo:  O conjunto de ações extensionistas a serem descritos a seguir é fruto de um projeto de
pesquisa no âmbito de um edital de Projeto de Iniciação Científica do IFMT em parceria com o
CNPq.  Ao   longo  dos  meses  de  execução  do projeto,  pôdese  observar  que  a  participação  da
comunidade   externa,   tanto   nas   discussões   da   Economia   Solidária  como   na   execução   da
culminância do Projeto, planejada para ser a Feira de Economia Solidária, tornarseia essencial.
A pesquisa iniciouse dentro do campus,  tendo sido realizadas seis reuniões em que se discutiram
os   valores  da   economia  dominante   como  sendo  as   ideologias  de  um  sistema  socioeconômico
específico,   e   não   verdades   absolutas,   ou   partes  de   uma   suposta   “natureza   humana”.  Esta
discussão fezse necessária para que, a partir da tomada de conhecimento da natureza secular e
falível dos ideais econômicos dominantes (capitalistas), poderia haver um novo conjunto de valores
e ideais que norteariam a vida em sociedade através de uma economia alternativa, que trabalhasse
mais   com cooperação   e   solidariedade   e  menos   com competição.  Cientes  da   complexidade  de
relações sociais que sustentam o sistema econômico capitalista, e estabelecendo um enfoque maior
na dimensão ideológica (superestrutural) de  tais  relações, o grupo envolvido no projeto buscou,
nos diálogos com estudantes e comunidade externa – principalmente os feirantes da localidade ,
abrir as possibilidades de pensamento do grupo, de diálogo para novos modelos de relacionamento
entre   colegas   da   escola   e   colegas   feirantes,   em   que   a   solidariedade   tomaria   mais   espaço   à
competitividade.
Palavraschave: economia solidária; feirantes; estudantes; competição; feira

       1. O PROJETO DE PESQUISA APLICADA EM ECONOMIA SOLIDÁRIA

       

       1.1. Revisão Bibliográfica

       Uma economia justa, solidária e sem agredir o meio ambiente, essas são

algumas características da Economia Solidária (Ecosol) e é também o tema

da Oficina de Juventude & Economia Solidária que estão sendo trabalhadas
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com   os   estudantes   (multiplicadores   ambientais)   de   duas   escolas   do

Município de ItapurangaGo – Colégio Estadual Dep. José Alves de Assis e

Escola Municipal Vera Cruz. (Renascer Ambiental, 2012) 

“UMA ECONOMIA A SERVIÇO DA VIDA TEM QUE SER SOLIDÁRIA”. 

(Carlos Rodrigues Brandão, no Seminário a Sociedade que queremos – CAJU 2011) 

             É   necessário  construir  novas  práticas  de  valorização  do   trabalho  humano,  de  consumo

consciente, além de respeito ao meio ambiente, à vida. Economia solidária é uma nova forma, que

tem ganho espaço em muitos lugares do país, de produzir, comprar, vender, consumir produtos,

obter crédito, no intuito de que ninguém seja excluído e todos possam viver bem (ECONOMIA

SOLIDÁRIA, 2007). 

             A economia solidária envolve valores de sustentabilidade ambiental, no sentido do consumo

consciente  do  dinheiro   e   dos   recursos  naturais;   envolve   também valores  de   sustentabilidade   e

solidariedade social e econômica. Na economia dominante, existe como pressuposto a exploração

da   força  de   trabalho  de  alguns  pelas  mãos  dos  proprietários  dos  meios  de  produção   (MARX;

ENGELS, 1848). 

       Pensando numa outra economia, em que em vez de individualismo, há união, esta é a ideia da

economia solidária, que envolve novos valores dentro do diálogo de sustentabilidade. Em vez de

competição, o objetivo de iniciativos assim é a cooperação, em vez indiferença a solidariedade, em

vez de  devastação do ambiente há  o  cuidado com a natureza e  no  lugar  de chefes  ou patrões

autoritários,  há  democracia  com  todos  decidindo   juntos  e  compartilhando  igualmente  o  que  se

ganha e o que se perde. 

       A economia solidária não se implanta por decreto, nem há possibilidade de que se realize sem o

interesse  de  todos  os  envolvidos.  É  uma  iniciativa  que envolve  um grupo de  pessoas  bastante

interessadas numa outra forma de trocas, produção e trabalho.

       1.2. Descrição das atividades

       Como uma das atividades mais importantes desta fase de diálogos e levantamento, o grupo se

reuniu com alguns membros do Instituto Ouro Verde,  uma organização da sociedade civil  que

dissemina a economia solidária  através de feiras  de  trocas,  de comércio com moeda social  (os

CISCOS)   e   da   disponibilização   de   um   espaço   para   a   exposição   de   produtos   alimentícios   e

artesanatos dos membros das comunidades rurais e pequenas vilas no entorno da cidade de Alta

Floresta, no norte do estado de Mato Grosso. 
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       Após esta fase de atividades, executada no primeiro semestre da pesquisa, o grupo partiu para o

planejamento, divulgação e realização da Feira de Economia Solidária no IFMT – campus Confresa.

Foram realizadas reuniões com diálogos de certa forma mais teóricos com a comunidade escolar,

sobre os valores da economia dominante e de uma economia que poderia ser a alternativa ao status

quo. Notouse, no entanto, uma dificuldade para que este público pudesse se envolver diretamente

com a produção para a Feira. 

       Realizouse então uma reavaliação, em que acordamos que seria ao mesmo tempo interessante

do ponto de vista do contato com a comunidade externa e edificante para a comunidade escolar, ter

os feirantes da cidade realizando um evento dentro do campus. Planejouse então a realização da I

Feira de Economia Solidária do IFMT – campus Confresa dentro do evento da II Feira de Ciências

do IFMT, realizada no dia 26 e 2 de junho de 2013. A Feira de Economia Solidária inserida neste

contexto de então como demonstração técnica de nosso trabalho de pesquisa referente ao edital

009/2013.

             Neste período da pesquisa o grupo contou com muito apoio da Associação dos Feirantes do

Município de Confresa, refundada pouco antes de os trabalhos de comunicação com os feirantes

começarem. Foram feitas diversas visitas e conversas nas Feiras da cidade de Confresa, convidando

os feirantes a participarem de uma nova forma de se pensar a produção, venda e o consumo. O

incentivo para que realizassem, durante a Feira de Economia Solidária, trocas de produtos entre si,

foi uma constante.

     Ao longo destas conversas, atendendo a uma demanda da Associação dos Feirantes e entendendo

como uma ação que fortaleceria o vínculo do Grupo de Pesquisa com os feirantes e destes entre si

como partes de uma comunidade, no caso a Associação, foi também realizado o cadastramento dos

feirantes do município pelos membros do Grupo. Desta forma o Projeto se engrandeceu do ponto de

vista da Extensão, tendo colaborado diretamente com uma demanda da sociedade civil organizada

da cidade e com o desenvolvimento local.

             O projeto da Feira de Economia Solidária e o cadastramento dos feirantes, assim como a

divulgação do Evento e a impressão do material necessário para a divulgação da Feira na data da

realização, contaram com forte apoio da Prefeitura Municipal de Confresa, com destaque para as

ações das Secretarias de Agricultura e Educação.

        Esta atividade de culminância do projeto foi realizada com sucesso, no dia 26 de junho, tendo

tido a participação tanto de membros da comunidade escolar como pessoas da comunidade externa

que,   ouvindo   a   divulgação   de   que   haveria   uma   Feira   de   Economia   Solidária   no   campus,   se

interessaram em participar e conhecer a iniciativa. 
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       A participação dos feirantes do município foi valorizada tanto pelos membros da comunidade

do campus como da comunidade externa, que estiveram na Feira para prestigiar este momento, que

foi o primeiro em que os feirantes tiveram a oportunidade de demonstrar sua produção diretamente

ao IFMT – campus Confresa.

       2.2. Autorizações 

       O conteúdo deste trabalho está disponível para publicação e reprodução integral pela 

comunidade do IFMT, reservandose os direitos autorais.

       3. CONSIDERAÇÕES FINAIS

       Pelo lado da mobilização e comoção da comunidade interna do campus, houve dois momentos

de impacto do referido projeto: o primeiro foi quando da divulgação das reuniões de diálogos, com

cartazes   com   frases   de   impacto   a   respeito   do   consumismo,   do   papel   do   dinheiro;   o   segundo

momento importante neste ponto foi a semana em que as camisetas do projeto, com os dizeres:

“SEM O DINHEIRO TODOS SERÍAMOS RICOS”, foram entregues. 

             Foram resultados   interessantes  pois  pôdese observar  que as  pessoas,  principalmente  os

estudantes, ainda não têm opiniões tão engessadas que não permitam o estudo de outras formas de

se fazer a sociedade. É animador saber que a juventude continua, no âmbito deste campus, que foi

nosso principal meio de pesquisa, sendo disposta à crítica, à dúvida e ao reaprendizado de valores e

visões de mundo.

             Outro resultado que se obteve com o projeto foi a comunicação da pesquisa e exposição de

motivos do grupo para a comunidade de feirantes da cidade, e o sucesso da ação de extensão como

consequência. A realização da Feira partiu desta ideia, de se ver como poderíamos entender o nível

de comprometimento dos feirantes com o projeto da categoria e de disposição para a mudança de

paradigma organizacional de sua produção e finanças e também de visão de mundo.

             Realizouse a I Feira de Economia Solidária do Campus, e ali pudemos ver a integração e

solidariedade que ocorre entre eles, porém não houve uma tentativa de modificar ali a forma de

comercialização   de   seus   produtos:   continuaram   vendendo   como   nas   feiras   da   cidade,   com   a

diferença de ser num espaço novo e numa estrutura nova, em que todos poderiam se ver e havia

uma interação maior entre eles e a comunidade presente.
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Resumo: Este projeto traduz o anseio da gestão do Campus Cáceres e dos professores que 

compartilham a ideia de tornar áreas verdes de espaços públicos, funcionais, também à ciência e a 

educação ambiental, por meio de diferentes apropriações que contemplem a extensão. Assim, o 

projeto tem como proposta promover ações em área verde do IFMT que possam elevá-la à condição 

de horto florestal, com o intuito de que seja um espaço propício ao desenvolvimento de atividades 

educacionais, de caráter técnico-científico, bem como, de apresentação e integração deste instituto, 

às escolas das redes municipal e estadual de Cáceres. O Campus Cáceres dispõe de área verde 

institucional com o perfil capaz de desempenhar as funções ecológica, ambiental, social e 

educacional, inclusive, de educação ambiental. Ele a coloca à disposição para que seja gerida com 

o intuito de servir, a quem possa interessar, no âmbito educacional. A fim de atender esse objetivo 

desenvolvem-se ações resumidas em cinco eixos temáticos que incluem: a adequação e revitalização 

da área verde (abertura de trilhas interpretativas e de marcos espaciais); palestras sobre aspectos 

florísticos dos biomas Cerrado e Pantanal; minicursos referente a semeadura e plantio de mudas 

nativas; atividades lúdicas (teatro, histórias, poesias) e oficinas temáticas. A temática de cada eixo 

permite conhecer e enaltecer aspectos florísticos e estruturais da biodiversidade regional; estimula a 

leitura, por meio de crônicas da natureza; a observação silenciosa e a musicalidade; desperta para a 

necessidade de conservação e visitação de áreas verdes; para valores e atitudes benéficas com o 

meio. 

 

Palavra-chave: Horto Florestal, Área verde; Trilha interpretativa, Educação ambiental 
 

 

INTRODUÇÃO  

 
       O referencial teórico sobre áreas verdes é complexo e segue o entendimento de diferentes 

autores sobre o tema. No entanto, conceituações pertinentes e abrangentes são as de Milano 

(1993), que considera esses espaços como áreas livres na cidade, com características 

predominantemente naturais, independente do porte da vegetação. Para Nogueira e Wantuelfer 

(2002) áreas verdes podem ser de propriedade pública ou privada, que devem apresentar algum tipo 

de vegetação com dimensão vertical significativa e que sejam utilizadas com objetivos sociais, 

ecológicos, científicos ou culturais.  

      Dentre as classificações, que consideram a forma e a fisionomia como se apresentam no espaço, 

estão as áreas verdes institucionais, com distintas configurações, porém, de alto valor cênico, 

ecológico e social (DALTOÉ et. al, 2014).  

      Tais conceitos e classificações acima podem ser aplicados para o município de Cáceres, Mato 

Grosso, por sua paisagem e possibilidades de gestão de áreas dessa natureza. O município ostenta as 

chamadas áreas verdes típicas – aquelas que não são destinadas ao uso público, ou quando o são, 

permitem atividades de mínimo impacto. São espaços representados por cobertura vegetal densa e 

contígua, podendo, no entanto possuir caminhos naturais utilizáveis para a apreciação de sua beleza 

e sua conservação e preservação.  
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       Uma área verde pode ser convertida e revitalizada, se for o caso, para desempenhar a função de 

horto florestal municipal ou institucional. Nesse caso, a depender da estrutura e gestão, bem como, 

da legislação municipal, o horto florestal pode ser unidade de manejo sustentável, sendo esta 

considerada como área verde essencial.  

       O IFMT Campus Cáceres dispõe de área verde institucional com o perfil capaz de desempenhar 

as funções ecológica, ambiental, social e educacional, inclusive, de educação ambiental. Ele a coloca 

à disposição para ações de revitalização e adequações a fim de elevá-la a condição de horto florestal, 

para servir, a quem possa interessar, no âmbito educacional.  

       Neste contexto, este projeto tem por objetivo promover ações em área verde do IFMT que possam 

elevá-la à condição de horto florestal, com o intuito de que seja um espaço propício ao 

desenvolvimento de atividades educacionais, de caráter técnico-científico, bem como, de apresentação 

e integração deste instituto, às escolas das redes municipal e estadual de Cáceres. 

 

METODOLOGIA  

 
       A fim de tornar exequíveis os objetivos do projeto estão sendo realizadas ações, estruturadas em 

cinco eixos temáticos, conforme figura 1.  A metodologia de cada um dos eixos relaciona as ações 

previstas com suas respectivas atividades que, na sua maioria, são desenvolvidas com o público 

visitante. Ao passo que são executadas as ações de revitalização e adequações da área verde e 

divulgação do projeto em instituições de ensino de Cáceres e região, as instituições visitantes são 

assistidas, com atividades adequadas a faixa etária, estação do ano e disponibilidade da equipe 

executora. As demais seguirão conforme o cronograma proposto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fig.01: Relação dos eixos temáticos com as ações em desenvolvimento e previstas e suas respectivas atividades. 

 

Ao longo da execução desse projeto, cujo público visitante ultrapassa representantes de 11 

escolas, relata-se que a experiência vivenciada baseou-se na educação dos sentidos, obra escrita por 

Rubem Alves dedicada aos sentidos – visão, audição, olfato, tato, gosto. Nela, o autor escreve sobre os 

sentidos, ao passo que em torno deles, também inclui a arte de educar que deveria ser entendida como 

um ato de brincar.  “São duas, apenas duas, as tarefas da educação. Como acho que as explicações 

conceituais são difíceis de aprender e fáceis de esquecer, eu caminho sempre pelo caminho dos poetas, 

que é o caminho das imagens. Uma boa imagem é inesquecível. Assim, em vez explicar o que disse, 

vou mostrar o que disse por meio de uma imagem.” (Rubem Alves).  

Nas atividades deste projeto, a visão e a audição foram os sentidos mais considerados na arte 

de aprender, por meio de escutas que os alunos fizeram quando da visita em marcos espaciais da trilha. 

Os sons do mundo estavam lá, só não haviam sido ainda ouvidos por aqueles estudantes daquela 
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maneira. E, para torná-los perceptíveis foi preciso referenciar novamente Rubem Alves quando disse 

que é do silêncio que nasce o ouvir.  

Para, além disso, ao longo da trilha, nos marcos espacial, foram dedicados momentos para 

musicalidade e recitação de poesias. Esses momentos foram fecundos por compreender que na 

conjuntura do horto, o espaço é ideal para se promover a alfabetização científica, pois, por meio dele, 

pode-se considerar o ambiente pelo seu valor ecológico, social, econômico e também cultural.   

Os olhares dos visitantes em relação à trilha voltaram-se não somente para a sua beleza cênica, 

mas para toda a diversidade presente naquele meio, que está sendo considerado como cenário de 

aprendizagens múltiplas. Para que pudessem admirar a paisagem exuberante que o horto proporciona, 

tanto em aspectos florísticos quanto faunísticos, os estudantes utilizaram suporte, tais como, binóculos 

e lupa manual, para melhorar a visualização. Com esse órgão dos sentidos, os estudantes puderam ir 

alem do olhar cotidiano. Nos ambientes visitados, perceberam a riqueza e beleza da avifauna regional, 

além de vestígios de animais, expressões, sons, imagens, cores, dentre outros que o percurso 

proporciona. A trilha favorece, convida e enfatiza para a importância de se frequentar espaços como o 

Horto, para buscar ou manter a saúde mental, visto que é estruturada para propiciar esse bem estar. 

Ainda com atinência as relações acima, outras assimilações estão sendo possíveis no percurso 

da trilha. Em cada marco espacial, escolhido a partir de situações oportunizadas pelo próprio 

ambiente, são feitas paradas, onde é dado maior enfoque, àquela situação que o caracteriza. As 

considerações a cerca de cada marco, são feitas por diferentes professores colaboradores ou 

convidados, bem como, por estudantes que se dispõem a auxiliar.  

Assim, no marco intitulado Relação solo-paisagem e solo: um olhar para alem do 

horizonte, professores da área de Ciência do Solo, partilharam importantes contribuições que 

facilitaram a aprendizagem a respeito dessa ciência. Dentre os marcos que se referem à composição 

florística, estão os denominados: Do mar para a terra: quem são elas?; Aroeira: um lamento e, 

Anatomia e ecologia dos cipós, utilizados pelos professores da área de Ciências biológicas, como 

cenário educativo, constituindo fonte promotora de conhecimento vívido àqueles que visitam o horto. 

Há ainda os marcos –  Sociedades: necessárias para nós, benéficas para vocês e Engenheiros do 

ecossistema, que tratam da organização social das formigas e cupins, bem como, sua importância para 

os ecossistemas e, Ciclagem de nutrientes em ecossistemas florestais, um marco espacial dedicado 

ao conhecimento e participação desse processo para a sustentabilidade ambiental; conduzidos por 

professores da área de engenharia florestal. 

Importante ressaltar que, ao passo em que cada professor fez suas considerações sobre certo 

marco espacial, favoreceu a capacitação de estudantes do Campus, especificamente, do curso de 

bacharelado em Engenharia Florestal, que, a partir de então, se apropriam desses conhecimentos e os 

reproduzem quando auxiliam atividades com o público visitante.   

Percebe-se que, seduzidos por essas acepções, os estudantes/visitantes compreendem melhor 

os processos que compõem e estruturam ecossistemas; que a construção do conhecimento não 

comporta mais um pensar que remeta a insignificâncias, por mais simples que um fato pareça ser. “Eu 

via a natureza como quem a veste. Eu me fechava com espumas.” (Manoel de Barros). 

Nesse ínterim, sustentado por essa interpretação, é possível dizer  que não há distinção entre 

ser humano e ambiente, e sim, que somos parte dele. Portanto, devemos despir de nós mesmos e 

vestir-nos dele, o meio, buscando ademais à sua leveza.   

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a convicção de que não se esgotaram as diferentes construções possibilitadas pelo 

projeto e que nas considerações de Carvalho, 2008 a educação transdisciplinar, para ser realizada, 

exige o sentimento de equipe, o agir participativo, integrado e partilhado, e o propósito de resgatar 

uma educação mais sistêmica, contextualizada e humana, que transcenda os aspectos epistemológicos 

e esteja enraizada nos valores e atitudes humanos, de modo a integrar o professor e aluno da dimensão 

da aprendizagem dialógica e comunicativa, mas que a pretensão aqui está sendo a de registrar as 

percepções mais evidentes de acordo com a proposta do projeto e manifestadas pelo público visitante; 

bem como, acompanhadas pela equipe executora envolvida no projeto, acredita-se que esse fazer pode 

contribuir para fomentar a confiabilidade de ações semelhantes, inclusive, com previsibilidade no 

projeto pedagógico do Campus Cáceres, e demais instituições de ensino.    
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                Fig. 2: Imagens do Horto Florestal Profª Michelle Carmelinda Pegorini Bordini 

Em suma, a experiência vivenciada pelos docentes e discentes envolvidos lembra o conto de 

Oscar Wide, “O imã e os filetes de aço”, apropriado para rematar esse registro de atividades, a seguir. 

  
“Era uma vez um imã, e nas proximidades de sua vizinhança viviam alguns filetes de aço. Um dia, dois 

ou três filetes sentiram um súbito desejo de sair e visitar o imã, e começaram a conversar sobre como seria 

agradável fazer isso. Outros filetes visinhos, sem querer, ouviram a conversa deles, e também, foram 

influenciados pelo mesmo desejo. Outros mais se juntaram a eles, até que todos os filetes começaram a discutir o 

assunto, e mais e mais o vago desejo deles tornou-se um estímulo. “Por que não ir hoje?”, disseram alguns deles; 

mas outros eram da opinião que seria melhor esperar até amanhã. Entretanto, sem que eles tivessem percebido 

isto, estavam movendo-se involuntariamente para perto do imã, que estava lá completamente tranquilo, 

aparentemente, não prestando atenção neles. E então eles continuaram discutindo, por todo o tempo sendo 

atraídos, sem sentir, e ficando mais próximos ao vizinho, e quanto mais conversavam, mais eles sentiam o 

impulso crescendo e ficando mais forte, até que os mais impacientes declararam que deveriam ir naquele dia, 

independente do que o resto fizesse. Alguns foram ouvidos dizendo que era seu dever visitar o imã, e que eles 

deveriam ter ido a muito tempo atrás. E, enquanto eles conversavam, continuaram a se mover cada vez mais e 

mais, sem perceber que se movimentavam. Então, finalmente, os impacientes prevaleceram, e, com um impulso 

irresistível, toda a turma gritou, “não há sentido em esperar. Nós iremos hoje. Nós iremos agora. Nós iremos de 

uma vez.” E então, como uma massa unânime, eles correram, e em seguida estavam grudando rapidamente no 

imã por todos os lados. Então o imã sorriu – para os filetes de aço não terem nenhuma dúvida, de que estavam 

pagando esta visita com seus próprios livres arbítrios.”   
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Resumo: O leite é um dos produtos da alimentação humana mais completo que existe, por ser 

composto por proteínas, gorduras, vitaminas e minerais, principalmente o cálcio. No entanto, 

é extremamente perecível e pode ter suas características físicas, químicas e biológicas 

facilmente alteradas pela ação de microrganismos e pela forma inadequada de manipulação. 

Além disso, ele pode veicular importantes zoonoses tais como a brucelose e tuberculose. O 

leite pode estar contaminado antes mesmo da ordenha, ainda no úbere da vaca, fato este associado 

ao animal estar com mastite. Contudo, o objetivo do trabalho é fazer diagnóstico da mastite, 

brucelose, tuberculose e de possíveis contaminações do leite de animais dos pecuaristas da região do 

Caramujo, Cáceres – MT, garantindo um leite de boa qualidade, e com uma maior durabilidade.  

Palavras-chave: diagnóstico, leite, treinamento 
 

1.    INRODUÇÃO  

 

A pecuária leiteira é um dos segmentos do agronegócio mais significativos para o nosso 

país. A atividade é praticada em todas as regiões, sendo representada por mais de um milhão 

de propriedades rurais e gerando somente no segmento primário, mais de três milhões de 

empregos diretos (SCALCO, 2005). Assim a qualidade da atividade leiteira tornou-se 

fundamental para o desenvolvimento e consolidação dos laticínios no Brasil. 

A má qualidade do leite cru e por conseqüência, dos leites pasteurizado e esterilizado, 

assim como de derivados, está relacionada a fatores como deficiências no manejo e higiene da 

ordenha, índices elevados de mastite, manutenção e desinfecção inadequadas dos 

equipamentos, refrigeração ineficiente ou inexistente, entre outros (SANTANA et al., 2001).  

Em função de seu alto consumo, a qualidade do leite assume destacada importância do 

ponto de vista da saúde pública. Por ser tão rico em nutrientes, o leite é suscetível ao ataque 

de um grande número de microrganismos do meio ambiente, do próprio animal, do homem e 

dos utensílios utilizados na ordenha (NICOLAU et al., 2004). Assim, o leite deve ser 

manuseado de forma correta desde a ordenha até a chegada ao consumidor final (LEITE et al., 

2006). 

Os cuidados na obtenção higiênica do leite devem começar na sua fonte de produção 

(ordenha). É durante a ordenha que são necessários maiores cuidados e atenção para evitar 

qualquer tipo de contaminação. Segundo BRITO (1998), a conservação do leite, depende dos 

cuidados dispensados antes, durante e depois de sua obtenção. Todos estes cuidados, 

principalmente higiênicos, desde sua obtenção é que proporciona maior durabilidade e 

qualidade do leite.  

 Por isso, analisaremos a qualidade do leite do rebanho nas proximidades da Região do 

Distrito do Caramujo, Cáceres – MT, com o intuito de identificar problemas na produção de 
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leite e na forma com que ele é manuseado identificando as possíveis formas em que está 

ocorrendo contaminação do leite e ou alguma doença que possa vir a estar causando isso. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Inicialmente faremos um levantamento de produtores de leite da região do Distrito do 

Caramujo, Cáceres-MT, logo após cadastraremos vinte produtores, e iremos até suas 

propriedades para identificar os animais em lactação e cadastrá-los em uma planilha para 

realização do diagnóstico de brucelose e tuberculose, acompanhamento da produção leiteira e 

monitoramento da incidência de mastite clínica e subclínica. Após essa fase de cadastramento 

realizaremos o diagnóstico de brucelose, através do teste com antígeno acidificado taponado 

(ATA) e também o diagnóstico de tuberculose pela prova de tuberculinização. Feito esse 

levantamento realizaremos junto aos produtores o teste da caneca telada para identificação 

dos casos de mastite clínica, esclarecendo a eles a importância deste teste e as consequências 

causadas por essa doença, tanto em seu aspecto produtivo quanto ao de saúde pública. Nos 

animais que não apresentarem mastite clínica realizaremos o teste de CMT- (Califórnia 

Mastite Teste) para identificação dos casos de mastite subclínica, que é realizado na 

propriedade, no leite dos animais que apresentarem algum tipo de alteração faremos os testes 

do Alizarol e a Crioscopia. Após estas etapas, pesquisaremos bibliografia adequada  para a 

orientação desses produtores acerca de uma correta ordenha e prevenção da mastite, 

fornecendo a cada um deles um kit para uma ordenha higiênica contendo uma caneca telada, 

uma bandeja com reagente para a realização do teste de CMT e duas canecas para realização 

do pré e pós dipping, posteriormente será realizado um acompanhamento do processo 

produtivo com o intuito de monitorar os índices produtivos e de ocorrência de mastite. 

Tabularemos todos os dados obtidos até então para que três meses após a primeira coleta 

possamos realizar uma segunda coleta e uma nova tabulação dos dados e análise da evolução 

da produção e redução dos índices de contaminação.  

Com esses resultados em mãos elaboraremos a confecção de uma cartilha 

personalizada sobre boas práticas de ordenha, controle e prevenção da mastite e de doenças 

veiculadas pelo leite como a brucelose e a tuberculose. Essas cartilhas serão distribuídas 

juntamente com uma palestra que será proferida aos produtores participantes do projeto e 

demais produtores interessados no tema. Realizaremos também oficinas, para que os 

produtores fiquem cientes do destino do leite que está sendo produzido em sua propriedade. O 

que nos trará posteriormente uma melhor capacitação dos futuros técnicos do IFMT, e uma 

conscientização dos pecuaristas a cerca da importância de se produzir leite com qualidade.  

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com a melhoria na higiene do processo de obtenção do leite, esperamos obter um 

aumento significativo em sua produção, levando em consideração que quadros de mastite 

acarretam em quedas de aproximadamente 20% na produção leiteira por animal. Isto somado 

a cuidados que podem ser tomados no resfriamento e armazenamento deste leite geraria um 

maior rendimento no seu processamento, uma redução relevante nos índices de contaminação 

garantindo um produto final com maior tempo de prateleira. Outro resultado esperado é a 

conscientização e enquadramento de uma boa parcela dos produtores à legislação vigente em 

relação à qualidade do leite (Instrução Normativa 62).  

Além desses resultados com os produtores, esperamos também uma melhoria no processo 

ensino aprendizagem sobre qualidade do leite dos alunos do IFMT-Campus Cáceres. A partir 

desse projeto poderão surgir objetos de pesquisa aplicada para avaliação dos resultados 

obtidos desse trabalho. 
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Resumo: A Biologia abrange diversos conteúdos relacionados à vida, dentre eles podemos 
citar o ramo da citologia que estuda as estruturas, composição e funções da célula, assunto 
ensinado muitas vezes de forma rotineira e mecânica, utilizando a aula expositiva como 
estratégica didática exclusiva, tornando a aula monótona e desinteressante para o educando. 
Muitos autores enfocam a necessidade da utilização de diversos recursos no planejamento e 
desenvolvimento das aulas para possibilitar a aprendizagem de maneira dinâmica. O PIBID 
possibilita ao acadêmico de Licenciatura a vivência com a prática docente oportunizando-o a 
desenvolver experiências metodológicas que contribuam para o sucesso do processo de 
ensino aprendizagem.  O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com aplicação do 
³Jogo da Célula´ utilizado para tornar o estudo da célula uma atividade atrativa e 
motivadora para os estudantes. 
 
Palavras-chave: Biologia, Jogo, Célula.  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

A disciplina de Biologia está presente nos currículos das escolas de Ensino Fundamental e 
Médio no Brasil, sendo de suma importância, pois está diretamente associada aos 
conhecimentos científicos que auxiliam no entendimento das características e manutenção da 
vida na Terra.  
De acordo com os PCN (Paramêtros Curriculares Nacionais ) do Ensino Médio (1999) é 
objeto de estudo da Biologia o fenômeno vida em toda sua diversidade de manifestações. Esse 
fenômeno se caracteriza por um conjunto de processos organizados e integrados, no nível de 
uma célula, de um indivíduo, ou ainda de organismos no seu meio. Um sistema vivo é sempre 
fruto da interação entre seus elementos constituintes e da interação entre esse mesmo sistema 
e demais componentes de seu meio. 
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Dentre os obstáculos existentes para trabalhar a disciplina de Biologia encontra-se a 
complexidade dos conteúdos de Citologia, ramo que estuda as células, suas estruturas, 
funções e importância na constituição e multiplicidade dos seres vivos, ensinada muitas vezes 
em sala de aula através de aulas exclusivamente expositivas com a repetição de conceitos 
geralmente abstratos, tornando a aula monótona e desinteressante para o estudante. 

Segundo ROLOFF no Ensino Médio, o desenvolvimento dos meios de comunicação, as 
informações oferecidas a este aluno, devem oportunizar um conhecimento lógico-temático, 
construído a partir do pensar sobre as experiências. As aulas lúdicas podem ajudar a construir 
saberes a partir de ações e interações com os colegas, porque corresponderão sempre a novas 
descobertas, novas noções. 

Diante da necessidade de se desenvolver metodologias atrativas para o ensino de Biologia 
e fundamentos nas ideias de Antunes ( 2011)  que afirma que as práticas escolares e jogos 
pedagógicos podem ser usados como meio de estímulo das inteligências Linguísticas, lógico-
matemática, espacial, sonora, cinestésico-corporal, naturalista, intra e interpessoal,  o presente trabalho 
teve como objetivo testar na sala de aula o ³-RJR�GD� &pOXOD´�� 

 Esse material didático aborda conceitos de Citologia , buscando tornar a aprendizagem 
um processo mais prazerosos, uma vez que atividade lúdica estimula a construção do 
conhecimento das diferentes habilidades sendo uma importante ferramenta para o 
desenvolvimento do estudante e alcance de objetivos educacionais. 

   O presente trabalho é resultado da experiência  vivenciada,  com  utilização do  jogo  o 
³Jogo da  &pOXOD´� , nas  turmas dos 1ª Ano do Ensino de Ensino Médio, de uma escola 
estadual.. 
 
2.  METODOLOGIA 

O presente trabalho apresenta os resultados obtidos com aplicação do ³Jogo da 
Célula´ utilizado, durante aulas do 3º bimestre do ano letivo de 2013, em quatro turmas de 1º 
Ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel,  no município de Juina. 
  O ³Jogo da Célula´ é composto de: 40 cartões-pergunta e 40 cartões-resposta, uma 
folha resposta para acompanhamento do professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
)LJXUD����2�³-RJR�GD�&pOXOD´ 
 

 No início da aula os estudantes devem ser divididos em  grupos com  8 (oito) 
jogadores, cada  grupo receberá 5 cartões respostas entregues de forma aleatória, enquanto os 
cartões-pergunta ficarão virados sobre a mesa. Em seguida, inicia-se a partida; o primeiro 
jogador retira um cartão-pergunta do monte e lê em voz alta. Logo após, o jogador que estiver 
com o cartão-resposta correspondente deve se manifestar respondendo a pergunta também em 
voz alta, se o mesmo estiver com o cartão-resposta e não souber responder além de pagar uma 
prenda acumula consigo o cartão-pergunta. Conforme vão surgindo as perguntas e os alunos 
irão respondê-las, podendo consultar o auxílio do livro didático, caso o professor mediador e 
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os jogadores julguem necessário e estabeleça como regra no início da atividade. Ao final da 
partida vence o jogador ou a dupla que primeiro eliminar todos os seus cartões-resposta.   
Após o término do jogo, foi realizada uma avaliação qualitativa com os alunos referente a 
atividade desenvolvida. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2: Alunos do 1º AQR�GR�(QVLQR�0pGLR�GXUDQWH�R�³-RJR�GD�&pOXOD´ 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 No início da aula quando a proposta da atividade foi apresentada aos estudantes, ela foi 
recebida com interesse e empolgação.  
 Durante o jogo os estudantes foram observados e avaliados utilizando critérios como: 
participação, interação com o grupo, concentração, domínio do conteúdo. Todos os estudantes 
interagiram positivamente, mostrando-se motivados com jogo, participando de modo 
dinâmico e ativo, buscando sanar suas dúvidas. 
 $SyV�R�WpUPLQR�GR�MRJR�UHDOL]RX�XPD�³FRQYHUVD´�FRP�RV�DOXQRV�SDUD�TXH�HOHV�UHDOL]DUHP�
XPD�DYDOLDomR�GD� DWLYLGDGH�� �2�³-RJR�GD� FpOXOD´� IRL� FRQVLGHUDGR� FRPR� IiFLO� GH� VHU� MRJDGR��
mesmo muitos afirmando que não conseguiram responder todas as perguntas, um dos pontos 
mais elogiados pelos alunos é que a atividade permitiu o trabalho em grupo e mesmo 
trabalhando com o conteúdo anteriormente desenvolvido nas aulas durante as aulas teorias e 
de resolução de atividades escritas, durante o jogo a aula ficou como afirmaram muitos:  
³PDLV�OHJDO´�H�³�PDLV�GLYHUWLGD´� 
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4. CONCLUSÃO 
A sala de aula representa um universo heterogêneo de alunos com uma diversidade 

sócio cultural e cognitiva resultando em variadas maneiras de aprender, o que exige do 
docente a utilização de diversas metodologias ao ministrar os conceitos de sua disciplina.  

Com a utilização desse material didático, verifica-se que o jogo pedagógico se 
constituiu numa estratégia didática eficiente no processo de aprendizagem, pois a atividade 
lúdica enrique as aulas, dinamiza os conceitos, auxilia o processo de ensino aprendizagem, 
além de possibilitar a proximidade do educando com educador.  
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Resumo: Com o crescimento populacional, a quantidade de lixo cresce sem controle 
tornando a questão ambiental mais urgente para a sociedade, por essa razão se torna 
importante à prática de trabalhos educacionais em favor do meio ambiente. O projeto 
Reciclando ideias Solidárias surgiu para esclarecer aos alunos dos 3° anos da Escola 
Estadual Dr. Artur Antunes Maciel sobre os benefícios da reciclagem do lixo e a 
conscientização da preservação do meio ambiente. O projeto trouxe bons frutos, realizado 
pelo professor de Biologia em parceria com os acadêmicos, bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) do curso de Ciências Biológicas do 
IFMT Campus Juína. Os alunos foram no inicio incentivados a realizar debates em sala 
sobre o tema sensibilizando e enfatizando a classificação do lixo e a preservação do meio 
ambiente como um todo. Depois escolheram alguns brinquedos para serem produzidos com 
materiais recicláveis em oficinas realizadas na escola. Ao término das oficinas as peças 
foram embaladas e etiquetadas com os nomes dos alunos da Escola que recebeu as doações, 
sendo destinados aos alunos na faixa etária de 6 a 8 anos do 1º Ciclo do de Ensino 
Fundamental, onde se percebeu que a solidariedade dos estudantes tornou esta ação 
diferente, para eles e para todos os envolvidos. 

 
Palavras chaves: Educação Ambiental, Reciclagem, Oficinas, Brinquedos.  

 

1. INTRODUÇÃO 

A Educação Ambiental é um tema transversal do currículo do Ensino Médio norteador de 
ações pedagógicas que busquem com que o educando construa um senso crítico e 
desempenhe seu papel de cidadão (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2012), nesta 
sociedade que veicula o capitalismo como principal fonte de cultura, para isto a educação 
deve se pautar desde a base familiar até a inserção profissional, perpassando pela escola. 
Neste contexto a Educação Ambiental traz a perspectiva de formar o ser humano capaz de 
transformar o antigo pensamento antropocêntrico tornando-se cada vez mais naturalista. A 
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questão ambiental se torna cada vez mais urgente para a sociedade, pois o futuro da 
humanidade depende do equilíbrio do meio ambiente. Com o crescimento populacional, a 
quantidade de lixo e poluição também cresce sem controle, por essa razão se torna cada vez 
mais importante à realização de trabalhos educacionais em favor do meio ambiente. 
(GUIMARÃES, 2005). 

Na Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, município de Juína, noroeste de Mato 
Grosso, essa temática é discutida no 3° Ano do Ensino Médio com enfoque mais aprofundado 
nos conteúdos de ecologia, por ser um ramo da disciplina que estuda as relações do homem 
com a natureza. Buscando trabalhar o assunto de modo mais atrativo e dinâmico surgiu à 
necessidade de desenvolver o projeto “Reciclando Ideias Solidárias” com o objetivo de 
promover a reflexão sobre preservação do meio ambiente, coleta seletiva, relações de 
consumo e reciclagem. Segundo MARODIN E MORAIS (2004) Através da reciclagem, o 
lixo passa a ser visto de outra maneira, não como um final, mais como o início de um ciclo 
em que podemos preservar o meio ambiente, a participação consciente e a transformação de 
hábitos. 

O projeto está sendo realizado pelo professor de Biologia Victor L. D. Rigotti em parceria 
com os acadêmicos, bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 
(PIBID) do curso de Ciências Biológicas do IFMT Campus Juína. Inicialmente realizaram-se 
em sala de aula debates sobre o tema sensibilizando e enfatizando a preservação do meio 
ambiente como um todo, após essa etapa os alunos dos 3°anos juntamente com a equipe do 
PIBID se reuniram para exposições de ideias e assim escolherem três tipos de brinquedos com 
materiais recicláveis, devendo cada estudante definir pelo menos um dessesa serem 
produzidos em oficinasrealizadas quinzenalmente às segundas-feirasno período vespertino na 
escola.Os bolsistas do PIBID se organizaram de acordo com a tabela 1: 
 

Tabela 1 –Organização dos bolsistas com as turmas e datas das oficinas. 
 

TURMAS DATA DA 
OFICINA 

BOLSISTAS  

3ºA 05/06 José 

3ºB 16/06 Patrícia /Larissa /Priscila 

3ºC 21/07 Amanda / Marcia / Géssica 

3ºD 18/08 Flávia /Jéssica Dalmasso 

3ºE 18/08 Valéria / Tercimara e Diego 

 

Depois da escolha dos tipos de brinquedos, os discentes tiveram 15 dias para a coleta 
dos materiais necessários, para sua confecção. Ao término das oficinas as peças foram 
embaladas e etiquetadas com os nomes dos alunos da Escola Estadual Antonia Moura Muniz 
e destinados aos alunos na faixa etária de 6 a 8 anos do 1º Ciclo do de Ensino Fundamental, 
nesta entrega que ocorreu no dia 27 de Agosto como mostram as figuras abaixo: 
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Figura 1 - Oficina 3ºC 

 

Figura 2 - Oficina 3ºD e 3ºE  

 

 

Figura 3 - Oficina 3ºD e 3ºE 
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Figura 4 - Entrega dos brinquedos na Escola Antonia Moura Muniz 

 

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A confecção de brinquedos desperta a criatividade e mostra uma realidade para os alunos, 
levando a reflexão da quantidade de lixo gerado, as dificuldades no momento da produção e a 
solidarização com a entrega. Ao término deste projeto se espera que todos os envolvidos, 
continuem se sensibilizando e adotando uma postura sustentável no seu dia a dia. 

As oficinas do Projeto Reciclando Ideias Solidárias se modificaram ao longo do 
desenvolvimento desta ação, proporcionando aos estudantes da Escola Dr. Artur Antunes 
Maciel, momentos de crescimento e satisfação com o próprio trabalho, portanto gerando bons 
frutos e na doação dos brinquedos para os alunos da Escola Antônia Moura Muniz, o 
sentimento de gratidão, onde se percebeu que a solidariedade dos estudantes tornou esta ação 
diferente, para eles e para todos os envolvidos. 
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RESUMO:O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) vem desenvolvendo o subprojeto “Matemática” junto ao Curso 
Técnico em Comércio, no mesmo campus, com apoio do PIBID/CAPES. Este curso é na modalidade 
PROEJA, ou seja, um curso integrado que une educação profissional com a educação de jovens e 
adultos. O subprojeto tem como uma de suas ações o atendimento didático-pedagógico a partir da 
necessidade dos alunos do curso, essencialmente trabalhadores, como uma forma de possibilitar sua 
permanência e êxito escolar. Por outro lado, esta ação tem oportunizado a criação e participação dos 
licenciados em experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, contribuindo para sua 
inserção na cultura escolar do magistério na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 
Assim, este trabalho visa socializar algumas reflexões, ainda parciais, sobre a experiência vivenciada 
pelos bolsistas com a metodologia de resolução de problemas, no primeiro semestre de 2014, com a 
turma concluinte do curso de Técnico em Comércio.  
 
Palavras-chave: Educação profissional,Resolução de problemas, Aprendizagem significativa 
 
1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do 
programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através do subprojeto 
“Matemática”.  

Este subprojeto foi desenvolvido junto ao próprio IFMT Campus Campo Novo do Parecis, 
com os alunos concluintes do Curso Técnico Integrado em Comércio, na modalidade PROEJA, 
no primeiro semestre de 2014.  

O principal objetivo do subprojeto é propiciar a nossa inserção no cotidiano escolar, com 
efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, na busca da superação de problemas 
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identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, na educação profissional de 
nível médio. 

  A matemática tradicionalmente não é vista como uma disciplina de fácil aprendizagem, 
ainda mais sendo trabalhada em um ambiente com jovens e adultos. É um grupo diferenciado, 
diverso. São trabalhadores, que estudam no período noturno, com pouca disponibilidade de 
tempo, com responsabilidades junto aos seus familiares e que retornaram à escola após longo 
tempo de afastamento. Demonstram interesse, esforço e vasto conhecimento empírico sobre a 
matemática, embora apresentem, não poucas vezes, dificuldades na aprendizagem da matemática 
escolar. 

A intervenção pedagógica proposta a este público, com idades avançadas e saberes do 
mundo tão amplos, exigiu muito estudo e uma postura diferenciada, de respeito ao ritmo e aos 
saberes desses alunos.  

As ações desenvolvidas envolveram planejamento, intervenção pedagógica e avaliação, 
sempre sob orientação e acompanhamento do supervisor e do Coordenador de Área. Dentro do 
subprojeto, a intervenção pedagógica para atender os alunos do curso técnico na modalidade 
PROEJA é intitulada “Up Matemático”. 

Os encontros do “Up Matemático” ocorreram semanalmente e participaram alunos 
interessados em sanar suas dificuldades na aprendizagem de matemática financeira, num total de 
7 alunos.  

 

2. O PIBID NO IFMT 
A formação de docentes que atuam na educação brasileira é regida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) que prevê os níveis e as modalidades de ensino. 
E, em 2009, o governo presidencial por meio do Decreto nº 6755, instituiu a política 

nacional de formação de profissionais do magistério da Educação Básica, onde disciplinou a 
atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento 
a programas de formação inicial e continuada, surgindo o PIBID: 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) surgiu como uma 
nova proposta, que tem como um dos objetivos valorizar e incentivar o magistério e 
possibilitar aos acadêmicos dos cursos de licenciatura a participação em experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras. (Loreiro, 2011) 

 
Tão importante quanto estar inserido em um curso superior é saber se esse curso é o 

caminho certo para iniciar a construção da carreira desejada. A prática profissional pode trazer a 
certeza que a escolha foi certa, trazendo experiências sobre situações reais não somente situações 
simuladas ou de experiências alheias ao estudante. 

Dessa forma o PIBID/ IFMT busca o desenvolvimento de ações que contribuam para a 
formação inicial destes licenciandos, propiciando a estes conhecer a fundo a realidade da unidade 
escolar na qual estão inseridos, para que se sintam integrantes dessa comunidade. 

Busca-se fazer com que o PIBID seja uma ferramenta de estímulo ao desejo de ser professor 
e não um choque de realidade que afasta os licenciandos deste caminho. 
 

3. O DESAFIO DO ENSINO DIFERENCIADO PARA O PROEJA 
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Somos cinco bolsistas do PIBID a desenvolver o “Up Matemático” junto aos alunos 
formandos do Curso Técnico em Comércio – PROEJA, vinculado à nossa própria instituição. 

Uma das características do trabalho desenvolvido na turma é a contextualização do conteúdo 
trabalhado na disciplina de matemática utilizando o método de resolução de problemas para uma 
melhor contribuição na consolidação da aprendizagem na classe. 

As intervenções pedagógicas do “Up Matemático” ocorrem em dois momentos: reforço 
escolar nas quartas-feiras à noite, após as 22 horas; e, nos sábados à tarde, apoio escolar na 
elaboração dos projetos práticos propostos no curso, no que tange à matemática. 

A princípio, tivemos dificuldade na participação dos alunos, pois todos trabalhavam em 
turnos opostos ao horário das atividades. Quando conseguimos ajustar dentro das possibilidades 
deles, então conseguimos sua participação. 

Conforme a monitoria realizada na turma e a solicitação do professor regente de matemática, 
o primeiro conteúdo a ser trabalhado foi Progressão Aritmética (PA). 

Em sala, observamos que os conteúdos matemáticos são abordados de forma tecnicista, no 
modelo conceito-exemplificação-exercícios. E, claro, com muitos exercícios para treino e 
memorização. 

Todavia, esta prática pedagógica não tem atendido as características nem as necessidades 
destes alunos, cujo perfil diferenciado solicita mais tempo para aprender e cuja aprendizagem 
pode ser significativa desde que contextualizada à sua vivência no mundo do trabalho. 

A interação entre o professor e a sala de aula muitas vezes é vista de modo assustador 
quando é a primeira experiência. O apoio da Coordenação de Área e da Supervisão foi muito 
importante, pois foi a partir desse contato é que vivenciamos a formalidade, intencionalidade e 
sistematização do trabalho docente. 

Semanalmente, nas reuniões de planejamento e de socialização entre os bolsistas e o 
professor supervisor, também estudamos como poderíamos propiciar um ensino mais atrativo, 
participativo e que fosse promotor de uma aprendizagem mais significativa dos alunos. E 
optamos pela metodologia de resolução de problemas. 

Desta forma, nos encontros do “Up Matemático”, buscaram-se situações–problema 
identificados na classe, ou seja, voltada à área comercial, utilizando problemas como progressão 
de visitas em sites comerciais, vendas realizadas por vendedor, entre outros. 

Com isso, pudemos constatar que quando contextualizamos o ensino, a aprendizagem passa 
a ter sentido para o aluno. Havia o desejo de resolver, a intenção de alcançar um bom resultado, a 
iniciativa e a colaboração na busca de superação e resolução dos obstáculos, embora nem sempre 
as decisões tomadas tenham sido bem-sucedidas. 

O segundo conteúdo trabalhado foi Progressão Geométrica (PG). Seguindo a mesma 
metodologia, a contextualização ocorreu relacionando PG com matemática financeira. 

Impressionante observar o crescente interesse e participação dos alunos nos encontros. Eles 
conseguiram relacionar suas experiências de vida e de trabalho com o conhecimento matemático 
em estudo. Destarte, conseguiram realizar descontos, parcelamentos, juros compostos, 
financiamentos, antecipações de parcelas, entre outros, tudo utilizando o conceito de PG. 

Assim, podemos propiciar aos alunos a vivência de uma matemática escolar interessante, 
compreensível e significativa à sua vida escolar e social. E eles, por sua vez, conseguiram 
aprender a matemática escolar, contribuindo para desmistificar um pouco a ideia popularizada de 
que não é possível aprender a matemática da escola. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento, temos dados parciais, que trazem indicativos de que os objetivos vêm sendo 
alcançados visto que o projeto está em plena execução.  

Nossa experiência já pode confirmar que a inserção do aluno de licenciatura no cotidiano 
escolar é de fundamental importância para não se prender somente na teoria e ir ao encontro da 
prática, estruturando o seu ponto de vista como docente.  

No nosso ponto de vista, o PIBID já apresenta alguns resultados: auxiliou-nos na forma de 
criar uma entre teoria-prática e a dar subsídios intelectuais para desde cedo analisar como o 
processo de aprendizagem ocorre com os alunos e com nós mesmos. Visto que, enquanto alunos, 
sofremos com as nossas limitações e através do projeto, estamos aprendendo a lidar com as 
diferenças. 

Com as observações realizadas durante este primeiro semestre de 2014, percebemos que o 
subprojeto também contribuiu na formação dos principais beneficiados - os alunos do curso 
Técnico em Comércio - PROEJA, que puderam aperfeiçoar e praticar os conhecimentos 
adquiridos em situações cotidianas. 

Aparentemente, todos os alunos que participaram dos encontros do “Up Matemático” 
conseguiram aprender os conteúdos de PA e PG e agora estão mais motivados e auto-confiantes 
em assumirem sua formação profissional, que tem a matemática como importante ferramenta. 
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RESUMO:O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) vem desenvolvendo o subprojeto “Matemática” junto ao Curso 
Técnico em Comércio, no mesmo campus, com apoio do PIBID/CAPES. Este curso é na modalidade 
PROEJA, ou seja, um curso integrado que une educação profissional com a educação de jovens e 
adultos. O subprojeto tem como uma de suas ações o atendimento didático-pedagógico a partir da 
necessidade dos alunos do curso, essencialmente trabalhadores, como uma forma de possibilitar sua 
permanência e êxito escolar. Por outro lado, esta ação tem oportunizado a criação e participação dos 
licenciados em experiências metodológicas e práticas docentes inovadoras, contribuindo para sua 
inserção na cultura escolar do magistério na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. 
Assim, este trabalho visa socializar algumas reflexões, ainda parciais, sobre a experiência vivenciada 
pelos bolsistas com a metodologia de resolução de problemas, no primeiro semestre de 2014, com a 
turma concluinte do curso de Técnico em Comércio.  
 
Palavras-chave: Educação profissional,Resolução de problemas, Aprendizagem significativa 
 
1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do 
programa PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela 
CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) através do subprojeto 
“Matemática”.  

Este subprojeto foi desenvolvido junto ao próprio IFMT Campus Campo Novo do Parecis, 
com os alunos concluintes do Curso Técnico Integrado em Comércio, na modalidade PROEJA, 
no primeiro semestre de 2014.  

O principal objetivo do subprojeto é propiciar a nossa inserção no cotidiano escolar, com 
efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, na busca da superação de problemas 
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identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, na educação profissional de 
nível médio. 

  A matemática tradicionalmente não é vista como uma disciplina de fácil aprendizagem, 
ainda mais sendo trabalhada em um ambiente com jovens e adultos. É um grupo diferenciado, 
diverso. São trabalhadores, que estudam no período noturno, com pouca disponibilidade de 
tempo, com responsabilidades junto aos seus familiares e que retornaram à escola após longo 
tempo de afastamento. Demonstram interesse, esforço e vasto conhecimento empírico sobre a 
matemática, embora apresentem, não poucas vezes, dificuldades na aprendizagem da matemática 
escolar. 

A intervenção pedagógica proposta a este público, com idades avançadas e saberes do 
mundo tão amplos, exigiu muito estudo e uma postura diferenciada, de respeito ao ritmo e aos 
saberes desses alunos.  

As ações desenvolvidas envolveram planejamento, intervenção pedagógica e avaliação, 
sempre sob orientação e acompanhamento do supervisor e do Coordenador de Área. Dentro do 
subprojeto, a intervenção pedagógica para atender os alunos do curso técnico na modalidade 
PROEJA é intitulada “Up Matemático”. 

Os encontros do “Up Matemático” ocorreram semanalmente e participaram alunos 
interessados em sanar suas dificuldades na aprendizagem de matemática financeira, num total de 
7 alunos.  

 

2. O PIBID NO IFMT 
A formação de docentes que atuam na educação brasileira é regida pela Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB) que prevê os níveis e as modalidades de ensino. 
E, em 2009, o governo presidencial por meio do Decreto nº 6755, instituiu a política 

nacional de formação de profissionais do magistério da Educação Básica, onde disciplinou a 
atuação da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior -CAPES no fomento 
a programas de formação inicial e continuada, surgindo o PIBID: 
 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) surgiu como uma 
nova proposta, que tem como um dos objetivos valorizar e incentivar o magistério e 
possibilitar aos acadêmicos dos cursos de licenciatura a participação em experiências 
metodológicas e práticas docentes inovadoras. (Loreiro, 2011) 

 
Tão importante quanto estar inserido em um curso superior é saber se esse curso é o 

caminho certo para iniciar a construção da carreira desejada. A prática profissional pode trazer a 
certeza que a escolha foi certa, trazendo experiências sobre situações reais não somente situações 
simuladas ou de experiências alheias ao estudante. 

Dessa forma o PIBID/ IFMT busca o desenvolvimento de ações que contribuam para a 
formação inicial destes licenciandos, propiciando a estes conhecer a fundo a realidade da unidade 
escolar na qual estão inseridos, para que se sintam integrantes dessa comunidade. 

Busca-se fazer com que o PIBID seja uma ferramenta de estímulo ao desejo de ser professor 
e não um choque de realidade que afasta os licenciandos deste caminho. 
 

3. O DESAFIO DO ENSINO DIFERENCIADO PARA O PROEJA 
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Somos cinco bolsistas do PIBID a desenvolver o “Up Matemático” junto aos alunos 
formandos do Curso Técnico em Comércio – PROEJA, vinculado à nossa própria instituição. 

Uma das características do trabalho desenvolvido na turma é a contextualização do conteúdo 
trabalhado na disciplina de matemática utilizando o método de resolução de problemas para uma 
melhor contribuição na consolidação da aprendizagem na classe. 

As intervenções pedagógicas do “Up Matemático” ocorrem em dois momentos: reforço 
escolar nas quartas-feiras à noite, após as 22 horas; e, nos sábados à tarde, apoio escolar na 
elaboração dos projetos práticos propostos no curso, no que tange à matemática. 

A princípio, tivemos dificuldade na participação dos alunos, pois todos trabalhavam em 
turnos opostos ao horário das atividades. Quando conseguimos ajustar dentro das possibilidades 
deles, então conseguimos sua participação. 

Conforme a monitoria realizada na turma e a solicitação do professor regente de matemática, 
o primeiro conteúdo a ser trabalhado foi Progressão Aritmética (PA). 

Em sala, observamos que os conteúdos matemáticos são abordados de forma tecnicista, no 
modelo conceito-exemplificação-exercícios. E, claro, com muitos exercícios para treino e 
memorização. 

Todavia, esta prática pedagógica não tem atendido as características nem as necessidades 
destes alunos, cujo perfil diferenciado solicita mais tempo para aprender e cuja aprendizagem 
pode ser significativa desde que contextualizada à sua vivência no mundo do trabalho. 

A interação entre o professor e a sala de aula muitas vezes é vista de modo assustador 
quando é a primeira experiência. O apoio da Coordenação de Área e da Supervisão foi muito 
importante, pois foi a partir desse contato é que vivenciamos a formalidade, intencionalidade e 
sistematização do trabalho docente. 

Semanalmente, nas reuniões de planejamento e de socialização entre os bolsistas e o 
professor supervisor, também estudamos como poderíamos propiciar um ensino mais atrativo, 
participativo e que fosse promotor de uma aprendizagem mais significativa dos alunos. E 
optamos pela metodologia de resolução de problemas. 

Desta forma, nos encontros do “Up Matemático”, buscaram-se situações–problema 
identificados na classe, ou seja, voltada à área comercial, utilizando problemas como progressão 
de visitas em sites comerciais, vendas realizadas por vendedor, entre outros. 

Com isso, pudemos constatar que quando contextualizamos o ensino, a aprendizagem passa 
a ter sentido para o aluno. Havia o desejo de resolver, a intenção de alcançar um bom resultado, a 
iniciativa e a colaboração na busca de superação e resolução dos obstáculos, embora nem sempre 
as decisões tomadas tenham sido bem-sucedidas. 

O segundo conteúdo trabalhado foi Progressão Geométrica (PG). Seguindo a mesma 
metodologia, a contextualização ocorreu relacionando PG com matemática financeira. 

Impressionante observar o crescente interesse e participação dos alunos nos encontros. Eles 
conseguiram relacionar suas experiências de vida e de trabalho com o conhecimento matemático 
em estudo. Destarte, conseguiram realizar descontos, parcelamentos, juros compostos, 
financiamentos, antecipações de parcelas, entre outros, tudo utilizando o conceito de PG. 

Assim, podemos propiciar aos alunos a vivência de uma matemática escolar interessante, 
compreensível e significativa à sua vida escolar e social. E eles, por sua vez, conseguiram 
aprender a matemática escolar, contribuindo para desmistificar um pouco a ideia popularizada de 
que não é possível aprender a matemática da escola. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste momento, temos dados parciais, que trazem indicativos de que os objetivos vêm sendo 
alcançados visto que o projeto está em plena execução.  

Nossa experiência já pode confirmar que a inserção do aluno de licenciatura no cotidiano 
escolar é de fundamental importância para não se prender somente na teoria e ir ao encontro da 
prática, estruturando o seu ponto de vista como docente.  

No nosso ponto de vista, o PIBID já apresenta alguns resultados: auxiliou-nos na forma de 
criar uma entre teoria-prática e a dar subsídios intelectuais para desde cedo analisar como o 
processo de aprendizagem ocorre com os alunos e com nós mesmos. Visto que, enquanto alunos, 
sofremos com as nossas limitações e através do projeto, estamos aprendendo a lidar com as 
diferenças. 

Com as observações realizadas durante este primeiro semestre de 2014, percebemos que o 
subprojeto também contribuiu na formação dos principais beneficiados - os alunos do curso 
Técnico em Comércio - PROEJA, que puderam aperfeiçoar e praticar os conhecimentos 
adquiridos em situações cotidianas. 

Aparentemente, todos os alunos que participaram dos encontros do “Up Matemático” 
conseguiram aprender os conteúdos de PA e PG e agora estão mais motivados e auto-confiantes 
em assumirem sua formação profissional, que tem a matemática como importante ferramenta. 
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Resumo: O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso ± 
Campus Campo Novo do Parecis, vem desenvolvendo o PIBID através do subprojeto 
³0DWHPiWLFD´ no ensino médio integrado, técnico em agropecuária. Dentre as ações do 
subprojeto, o apoio escolar aos alunos do primeiro ano do ensino médio, têm como finalidade 
auxiliar os alunos contribuindo para o índice de aprovação em matemática. Através da 
observação e  monitoria nas aulas de matemática, e no contraturno, com a intervenção 
pedagógica na perspectiva sócio-interacionista, busca-se recursos que possam ser auxílio 
para aprendizagem satisfatória  em matemática, junto à esses alunos. A utilização de jogos, 
foi mais um recurso pedagógico, permitindo uma dinámica diferenciada à da sala de aula, 
tornando mais interessante a abordagem do conteúdo para o aluno. Para isto, foram vários 
momentos de estudo e de discussão no grupo do pibid,  a fim de oferecer  caminhos variados 
para construção dos conhecimentos matemáticos. Através dessa prática e da realidade 
experimentada a elaboração do experimento prático�� ³%DWDOKD� GD� IXQomR� TXDGUiWLFD´�
permitiu a abordagem do conteúdo funcão polinomial do segundo grau, ou função 
quadrática, de maneira lúdica, tornando a participação do aluno atrativa e pazerosa. 
 
Palavras-chave: função quadrática; ludicidade; conhecimento matemático. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência - PIBID é uma iniciativa 
governamental para o aperfeiçoamento e valorização na formação de professores para a 
educação básica, através da inserção dos estudantes no contexto das escolas públicas desde o 
início da sua formação acadêmica para que desenvolvam atividades didático-pedagógicas. 

O subprojeto no IFMT-CNP vigente está organizado em três grupos, de acordo com a 
finalidade nas ações desenvolvidas: na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, um 
grupo desenvolve ações com alunos nos anos finais do Ensino Fundamental; no IFMT- 
Campus Campo Novo do Parecis, nos cursos técnicos nas modalidades médio integrado, 
subsequente e PROEJA. 
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No Ensino Médio Integrado, especificamente em turmas de 1º ano do técnico em 
agropecuária, com ações de observação, monitoria nas aulas de matemática. E, também, no 
contraturno, com a intervenção pedagógica junto aos alunos que apresentam dificuldades no 
aprendizado da matemática.  

As ações do subprojeto necessitam de vários momentos de estudo, e de discussão no 
grupo a fim de oferecer caminhos variados para construção dos conhecimentos matemáticos. 
Ao vivenciarmos essa realidade, percebemos que os alunos precisam de atendimento 
diferenciado ao da sala de aula, permitindo uma aprendizagem satisfatória em matemática. 

Assim, buscando a superação de problemas identificados no processo de ensino-
aprendizagem em matemática, o grupo desenvolveu um dispositivo prático, na abordagem do 
FRQWH~GR�³�)XQomR�TXDGUiWLFD´��GH�PDneira lúdica, permitindo ao aluno a superação e êxito no 
entendimento do mesmo. 

2. O EXPERIMENTO PRÁTICO 

2�H[SHULPHQWR�SUiWLFR�³%DWDOKD�GD�)XQomR�4XDGUiWLFD´�IRL�HODERUDGR�SDUD�D�LQWHUYHQomR�
pedagógica no PIBID, subprojeto com os alunos do 1º ano do Ensino médio do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato, em Campo Novo do Parecis/MT.  

 Como proposta, em uma aula de 50 minutos, propiciar o conhecimento sobre função 
quadrática. A aula foi estruturada didaticamente com o objetivo de contribuir para a 
construção do conhecimento do conteúdo através da ludicidade. 

Diante da dificuldade na aplicação dos jogos de maneira lúdica, Alves (2012) aborda que: 
 

A educação por meio de jogos tem-se tornado, nas últimas décadas, uma 
alternativa metodológica bastante pesquisada, utilizada e abordada de vários 
aspectos. Tais trabalhos, entretanto, ocorrem em torno de jogos aplicados na pré-
escola e nos primeiros anos do ensino fundamental. Poucas são as pesquisas que 
enfatizam o uso de jogos no ensino do 6o ao 9o ano do ensino fundamental, no 
ensino médio e de modo mais específico no ensino da matemática. (Alves, 2012, 
p.15) 

 
Um tabuleiro foi construído com o mapa do Brasil, constando nele todos os estados da 

federação, com medidas de 0,85 x 0,95 cm, e fichas com questões sobre função quadrática 
foram antecipadamente elaboradas com foco específico. 

Através dessas fichas houve o interesse de fixar o conteúdo, de forma lúdica, motivando 
RV�DOXQRV�QD�DSUHQGL]DJHP��DWUDYpV�GH�XPD�³EDWDOKD´. Então, os objetivos são: 

1. Fixar o conteúdo de funções quadráticas; 
2. Propiciar o entendimento através do método lúdico, de forma atrativa e prazerosa; 
3. Promover a interação entre os participantes; 
4. Estimular os alunos a competição; 
5. A superação dos déficits encontrados no decorrer do jogo. 
Nessa perspectiva Callois (1990) enfatiza que: 

 
Cada jogo reforça e estimula qualquer capacidade física ou intelectual. Através do 
prazer e da obstinação, torna fácil o que inicialmente era difícil ou extenuante.          
( Alves apud Callois, 2012, p.15) 

 
Entretanto, após definir os objetivos e a aplicação do jogo, faz-se necessário a criação das 
regras que o nortearão e permitirão o seu êxito. 
  
3. REGRAS 
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 Os alunos deverão ser separados em equipes, e cada uma delas será responsável por uma 
região do mapa brasileiro, na sequência cada um receberá a missão que deve ser mantida 
em segredo pelo grupo:  
x Ocupar um território específico;  
x Eliminar alguma equipe;  
x Conquistar algum estado.  

 Nessas fichas possuem especificadamente todos os estados, todas as equipes, todos os 
tipos de missões que se enquadra nas opções acima. Após receberem a missão, o jogo será 
iniciado com cada participante retirando uma carta que tem uma equação quadrática para ser 
resolvida, se a resolução for correta ele pode avançar seus soldados para um estado que faz 
divisa com o que ele está, completando a missão, se errado ele permanece em sua região, e 
assim sucessivamente até o último grupo, completando a rodada. 
  Porém, não pode haver ocupação de dois grupos no mesmo estado, caso isso acorra 
HQWUDUmR� HP� ³FRPEDWH´�� H� FDGD� JUXSR� UHWLUD� XPD� FDUWD� FRQWHQGR� XPD� QRYD� HTXDomR� FRP�
resolução para ser feita no quadro, vence aquele que terminar primeiro e a questão estiver 
correta, garantindo assim a sua permanência no estado. A equipe vencedora será aquela que 
cumprir primeiro a missão. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao atuarmos no PIBID garantimos aprendizados significativos, para a melhoria da nossa 

postura profissional, unindo a teoria com a prática deparamos com o contexto real da nossa futura 
profissão, e é sem dúvida um enorme aprendizado para uma postura reflexiva, de acordo com 
Pimenta (2009). 

 E ainda, cabe destacar outras aprendizagens possibilitadas pelo subprojeto: elaboração de 
planos de aula, planejamento coletivo, melhoria na escrita de relatórios e produções textuais, 
interação com professores já formados, participações em eventos de educação matemática.  

O uso do experimento prático nos provocou experimentar metodologias diferentes de ensino 
atingindo os objetivos propostos, com envolvimento e participação dos alunos. Outros aspectos 
observados foram o interesse e a motivação por parte dos mesmos em frequentar o projeto. 

Sem dúvidas o subprojeto permite uma prática reflexiva, dentro da linha sócio-interacionista 
que o norteia, nos qualificando para a prática docente e trabalho grupo, uma vez que as 
intervenções acontecem em trios, entre os bolsistas da licenciatura de diferentes semestres, 
possibilitando a troca de experiência entre os mesmos. 
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Resusmo: Para a compreensão dos fenômenos que ocorrem ao ouvirmos e/ou praticarmos música, 
bem como qualquer outro tipo de som e, para conscientização do que vem a ser poluição sonora, 
recorremos à física e seus aparatos adotando como objeto o som, uma forma de energia mecânica que 
se propaga como onda longitudinal num meio material e que tem a propriedade de sensibilizar nossos 
ouvidos. Alicerçados nos conceitos formais mais aceitos de intensidade, timbre, duração e altura 
caracterizamos os elementos que compõem o som e estudamos de modo dinâmico e objetivo alguns 
dos intrumentos musicais que se enquadram na classificação de convencionais. Dissecamos um alto-
falante _ um dispositivo eletro-mecânico-acústico_ que é neste trabalho uma ferramenta que 
concatena a música e outras manifestações sonoras à física prática. Essas correlações de fenômenos 
físicos com atividades cotidianas fazem deste estudo uma eficaz ferramenta capaz de informar um 
indivíduo técnicamente através da física e socialmente por meio do connhecimento. 

 

Palavras-chave: Poluição sonora, Música, Som, Eletro-mecânico-acústico. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

       Em meio a um contexto de admoestação à responsabilidade socioambiental, surgiu 
durante uma das reuniões do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a 
Docência) que desenvolve atividades com os alunos do curso de graduação em Física do 
IFMT Campus Pontes e Lacerda ± Fronteira Oeste, a proposta de trabalhar de maneira prática 
e objetiva questões relativas à acústica e ondulatória, bem como diversos fenômenos físicos 
que ocorrem durante a execução de intrumentos musicais. Tendo ainda como objetivo 
conscientizar o público-alvo dos riscos à saúde existentes quando um indivíduo se expõe a 
altos níves de pressão sonora, salientando as leis relacionadas ao que conhecemos por 
poluição sonora.  

2. SOM    

       Compreendemos por som energias produzidas por vibrações se propagando em um meio 
que normalmente é o ar. Pode-se facilmente sentir a roupa balançar perto de uma caixa 
acústica ou ainda sentir o corpo tremer com um som grave. Nota-se que uma corda de violão 
só emite som quando vibra e o mesmo vale para os pratos de uma bateria e ainta para a pele 
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de instrumentos de percussão. Vibrações essas que chegam aos nossos ouvidos fazendo os 
nossos tímpanos vibrarem e transformarem essa energia em impulsos nervosos que chegarão 
aos nossos cérebros e serão decodificados. Portantanto conclui-se que o som se origina de 
vibrações que perturbam o meio propagando-se por ele até chegar em nossos ouvidos. 
       Na acústica, ramo da física incumbido de lidar com o som e seus efeitos, ancoramo-nos 
em quatro propriedades que permitem o estudo de áreas como teoria elementar da música, 
sonoplastia, prática instrumental de música, arquitetura com fins acústicos, entre outros. São 
elas: intensidade, timbre, duração e altura. 
        Intensidade: propriedade física que permite diferenciar o produto emitido por uma fonte 
sonora em forte ou fraco. É com a intensidade que a medida decibel (dB) se relaciona. 
Timbre: propriedade que nos permite discenir os sons de acordo com seu respectivo emissor. 
Se o que estamos ouvindo é um pássaro ou um morcego, se quem ouvimos é um homem ou 
uma mulher. Costuma-se dizer que o timbre é a cor do som, através dele podemos identificar 
um mesmo som produzido por fontes diferentes como, por exemplo, dois instrumentos 
musicais diferentes tocando a mesma nota ou duas pessoas cantarolando a mesma melodia. 
Duração: propriedade associada plenamente ao tempo, possibilitando assim definirmos um 
som como curto ou longo. Altura: propriedade intrinsecamente amalgamada à frequência. 
Diferenciando assim um som agudo de outro grave. Dizemos que um som é alto quando a sua 
frequência de emissão é elevada por exemplo um apito ou um flautim, o contrário ocorre 
quando a frequência é baixa como a de um contrabaixo ou bombo de uma bateria.  
 

3. POLUIÇÃO SONORA 
 
       A poluição sonora é a emissão de ruídos desagradáveis que, ultrapassados os limites 
legais, e de maneira continuada pode causar, em determinado período de tempo, prejuízos ao 
bem estar da comunidade e à saúde humana. (ARAUJO et al., 2007) 
       A definição de poluição está expressa pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.938, de 31 de 
agosto de 1981: 
³$UW�����3DUD�RV�ILQV�SUHYLVWRV�QHVWD�/HL�HQWHQGH-se por:  
III -poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 
indiretamente: 
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas; 
c) afetem desfavoravelmente a biota; 
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente; 
e) lancem matérias ou energia em desacoUGR�FRP�RV�SDGU}HV�DPELHQWDLV�HVWDEHOHFLGRV�´ 
       Lei 9.605/98 artigo 59 que compreende a seguinte conduta:  
³� $UW�� ���� 3URGX]LU� VRQV�� UXtGRV� RX� YLEUDo}HV� HP� GHVDFRUGR� FRP� DV� SUHVFULo}HV� OHJDLV� RX�
regulamentares, ou desrespeitando as normas sobre emissão ou imissão de ruídos e vibrações 
resultantes de quaisquer atividades. Pena ± detenção, de três meses a um ano, e multa.´ 
       Para tais efeitos da lei foram estabelecidos parâmetros de intensidades para vários tipos 
de atividades. Valores estes medidos por uma grandeza escalar de pressão sonora conhecida 
como Decibel, criada por Grahan Bell o mesmo cientista inventor do telefone. O valor em 
decibel é resultado de uma relação matemática especial entre duas medidas, tomando um 
determinado valor em relação a um outro valor de referência. As atividades previstas em lei 
levam em consideração o ambiente em que se emite os sons, os horários das atividades, os 
níveis de pressão sonora em diversas unidades de referência de pressão sonora. Nas muitas 
referências padronizadas para o cálculo de decibéis, a adotada é geralmente indicada por uma 
letra após o dB: dBu, dBv, dBU, dBV, dBi, dBm, dB SPL.  
       Uma dessas referências, adotadas na prática, é o valor menos intenso que o ouvido  
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       humano é capaz de distinguir, o chamado limiar de audibilidade. Se medirmos o quanto    
       de pressão sonora chega aos nossos ouvidos, uma relação matemática (logarítmica)    
       entre esses valores nos fornece a intensidade do som em dB SPL, que é a abreviação de   
       ³6RXQG�3UHVVXUH�/HYHO´�² Nível de Pressão Sonora. É justamente esse o tipo de medida  
       fornecida pelos decibelímetros, e que aparecem nas leis sobre poluição sonora existentes   
       no país.(VALIANTE, 2004). 
       Através da relação com o limiar de audibilidade, estudos simples com decibelímetros 
bem calibrados constatam valores em dB SPL do nível de ruído provocado por uma torneira 
gotejando (20 dB), conversa tranquila (40-50 dB), restaurante com movimento (70 dB), 
secador de cabelo (90 dB), britadeira (110 dB), buzina de automóvel (110 dB), turbina de 
avião (130 dB), show musical de Rock próximo às caixas de som (acima de 130 dB), tiro de 
arma de fogo próximo (140 dB). 
 

4. ALTO-FALANTE 
 
       O alto-falante é um agente fundamental quando o assunto é reprodução do som, o nosso 
principal objeto de estudo. Ao longo do tempo, esse dispositivo passou por várias mudanças 
proporcionadas por evoluções técnicas e tecnológicas, hoje conhecemos vários modelos de 
diferentes formas, materiais e tamanhos. Entretanto todos obedecem aos mesmos princípios 
físicos tendo por base a mesma constituição. É salutar que exitem relações de 
interdependência com aparelhos que recebem, transformam e amplificam o sinal de uma 
determinada fonte para que um alto-falante seja capaz de exercer sua função. 
       O alto-IDODQWH� ³)LJXUD� �´�� é um dispositivo capaz de transformar impulsos elétricos de 
corrente alternada em energia mecânica em forma de onda captável por nosso sistema 
auditivo e interpretável por nosso cérebro. É composto basicamente de  um ímã, cone, bobina 
, aranha e chassi. Estes por sua vez podem ser fabricados por inúmeros materiais que o 
mercado disponibiliza. 
 

 
 

Figura 1 ± anatomia de um alto-falante. 
 

5. FREQUÊNCIA  
 

       O quanto um fenômeno se repete, se essa repetição é maior ou menor, isso nos dá a idéia 
básica de frequência. Vimos que o som é gerado através de vibrações. Quando transformamos 
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essas vibrações em impulsos elétricos que chamamos de sinais, as vibrações e as 
conseqüentes oscilações do sinal podem ser mais rápidas, ou mais lentas. Quanto mais 
rápidas, maior será a freqüência e mais agudo o som. Analogamente quanto mais lentas, 
menor será a freqüência, e mais grave o som. 
       Em se tratando de áudio e geralmente de equipamentos eletrônicos, medimos a freqüência 
em quantidades de oscilações por segundo. A unidade padrão no Sistema Internacional de 
Unidades da freqüência é o Hertz (Hz). Sabe-se que o ouvido humano em média escuta de 
20Hz até 20000Hz ou 20KHz.  
       Para que possamos entender melhor a frequência das notas utilizadas nos instrumentos 
PXVLFDLV� REVHUYHPRV� D� ³7DEHOD� �´� TXH� PRVWUD� RV� YDORUHV� HP� +HUW]� GDV� QRWDV� naturais na 
oitava central de referência na afinação dos instrumentos. 
 

Tabela 1 ± Frequência das notas na oitava central. 
 

Nota Frequência 
Dó 263,63 Hz 
Ré 293,66 Hz 
Mi 329,63 Hz 
Fá 349,23 Hz 
Sol 391,99 Hz 
Lá 440,00 Hz 
Si 493,88 Hz 

 
       Principalmente na música ocidental, os instrumentos musicais são afinados com 
referência na nota Lá da oitava central (A4), cuja freqüência é de 440 Hz.. 
 
       6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
       A aplicação deste trabalho se fez por uso da dialética através de explanação e discussão 
aprofundada dos temas. Utilizou-se pesquisas bibliográficas através de acesso a livros, artigos 
e sítios na intenet. A Física do Rock desenvolvido por meio do PIBID a quem prestamos 
nossos singelos agradecimentos, possibilitou a descoberta da relevância do combate à 
poluição sonora, um tipo de poluição capaz de afetar a saúde humana podendo causar danos 
irreversíveis. É de fundamental importância que os cidadãos se conscientizem da existência 
dos instrumentos jurídicos de prevenção e combate à poluição sonora e vislumbrem os 
elementos da física que compoem a música. 
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RESUMO 
Através da convivência escolar sob uma visão docente oportunizada pelo PIBID (Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) de Biologia, foi percebida e analisada como ocorre o 

processo de aprendizagem dos alunos matriculados no ensino médio regular do colégio Estadual 

Doutor Artur Antunes Maciel, onde percebemos que muitas vezes os alunos apresentam dificuldade 

em aprender por não conseguir e associar os conteúdos ministrados em sala de aula, por apresentar 

nomes por eles considerados difíceis, onde se vê a necessidade de utilizar do lúdico para propiciar 

uma memorização e um melhor aprendizado por agregar e dinamizar conteúdos, tornando as aulas 

mais atrativas. Fazendo com que os alunos busquem o conhecimento. 

 

PALAVRAS CHAVE: Lúdico na educação, importância do lúdico, aprendizagem e 

memorização. 

 

INTRODUÇÃO  
O ser humano durante sua vida passa por uma constante fase de acontecimentos e 

aprendizagens, buscando melhorias, onde esta busca constante é denominada Educação 

(ALMEIDA, 2003). 

Onde o processo de educação que busca desenvolvimento e aprendizagem continua, 

possui duas formas do conhecimento, sendo endógena ou exógena, endógena para o 

conhecimento interior da pessoa e exógena a produção exterior do conhecimento, onde a 

criança através de dinamizações e aprendizagem de jogos ele se desenvolve (MACEDO et. 

Al. 2005).  
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Ao relacionarmos dinamizações e jogos a aprendizagem de um indivíduo, retrata-se a 

educação de forma lúdica que do latim Ludus, significa jogo, gracejo, escola e divertimento 

(ROLOFF, Eleana Margarete). Onde a utilização do mesmo para educação escolar, torna a 

aprendizagem enérgica, fazendo com que a aprendizagem e memorização se tornem mais fácil 

para o educando, variando porem a forma na qual é trabalhado sendo o principal intuito uma 

participação mais efetiva dos alunos, incentivando a inovar e buscar novas ideias nas quais o 

professor muitas vezes mais aprende do que ensina. Na visão de adulto os estímulos a 

aprendizagem com a inserção do lúdico faz surgir dimensões educativa assumindo a função 

de proporcionar prazer e diversão, estabelecendo assim um parâmetro entre esta diversão e 

prazer ao conhecimento e aprendizagem (KISHIMOTO, 2006 Apud TUBINO, 2010). 

Considerando o lúdico uma importante ferramenta de aprendizagem/ensino a Escola 

Estadual Doutor Antunes Maciel, teve a iniciativa de aproximar estes conceitos a pratica, 

utilizando da parceria de bolsistas do PIBID/BIOLOGIA para elaboração de jogos 

pedagógicos e aplicação do mesmo para realização de tal atividade, com o intuito de estimular 

o aprendizado dos alunos do ensino medio e fazer com que os alunos se expressassem mais e 

interagissem com professores e colegas. 

Com o auxilio do professor responsável da turma, as alunas bolsistas do PIBID  

aplicou jogos educativos referentes ao conteúdo de biologia que estavam sendo ministrados 

pelo professor no momento. Os jogos empregados foram sobre educação sexual, citologia e 

outros com os conceitos primordiais da disciplina mencionada.  

Os jogos referidos foram aplicados em dias diferentes. A turma era dividida em 

pequenos grupos de alunos para que eles interagissem com os colegas do próprio grupo e com 

os outros grupos formados. Durante a aplicação do mesmo, as bolsistas junto com o professor 

responsável, acompanharam cada grupo e tirou duvidas sobre o conteúdo, tornando assim 

uma atividade produtiva, prazerosa e divertida.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

968 



RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

 
Figura 01.  Aplicação do Jogo Sexualidade. 

 

Figura 02 Aplicação do Jogo Sexualidade. 

Através da utilização de jogos para o ensino/aprendizagem, nota-se uma participação mais 

direta do aluno, pois a dinamização do conteúdo o convida à participar de forma mais criativa, fazendo 

com que o aluno se solte e não tenha a vergonha de sanar suas duvidas sem o receio de que o colega de 
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classe o intimide com sarros ou brincadeiras do gênero, saindo daquela rotina professor-aluno, aluno-

professor o que corrobora para uma melhor absorção do assunto abordado. 

 

CONCLUSÕES  
Através da aplicação dos jogos pedagógicos desenvolvidos pelas bolsistas do PIBID, 

percebeu-se uma participação mais ativa dos alunos, ficando clara que o uso do lúdico para o 

processo de aprendizagem se torna mais proveitosa, pois o mesmo se torna dinamizado e 

atrativo diante a conceitos "complicados e chatos" segundo a visão de alunos, fazendo com 

que fixem mais a atenção nos determinados conteúdos, sendo assim notável a melhoria no 

desempenho em avaliações e trabalhos realizados. 
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Resumo: O PIBID é um Programa do Ministério da Educação, gerenciado pela CAPES, cujo 

objetivo maior é o incentivo à formação de professores para a Educação Básica e a elevação da 

qualidade da escola pública. Com isso a proposta deste trabalho é relatar a atuação do estudante de 

Biologia e as experiências formativas adquiridas até o momento no PIBID - Biologia do IFMT 

Campus Juína em parceria com a Escola Dr. Artur Antunes Maciel, demonstrando a importância do 

Programa na formação do acadêmico de Licenciatura. 

 
Palavras Chaves: PIBID, Biologia, Experiências formativas, Licenciatura. 
 
 
Introdução 
A formação e a profissionalização de professores são temáticas que se intensificaram nos 

anos 1990, no quadro das reformas educativas, associadas ás novas exigências geradas pela 

reorganização da produção e da globalização da economia (Libanêo apud Fonseca, S. S., 2013). 

Nesse sentido, o estudante de licenciatura, ao ingressar no Ensino Superior já possui algumas 

QRo}HV�H�FRQFHLWRV�VREUH�D�SURILVVmR�HVFROKLGD��FRPR�³R�TXH�p�HQVLQDU��DSUHQGHU�H�DYDOLDU´�� 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Juína, 

atualmente oferta o curso de Licenciatura Plena em Ciências Biológicas. O curso visa formar 

o licenciado em Biologia para que desenvolvam a docência para a educação de Ciências 

Biológicas na Educação Básica, a fim de promover a educação científica e o desenvolvimento 

da personalidade integral dos alunos desse nível de escolaridade. O campus de Juína, desde o 

ano de 2012 em parceira com a E. E. Dr. Artur Antunes Maciel, desenvolve o Programa o 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ± PIBID, uma iniciativa para o 
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aperfeiçoamento e a valorização da formação de professores para a educação básica com o 

papel de auxiliar os alunos bolsistas a vivenciar desde cedo o cotidiano escolar e se adaptarem 

a possível futura profissão. A Portaria Normativa nº 16, de 23 de dezembro de 2009, dispõem 

sobre o PIBID, que tem como objetivo conceder bolsas de iniciação à docência para alunos de 

cursos presenciais de licenciatura, que se dediquem ao estágio nas escolas públicas, e que, 

quando formados, possam exercer o magistério na rede pública; e bolsas para coordenadores e 

supervisores responsáveis institucionalmente pelo Programa e demais despesas a ele 

vinculadas (Brasil, 2011). 

A proposta deste trabalho é relatar as experiências formativas adquiridas e resultados 

obtidos com a participação no PIBID até o presente momento, bem como mostrar a 

importância do mesmo na formação dos estudantes de licenciaturas 

 

Metodologia 
O estudo foi realizado no universo do IFMT ± Campus Juína localizado na Linha J, s/n, 

Bairro Zona Rural, setor Chácara e da escola envolvida com o projeto, Escola Estadual Dr. 

Artur Antunes Maciel localizada na Rua Paulo Carneiro da Silva, 121, Bairro Modulo II, 

contemplada com o projeto PIBID. Atualmente, a instituição conta com um corpo discente de 

cerca de 1300 alunos, dispostos em 16 turmas no período matutino, 15 no vespertino e 11 

turmas noturnas. O Projeto conta com a presença de um Coordenador Geral, um Coordenador 

da licenciatura, doze estudantes bolsistas e dois professores supervisores na escola parceira. 

No organograma abaixo pode se verificar como se constitui a organização da coordenação do 

Programa na instituição, bem como a disposição dos coordenadores das licenciaturas no 

processo como um todo. 
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Resultados e Discussões 
No decorrer desse ano letivo até o presente momento, o PIBID desenvolve dois projetos 

na escola: Progressão Parcial e Revisando para o ENEM. O projeto Progressão Parcial tem a 

proposta de oferecer aulas para os alunos reprovados nas disciplinas e enquadrados nos 

critério da pendência, a fim de colaborar na aprendizagem dos conteúdos de Biologia no qual 

tiveram dificuldades no ano anterior, bem como auxiliá-los no processo de aprovação dessa 

disciplina em pendência, já o projeto Revisando para o ENEM buscou mostrar a importância 

de Simulado Preparatório para o ENEM 2014 como índice na seleção dos alunos de Terceiros 

anos do Ensino Médio da Escola Dr. Artur Antunes Maciel para algumas faculdades. Além 

dos projetos supracitados, participamos também de outras ações como: O Reciclando Ideias 

Solidárias, projeto de autoria do professor supervisor Victor Rigotti, como monitores de 

oficinas de fabricação de brinquedos com matérias reciclados para doar a escolas de 

comunidades carentes. Ministramos aulas práticas de laboratório para as turmas do 2º Ano 

sobre o Reino Fungi e Citologia para os 1º Anos, além disso, elaboramos jogos didáticos para 

trabalhar os conceitos de Biologia de maneira lúdica e prazerosa com os estudantes da escola. 

 
Conclusão 
O PIBID tem feito grande diferença na vida acadêmica dos bolsistas, pois melhoramos ao 

escrever os projetos, trabalharmos com um público diversificado de alunos e suas 

dificuldades, aprendemos e desenvolvemos metodologias didáticas para tornar uma aula mais 

atrativa e interessante para estudantes, sendo possível acompanhar na prática os resultados de 

todas essas ações no processo de ensino aprendizagem. Os bolsistas após o termino do projeto 

certamente estarão mais aptos a ministrar aula, pois aprendemos muito observando, 

produzindo e vivenciando a realidade de escola de modo holístico. 

 
Anexos 

 
Figura 01. Aula de Citologia  Figura 02. Aula sobre o Reino Fungi 
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          Figura 03. Reciclando Ideias Solidarias       Figura 04. Jogos Didáticos 
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Resumo: Este  trabalho  visa socializar a  experiência metodológica dos  acadêmicos  do  curso  

de  Licenciatura  em  Matemática  do  IFMT – Campus Campo Novo do Parecis, bolsistas do 
Programa de Iniciação à Docência (PIBI/CAPES), no ano de 2013, com o Apoio Escolar. O Apoio 
Escolar consistiu no atendimento a alunos que apresentavam defasagem de saberes, que enfrentavam 
dificuldades na aprendizagem da matemática por não dominarem conhecimentos prévios necessários 
ao nível de ensino em que se encontravam. A opção metodológica foi pela ludicidade, tendo por 
referência as contribuições do interacionista Jean Piaget e do sociointeracionista Lev Vigotski. O 
jogo desempenha um papel importantíssimo na Educação Matemática. Através do jogo, há a 
possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na escola, não só como sinônimo de 
recreação e entretenimento. Mais do que um simples material instrucional, ele permite o 
desenvolvimento da criatividade, da iniciativa e da intuição. Enfim, do prazer, elemento indispensável 
para que ocorra aprendizagem significativa. Os conteúdos matemáticos foram trabalhados de forma 
lúdica e prazerosa, para que as dificuldades fossem superadas, despertando o interesse e o gosto pela 
Matemática. Após diagnóstico e reunião com os professores das turmas, o trabalho pedagógico foi 
voltado para a aprendizagem das quatro operações fundamentais com números naturais e números 
inteiros. No início do ano, todos apresentavam dificuldades na resolução de operações envolvendo 
adição, subtração, multiplicação e divisão. Ao final do ano, mais de 70% dos alunos superaram suas 
dificuldades, conseguindo acompanhar e aprender na sua turma regular de escola.  
 
Palavras-chave: Ludicidade, Saberes pedagógicos, educação matemática 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do programa PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) através do subprojeto “Matemática”.  

No ano de 2013, o subprojeto foi desenvolvido junto à Escola Estadual Pe. Arlindo 
Ignácio de Oliveira, com o objetivo de propiciar a inserção dos futuros licenciados no 
cotidiano escolar, com efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, através da 
participação em experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, na busca 
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da superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, 
no Ensino Fundamental. 

Neste período, várias ações foram desenvolvidas, de gestão escolar e de gestão do ensino 
(planejamento, execução e avaliação do ofício docente). A ação com maior ênfase na gestão 
do ensino foi o Apoio Escolar. Este, consistiu no atendimento aos alunos com dificuldades de 
aprendizagem em Matemática. Participaram alunos indicados pelos docentes dos anos finais 
do Ensino Fundamental, que apresentavam defasagem de saberes, ou seja, enfrentavam 
dificuldades na aprendizagem da matemática por não dominarem conhecimentos prévios, 
anteriores ao do nível de ensino em que se encontravam.   

O Apoio Escolar ocorria semanalmente, no contraturno. Foram atendidas: duas turmas de 
3ª fase do II Ciclo (sextos anos), uma turma da 1ª fase do III Ciclo (sétimo ano), duas turmas 
da 2ª Fase do III Ciclo (oitavos anos) e duas turmas da 3ª Fase do III Ciclo (nonos anos), com 
a média de 10 alunos por turma.  

Na busca de intervenções pedagógicas na perspectiva sociointeracionista, foi necessário 
muitos momentos de estudo e de pesquisa. De estudo, para melhor analisarem o processo de 
ensino e de aprendizagem em andamento; e de pesquisa, para fundamentarem sua prática de 
forma reflexiva e criarem alternativas metodológicas e recursos didáticos que atendessem aos 
alunos. 

O principal resultado didático desse programa foi constituir-se num espaço singular para 
avaliação e validação de metodologias de ensino, bem como de recursos didáticos.  

 

2. A LUDICIDADE COMO PROPOSTA METODOLÓGICA 

Desde o início da vida escolar, alguns alunos compreendem a matemática como 
disciplina difícil e exaustiva. Às vezes, a forma como é trabalhada não os incentivam, não é 
desafiadora nem estimulante. Em conseqüência, surge um número elevado de alunos com 
dificuldade de aprendizagem na disciplina. 

Para provocar a ruptura nesta lógica pedagógica, o IFMT/CNP e a Escola Estadual Padre 
Arlindo Ignácio de Oliveira, em parceria com o programa PIBID, colocaram em prática uma 
maneira atrativa, provocadora, no sentido de incentivar os alunos dos anos finais do Ensino 
Fundamental a aprenderem brincando, tornando significativo e prazeroso aprender 
matemática. 

O jogo desempenha um papel importantíssimo na Educação Matemática. Através do 
jogo, há a possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na escola, não só como 
sinônimo de recreação e entretenimento.  

Mais do que um simples material instrucional, ele permite o desenvolvimento da 
criatividade, da iniciativa e da intuição. Enfim, do prazer, elemento indispensável para que 
ocorra aprendizagem significativa.  

Ensinar matemática é desenvolver o raciocínio lógico, estimular o pensamento 
independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

Dentre os teóricos que contribuíram para o jogo se tornar uma proposta metodológica - 
com base científica - para a educação matemática, destacam-se as contribuições de Jean 
Piaget e Lev Vygostsky. Mesmo com divergências teóricas, estes autores de perspectiva 
interacionista, defendem a participação ativa do aluno no processo de aprendizagem.  

Na concepção piagetiana, o jogo assume a característica de promotor da aprendizagem da 
criança. Ao ser colocado diante de situações de brincadeira, a criança compreende a estrutura 
lógica do jogo e, conseqüentemente, a estrutura matemática presente neste jogo.  

Para Vygotsky, o jogo é visto como um conhecimento feito ou se fazendo, que se 
encontra impregnado do conteúdo cultural que emana da própria atividade. Seu uso requer um 
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planejamento que permite a aprendizagem dos elementos sociais em que está inserido 
(conceitos matemáticos e culturais). 

O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer com que 
os alunos gostem de aprender essa disciplina, mudando a rotina da classe e despertando o 
interesse do aluno envolvido. A aprendizagem através de jogos permite que o aluno faça da 
aprendizagem um processo interessante e divertido. Por isso que os jogos, se 
convenientemente planejados, são um recurso pedagógico eficaz para a construção do 
conhecimento matemático. 

Vygotsky afirmava que através do brinquedo a criança aprende a agir numa esfera 
cognitivista, sendo livre para determinar suas próprias ações. Segundo ele, o brinquedo 
estimula a curiosidade e a autoconfiança, proporcionando desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento, da concentração e da atenção. 

 É na perspectiva sóciointeracionista de Vygostsky que o Apoio Escolar foi organizado 
e desenvolvido na Escola Padre Arlindo, compreendendo que o uso de jogos e curiosidades 
no ensino da Matemática tem o objetivo de propiciar que os pré-adolescentes desenvolvam o 
prazer em aprender esta disciplina. Assim, a aprendizagem através de jogos, como dominó, 
palavras cruzadas, memória, mico, trilhas e outros permite que o aluno faça da aprendizagem 
um processo interessante e até divertido. 

 Os jogos podem ser utilizados pra introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno 
para aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para 
levar o estudante a adquirir conceitos matemáticos relevantes. Devem ser utilizados não como 
instrumentos recreativos na aprendizagem, mas como facilitadores, colaborando para 
trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em relação a alguns conteúdos matemáticos.  

 Especificamente para os alunos atendidos no Apoio Escolar, após diagnóstico e 
reunião com os professores das turmas, o trabalho pedagógico foi voltado para a 
aprendizagem das quatro operações fundamentais com números naturais e números inteiros. 

 Os conteúdos matemáticos foram trabalhados de forma lúdica e prazerosa, para que as 
dificuldades fossem superadas, despertando o interesse e aprendendo a gostar de Matemática:  

 1º) jogos que possibilitavam a compreensão sobre o Sistema de Numeração Decimal, 
sua lógica, representação, nomenclatura e organização em ordens e classes; 

 2º) atividades focadas nas operações fundamentais, através dos jogos adaptados(vide 
figuras 1 a 6 abaixo);  

 3º) atividades colaborativas e interativas.     
 

                                               
Imagem 1 –   Multiplicação e Divisão             Imagens 2 - Trilha de Expressões Numéricas      

                                
                Imagem 3 – Mico Multiplivisor                          Imagem 4 – Matemática do Pega-varetas 
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Imagem 5 – Bingo Multiplicativo                     Imagem 6 – Tabuleiro Misterioso 

         

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades desenvolvidas no âmbito do subprojeto Matemática possibilitaram repensar 
as relações entre a teoria e a prática na formação do professor num sentido amplo e se 
constituiu um espaço privilegiado de aprendizagem da docência. Vivenciaram um processo de 
autoanálise e reflexão. A partir da atuação no contexto escolar com toda a sua inerente 
complexidade, os licenciandos puderam avaliar as relações que se estabelecem entre os 
saberes docentes.  

Os resultados, aferidos através da observação direta do desempenho nas atividades de 
apoio escolar e no feedback dos docentes nas reuniões de acompanhamento entre IFMT/CNP 
e escola parceira foram: 

- a ruptura do paradigma do treinamento para ensinar e aprender matemática; 
- a constatação de que é possível ensinar e aprender matemática com prazer; 
- o programa PIBID constituiu-se numa alternativa para a melhoria na formação inicial ao 

possibilitar uma prática docente diferenciada; 
- o interesse dos alunos em participar do projeto: dos 70 que iniciaram, mesmo num ano 

que houve greve na rede estadual, no retorno da greve, 52 permaneceram frequentes;  
- a aprendizagem matemática que ocorreu: ao iniciarem no projeto, todos apresentavam 

dificuldades na aprendizagem da matemática; e, ao término do ano, 37 alunos (mais de 70%) 
conseguiram acompanhar suas turmas, obtendo êxito escolar. 

Analisa-se, pois, que o PIBID contribuiu na formação dos futuros professores de 
matemática, como espaço de investigação, experimentação e de aprendizagem dos saberes 
pedagógicos (os que viabilizam a ação do ensinar). 
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Resumo:!Este  trabalho  visa socializar as  práticas diferenciadas e inovadoras que os bolsistas do 
Subprojeto Matemática do PIBID/IFMT – Campus Campo Novo do Parecis vem desenvolvendo com 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental, da Escola Estadual Padre Arlindo, no decorrer desta 
ano letivo (2014). Os pibidianos realizam o Apoio Escolar, que consiste no atendimento, no 
contraturno, dos alunos que apresentam defasagem de conhecimentos matemáticos. Mediante estudos 
do grupo, assumiu-se a ludicidade por princípio metodológico. Nesta ótica, para que ocorra 
aprendizagem significativa, o prazer é elemento indispensável. E o jogo acaba por desempenhar 
papel muito importante neste processo educativo. O jogo permite o desenvolvimento da criatividade, 
da iniciativa, da intuição, da interação e da cooperação. Por isto, os conteúdos matemáticos são 
trabalhados de forma lúdica e prazerosa, para que as dificuldades sejam superadas, buscando 
despertar o interesse e o gosto pela Matemática. Conforme diagnóstico com os alunos participantes 
do subprojeto, o trabalho pedagógico está centrado no ensino das quatro operações fundamentais 
com números naturais. No início do ano, todos apresentavam dificuldades na compreensão dos 
procedimentos para operar com números naturais. E para superá-las, os pibidianos desenvolveram 
várias atividades diversificadas. E, embora este trabalho não esteja concluso, em reuniões com os 
professores das turmas, alguns resultados parciais já foram identificados: melhora no desempenho 
destes alunos em aula; superação das dificuldades nos algoritmos da adição e subtração; a maioria 
já está operando corretamente a multiplicação com mais de 2 algarismos no multiplicador; interesse 
em continuar no subprojeto.   

 
Palavras-chave: Ensino diferenciado, Aprendizagem significativa, Ludicidade 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
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Em março de 2014, o curso de Licenciatura em Matemática, através do subprojeto 
Matemática do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Instituto Federal 
de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis (PIBID/IFMT-CNP) reiniciou suas ações 
na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira. 

Nesta escola, o PIBID/IFMT já está presente desde setembro de 2012. Neste ano, são três 
as ações desenvolvidas: 1) inserção no cotidiano escolar; 2) consolidação do Laboratório de 
Ensino de Matemática (LEM); 3) apoio escolar. 

A inserção dos bolsistas de iniciação à docência (pibidianos) no cotidiano da escola se dá 
através da interação com corpo docente e equipe gestora. Participam nos encontros 
pedagógicos, nas reuniões com professores regentes de matemática e nas atividades 
extraclasse que a escola desenvolve, como torneios, festas comemorativas, etc. Assim, os 
professores da escola pública parceira atuam como protagonistas no processo de formação 
inicial dos acadêmicos como co-formadores dos futuros docentes 

O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), implantado no período de set/2012 – 
fev/2013, efetivou-se como importante e singular espaço de experimentação, possibilitando 
aos licenciandos a avaliação, na prática, de materiais e metodologias para o ensino de 
matemática, favorecendo o enriquecimento de sua formação. Para continuar contribuindo com 
a melhoria da infraestrutura da escola, propõe-se sua consolidação, ou seja, torná-lo um 
espaço educativo também para os professores efetivos.  

E o apoio escolar consiste no atendimento, dentro do LEM, aos alunos que apresentam 
defasagem de saberes, que enfrentam dificuldades na aprendizagem da matemática por não 
dominarem conhecimentos prévios necessários ao nível de ensino em que se encontram. Os 
alunos são selecionados pelos professores titulares e são atendidos no contraturno. Esta ação 
além de oportunizar a criação e participação dos licenciandos em experiências metodológicas 
e práticas docentes inovadoras (implica planejamento, execução de aulas, estudo, postura 
reflexiva), busca contribuir mais efetivamente com a melhoria na qualidade de ensino da 
escola parceira, que já começou a apresentar evolução em seus resultados de IDEB - saindo 
de 3,7 para 4,1 em sua última avaliação, embora ainda abaixo da meta pretendida. 

As ações não estão concluídas. Mas é possível socializar as práticas diferenciadas e 
inovadoras realizadas que foram exitosas, ou seja, que propiciaram a aprendizagem 
matemática dos alunos participantes no subprojeto.  

2. A LUDICIDADE COMO PRINCÍPIO METODOLÓGICO 

Desde o início da vida escolar, alguns alunos compreendem a matemática como 
disciplina difícil e exaustiva. Às vezes, a forma como é trabalhada não os incentivam, não é 
desafiadora nem estimulante. Em consequência, surge um número elevado de alunos com 
dificuldade de aprendizagem na disciplina. 

Para provocar a ruptura nesta lógica pedagógica, o IFMT/CNP e a Escola Estadual Padre 
Arlindo Ignácio de Oliveira, em parceria com o programa PIBID,  após estudos do grupo, 
adotaram a ludicidade por princípio metodológico, à luz da teoria sociointeracionista. 

Esta palavra tem sua origem na palavra latina "ludus" que quer dizer "jogo". E, 
atualmente, o lúdico passou a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 
comportamento humano.  

Nesta ótica, para que ocorra aprendizagem significativa, o prazer é elemento 
indispensável. Pôs-se em prática uma proposta atrativa, provocadora, no sentido de incentivar 
os alunos dos anos finais do Ensino Fundamental a aprenderem brincando, tornando 
significativo e prazeroso aprender matemática. 

Para uma aula ter características lúdicas não precisa ter jogos ou brinquedos. A 
ludicidade emana da atitude dos sujeitos. Envolve sensibilidade, engajamento, predisposição 
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interna, de formação de novas atitudes, de romper com um modelo educativo internalizado 
(tecnicista).      

Abarca todas as atividades que propiciam uma experiência de plenitude, onde há o 
envolvimento por inteiro, vividas e sentidas pela fruição, inundadas pela fantasia, pela 
imaginação.  

Na atividade lúdica, não importa apenas o produto da atividade. Importa mais a própria 
ação, o momento vivido. A vivência possibilita momentos de encontro consigo e com o outro, 
de imaginação e de realidade, de descoberta e de aprendizagem. 

Para Vygotsky, o jogo é visto como um conhecimento feito ou se fazendo, que se 
encontra impregnado do conteúdo cultural que emana da própria atividade. Seu uso requer um 
planejamento que permite a aprendizagem dos elementos sociais em que está inserido 
(conceitos matemáticos e culturais). 

E no ensino de matemática, a proposta lúdica ainda pode desenvolver o raciocínio lógico, 
estimular o pensamento independente, a criatividade e a capacidade de resolver problemas. 

3. OS JOGOS VALIDADOS NO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

Em sala de aula, o trabalho com jogos desenvolve aspectos cognitivos e afetivos dos 
alunos. A construção de um espaço lúdico, de interação e de criatividade propicia o aprender 
com seu objetivo máximo, com sentido e significado, no qual o gostar e o querer estão 
presentes. Desta forma, é possível resgatar o desejo pela busca de conhecimento e tornar a 
aprendizagem mais prazerosa, por meio da qual a criança passe a gostar, cada vez mais, de 
aprender. 

Borin afirma que: 
Outro motivo para a introdução de jogos nas aulas de matemática é a possibilidade 
de diminuir bloqueios apresentados por muitos de nossos alunos que temem a 
Matemática e sentem-se incapacitados para aprendê-la. Dentro da situação de jogo, 
onde é impossível uma atitude passiva e a motivação é grande, notamos que, ao 
mesmo tempo em que estes alunos falam Matemática, apresentam também um 
melhor desempenho e atitudes mais positivas frente a seus processos de 
aprendizagem. (1996. p.09) 

  
Quanto à classificação dos jogos, adotou-se a categorização feita por Lara (2003), que 

classifica os jogos em quatro categorias: a) de construção: que propiciam ao aluno à 
construção de novos conhecimentos; b) de treinamento: que visam fixar um determinado 
conteúdo, auxiliando no desenvolvimento do pensamento lógico e na  dedução; c) de 
aprofundamento: que exigem do aluno aplicação e  aprofundamento dos conhecimentos 
construídos para a resolução das situações apresentadas; e) estratégicos: que exigem do aluno 
a criação de  estratégias para solucionar os desafios propostos. 

Assim, de posse deste arcabouço teórico é que os jogos foram criados e/ou adaptados, 
como: 

* Memórias e Dominós – jogos de treinamento, adaptado do jogo da memória tradicional, 
para auxiliar na compreensão dos algoritmos das operações básicas, auxiliando no 
desenvolvimento do pensamento lógico, na dedução e na memória visual (vide imagens 1 e 
2); 

* “Caça aos Números Primos” – atividade de aprofundamento, adaptado do Crivo de 
Erastóstenes, cujo objetivo é contribuir para a construção do conhecimento matemático, 
através da identificação dos números primos existentes de 1 a 100 (vide imagem 3); 

* Trilhas e bingos - jogos de treinamento, para auxiliar na compreensão dos algoritmos 
das operações básicas, no desenvolvimento do pensamento lógico e na dedução (vide imagem 
4, 5 e 6).   

 

981 



!

!

                                       
Imagem 1 – Dominó da Multiplicação                          Imagem 2 -Memória             Imagem 3 – Números primos                    

 

                
          Imagem 4 – Bingo                  Imagem 5 – Trilha de Expressões         Imagem 6 – Trilha da Multiplicação        

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 As vivências no suprojeto Matemática do PIBID/IFMT – CNP vêm confirmando a teoria 
de que o espaço educativo da sala de aula pode ser um lugar de brincar, quando o professor 
consegue conciliar os objetivos pedagógicos com os desejos dos alunos.  

Os resultados parciais, aferidos através da observação direta do desempenho nas 
atividades de apoio escolar e no feedback dos docentes nas reuniões de acompanhamento 
entre IFMT/CNP e escola parceira são: 

- a ruptura do paradigma do treinamento para ensinar e aprender matemática; 
- a constatação de que é possível ensinar e aprender matemática com prazer; 
- a inserção na nova cultura escolar – a lúdica; 
- o programa PIBID tem-se constituído numa alternativa para a melhoria na formação 

inicial ao possibilitar uma prática docente diferenciada; 
- a melhoria na aprendizagem matemática dos alunos participantes no subprojeto: superação das 

dificuldades nos algoritmos da adição e subtração; a maioria já está operando corretamente a 
multiplicação com mais de 2 algarismos no multiplicador; maior interesse me participação em sala de 
aula. 

Nem sempre se encontra o equilíbrio entre o cumprimento do currículo matemático e o 
desejo de contribuir para a construção do aluno autônomo e criativo. Este é um desafio 
presente e contínuo nas ações dos pibidianos, neste processo em curso. 
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Resumo: As Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) tem conquistado a cada dia mais 
adeptos, e no âmbito educacional essas transformações tem se mostrado eficaz do ponto de vista 
metodológico, tanto que professores da educação básica mesmo com todas as dificuldades que 
encontram tem buscado aplicá-las no seu cotidiano e isso denota uma intensiva busca na melhoria do 
ensino das mais diversas áreas da educação. Produtos eletro-eletrônicos têm sido uma das grandes 
apostas da sociedade, e nesse mesmo ritmo vemos a internet crescer de maneira exponencial, vemos 
crianças e adolescentes carregando consigo celulares smartphones e tablets  quase como se fosse 
amuletos e toda esta evolução tem alcançado todas as classes sociais e envolvendo as mais diversas 
idades. Desta forma todas as áreas do conhecimento tem se aproveitado dos recursos e benefícios que 
estão aliados a esse avanço, nesse contexto este trabalho visa catalogar, e possivelmente criar e 
desenvolver aplicativos para tablets e celulares smartphones para a utilização de professores no 
ensino de Física. 
 
Palavras-chave: TICs, Educação e Ensino de Física  
 
 
1.!!!!!!!INTRODUÇÃO 
 
       A utilização das TICs pelos professores na rede pública e privada tem crescido nas 
últimas décadas, no entanto, o método tradicional de aula expositiva ainda tem predominado 
em muitas escolas, isso possivelmente por falta de recursos, falta de material didático 
específico, e em alguns casos por falta de habilidade dos professores para desenvolver 
atividades que contenham as novas tecnologias. 
       A quantidade de tablets e celulares smartphones vendidos nos últimos anos tem crescido 
demasiadamente, segundo a Anatel só de celulares já ultrapassou 271,1 milhões, a quantidade 
de pessoas conectadas na rede de internet também nos dão uma idéia do crescimento da área 
tecnológica, e quase todas as ciências tem usufruído desses benefícios, nessa perspectiva 
devemos nos lembrar que toda essa tecnologia passa pela educação, pois, é nela que 
formamos todos os cientistas, engenhos e demais profissionais envolvidos nesse processo, 
além de que, por que não disser todo o desenvolvimento de um país. 
       Muitos professores ficam preocupados com a excessiva utilização dos aparelhos 
supracitado, pois os mesmos fazem com que os alunos se dispersem, além de possibilitar 
fraudes em avaliações e provocar conflitos entre professores e alunos, e alunos entre si.  
       Existe um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional que proíbe a utilização de 
celulares nas salas de aula de todo o Brasil, este mesmo projeto de lei proíbe a utilização de 

983 



qualquer aparelho eletrônico que tire a atenção do aluno, porém em muitos estados já existem 
legislações que já contemplam o assunto, proibindo a utilização destes. 
       Diante do exposto acreditamos que seja necessário não só a introdução das TICs nas 
escolas de educação básica pelos professores que ali trabalham, mas que essa utilização passe 
pelo crivo da conscientização de professores e alunos, pois não podemos nos afastar da 
modernidade à qual estamos expostos, temos que vislumbrar todas as aplicações e benefícios 
que elas podem nos dar, assim investigaremos quais são os aplicativos que podem ser 
utilizados em aulas da disciplina de física, bem como organizá-los e catalogá-los de forma 
metodológica e possivelmente criar e desenvolver aplicativos para tal finalidade. Além é claro 
de discutirmos até que ponto essa utilização pode contribuir para o ensino-aprendizado do 
aluno de ensino médio. 
 
2.       PROBLEMATIZAÇÃO 
 
       A física é uma disciplina experimental, que necessita de auxilio de práticas, onde os 
alunos possam manipular dados de um determinado problema exposto, só a matemática das 
fórmulas e equações, dificilmente atraem os alunos, e a teoria que se ensina, necessita de 
comprovação, os laboratórios são utilizados há muito tempo pelos educadores de física, no 
entanto muitos problemas surgem de sua utilização. Não queremos aqui dizer que os 
laboratórios didáticos não tenham o seu valor, apenas queremos dar alternativas para 
professores que, por exemplo: não possuem o auxilio de técnicos de laboratório para as 
atividades no mesmo, equipamentos são insuficientes para todos os discentes, possuem o 
laboratório mais são poucos os equipamentos que funcionam, e como já sabemos a 
manutenção é burocratizada pelo sistema, enfim muitos problemas decorrem dos mesmos. E 
como já aludido, tablets e celulares smartphones são essenciais para a beca de adolescentes, 
onde os tais sempre carregam consigo, assim a utilização de aplicativos em tablets e celulares 
poderão facilitar a compreensão, bem como a divulgação de forma didática de conteúdos da 
disciplina de física.  
 
3.       JUSTIFICATIVA 
 
       O tema escolhido se justifica pelo grande potencial que a tecnologia dispõe para alcançar 
os objetivos pedagógicos que são traçados pelos docentes, a facilidade de se encontrar esses 
recursos também é outro ponto importante, pois como já mencionado quase todos os alunos 
possuem tais equipamentos, e sem dúvida as simulações que os aplicativos fornecem aos 
estudantes colaboram para que eles possam visualizar os fenômenos físicos que não são 
possíveis com a aula tradicional o qual estão acostumados. Pois a física necessita de uma 
enorme abstração para compreensão desses fenômenos. 
 
4.       REVISÃO DE LITERATURA 
 
       Nas discussões sobre as TICs, como por exemplo: quando, até onde e de que maneira elas 
devem ser utilizadas, não podem deixar o protagonismo do professor como cita (COSTA, 
2011 e OLIVEIRA, 2011) segundo os autores o espírito crítico e o discernimento do docente 
são fundamentais nesse processo inovador, em se tratando da disciplina de física sabemos que 
muitos conteúdos se mostram abstratos, sendo um campo fértil para a utilização desses 
recursos, (MORAN, 2000 APUD OLIVEIRA & FISHER, 2007) destacam que as TICs 
podem provocar uma participação mais efetiva nos alunos, e consequentemente um 
estreitamente na relação do professor com seus alunos. 
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       Por outro lado segundo (SOUZA, ARANTES e STUDART, 2012).  Fica evidente a falta 
de preparo dos professores no uso do computador e da Internet em sua prática pedagógica, 
reduzindo-se apenas a um recurso didático. É necessário, portanto, que a utilização dessas 
mídias pelo professor ultrapasse a dimensão utilitarista e seja incorporada a novas 
possibilidades educativas. Ainda os mesmos autores consideram que os programas de 
formação de professores podem ser canais eficazes para promover esse tipo de habilidade do 
professor, na medida em que se constitui em espaço específico para a reflexão sobre a relação 
tecnologia e educação e suas possibilidades pedagógicas. 
       As vantagens de se utilizar tablets e smartphones em experimentos didáticos estão sendo 
gradativamente percebidas pelos professores de física, e um número crescente de atividades 
envolvendo esses aparelhos têm sido descritas na literatura. Por exemplo, a revista The 
Physics Teacher, da American Association of Physics Teachers, abriu recentemente uma 
seção (iPhysicsLabs) inteiramente dedicada a experimentos com tablets e smartphones. 
(VIEIRA, 2013) destaca que tablets e smartphones são atraentes como instrumentos de 
laboratório por motivos que vão além de sua capacidade como ferramenta de medida. Eles 
fazem parte da vida e cultura dos estudantes, que estão acostumados a utilizá-los e encaram 
com interesse novas possibilidades de aplicação. 
 
5.        METODOLOGIA 
 
       Sendo assim nossa pesquisa tem um caráter exploratório (GIL, 2008) com a finalidade de 
levantar os percalços que giram entorno da aplicação das TICs ao mesmo tempo em que 
propomos reflexão e a utilização de aplicativos de tablets e celulares smartphones.  
       Na perspectiva em que nos propusemos a trabalhar inicialmente faremos uma revisão 
bibliográfica profunda para conhecer mais sobre as discussões sobre as TICs e a utilização de 
Tablets e Celulares na educação.  
       A partir desse ponto podemos fazer uma investigação nas escolas da rede pública através 
de um questionário a ser elaborado, afim de que possamos verificar como é a utilização das 
TICs pelos professores de física na rede. Após a análise dos questionários poderemos 
organizar as práticas que deram certo com utilização dos equipamentos, catalogando-as e ao 
mesmo tempo em que verificaremos os aplicativos existentes mercado para o apontamento de 
possíveis erros ou falhas, e onde podemos melhorá-los e bem como sugerir possíveis 
aplicativos para utilização em sala.  
 
6.       RESULTADOS ESPERADOS 
 
       Sabemos da grande importância que os métodos tradicionais tiveram em nossa história e 
devemos sempre refletir aula por aula, para definir qual o método que será utilizado em 
determinado conteúdo, quando defendemos o uso das TICs e em especial neste trabalho sobre 
aplicativos, não queremos generalizar e ficar reféns da tecnologia sabemos que o progresso é 
importante, mas conhecemos as dificuldades e sabemos que a utilização de aparelhos 
eletrônicos descontrolada também pode causar efeitos colaterais indesejáveis. 
Defendemos sim, a melhoria da educação brasileira, e acreditamos que o grande número de 
aparelhos disponíveis nas mãos de nossos jovens podem ser utilizados para o bem, nesse caso, 
para o ensino da disciplina de física, que necessita de recursos extra livros para uma melhor 
fixação de conteúdos, desta forma, buscaremos fornecer aos docentes recursos para a 
disseminação do mundo físico, seja através de manuais onde podemos oferecer ferramentas 
para o ensino, seja no desenvolvimento de novos aplicativos, ou na organização destes de 
maneira pedagógica.  
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Resumo:!O presente trabalho socializa a experiência dos licenciandos do quinto semestre do Curso 
de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso Campus Campo Novo do Parecis, na disciplina de Oficina de Prática Pedagógica 1, no 
primeiro semestre de 2014. Para trabalhar com conteúdos para turmas dos anos finais do Ensino 
Fundamental, foram planejadas e executadas microaulas, com criação de material pedagógico 
alternativo que contribuísse ao processo ensino-aprendizagem. Para chegarmos à execução das 
microaulas, foi necessário retomar e aprofundar conhecimentos pedagógicos como: estruturação 
didática da aula, a importância e do planejamento, a ludicidade como proposta metodológica na 
perspectiva sociointeracionista e classificação de jogos quanto à função didática em sala de aula. 
Como foi nossa primeira experiência como docentes, percebemos a importância do planejamento, do 
estudo, de sermos flexíveis a mudanças e imprevistos, de dominarmos o conhecimento matemático, de 
apresentá-lo de forma atrativa e significativa. Começamos a nos enxergar como “professores”. E isto 
foi muito bom! 

 
 
Palavras-chave:  Sociointeracionismo, Planejamento de ensino, Ludicidade, Aprendizagem 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Considerando a educação escolar na sociedade atual, percebemos que os professores têm 
um grande desafio ao proporem novas situações de aprendizagem. A sociedade espera que 
este professor seja capaz de desenvolver conhecimentos, habilidades, atitudes e valores nos 
alunos e, ainda, que esteja atento e voltado às necessidades e desafios postos pela escola e 
pela sociedade que estão em constante mudança. 

Segundo Pimenta (2009, p.18), a licenciatura deve colaborar para a formação do 
professor, para a sua atividade docente, tornando-o capaz de mobilizar “os conhecimentos da 
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teoria da educação e da didática” e também capaz de “investigar sua própria atividade”, 
possibilitando a permanente construção de seus saberes docentes. 

De outro lado, D’ Ambrósio (1991, p.1) afirma que “há algo errado com a matemática 
que estamos ensinando. O conteúdo que tentamos passar adiante através dos sistemas 
escolares é obsoleto, desinteressante e inútil”.  

O autor evidencia a necessidade de abandonarmos o tecnicismo, a visão da matemática 
como disciplina que desperta ansiedade e medo nos alunos, além de apresentar o maior índice 
de reprovação nas escolas. 

Por outro lado, denota também a necessidade de uma reflexão sobre novos procedimentos 
metodológicos que contribuam para o êxito do processo ensino-aprendizagem dessa 
disciplina, ao mesmo tempo que estimulem os alunos ao pensamento independente, sendo 
capazes de aplicar o conhecimento matemático em sua vida social. 

A experiência que nós, licenciandos do quinto semestre do Curso de Licenciatura em 
Matemática do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Mato Grosso Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP), tivemos no decorrer do primeiro semestre de 2014, 
durante nosso estágio supervisionado e nas ações do PIBID, repercutiram no trabalho 
desenvolvido na disciplina de Oficina de Prática Pedagógica 1 (OPP 1), no mesmo período. 

Identificamos que o professor necessita buscar diferentes formas, recursos, técnicas e 
objetos para mediar a construção do conhecimento, despertando a curiosidade, o espírito 
investigativo e a interação nos alunos. E que àqueles que estão em processo de formação 
inicial, como nós, os desafios e as buscas são muito maiores. 

Assim, este trabalho propõe-se a socializar nossas reflexões sobre como a prática que 
vivenciamos em OPP 1 contribuiu na nossa formação docente. 

 

2. A OFICINA DE PRÁTICA PEDAGÓGICA NUMA PERSPECTIVA 
INTERDISCIPLINAR 

A disciplina OPP1, conforme o Projeto Pedagógico do Curso (PPC), é ofertada no quinto 
semestre do Curso de Licenciatura em Matemática do IFMT/CNP e tem por objetivo 
propiciar a construção da identidade docente com a iniciação aos saberes docentes 
pedagógicos, integrando o licenciando através da realização de oficinas de prática pedagógica 
que tratem dos conteúdos, metodologias e dos diferentes recursos para o ensino de 
Matemática no Ensino Fundamental. 

Para tal, nós, licenciandos, precisamos realizar microaulas. Conforme o PPC, são aulas 
experimentais, simuladas, de cinquenta minutos, executadas na própria turma da licenciatura. 
Estas microaulas envolvem planejamento, execução a avaliação da prática docente do ensino 
de Matemática nos anos finais do Ensino Fundamental e a elaboração de materiais 
pedagógicos alternativos. 

Assim, no primeiro semestre de 2014, desenvolvemos esta disciplina. E, ao organizarmos 
as microaulas, vivenciamos pela primeira vez a responsabilidade da tomar decisões – quanto 
aos objetivos, conteúdos, procedimentos metodológicos e avaliação.  

A seleção dos conteúdos ocorreu em interação com a disciplina de Estágio de Prática 
Pedagógica 1 (EPP 1) e com o Subprojeto “Matemática” do PIBID em nosso campus, 
também desenvolvidas neste semestre. Todos realizamos o estágio em turmas dos anos finais 
do Ensino Fundamental na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, em Campo 
Novo do Parecis / MT.  

Solicitamos aos professores regentes quais os conteúdos que serão trabalhados no 
próximo semestre. E a partir dos conteúdos indicados, selecionamos aqueles que aplicaríamos 

992 



!

!

nas microaulas: divisibilidade; números primos; adição de frações com denominadores 
diferentes; potenciação; grandezas e medidas e Teorema de Tales. 

 

3. O PLANEJAMENTO 
  

Entendendo que o planejamento é um processo de racionalização e organização da ação 
docente, inicialmente precisamos analisar a estruturação didática da aula. 

Segundo Libâneo (1994), todas as formas didáticas organizadas e dirigidas direta ou 
indiretamente pelo professor, visando o ensino e a aprendizagem são denominadas aulas. E 
nelas deve ocorrer a unidade entre ensino e estudo.  

Libâneo (1994) apresenta cinco passos didáticos na aula: 1º) preparação e introdução da 
matéria; 2º) tratamento didático da matéria nova; 3º) consolidação e aprimoramento dos 
conhecimentos e habilidades; 4º) aplicação; e, 5º) controle e avaliação. 

O primeiro passo implica o entrelaçamento com os conhecimentos anteriores, 
relacionando conhecimentos velho e novo, exige o esclarecimento dos objetivos a atingir e 
das atividades a serem realizadas. Aqui, o incentivo inicial inclui questionar os alunos, 
sondando-lhes os conhecimentos já adquiridos, preparando-os para enfrentarem o novo 
assunto. 

Na segunda etapa, realiza-se “a percepção dos objetos e fenômenos ligados ao tema, a 
formação de conceitos, o desenvolvimento das capacidades cognoscitivas de observação, 
imaginação e de raciocínio dos alunos.” (LIBÂNEO, 1994, p.183).  

A etapa de consolidação ou de fixação, não deve ser reduzida à repetição mecânica do 
que foi ensinado. É o momento de organizar os conhecimentos, aprimorá-los e fixá-los na 
mente dos alunos.  

O quarto passo é a culminância do processo de ensino. É o momento de prover 
oportunidades para que os alunos utilizem de forma mais criativa os conhecimentos, unindo 
teoria e prática, aplicando-os na prática escolar e/ou na vida social. 

E, por fim, o quinto passo refere-se à verificação e controle do rendimento escolar. É a 
avaliação do ensino e da aprendizagem, num processo sistemático e contínuo, cujos resultados 
precisam ser mesurados, resultando dados quantitativos e qualitativos. 

O professor precisa decidir se sua aula corresponderá a um único passo didático ou a 
utilização de todos. E, depois, definir também o método de ensino mais adequado 

Este processo de organização da ação docente, também exige reflexão sobre nossas 
opções. Assim, em virtude das observações de práticas docentes com muita ênfase no 
treinamento, tornando as aulas cansativas, repetitivas e desinteressantes aos pré-adolescentes, 
foi consenso a opção pela perspectiva sociointeracionista. Propomo-nos a pensar, planejar e 
executar aulas diferentes daquelas observadas nos estágios, tecnicistas por excelência. E, por 
conseguinte, ressaltamos a importância da ludicidade e da interação para que as microaulas 
fossem dinâmicas, interessantes, atrativas e com aprendizagem.  

4. OS MATERIAIS PEDAGÓGICOS DAS MICROAULAS 
 

Para a criação dos materiais pedagógicos, pudemos optar por elaborar um jogo ou um 
material instrucional. 

Para a microaula sobre divisibilidade, os alunos foram estimulados e desafiados a 
encontrarem regularidades, iniciando a conceituação das regras de divisibilidade. O jogo 
criado foi a Trilha da Divisibilidade. Sendo um jogo de construção, intenciona conduzir o 
aluno à busca do novo conhecimento – regras de divisibilidade por 2, 3, 4 e 5. Sobre números 
primos, foi criada a atividade interativa Caça aos Números Primos. Para adição de frações e 
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de potenciação, os jogos apresentados foram Soma de Frações por M.M.C.e Memória 
Potencial, ambos jogos de treinamento. Já na microaula sobre grandezas e medidas, o jogo 
Comparando Áreas caracterizou-se como um jogo de estratégia, considerando que os alunos 
tiveram que criar suas formas de resolução, pois não havia uma resposta única. 

E, por fim, na microaula sobre Teorema de Tales, a proposta foi diferenciada, com a 
criação de material instrucional: elaboração de uma maquete reproduzindo a situação histórica 
da origem do Teorema de Tales onde os alunos vivenciaram e realizaram os cálculos, 
semelhante ao que Tales de Mileto realizou.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ao interligar as disciplinas de Estágio e de Oficina e ainda as ações do PIBID, foi 

possível perceber a importância do planejamento, do estudo, de ser flexíveis a mudanças e 
imprevistos, de dominar o conhecimento matemático, de apresentá-lo de forma atrativa e 
significativa.  

A primeira conclusão que chegamos é que não podíamos planejar aulas sem antes ter o 
domínio do conhecimento matemático. E isto exigiu mais estudo e pesquisa, como, por 
exemplo: sobre o uso correto da linguagem matemática, sobre a origem histórica de alguns 
conhecimentos, sobre o porquê da resolução ser desta ou daquela forma.  

Percebemos que saber resolver não é suficiente para conseguir ensinar a outrem. Que, 
como professor, é necessário saber mais que operar os entes matemáticos. E que 
conhecimentos elementares, aparentemente óbvios e fáceis, quando refletidos sob a ótica do 
ensino, tornam-se complexos e difíceis de explicar a um aluno pré-adolescente do ensino 
fundamental. A transposição didática ainda é um grande desafio. 

Este processo tornou-se importante, auxiliando-nos na preparação de nosso primeiro 
estágio de docência, no próximo semestre letivo. Importante também porque poderemos 
experimentá-los (os materiais e jogos)  no Laboratório de Matemática, nas ações do PIBID. 

Ainda, mesmo em situação simulada, de microaula, pudemos vivenciar a passagem do ser 
aluno para ser professor. Passagem esta que gerou emoções diversas e contraditórias: 
desconfortos, inseguranças, expectativas, alegria da realização. Começamos a nos enxergar 
como “professores”. E isto foi muito bom!  
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Resumo: Há uma grande preocupação com a preservação do meio ambiente, no qual inclui a luta 
contra o desmatamento, desta forma ao construir uma residência além das preocupações de custos, o 
consumidor deve ter atenção para escolher materiais que causem um menor impacto ambiental.   O 
objetivo deste trabalho foi de desenvolver um modelo matemático, comparando os tipos de telhas, 
portuguesa e americana, buscando delimitar qual deles causaria um menor impacto ambiental e 
reduziria o custo na construção de uma cobertura, já que a exploração de madeira é um fator 
preocupante em relação à preservação do meio ambiente, todavia, materiais com custo elevado por 
mais que atendam às necessidades ambientais geralmente não são escolhas preferenciais do 
consumidor. Para obter o resultado foi desenvolvido um modelo matemático na disciplina de 
modelagem, a coleta de dados e preços foi realizada na região do Vale do São Lourenço, Mato 
Grosso; através destes dados foram desenvolvidos dois modelos, para o custo e outro para o impacto 
ambiental, relacionando a quantidade de ripas e telhas necessárias para cada tipo de cobertura, 
portuguesa e americana, na construção de uma casa, determinou-se os custos da obra e  o outro 
modelo matemático, utilizando a árvore cambará, mais procurada na construção civil devido ser 
resistente e ter baixo custo, fazendo a relação da quantidade de árvores que são utilizadas para uma 
construção de acordo com cada modelo de telha. 

Palavras-chave: Modelo Matemático, Impacto Ambiental, Telha Portuguesa e Telha Americana. 
 

 INTRODUÇÃO  
O crescimento da economia brasileira impulsionou o desenvolvimento da construção 

civil, junto a isto, investimentos e novidades em materiais de construção tem se tornado cada 
vez mais evidente. Hoje, quanto as coberturas de edificações, no mercado existe uma grande 
quantidade de opções e tipos de telhas. Dentre estas, a telha de barro é bastante utilizada em 
todo território brasileiro sendo encontradas em diversos modelos: Americana, Colonial, 
Francesa, Portuguesa e Romana.  

As telhas de barro, portuguesa e americana, são bem semelhantes, o modelo é o mesmo 
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diferenciando no tamanho. Segundo o site Lajoteiro, A Telha Romana é o resultado da 
evolução da antiga telha plana, que por sua vez já havia sido criada como variação estética da 
tradicional telha colonial e a telha Americana é o resultado da evolução da telha portuguesa, a 
qual já é um resultado da grande evolução da antiga e tradicional telha colonial; o design, de 
ambas as telhas, com encaixes modernos e sofisticados, permite maior estabilidade sobre o 
ripamento melhorando consideravelmente a qualidade técnica do produto 

 Na hora de escolher um dos dois modelos, o cliente se depara com uma pequena 
diferença de preços, levando-o tomar suas decisões de escolha. Todavia, agressão ao meio 
ambiente, tanto pela extração de seus recursos quanto pela impacto causado pelo lixo deixado 
pelo homem, bem como, o desmatamento das florestas, devem ser levados em consideração 
na hora de escolher um certo produto. 

Ao se optar pela escolha de um produto, deve-se levar em conta várias características que 
comprovam seu respeito ao meio-ambiente: disponibilidade da matéria-prima, impacto 
ambiental na extração, transporte, utilização e demolição, eficiência na energia embutida, 
durabilidade, manutenção, reutilização, reciclabilidade e os aspectos humanos 
(ARAUJO,2012) 

Nesta perspectiva, buscando uma maior economia na construção do telhado de uma casa 
sem alterar sua planta, levantou-se os seguintes problemas: Qual modelo de telha de barro, 
portuguesa ou americana, reduz o custo na construção? Destes modelos de telhas qual 
causaria um menor impacto ambiental, já que a exploração de madeira é um fator preocupante 
em relação à preservação do meio ambiente? 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Através de modelos matemáticos desenvolvidos por alunos do Curso de Licenciatura 
em Ciências da Natureza matriculados na disciplina de Modelagem Matemática, onde por 
meio da modelagem comparativa entre as telhas Portuguesa e Americana, buscou-se uma 
abordagem na área de Ciências da Natureza, mais precisamente relacionar a matemática 
aplicada com questões de educação ambiental. 

 Para resolução dos problemas, buscando identificar a telha com melhor custo benefício e 
menor impacto ambiental, quando observado o desmatamento das florestas, foi considerado 
como base dos cálculos uma casa com dimensão de 8,5 x 10 metros, com quatro berais de 
0,75 metros cada. Quanto ao telhado, formado de duas águas e inclinação de 35%. 
           Foi descartado na comparação dos custos desses modelos de telhas: o custo da mão de 
obra e a utilização de caibros e vigotas, pois os mesmos são utilizados igualmente para os dois 
telhados, bem como tem o mesmo custo. O madeiramento utilizado para a cobertura foi o 
Cambará, sendo este encontrado com mais frequências nas casas de construções. 

Inicialmente, para determinar qual telha reduz o custo da construção de edificações, foi 
levantado o preço médio das telhas através de visitas as lojas de materiais de construção do 
vale do São Lourenço e entrevistas com o Engenheiro Civil Michael James e o Gerente 
financeiro Gilberto Gasparini, também, estas entrevistas serviram para determinar a 
inclinação do telhado e sugestões na área da construção civil. 

Através das médias dos valores coletados, obteve o custo médio da telha americana, R$ 
1,99 e da telha portuguesa, R$ 1,50 (aproximadamente 25% mais barata) e o custo médio da 
ripa de Cambará, R$ 1,56 o metro linear. Por meio da entrevista com o Engenheiro e algumas 
visitas a sites de construção, obteve que para a telha Portuguesa utiliza-se 16 unidades de 
telhas por m  e 12 unidades de telhas americanas por m  onde o espaçamento do ripado para 
telha portuguesa é de 33 cm e para telha americana de 38 cm. 

Sabendo que utiliza-se 16 unidades de telhas portuguesa por m  e 12 unidades de telhas 
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americana por m , para determinar a quantidade de telhas utilizada para a cobertura em 
questão, multiplicou-se a área do telhado pela quantidade de telhas utilizadas por metro 
quadrado. Quanto ao espaçamento do ripado, observando que para telha portuguesa é de 33 
cm e para telha americana é de 38 cm o espaço entre as ripas. Para determinar a quantidade de 
ripas para cada modelo de telha, dividiu-se a largura do telhado pelo espaçamento do ripado e 
o resultado foi multiplicado pelo comprimento do telhado. 

De posse da quantidade de telha utilizado nesta cobertura e ripas, sendo quantidades 
diferentes para cada modelo de telha, foi multiplicada esta quantidade pelos respectivos 
valores de telha (Americana/Portuguesa) e ripas. Obtendo desta forma resultados sobre o 
custo de cada modelo. 

Almejando determinar qual telha produz menor impacto no meio ambiente, foram 
coletados dados para determinar o volume médio aproximado da árvore da espécie Cambará 
(Gochnatia polymorpha). Por meio da medida aproximada do raio do tronco e da altura destas 
espécies de árvores na fase adulta, foi verificado que a árvore da espécie Cambará possui um 
volume aproximado de 706.500 cm . As ripas provenientes desta espécie vegetal, utilizadas 
na construção civil, possuem formato de um prisma retangular com as seguintes dimensões 
:600 cm x 4 cm x2 cm, assim o volume de cada ripa é de 4.800 cm . Dividindo o volume da 
árvore pelo da ripa obteve a quantidade aproximada de ripas produzidas por uma árvore 
adulta. De posse deste resultado e da quantidade de ripas utilizadas para cada modelo, obteve 
qual dos modelos de telha causa maior impacto, quando observado o desmatamento.  

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

De acordo com os dados acima, obteve-se a quantidade de telhas para esta cobertura 
considerando cada modelo, sendo utilizada para a cobertura de telha Portuguesa a 
quantidade de 1950 telhas e 1463 telhas para o modelo de telha Americana. 

Quanto ao ripado, para a telha Portuguesa utiliza-se 369,4 m linear de ripa enquanto 
para as telhas Americanas necessita-se de 320,8 m linear de ripa. 

Diante disto, o custo da ripa para a telha portuguesa e americana foi 
respectivamente R$ 576,30 e R$ 500,45 e o custo da quantidade de telhas Americana foi de 
R$ 2925,00 enquanto para a telha Portuguesa o custo foi deR$ 2911,37. 

 O custo total é a soma do valor do custo das telhas com o valor do custo das ripas, 
assim o custo total para a cobertura com telhas Americana é de R$ 3501,30 e o custo para a 
telha Portuguesa é de R$ 3411,82, assim, quanto ao custo entre estes modelos de telhado 
observando a cobertura em questão, a telha americana reduz 2,55% o custo na construção 
civil quando comparada com a telha portuguesa, embora o valor unitário da telha 
portuguesa seja 25% menor quando comparado com a telha Americana. 

Para determinar quais modelos de telhas reduzem os impactos ambientais, 
lembrando que este estudo não leva em conta o processo de fabricação das mesmas, 
determinou-se a quantidade de ripas produzidas por uma única árvore, chegando que a 
árvore Cambará produz aproximadamente 147 ripas de 6m linear, ressalta-se que para a 
telha portuguesa utiliza-se 369,4 m linear                   enquanto, para a telha americana, 320,8 
m Linear. Desta forma a quantidade de madeira utilizada para um telhado Americano é cerca 
de 13,6% menor que para o telhado de telhas portuguesas, diante disto, para cada 1080 
ripas utilizados  no telhado com telhas Portuguesa, para o mesmo telhado se fosse utilizado 
a telha Americana, teríamos preservado uma árvore da espécie Cambará . 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, o modelo de telha Americana além de reduzir o custo na construção de 
uma residência também causa menos impacto ambiental quanto levado em consideração o 
desmatamento, assim, observando que estes modelos de telhas são semelhantes e 
produzidos com o mesmo material e que, devido ser mais pesada a telha Americana é mais 
segura quando a ações do vento, reduz o custo e a utilização significativa de madeira quando 
observado seu uso em larga escala reduzindo assim o impacto do desmatamento , tem-se 
que este modelo é o mais indicado quando comparado com o modelo de telha Portuguesa. 

Logo, tal modelo matemático quando aplicado no ensino reforça a importância do 
crescimento sustentável e aproxima a matemática aplicada às áreas da ciências da natureza, 
reforçando a importância da preocupação com o meio ambiente assim como é dada para a 
relação custo-benefício; visto que o professor deve realizar ações de educação ambiental na 
sua disciplina desmistificando o rigor teórico de conteúdos e trazendo novos olhares para a 
sua disciplina. 
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Resumo: Este trabalho tem como objetivo socializar a experiência pedagógica vivenciada com 
alunos do 7º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira pelos 
alunos da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus Campo Novo 
do Parecis (IFMT/CNP), no primeiro semestre de 2014, com apoio do PIBID/CAPES. No subprojeto 
Matemática do PIBID do IFMT/CNP, é ofertado o Apoio Escolar, que consiste no atendimento aos 
alunos que apresentam defasagem de saberes, que enfrentam dificuldades na aprendizagem da 
matemática por não dominarem conhecimentos prévios necessários ao nível de ensino em que se 
encontram.  Especificamente para os alunos de 7º ano, após diagnóstico e reunião com os professores 
das turmas, os bolsistas de iniciação à docência (pibidianos) definiram que o trabalho pedagógico 
seria focado na aprendizagem das quatro operações fundamentais com números naturais. O 
referencial teórico está fundamentado na perspectiva interacionista. E a opção metodológica pelo 
ensino através de jogos pedagógicos. Os conteúdos matemáticos vem sendo trabalhados de forma 
lúdica e prazerosa, para que as dificuldades sejam superadas, despertando o interesse e a 
aprendizagem do gostar de Matemática. No início do ano, todos os alunos participante no subprojeto, 
dos sétimos anos, apresentavam dificuldades na resolução de operações envolvendo adição, 
subtração, multiplicação e divisão. Em agosto, com resultados parciais (considerando que o projeto 
ainda está em curso), já foi possível observar a aprendizagem da adição, subtração e multiplicação. 
E, ainda, cabe destacar que a superação destas dificuldades tem refletido, segundo os professores 
regentes, na melhoria dos desempenhos destes alunos em sala de aula. 
 
Palavras-chave: Primeira palavra, Segunda palavra, Terceira palavra (máximo de 5) 
 

1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do programa PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) através do subprojeto “Matemática”.  

O subprojeto iniciou em março de 2014, na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de 
Oliveira, com o objetivo de propiciar a inserção dos futuros licenciados no cotidiano escolar, 
com efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, através da participação em 
experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, na busca da superação de 
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problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, no Ensino 
Fundamental. 

São desenvolvidas ações pedagógicas de planejamento junto aos docentes de matemática 
da escola e de ensino, no Laboratório de ensino de Matemática (LEM) da escola.  

Chama-se Apoio Escolar a ação pedagógica de ensino desenvolvida no LEM, 
semanalmente, com os alunos dos sétimos anos, visando sanar déficits e/ou dificuldades de 
aprendizagem na matemática. Participam alunos indicados pelos docentes, no contraturno, 
que apresentam defasagem de saberes, ou seja, enfrentavam dificuldades na aprendizagem da 
matemática por não dominarem conhecimentos prévios, anteriores ao do nível de ensino em 
que se encontram.   

A intervenção pedagógica tem tripla finalidade educativa: elevar a qualidade da formação 
inicial de professores nos cursos de licenciatura, promover a integração entre educação 
superior e educação básica e contribuir para elevar a qualidade da educação básica, na área da 
Matemática. 

Este relato traz a experiência de intervenção pedagógica vivenciada pelos três pibidianos 
com 12 (doze) alunos do sétimo ano, das turmas A, C e D, no decorrer do primeiro semestre 
de 2014,  

2. PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA 

É recorrente o questionamento feito por pais, alunos e professores quanto ao ensino de 
matemática. Muitas são as dificuldades apresentadas pelos alunos na compreensão dessa 
disciplina em sala de aula. 

Muitos professores e pesquisadores vem repensando e buscando alternativas para a 
reversão desse quadro. E o subprojeto Matemática, do IFMT/CNP está inserido neste contexto 
de busca e estudo. 

Com as intervenções pedagógicas semanais, foi possível identificar que as dificuldades 
na aprendizagem da Matemática podem estar relacionadas a diversos fatores, como: ensino 
inadequado, falta de fundamentos matemáticos, problemas emocionais, linguagem 
inacessível. 

No início do subprojeto, a preocupação estava no fator “falta de fundamentos 
matemáticos”. Mas, no decorrer dos encontros, identificou-se que outros fatores 
corroboravam para a não aprendizagem. Dos 12 alunos, uma deliberadamente não queria 
aprender, vários tinham problemas de relacionamento com seus professores, todos afirmavam 
que não entendiam o que os seus professores falavam na sala. 

Segundo Macedo (2005), a matemática pode ser analisada como uma ciência formal e 
rigorosa, constituída de várias regras e fórmulas; mas também pode ser apresentada como um 
conjunto de habilidades práticas necessárias à sobrevivência e por isso mesmo, ser trabalhada 
de forma diferenciada.  

Para Freire (1989, p. 48), “a vantagem do trabalho lúdico é que o prazer conferido pela 
atividade é muito motivante e estimula a criança a superar dificuldades que normalmente não 
superaria em outras circunstâncias”. 

Entende-se que o jogo desempenha um papel importantíssimo na Educação Matemática. 
Através dele, há a possibilidade de abrir espaço para a presença do lúdico na escola, não só 
como sinônimo de recreação e entretenimento. Mais do que um simples material instrucional, 
ele permite o desenvolvimento da criatividade, da iniciativa e da intuição. Enfim, do prazer, 
elemento indispensável para que ocorra aprendizagem significativa.  

Na visão de Smola, Diniz e Milani (2007), o jogo proporciona o desenvolvimento da 
linguagem, estimula o raciocínio lógico, a interação, leva o aluno a uma desacomodação, onde 
ele pode tornar-se uma pessoa crítica, e com autoconfiança. 
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Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), as contribuições pedagógicas do 
uso do jogo no ensino da matemática são: 

 
- compreensão: facilita para entender o processo do jogo assim como o autocontrole 
e o respeito a si próprio; 
- facilidade: possibilidade de construir uma estratégia vencedora; 
- possibilidade de descrição: capacidade de comunicar o procedimento seguido e da 
maneira de atuar;  
- estratégia utilizada: capacidade de comparar com as previsões ou hipóteses 
(BRASIL, 1998, p. 48). 
 

E é na perspectiva sociointeracionista de Vygostsky que o Apoio Escolar está organizado 
e é desenvolvido na Escola Padre Arlindo, compreendendo que o uso de jogos e curiosidades 
no ensino da Matemática tem o objetivo de propiciar que os pré-adolescentes desenvolvam o 
prazer em aprender esta disciplina. Assim, a aprendizagem através de jogos, como dominó, 
memória, trilhas e outros permite que o aluno faça da aprendizagem um processo interessante 
e até divertido.  

3. ATIVIDADES EXPERIENCIADAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA 

Após diagnóstico e reunião com os professores das turmas, o trabalho pedagógico com os 
sétimos anos foi voltado para a aprendizagem das quatro operações fundamentais com 
números naturais. Os conteúdos matemáticos foram trabalhados de forma lúdica e prazerosa, 
para que as dificuldades fossem superadas, despertando o interesse e o gosto pela Matemática: 
Dentre as atividades desenvolvidas, obteve-se êxito no processo ensino-aprendizagem com 
vários jogos, que seguem. 

3.1. Trilha Matemática: um passeio pelos números naturais 

Este jogo foi adaptado a partir de tabuleiros existentes no LEM. É um jogo de 
treinamento, onde o aluno deve demonstrar seus conhecimentos sobre as operações 
fundamentais. Foi elaborado com o objetivo de diagnosticar quais as dificuldades que os 
alunos têm nestas operações. 

                                
Imagem 1 – Trilha matemática 1                                         Imagem 2 – Trilha matemática 2 

3.2. Bingo Matemático: qual a multiplicação? 

Este jogo foi adaptado a partir de um bingo de multiplicação existente no LEM. É um 
jogo de aprofundamento, para auxiliar o aluno na aprendizagem da tabuada da multiplicação. 
Foi elaborado a partir do diagnóstico de falta de domínio nos cálculos da tabuada da 
multiplicação. 
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Imagem 3 – Bingo 1                                                       Imagem 4 – Bingo 2 

3.3. Quebra-cabeça: caixinha de problemas 

É um jogo de construção, para auxiliar o aluno na aprendizagem do processo de resolução 
de problemas envolvendo as quatro operações. São três caixas enumeradas (1 a 3). Cada caixa 
contém cartas com trechos de um problema: caixa 1 – introdução; caixa 2 – informações 
necessárias; caixa 3 questionamento. Ainda, havia dois tipos de cartas: as que se referiam a 
quantidade (valor) gasto e as de quantidade total. Em duplas, os alunos deviam construir e 
depois resolver seus problemas. 

                                     
Imagem 5:  Equipe 1                                                                   Imagem 6: Equipe 2 

3.4. Mapa: caminhos da multiplicação 

É um jogo de aprofundamento, para a aprendizagem da tabuada da multiplicação. Há o 
“mapa” de multiplicações onde, a partir de um ponto central, saem várias “estradas” contendo 
diferentes tabuadas. Algumas multiplicações estavam ligadas por “pontes” (tabuadas que 
resultavam no mesmo produto se ligavam:4x6=24=8x3). As tabuadas consecutivas (4x5=20 e 
4x6=24) eram conectadas por túneis.Os alunos realizavam as multiplicações, e iam anotando 
os resultados no mapa. E, ao lado das multiplicações havia dobraduras onde os alunos 
escreviam uma mesma tabuada de maneira diferente, usando agrupamento: 3x2 = 3 grupos 
com 2 elementos cada ou 2 grupos com 3 elementos cada. 

                               
Imagem 7: O mapa                                                            Imagem 8: O jogo 

3.5. Quem resolve primeiro? 

É um jogo de aprofundamento, para a aprendizagem do algoritmo da multiplicação. Cada 
aluno sorteava 4 cartões multiplicativos que estavam dentro de uma caixa. Em uma folha cada 
um resolvia suas 4 multiplicações.Ao final do tempo estipulado, as mesmas multiplicações 
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eram sorteadas na forma de bingo. O aluno que tinha a multiplicação sorteada ia ao quadro 
resolvê-la.  

                       
Imagem 9: Resolução individual                                    Imagem 10: Resolução no quadro 

3.6. Xadrez Chinês adaptado 

É um jogo de estratégia que foi adaptado envolvendo cálculos de multiplicação e divisão. 
Para avançar os peões, o aluno precisava resolver um algoritmo corretamente. E todo cálculo 
executado, devia ser registrado 

                            
Imagem 11: Xadrez Chinês                                                 Imagem 12: Jogando xadrez 

3.7. Trilha matemática: grupos de grupos 

É um jogo de treinamento, onde o aluno deve demonstrar seus conhecimentos sobre 
multiplicação e divisão. As casas do tabuleiro têm cores diferentes porque a cada cor 
corresponde um tipo de cálculo a ser resolvido pelo aluno.E só pode avançar mediante a 
correção do cálculo efetuado. 

                    
Imagem 13: TrilhaGrupos de Grupos                                            Imagem 14: Jogando a trilha 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como o subprojeto está em curso, ainda não é possível trazer dados conclusivos sobre a 
efetiva contribuição deste à escola parceira. Os resultados parciais, aferidos através da 
observação direta das atividades de apoio escolar são: 

- para os bolsistas, o programa PIBID tem-se constituído numa alternativa para a 
melhoria na sua formação inicial ao possibilitar a vivência escolar, a prática docente; 

- todos têm participado com interesse, motivação e comprometimento; 
- até agosto foi possível observar a aprendizagem da adição, subtração e multiplicação; 
- a superação destas dificuldades tem refletido, segundo os professores regentes, na melhoria dos 

desempenhos destes alunos em sala de aula.  
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Todavia, há muito trabalho pela frente, pois a aprendizagem da divisão ainda não está 
consolidada. E este tem sido o foco do trabalho neste segundo semestre de 2014. 
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Resumo: O presente trabalho objetiva relatar a concepção de alunos sobre a prática docente de 
estagiários de Matemática. Em consequência da participação no subprojeto Matemática do PIBID, 
quando em situação de estágio, também assumiu-se a pesquisa como princípio educativo. Assim, este 
relato decorre da prática docente reflexiva com os dados coletados, no primeiro semestre de 2014, 
com os alunos no Estágio de Prática Pedagógica III, do curso de Licenciatura em Matemática do 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Campo Novo do 
Parecis. Estagiou-se em duas turmas do 2º ano do Ensino Médio, de uma escola da rede estadual. 
Antes de iniciar o estágio, aplicou-se um questionário para investigar quais as concepções dos alunos 
sobre o ensino de matemática, suas facilidades e dificuldades e sobre o ensino realizado por 
estagiários. Após análise destes dados é que o estágio teve início e ao findá-lo, um novo questionário 
foi aplicado às turmas, para avaliar suas percepções sobre sua aprendizagem e a prática docente da 
estagiária. A experiência de garantir a participação e a voz dos alunos sobre a prática docente 
vivenciada gerou imenso aprendizado, possibilitando a reflexão. Com essa vivência, foi possível 
perceber que ser professor não é uma tarefa tão simples, requer bastante determinação e estudo, que 
os alunos pensam diferente e têm formas de aprendizagem diversas. E por isso, a autoavaliação e a 
avaliação dos alunos sobre a prática são muito importantes no processo de aprendizagem do 
constituir-se docente. 
 
Palavras-chave: Estágio supervisionado, Formação inicial, Prática reflexiva 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

A prática docente no estágio supervisionado é momento privilegiado para o licenciando 
estabelecer relações entre a teoria estudada ao longo do curso e o contexto real de uma sala de 
aula. É quando se defronta com o desafio de unir prática e teoria.  

Pimenta (2009) pontua que a formação inicial só pode se dar a partir da aquisição da 
experiência dos formados, ao tomarem a prática existente como referência para sua formação 
e aprenderem a refletir sobre ela. 

A primeira situação experienciada foi através do PIBID, no período de 2012-2013. Sabe-
se que o estudo da experiência é potencial para elevar a qualidade da prática escolar e, por 
conseguinte, a qualidade da teoria. É o entendimento da dependência da teoria em relação à 

1005 



 

 

prática, já que esta lhe é anterior. É o estudo e a investigação sistemática da própria prática  
com a contribuição da teoria, conforme elucida Pimenta (1996). 

E, em consequência da participação no subprojeto Matemática do PIBID, quando em 
situação de estágio, também assumiu-se a pesquisa como princípio educativo, buscando 
conhecer diretamente e por meio de coleta de dados  a realidade escolar.  

Nóvoa (1992), ao propor a formação crítico-reflexiva, apresenta-a como aquela que 
fornece aos professores os meios para um pensamento autônomo e que facilite o processo de 
formação autoparticipada. E esta formação docente depende de três processos: 
desenvolvimento pessoal, profissional e organizacional. O processo de desenvolvimento 
pessoal implica valorizar o trabalho crítico-reflexivo sobre as práticas realizadas e sobre as 
experiências que compartilha. E é nesta perspectiva que esta vivência de estágio foi analisada. 

Por isto, as reflexões deste trabalho objetivam relatar a concepção de alunos sobre a 
presença de estagiários na disciplina de matemática e que relevância estas concepções tiveram 
para a estagiária, no decorrer do seu estágio.  

 
2. O ESTÁGIO SUPERVISIONADO DA LICENCIATURA EM MATEMÁTICA 

DO IFMT - CAMPUS CAMPO NOVO DO PARECIS 
 
O estágio curricular supervisionado é elemento constituinte do currículo do curso, regido nos 

termos da lei. É definido como um processo de aprendizagem profissional que deve integrar o 
conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula à prática profissional e o estimular ao 
reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em situações reais de vida e trabalho. 

O estágio supervisionado, de natureza obrigatória, está articulado, na matriz curricular, através 
das disciplinas: Estágio de Prática Pedagógica 1 (EPP 1), Estágio de Prática Pedagógica 2 (EPP 2), 
Estágio de Prática Pedagógica 3 (EPP 3) e Estágio de Prática Pedagógica 4 (EPP 4). 

A cada semestre, são 50 horas de estágio nas escolas públicas do município. Todavia, as 
atividades desenvolvidas são específicas e diversas. Em EPP 1, há observação e monitoria em turmas 
dos anos finais do Ensino Fundamental; e, como continuação, em EPP 2, há o efetivo exercício de 
docência nestas mesmas turmas. Já em EPP 3, é realizada monitoria e docência em turmas do Ensino 
Médio. E, em EPP 4, a monitoria e a docência ocorrem nas diferentes modalidades de ensino: 
educação profissional, de jovens e adultos, especial ou indígena. 

Neste contexto, socializa-se as reflexões decorrentes da vivência em EPP 3, no primeiro semestre 
de 2014, em duas turmas de 2º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Madre Tarcila, em Campo 
Novo do Parecis/MT. 

 

3. A PESQUISA 

Antes de iniciar o estágio no Ensino Médio, aplicou-se um questionário para investigar 
quais as concepções dos alunos sobre o ensino de matemática, suas facilidades e dificuldades 
com esta disciplina e o ensino realizado por estagiários. 

A turma A era composta por 30 alunos adolescentes. Já a turma B, era composta por 33 
alunos. Todos responderam os questionários (inicial e final). 

A visão que eles apresentaram sobre o ensino de matemática foi positiva, afirmaram 
gostar da disciplina e da professora regente. Os alunos pediram mais tempo de aula para a 
matéria, e acham que a matemática é essencial para a formação do raciocínio e para suas 
vidas. A turma B possui um grande número de alunos com dependência nesta disciplina (12 
alunos). 

Quando questionados sobre como melhor aprendem Matemática, a forma mais citada foi 
quando o professor fala.  Observe o Gráfico 1: 

 
Gráfico 1 ± Melhor forma de aprendizagem da Matemática 
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Isto fez refletir sobre a necessidade de adequar a fala e as explicações para melhor 

propiciar a aprendizagem deles. As sugestões que deram para melhorar o ensino e sua 
aprendizagem nas aulas de matemática foram: mais exemplos, mais exercícios, mais 
explicação, aumentar o tempo das aulas, exercícios mais interessantes, mais colaboração da 
turma, jogos de raciocínio lógico, promover gincanas.  

A partir daí, foi questionado sobre a inserção de estagiários na disciplina de Matemática. 
Ao poderem expressar sua opinião afetiva, quanto a gostar ou não de estagiários, os dados 
foram significativos, denotando que as experiências com outros estagiários não foi tão 
exitosa, conforme Gráfico 2: 

 
Gráfico 2 ± Apreciação quanto à presença de estagiários de Matemática  

 
Como a questão solicitava justificativa, a maioria que aprova a presença de estagiários 

justificou que era porque com eles tinham expectativas de novos aprendizados, ter outro perfil 
de professor, vivenciarem outra forma de ensinar, conKHFHUHP�QRYRV�³SURIHVVRUHV´�TXH�ORJR�
estarão atuando na profissão. Mas os que responderam não, argumentaram que os estagiários 
não explicavam bem, que a explicação era diferente da professora e seus rendimentos sempre 
caiam. 

Após análise destes dados é que o estágio teve início, buscando atender às expectativas 
dos alunos, com o cuidado pedagógico de realizar um trabalho diferenciado, específico a cada 
turma. 

Quanto à metodologia, adotei aulas expositivas, com muita resolução de exercícios, 
enfatizando os procedimentos matemáticos. Mas, com constante espaço de diálogo, 
provocando a participação dos alunos. Nas aulas adotei um relacionamento cordial, com 
domínio do conteúdo, que era apresentado de forma com que as dificuldades estivessem em 
uma sequência tentei motivar os alunos, perguntando ou valorizando suas dúvidas, 
preocupando-se com a aprendizagem - sabia se o aluno tinha a capacidade para aprender o 
que estava ensinando e resolvia exercícios adequados ao nível da turma. Na turma B, para ter 
uma maior interação levei um dia jogos de raciocínios lógicos, onde percebi grande interesse 
e motivação dos alunos que adoraram a aula e a experiência com uma matemática diferente da 
rotina da sala. Quanto à forma de avaliação, com uso de provas, tarefas e trabalhos. A 
professora regente auxiliou na elaboração dos instrumentos. 
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E, ao findar o estágio, um novo questionário foi aplicado à turma, para avaliar suas 
percepções sobre prática docente da estagiária e sua aprendizagem. 

Sobre a prática docente da estagiária, eles avaliaram positivamente, elogiando meu 
trabalho e enfatizando que conseguiram entender a matéria e minha explicação. Eles também 
afirmaram que contribui com seu rendimento deles. É claro que também houve crítica e 
insatisfação de alguns alunos pela minha explicação e perfil (muito jovem).  Percebi que os 
alunos gostaram da minha prática e a forma como houve interação com eles, ressaltaram a 
grande ajuda com o reforço, mas também deixaram sugestões para melhoria da minha postura 
como ser mais rígida e autoritária, melhorar minha explicação, adequar os tempos das 
avaliações  e sem duvida que seria uma grande profissional.  

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
O estágio, de docência no Ensino Médio, exigiu o emprego tanto dos conceitos teóricos 

quanto os práticos estudados no curso, na busca de uma prática docente crítica e reflexiva. 
Proporcionou uma vivência no cotidiano escolar, conhecendo a realidade da sala de aula. 

 Ocorreram dificuldades no processo de ensino, como: transposição didática, encontrar 
alternativas metodológicas diferentes, necessidade de maior tempo de preparo e estudo dos 
conteúdos. E isto foi ratificado pelos alunos, na avaliação final, ao sugerirem melhoria na 
forma de explicar e de abordar os conteúdos.  

Mas, também houve aprendizados e avanços. Em comparação com outras experiências 
com estagiários, a turma avaliou que desta vez os conteúdos foram bem explicados, 
respeitando o ritmo deles. Como conquista, cabe destacar que a experiência de garantir a 
participação e a voz dos alunos sobre a prática docente vivenciada no estágio gerou imenso 
aprendizado, possibilitando a prática reflexiva. 

Ser professor não é uma tarefa tão simples e requer bastante determinação e estudo. Nem 
sempre agradamos a todos, os alunos pensam diferente, tem formas de aprendizagem 
diversas. É necessária a reflexão, a autoavaliação, conhecer o perfil da turma, o que poderia 
ter feito diferente, o que faltou, e, sem dúvida, ouvir mais os alunos. Neste sentido, a 
avaliação dos alunos sobre a nossa prática é muito importante no processo de aprendizagem 
do fazer docente.  

No estágio ainda não se tem definida a prática profissional a ser seguida, é época de 
aprendizado e de escolhas. E a vivência deste estágio foi profícua: superação de dificuldades, 
maior dedicação e estudo, aprender a adequar o planejamento ao perfil da turma e maior 
compreensão da profissão escolhida e da prática docente. Espera-se, pois, com muita 
expectativa o próximo estágio. 
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Resumo:! O presente trabalho visa socializar o processo de formação inicial vivenciado na 
Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
– Campus Campo Novo do Parecis e sua pertinência à decisão pessoal de assumir o ofício docente. 
Foi objeto de análise as experiências advindas dos estágios supervisionados e da participação em 
projetos de iniciação à docência, extensão e monitoria. A análise tem como referência teórica a 
construção dos saberes docentes categorizados por Selma Pimenta. Em diferentes contextos, todos 
contribuíram no processo de construção da identidade docente. As experiências e, ao longo delas, a 
reflexão sobre a própria prática, evidenciando seus principais desafios, superações e aprendizagens 
foram significativas no processo de ver-se e assumir-se professora. E agora, em fase de conclusão do 
curso de graduação, o ofício docente é o espaço profissional escolhido a seguir. 

 
Palavras-chave: Formação inicial, Saberes docentes, Identidade docente 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso Campus Campo Novo do Parecis  (IFMT/CNP), comprometido 
com a oferta de uma formação inicial sólida, tem possibilitado aos seus acadêmicos espaços 
formativos para a prática docente como: estágios, oficinas pedagógicas, projetos de pesquisa e 
de extensão.  

Segundo Pimenta (2009), a mobilização dos saberes da docência é um passo importante 
para mediar o processo de construção da identidade profissional dos professores. Ela divide-
os em três saberes: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – os da formação 
específica (matemática, história, etc.) e os saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que 
viabilizam a ação do ensinar.  

A autora afirma que os licenciandos podem adquirir saberes sobre a educação e sobre a 
pedagogia, mas não estarão aptos a falar de saberes pedagógicos se não praticarem, haja visto 
que estes advêm da prática. E as práticas docentes são, de fato, ricas em possibilidades para 
constituição da teoria, pois há: problematização, intencionalidade na busca de soluções, 
experimentação metodológica e socialização dos resultados. 
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É a partir desta categorização que este texto foi estruturado, propondo-se a refletir sobre 
como minha participação nos projetos de incentivo a docência foram fundamentais para 
despertarem e fomentarem meu desejo de atuar na docência, de assumir efetivamente esta 
profissão, para o meu processo de identificação profissional. 

 
2. OS  ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS 
 

 O estágio curricular supervisionado constitui-se num processo de aprendizagem 
profissional que deve integrar o conhecimento adquirido pelo aluno em sala de aula à prática 
profissional e estimulá-lo ao reconhecimento de habilidades e competências adquiridas em 
situações reais de vida e trabalho. 

O estágio supervisionado, de natureza obrigatória, está articulado, na matriz curricular, 
através das disciplinas: Estágio de Prática Pedagógica 1 (EPP 1), Estágio de Prática 
Pedagógica 2 (EPP 2), Estágio de Prática Pedagógica 3 (EPP 3) e Estágio de Prática 
Pedagógica 4 (EPP 4). 

Neste contexto, já finalizei a disciplina de EPP3, onde várias situações ocorreram como 
dificuldades, superações e principalmente a incerteza da área de atuação. 

Os estágios têm proporcionado a vivência na realidade escolar, com salas super-lotadas, 
professores sem planejamento, aulas exclusivamente expositivas e totalmente tecnicistas e o 
grande questionamento: será que consigo para ser professora?  

Em EPP1, tive um grande medo ao me deparar com a realidade escolar. Porém, fui me 
aperfeiçoando e aprendendo a gostar de ensinar. No começo tive grandes dificuldades em 
transpor o conhecimento, em interagir com os alunos, no domínio dos conceitos matemáticos. 

Já em EPP2, foi realizada minha primeira docência no ensino fundamental. Foi um 
período singular de minha formação, onde tive grande apreço em querer me tornar professora. 
Foi neste estágio que percebi que a educação escolar não era o sonho que eu imaginava. 
Aprendi que os professores têm um calendário escolar que deve ser seguido, um currículo a 
seguir e turmas nem sempre tão interessadas em aprender. 

Em EPP3, tive a experiência com ensino médio. Depois dela, pude pensar sobre minha 
identificação e preferência por atuar no ensino fundamental. 

Nos estágios, todos os saberes são postos em interação. Mas, considero que, em minhas 
experiências, os saberes experienciais e os pedagógicos foram preponderantes. Poder conviver 
no cotidiano escolar, vivenciar a rotina de um professor e os desafios didático-pedagógicos 
possibilitaram-me refletir sobre o ser professor e despertaram o apreço a seguir a profissão. 

 

3. O PROJETO PIBID 

O PIBID é uma iniciativa governamental para o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de professores para a educação básica, através da inserção dos estudantes no 
contexto das escolas públicas desde o início da sua formação acadêmica para que 
desenvolvam atividades didático-pedagógicas. 

O subprojeto no IFMT-CNP vigente está organizado em três grupos, de acordo com a 
área das ações desenvolvidas: na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, um 
grupo desenvolve ações são com docentes e alunos dos anos finais do Ensino Fundamental; 
no IFMT, um grupo, outro, age junto aos alunos e docente do curso de nível médio, o Técnico 
Integrado em Comércio, na modalidade  PROEJA. 

Tenho a oportunidade de trabalhar com duas áreas distintas: Ensino Fundamental e 
Ensino Médio profissionalizante.  

Na E. E. Pe.Arlindo, semanalmente, atende-se os alunos que possuem déficits de 
aprendizado matemático, no contraturno. Lá, tive a oportunidade de apresentar uma 
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matemática mais divertida, lúdica, prazerosa, para despertar nos alunos o gosto pela disciplina 
e superarem suas dificuldades. Para isto, foram vários momentos de estudo e de discussão no 
grupo a fim de oferecer caminhos variados para construção dos conhecimentos matemáticos. 
Pude vivenciar a realidade de que há alunos que precisam de atendimento especial, 
diferenciado para aprenderem matemática. 

Já no Ensino Médio, tenho atuado nas turmas de 1º ano do Técnico em Agropecuária, 
com ações de observação, monitoria nas aulas de matemática. E, também, no contraturno, 
com a intervenção pedagógica junto aos alunos que apresentam dificuldades no aprendizado 
da matemática. 

Estas ações provocaram uma revisão  de meus conceitos sobre ente nível de ensino. 
Como no EPP 3, a prática docente não foi tão exitosa, senti-me mais confortável e interessada 
em atuar somente no Ensino Fundamental. Mas, agora, percebi que estou gostando de 
trabalhar com os alunos do Ensino médio também. 

Após um ano de participação no PIBID, percebo-me com uma visão mais ampla sobre 
como despertar o interesse dos alunos, com a coragem de adotar novos métodos de ensino, 
com o desejo de ensinar os alunos de forma diferenciada e atrativa, com a adoção de uma 
postura reflexiva. 

E ainda, cabe destacar outras aprendizagens possibilitadas pelo subprojeto: elaboração de 
planos de aula, planejamento coletivo, melhoria na escrita de relatórios e produções textuais, 
interação com professores já formados, participações em eventos de educação matemática.  

O saber experiencial e pedagógico decorrente do PIBID, não provém da instituição de 
formação nem do currículo formal do curso, mas sim adquiridos dentro da prática da 
profissão docente. Este subprojeto, que enfatiza o ensino, iniciando-nos na docência mas de 
forma extensionista e tendo a pesquisa como princípio formativo, tem sido vital em meu 
processo de construção da identidade docente. 

 
4. O PROJETO DE EXTENSÃO OBMEP 
 
O “Projeto OBMEP” na Escola Municipal Quatro de Julho é ofertado aos seus melhores 

alunos. É  um atendimento especial, focado na preparação para as olimpíadas de matemática.. 
Neste projeto, que conta com a parceria do IFMT/CNP, atuei com os alunos da primeira 

fase - 6° e 7° anos do ensino fundamental. Nessas aulas, semanalmente, são oferecidos 
materiais e apoio escolar, até o dia da prova da OBMEP. Trabalhamos com questões 
anteriores da OBMEP e com algumas atividades de raciocínio lógico.  Trabalhando 
somente com os melhores alunos tive grande frustração. Eles sabiam e faziam as contas por 
métodos inclusive desconhecidos por mim. Tive que me preparar bem mais. Surpreendia-me a 
rapidez e agilidade dos alunos ao trabalharem com as questões que às vezes eu sofria para 
resolver.  

A prática docente com os melhores alunos foi um grande desafio, pois nos preocupamos 
tanto em ensinar aqueles que possuem muita dificuldade que nos esquecemos de incentivar os 
alunos que possuem facilidade com a matéria.   

Aqui, em comparação com o PIBID, exigiu bem mais de mim o domínio dos saberes 
específicos: a cada questão que eu fazia, tinha que ver outras possibilidades de resolução, 
pensar em maneiras mais fáceis para compreensão dos alunos, sem falar na incerteza quanto 
alguns métodos de resoluções abordados pelos alunos. 

 
5. MONITORIA EM CONTEXTO DE EDUCAÇÃO ESPECIAL 
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 Outra possibilidade formativa que vivenciei foi a monitoria à uma aluna surda, acadêmica 
do 1° semestre de Licenciatura em Matemática, no ano de 2014, buscando auxiliá-la na 
aprendizagem e também para evitar sua evasão. 
 A coordenação do curso elaborou o projeto de monitoria para atender a aluna e 
prontamente ofereci-me para participar. Atendia a aluna, no contraturno, semanalmente, nem 
sempre com a presença da intérprete. Comecei revendo os conceitos matemáticos básicos que 
a aluna não dominava, pela sua formação acelerada via provões (não cursou regularmente 
nem o ensino fundamental nem o médio).  Para a aluna, a maior dificuldade era com os 
conceitos matemáticos, em virtude de sua frágil formação básica. Para mim, a maior 
dificuldade encontrada foi a de transpor o conhecimento matemático para sinais, 
especialmente porque em LIBRAS nem a intérprete conhecia sinais para os signos 
matemáticos que precisávamos estudar. Por fim, conseguiu aprovação em duas disciplinas 
apenas e acabou evadindo do curso. 
 Compreendo que minha formação acadêmica não foi suficiente para preparar-me à 
atuação na educação especial. Necessito de mais estudo tanto do saber específico para atura 
com surdos quanto do saber pedagógico. Mas tive grande apreço em trabalhar com essa 
modalidade de ensino e poder quebrar as barreiras do meu próprio saber, de me deparar com 
situações de não desistir da aluna, para que ela aprendesse. 

 
6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Acredito que somente exercendo a docência é que temos a melhor perspectiva e 
aprendizado da futura profissão. É a docência junto da discência. É lá que nos deparamos com 
a realidade e confrontamos as teorias. É  quando nos perguntamos: será que vai dar certo? 
Como ensinar? como devo agir? 
 A experiência de atuar em diferentes contextos, níveis e modalidades de ensino tem sido 
muito rica. A realização dos estágios e a participação nos projetos têm determinante 
influência em meu processo de construção da identidade docente: ver-me professora e não 
mais aluna, a busca da união prática-teoria no contexto real, identificar qual modalidade e/ou 
nível de ensino mais gosto. 
 Parece-me que a formação inicial que vivencio tem possibilitado mobilizar os saberes da 
docência propostos por Selma Pimenta: saberes experienciais, específicos e pedagógicos. 

. 
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Resumo: A formação de cidadãos se dá por meio da Educação envolvendo estratégias no processo de 
ensino-aprendizagem, sendo estas ferramentas que auxiliam os docentes para tal execução. O objetivo 
do trabalho foi a utilização de atividades práticas experimental no ensino de Ciências enfocando a 
área de Física, como processo facilitador de uma aprendizagem significativa. Foi desenvolvido em 
duas turmas de 9º ano do ensino fundamental de uma escola estadual do município de Jaciara-MT. 
De forma a dinamizar alguns conteúdos de Ciências relacionados a Física, foram realizadas aulas 
com atividades práticas enfocando o conteúdo calor e temperatura. Nas aulas, trabalhou-se na forma 
dialogada com demonstrações práticas, com materiais simples e de baixo custo. Na sequencia, foram 
distribuídos roteiros de atividades práticas aos alunos para que os mesmos realizem e explanem sobre 
o assunto aos demais colegas. Finalizou-se com a aplicação de um questionário, avaliando os 
conhecimentos adquiridos durante todo o processo. Compreendeu-se que com a aplicação de uma 
nova metodologia nas aulas de Ciências, auxilia no processo de ensino aprendizagem de forma 
positiva, pois faz com que os alunos interajam e se descontraiam colocando a mente em 
funcionamento para obter novos conhecimentos, sem contar no fato de que esse tipo de recurso 
integra o aluno com o professor. Ressaltando que nem sempre este método é eficaz, pois depende do 
interesse do aluno em querer aprender. 
 
Palavras-chave: Ensino de Ciências, calor e temperatura e aprendizagem significativa. 
 
 

INTRODUÇÃO 

A formação de cidadãos se dá por meio da educação envolvendo estratégias no processo 
de ensino-aprendizagem, sendo estas ferramentas que auxiliam os docentes para tal execução.  
Além disso, é necessário o desenvolvimento de competências e habilidades para a formação 
dos sujeitos que posteriormente atuarão de forma autônoma e crítica na sociedade (BRASIL, 
1998). 

Nos últimos anos o ensino vem passando por modificações com relação à didática dos 
professores, que antes era dominado pelo método tradicional, porém esta didática destacou o 
professor responsável pelo ensino, através do domínio de seus conhecimentos. Entretanto, 
houve maiores exigências no ensino de Ciências Naturais, provocando a alteração da didática, 
haja vista que o aluno tornou-VH�³VXMHLWR´�GD�SUySULD�DSUHQGL]DJHP� 
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O professor de Ciências Naturais assume a postura de orientador para contribuir com uma 
diversidade de possibilidades de ensino-aprendizagem aos alunos. Tem-se a convicção de que 
para aprender a construir conhecimento é preciso oferecer aos alunos situações em que 
possam refletir, fazer novas descobertas, formular perguntas, discordar, elaborar possíveis 
respostas, entre outros (AUSUBEL, 2003; FREIRE, 2011; ESPINOZA, 2010; MOREIRA, 
2010; SOUZA e BARROS, 2012). 

Nessa perspectiva, uma alternativa proposta é a utilização de atividades práticas no 
ensino de Ciências enfocando a física como meio facilitador no processo de ensino-
aprendizagem colaborando para a formação plena destes cidadãos, visto que alguns alunos 
apresentam uma desmotivação em aprender a Física, devido à mesma estar voltada a cálculos 
matemáticos, muitas vezes sem a preocupação de relacionar os conceitos com o cotidiano, 
podendo gerar dificuldades e resistência nos alunos desde o primeiro contato com a disciplina, 
tornando uma aprendizagem mecânica (SOUZA e BARROS, 2012). 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

Esta pesquisa insere nas abordagens quantitativa e qualitativa, os dados quantitativos irão 
colaborar para pressupor os qualitativos, através de uma análise compreensiva interpretativa 
dos números obtidos, levando em consideração o processo de desenvolvimento do trabalho. 

As atividades foram realizadas na Escola Estadual Prefeito Arthur Ramos, situada à Rua 
Moema, nº1079, Bairro: Centro, município de Jaciara - Mato Grosso, com alunos de duas 
turmas do 9º ano do ensino fundamental do período matutino. 

Foi realizada uma aula teórica com demonstrações práticas sobre o conteúdo calor e 
temperatura, abordando e explicando situações vivenciadas no cotidiano dos alunos. Em outra 
aula, foram distribuídos roteiros de práticas relacionadas ao assunto, bem como os materiais 
de baixo custo, para que os alunos realizassem as práticas e explicassem aos colegas de sala.  

Os alunos foram investigados por meio de questionário e durante todo o processo de 
ensino aprendizagem, através de participação e desenvolvimento das atividades propostas 
como as práticas experimentais. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Durante a aula teórica sobre calor e temperatura foram feitas algumas indagações com 
intuito de levar os alunos a relacionar os seus conhecimentos prévios com o conteúdo que iria 
ser trabalhado. Freire (2011), aborda que deve-se criar possibilidades para a produção ou a 
construção do saber. E no decorrer de toda a aula foram realizadas varias demonstrações 
práticas para facilitar a aprendizagem do conteúdo abordado, porém tais demonstrações não 
foram o suficiente para fixar a atenção da maioria dos alunos, estes ficaram dispersos, alguns 
mais agitados e outros ficaram mexendo no celular, somente um pequeno grupo 
demonstraram interesse e curiosidade pelo conteúdo abordado. 

Foi proposto trocar a forma de abordar os conteúdos, colocando os alunos para 
desenvolver e explicar os experimentos. Dessa forma, os alunos deixaram de serem meros 
receptivos de conhecimento, abandonando a passividade e tornando-se sujeitos da 
aprendizagem. 

Utilizou-se um roteiro para auxiliar os alunos durante a elaboração da atividade prática 
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experimental e explicação para os demais colegas, porém foram indagados para não ficarem 
presos somente ao roteiro, procurou-se explorar a capacidade de raciocínio para as possíveis 
explicações. 

Os materiais dos experimentos foram disponibilizados aos alunos, tais como latas de 
refrigerante cortadas e furadas, de maneira a evitar acidentes. Desta forma, demonstrou-se que 
para realizar uma aula prática e atrativa não é necessário somente de materiais sofisticados 
como reportado por alguns autores da literatura (BORGES, 2002). 

Nas elaborações das atividades práticas experimentais, percebeu que uma pequena parte 
dos alunos participou de forma ativa, se preocupando em realizar o pré-teste e 
compreendendo o funcionamento do experimento que continha em seu roteiro. Percebeu que 
estes alunos apresentaram curiosidade, interesse e questionamento em relação às demais 
práticas experimentais desenvolvidas pelos colegas. 

Aplicou-se outro questionário e verificou-se que quando se trata da prática os alunos 
conseguiram responder, porém quando questionados sobre os conceitos científicos, notou-se 
dificuldade. 

Pelos resultados apresentados nos questionários, destacou-se que as atividades práticas 
experimentais, e principalmente a associação do conteúdo com os termos utilizados por todos 
no cotidiano (MARQUES e ARAÚJO, 2010; SOUZA e BARROS, 2012), serviram para 
estabelecer aprendizagem significativa, onde se percebe que grande parte dos alunos 
responderam corretamente os questionamentos abordados após a intervenção. 

Como abordado por Ausubel (2003), existe certas condições para que ocorra a 
aprendizagem significativa, e para isso acontecer é preciso do papel do professor como 
mediador desse processo, sabendo utilizar de recursos que possa fazer a interação dos 
conteúdos com vivencia de mundo dos alunos. Além disso, é primordial que haja interesse 
dos alunos em querer aprender e fazer que sua aprendizagem seja significativa. Pois sem esses 
dois fatores o que era para ser significativa acaba tornando-se uma aprendizagem mecânica. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A proposta realizada não obteve o resultado esperado, encontrou-se algumas 
dificuldades em trabalhar tanto teoria como prática experimental com alunos que não 
apresentaram interesse em aprender.  
 Mesmo frente a esses resultados deve ser ressaltado que é preciso um ensino de 
Ciências com atividades diferenciadas, evitar um ensino monótono, aproximar a teoria com o 
cotidiano através de demonstrações e práticas experimentais, ainda utilizar outras ferramentas 
metodológicas  para proporcionar o conhecimento de maneira atrativa. 
 O grupo de alunos que demonstraram interesse em aprender e participação durante 
todo o desenvolvimento do trabalho, obteve-se os resultados esperados. Entretanto, para que 
ocorra uma aprendizagem significativa é preciso de dois fatores, primeiro que o aluno tenha a 
vontade, o interesse de aprender, e a segunda onde o professor busque estratégias para 
facilitar o ensino e aprendizagem. Paralelamente foram encontrados alunos desinteressados e 
indisciplinados, onde é impossível o professor ensinar quem não quer aprender, fazendo com 
que o profissional seja desestimulado e desvalorizado. 
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de uma intervenção em sala de aula das turmas 

de 9º ano A e 9º ano B, da Escola Municipal Professora Maria Villany Delmondes, no município de 

Jaciara-MT, realizada pelos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência 

(PIBID), do Sub-Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Por meio de uma aula 

prática pode demonstrar como ocorre a transformação de energia química em energia elétrica 

utilizando-se de experimento simples e com materiais de fácil acesso para os alunos. Nesta aula pode 

observar que é possível utilizar-se de aulas práticas diferenciadas para promover a interação e a 

participação dos alunos, bem como ajudar na fixação e desenvolvimento do conhecimento. 

Palavras-Chaves: Transformação, Experimento, Conhecimento 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

Muitas vezes, o professor se depara com alunos acomodados em apenas copiar o que o 

professor transmite e acabam por limitar os seus conhecimentos. Por meio de uma aula prática 

procurou-se desenvolver o conhecimento dos alunos nas aulas de químicas, além de 
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demonstrar através de experimento como ocorre a transformação de energia química em 

energia elétrica.  

É frequente ouvir que os alunos não estão interessados na ciência e que não se 

preocupam em estudar. Para 3R]R�H�&UHVSR���������³D�PRWLYDomR�p�XP�GRV�SUREOemas mais 

graves do aprendizado em quase todas as áreas, QmR� DSHQDV� HP� FLrQFLDV´�� Baseado nisto, 

trabalhar a prática com os alunos, utilizando de experimento simples e que seja de fácil 

aquisição se torna uma ferramenta de motivação, uma vez que se torna possível ajudar a 

compreender o assunto que está sendo trabalhado, além de fazer uma ponte de ligação com o 

cotidiano dos mesmos, tornando assim, o que antes era distante em algo mais próximo e 

concreto aos alunos. 

Para desenvolver uma atividade prática que viesse a envolver todos os alunos, 

utilizou-se do experimento da transformação de energia química em energia elétrica com o 

objetivo de ligar uma calculadora utilizando frutas e legumes.  

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
A Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Professora Maria 

Villany Delmondes está situada na Rua Jurucê, número 2241, Centro, Jaciara-Mato Grosso. 

Esta é mantida pela Secretaria de Educação do Município de Jaciara e atende alunos da zona 

urbana e zona rural, ofertando Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

As atividades foram aplicadas nas turmas de 9º ano A e B, com aproximadamente 50 

alunos, sendo 25 da turma A e 25 da turma B.  

Foram apresentados os conceitos sobre energia química e energia elétrica, utilizando-

se de exemplos simples e do cotidiano dos alunos, para que estes pudessem assimilar com o 

conhecimento já adquirido. Utilizando-se do experimento demonstrou-se como transformar a 

energia química, armazenada em um legume ou fruta, em energia elétrica ligando a 

calculadora. Para realizar a prática utilizou-se de uma calculadora simples, fios de cobre, dois 

parafusos de zinco, duas moedas de cobre (5 centavos) e legumes e frutas diferentes.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

A intervenção aconteceu no dia 22 de setembro de 2014, nas turmas do 9º ano A e B, 

onde a professora de Ciências apresentou os bolsistas que iriam aplicar o experimento na sala 
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de aula. Os conceitos foram apresentados aos alunos, bem como os materiais e procedimentos 

para a execução da prática. Neste primeiro momento os alunos puderam tirar suas dúvidas 

sobre o assunto e interagir com a aula.  

Solicitou-se que um dos alunos pudesse realizar o experimento enquanto os demais o 

observavam. O aluno participante ligou os fios de cobre nos parafusos e nas moedas seguindo 

as orientações dos bolsistas, logo após conectou-os aos pólos da calculadora e ao legume, 

neste primeiro momento utilizou-se uma batata cortada ao meio, de maneira que uma das 

moedas ficou ligada no pólo positivo da calculadora e o parafuso no pólo negativo e 

interligando as duas metades da batata, o outro parafuso conectado à outra moeda.  

Depois que o aluno ligou todas as partes envolvidas no experimento, demonstrou-se 

aos demais como foi conectado, interligando as moedas e os parafusos. Durante o 

experimento observou-se que todos os alunos participaram e puderam ver que a calculadora 

foi ligada demonstrando que ocorreu a transformação de energia química em energia elétrica. 

Após, a mesma calculadora foi ligada à uma maçã para demonstrar que a energia 

contida nesta fruta também é capaz de ligar a calculadora. Os alunos ficaram tão curiosos que 

testaram o experimento fazendo contas para ver se a calculadora estava realmente 

funcionando corretamente, o que foi constatado pelos mesmos. 

Observou-se ainda, que os alunos demonstraram curiosidades em querer aprender 

como é possível ligar a calculadora sem utilizar pilhas ou baterias, o que foi esclarecido pelos 

bolsistas. Por meio desta prática pode-se afirmar que a motivação dos alunos precisa ser 

trabalhada dia a dia, trazendo práticas facilitadoras de aprendizagem, como um experimento 

simples que demonstre algo que está inserido no cotidiano dos alunos e pelo qual os mesmos 

podem desenvolver, sem nenhum risco e adquirindo mais conhecimento sobre o que a 

química representa na vida destes. 

 

4. CONCLUSÃO 
Pode se concluir que muitas vezes os alunos precisam ser motivados a participar das 

aulas, uma simples ação de trazer algo ligado ao cotidiano destes pode ajudar nos conceitos 

que os alunos vão formando mediante os conteúdos apresentados. Por meio deste 

experimento, os alunos participaram ativamente da aula, puderam adquirir conhecimentos e 

tirar dúvidas sobre a matéria que estão estudando. 
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Resumo: O ensino da Biologia, quando muito preso unicamente às teorias, pode se tornar 
deveras maçante para o discente. Há anos, discute-se a importância a ultilização de 
metodologias de ensino diferenciadas, bem como a realização de atividades práticas para 
uma melhor aprendizagem dos conteúdos ministrados em sala de aula, entretanto, isso acaba 
muitas vezes esbarrando na falta de estrutura das escolas públicas e na falta de orientação 
para com os docentes. O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID) 
promove a parceria do IFMT campus Juína com a Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel 
e busca auxiliar na obtenção de tais recursos e orientar futuros professores para utilizá-las. 
O presente estudo foi obtido a partir da análise de aulas práticas de citologia, ministradas 
por bolsistas do PIBID aos estudantes do 1º Ano do Ensino Médio, colocando a ótica do 
discente em primeiro plano, na expectativa de subsidiar novas atividades semelhantes a esta. 
 
Palavras-chave: Aula prática, Metodologia de ensino, Citologia  
 
 

1. INTRODUÇÃO 
  O ensino público ainda está diretamente ligado ao ensino tradicional, com aulas 
exponenciais e com déficit de atividades práticas, tornando a aula não atrativa sob a ótica do 
discente. 
 No caso especial da disciplina de Biologia, o ensino se torna ainda mais difícil, pois há 
vários conceitos abstratos e impossíveis de se compreender sem a utilização de metodologias 
alternativas. 
 Segundo Antunes et al. (2009), as atividades lúdicas são importantes meios para a 
socialização do conhecimento em ciências e na área da saúde, e permitem aumentar a 
dimensão do conhecimento sobre esses assuntos. Nesse sentido, faz-se necessária o 
desenvolvimento de atividades práticas, bem como jogos didáticos e outras atividades lúdicas 
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que auxiliam os alunos a ligar a teoria exposta em sala de aula com o cotidiano fora do 
ambiente escolar, além de proporcionar uma maior interação entre o aluno e professor. 
 Conforme exposto por Lunetta (1991), as aulas práticas podem ajudar nesse processo de 
interação e no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que os estudantes 
aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para 
problemas complexos. Possobom et al. (2003) acredita que Além ser um local de 
aprendizagem, o laboratório é um local de desenvolvimento do  aluno como um todo. 
 Contudo, a necessidade dessas práticas acaba esbarrando na falta de estrutura ou ausência 
de laboratórios nas escolas públicas. Este fato torna parcerias como à do IFMT campus Juína 
com a Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel ferramentas de suma importância para a 
disseminação do método científico para estudantes do Ensino Médio. 
   O presente estudo é um relato de experiência de aulas práticas de citologia ministradas 
para alunos do 1º ano do Ensino Médio, buscando obter resultados semelhantes aos descritos 
por Padovan et al. (2008) verificando a ótica discente relacionada às notas obtidas a partir das 
aulas, propiciando assim um subsidio para a implantação de novas metodologias educacionais 
para o ensino de diversas áreas da biologia. 
 

2. METODOLOGIA 
O presente estudo foi obtido a partir de aulas práticas de citologia (Figura 1) com duas 

turmas (I e II) de 1º ano do Ensino Médio da Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, 
realizadas nos dias 22 e 23 de Setembro de 2014, ambas no período matutino, e com 4 horas 
de duração cada e foram realizadas no laboratório de Biologia do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso (IFMT), campus Juína. 

Durante a aula, os discentes seguiram um roteiro com atividades que abordavam a 
estrutura e o funcionamento de um microscópio,  o preparo e a observação de lâminas  células 
animais e vegetais e a realização de esboços do material observado Todos os temas explorados nas 
aulas já haviam sido discutidos em sua teoria nas aulas anteriores. 

Ao final da aula, os estudantes entregaram roteiro o que foi usado como forma de 
avaliação, valendo de 0 e 2 pontos na média final do terceiro bimestre. Após entregar a 
atividade, cada aluno respondeu um questionário sobre os graus de expectativa e satisfação 
para com a aula. Foram avaliados também a assiduidade e interesse das turmas durante a aula 
FRP�SDUHFHUHV�YDULDQWHV�GH�³$´�D�³&´��RQGH�³$´�VLJQLILFD�H[FHOHQWH��³%´�VLJQLILFD�ERP�H�³&´�
significa ruim. 

 
3          RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os resultados alcançados mostraram-se muito animadores: a maioria dos discentes (64%) 
mostrou-se surpresa com a metodologia aplicada, alegando nunca imaginar o contato entre 
eles e equipamentos laboratoriais, 95,63% dos alunos aprovaram a metodologia e afirmaram 
que suas expectativas foram alcançadas e que as práticas proporcionaram o entendimento de 
alguns pontos que ficaram vagos nas aulas teóricas. Todos os alunos desejam ter mais aulas 
práticas no decorrer do Ensino Médio. 

Observando-se os resultados das duas turmas separadamente (Tabela 1), nota-se que a 
turma que obteve maior média, apesar de ter uma média de idade menor, tem um índice de 
retenção muito maior quando comparado à outra turma, porém um índice de reprovação em 
Biologia menor. A diferença na média das duas turmas, quando comparados aos índices de 
retenção e reprovação em Biologia pode ser explicada tanto por uma afinidade com a 
disciplina, quanto com o desejo do mesmo em prosseguir para a próxima série. 
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Figura 1: Alunos realizando práticas de citologia 

 
Tabela 1: Comparação das médias das turmas com demais índices apurados. 

Turma Média Índice de 
Retenção 
(%) 

Reprovação 
em Biologia 
(%) 

Média de 
Idade 
(Anos) 

Aceitação da 
Metodologia 
(%) 

Assiduidade 
e 
Participação 

I 1,57 27,28 18,18 15,63 100 B 
II 1,69 43,15 15,38 15,56 92,30 A 
Todas 1,63 37,50 16,66 15,54 95,83 - 

 
A turma que obteve a maior média também teve um nível maior de participação e 

assiduidade, comprovando o fato exposto por 3RVVRERP�HW�DO����������³6DEHPRV�TXH�DXOD�GH�
laboratório ideal é difícil de acontecer, pois depende de muitas pessoas (professor e alunos) e 
elas têm que estar motivadas (professor animado para aplicação das atividades e os alunos 
FRP�YRQWDGH�GH�DSUHQGHU�´� 
 

4. CONCLUSÃO 
  O ensino da Biologia no Ensino Médio necessita de atividades práticas para 
possibilitar ao educando visualizar e compreender os conceitos vistos em teorias nas salas de 
aula o que é visto em teoria nas salas de aula. 

A aplicação de atividades práticas, quando bem planejadas e ministradas por pessoas 
capacitadas e motivadas, gera uma maior participação e interesse por parte do discente, 
aumentando o entendimento do mesmo sobre o conteúdo, além de apresentá-lo à prática 
científica. 

Conclui-se, portanto que a parceria das instituições de ensino superior com escolas 
públicas por meio do PIBID é de suma importância na realização desta conexão entre o aluno 
de ensino médio e a prática científica. 
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Resumo: O segundo estágio da Licenciatura em Matemática do IFMT – Campus Campo Novo do 
Parecis suscitou a necessidade de propor situações mais interessantes e participativas para o ensino 
da matemática. Para a docência no sexto ano do ensino fundamental da Escola Estadual Padre 
Arlindo Ignácio de Oliveira, o professor regente definiu que o primeiro conteúdo a ser trabalhado na 
turma seria “números primos”. Durante o planejamento, definiu-se pelo uso do material dourado 
para a construção do conceito. E, como atividade, propôs-se uma adaptação ao Crivo de Eratóstenes. 
Assim, criou-se o experimento prático “Caça aos Números Primos”, cujo objetivo era contribuir para 
a construção do conhecimento matemático, através da identificação dos números primos existentes de 
1 a 100, de forma participativa, colaborativa e lúdica. Ela foi desenvolvida com duas turmas de sexto 
ano do ensino fundamental em sala de aula e com todos os alunos dos sextos anos participantes do 
projeto PIBID, no decorrer do mês de agosto de 2014. Durante a execução, várias foram as 
estratégias utilizadas pelos alunos. Primeiro, recorreram à tabuada da multiplicação para 
encontrarem os múltiplos. Depois, a estratégia foi o uso dos critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5. 
Em todas as turmas, as dificuldades surgiram na busca dos múltiplos de 7. Avalia-se que o 
experimento atingiu o objetivo proposto pois permitiu observar as diferentes estratégias de resolução 
que adotaram e o envolvimento dos alunos, que participaram, atentos e interessados, interagindo, 
ajudando-se, sem competição nem desrespeito. 
 
Palavras-chave: Estágio supervisionado, PIBID, Experimentação metodológica 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O experimento prático “Caça aos Números Primos” foi elaborado para a intervenção 
pedagógica no estágio com o 6º ano do Ensino Fundamental da Escola Estadual Padre 
Arlindo  Ignácio de Oliveira, em Campo Novo do Parecis / MT. E o estágio é componente 
curricular da Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso Campus Campo Novo do Parecis. 

Inicialmente, a atividade foi experimentada numa aula simulada, de 50 minutos, na 
licenciatura. Esta aula foi estruturada didaticamente para tratamento didático da matéria nova. 
O que, segundo Libâneo (1994, p. 183), implica numa aula onde há a preocupação com “a 
percepção dos objetos e fenômenos ligados ao tema, a formação de conceitos, o 
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desenvolvimento das capacidades cognoscitivas de observação, imaginação e de raciocínio 
dos alunos.” 

 Depois, foi realizada em duas turmas de sextos anos da Escola Estadual Padre Arlindo 
Ignácio de Oliveira. E, por fim, aplicou-se aos alunos desta escola, participantes do subprojeto 
Matemática do PIBID. 

 

2. A PROPOSIÇÃO METODOLÓGICA 
 
Caça aos Números Primos é uma adaptação do Crivo de Eratóstenes, tornando-o mais 

atrativo, prazeroso e participativo. Seu objetivo é contribuir para a construção do 
conhecimento matemático, através da identificação dos números primos existentes de 1 a 100. 

São pré-requisitos cognitivos para os alunos conseguirem desenvolver a atividade lúdica: 
* compreensão do conceito de números múltiplos; 
* operar as tabuadas de multiplicação por 2, 3, 5 e 7, por cálculo mental ou manual; * 

criatividade e iniciativa. 
A partir da análise da forma de abordagem do livro didático da turma e de consulta a 

sítios afins, decidiu-se por adotar os seguintes procedimentos metodológicos:  
1º) Compreensão do conceito de números primos, usando o material dourado: 
- experimentação em duplas, com o material dourado para construção do conceito de 

números primos; 
- registro no caderno, dos resultados encontrados; 
- reflexão com a turma sobre o que há de comum entre os resultados encontrados no 2, 3, 

5, 7, 11, 13, 17 e 19; 
- reflexão sobre a situação excepcional do número 1; 
- demonstrar que exceto o 2, 3, 5 e 7, os demais números primos não estão na tabuada da 

multiplicação. 
2º) Apresentação, explicação e execução da atividade “Caça aos Números Primos”. 

2.1. Estrutura 

O material utilizado em sua confecção foi: folhas de E.V.A; canetões permanentes, cola 
para E.V.A.; tesoura; folha sulfite e impressão colorida para as regras; contact colorido; caixa 
para guardar as peças. 

O Caça aos Números Primos é composto por um quadro grande de E.V.A, nas medidas 
(1,00 m X 1,20 m), com os números do 1 ao 100 e 75 peças de cores diferentes a serem 
dispostas sobre o quadro (como mostra a figura 1). 

 

 
Figura 1 -  Caça aos Números Primos 
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2.2. Regras 

Sob o comando do professor (ou coordenador do jogo), cada aluno deverá colaborar 
retirando um múltiplo, sendo que para múltiplos de mesmo número, deverão ser marcados 
com a mesma cor. Isto até restarem somente os números primos. 

A sequência é: 
1º) Marcar o 1 com a peça marrom, única, pela sua excepcionalidade; 
2º) Marcar todos os números maiores que 2 e múltiplos de 2 com as peças amarelas; 
3º) Marcar os múltiplos de 3, maiores que 3, com as peças vermelhas; 
4º) Marcar os múltiplos de 5, maiores que 5, com as peças laranjas; 
5º) Marcar os múltiplos de 7, maiores que 7, com as peças vinho. 
6º) Contar quantos números restaram, identificando quais são os números primos de 1 a 

100. 
  

2.3. Solução 

Sobram 25 números, os primos.  Entre 1 e 100 existem 25 números primos: 2, 3, 5, 7, 11, 
13, 17, 19, 23, 29, 31, 37,  41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 e 97.  

No quadro, ficam aparecendo apenas os números primos. Os demais estão ocultados 
pelas peças coloridas, observe os quadros 1 e 2 que seguem: 

 
Quadro 1 – Quadro com as soluções do experimento 

 
 

 
Quadro 2 – Legenda das cores das peças 

 
 Ele é divisível apenas por ele mesmo. 
 Múltiplos de 2 
 Múltiplos de 3 
 Múltiplos de 5 (no jogo, estão laranjas) 
 Múltiplos de 7 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Houve envolvimento e participação dos alunos. Foi possível observar as dificuldades e as 
aprendizagens deles. Importante também foi a interação, onde permitiram-se ser auxiliados, 
sem competição nem desrespeito.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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Durante a execução, várias foram as estratégias utilizadas pelos alunos. Primeiro, 
recorreram à tabuada da multiplicação para encontrarem os múltiplos. Depois, a estratégia foi 
o uso dos critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5. Em todas as turmas, as dificuldades surgiram 
na busca dos múltiplos de 7.  A dificuldade esteve centrada no não domínio deles da tabuada 
de multiplicação por 7. 

Avalia-se que o experimento atingiu o objetivo proposto pois permitiu observar as 
diferentes estratégias de resolução que adotaram e o envolvimento dos alunos, que 
participaram, atentos e interessados, interagindo, ajudando-se, sem competição nem 
desrespeito. 

É possível afirmar que estas vivências contribuem de forma significativa para a nossa 
formação. Ainda mais que, conforme relatório da coordenação, as intervenções realizadas 
com os alunos foram avaliadas positivamente na unidade escolar.  
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Resumo: Este  trabalho  visa socializar a experiência vivenciada pelos bolsistas do Subprojeto 
Matemática do PIBID/IFMT – Campus Campo Novo do Parecis com alunos dos sétimos anos do 
Ensino Fundamental, da Escola Estadual Padre Arlindo, no decorrer deste ano letivo (2014). 
Semanalmente, é realizado o Apoio Escolar, que consiste no atendimento, no contraturno, dos alunos 
que apresentam dificuldades na aprendizagem da matemática. Tendo a ludicidade por princípio 
metodológico, foi elaborada a atividade “Caixa dos Problemas”, com o objetivo de abordar cálculos 
de multiplicação através da criação e resolução interativa de problemas. Inicialmente, a atividade foi 
organizada para duas turmas. Em virtude dos resultados satisfatórios com sua execução, decidiu-se 
por aplicar em mais uma turma, visando confirmar a validade da atividade frente aos objetivos 
propostos. A atividade foi validade em ambas situações: superação das dificuldades procedimentais 
no algoritmo da multiplicação, interação e cooperação entre os alunos, participação, envolvimento 
na atividade, “fazendo” matemática de forma divertida e prazerosa. Para o subprojeto do PIBID esta 
experiência reafirma a pertinência de um ensino lúdico para tornar a aprendizagem mais 
significativa. 
 
Palavras-chave: Ludicidade, Resolução de problemas, Aprendizagem significativa 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Desde março de 2014, o curso de Licenciatura em Matemática, através do subprojeto 
Matemática do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência do Instituto Federal 
de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis (PIBID/IFMT-CNP) tem desenvolvido 
ações na Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira. 

A principal ação desenvolvida é o apoio escolar, que consiste no atendimento, no 
contraturno, dos alunos que apresentam dificuldades na aprendizagem da matemática. 
Participam alunos dos anos finais do Ensino Fundamental. 

Nosso grupo trabalha com três turmas de 7º ano, turmas A, C e D. Os encontros ocorrem 
nas quartas-férias, no período vespertino, no Laboratório de ensino de Matemática (LEM) da 
própria escola. 
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Vimos criando e/ou adaptando jogos e atividades para propiciar-lhes um ambiente 
interessante, desafiador, que favoreça sua aprendizagem significativa da matemática. 

Dentre as situações e materiais elaborados, decidimos por socializar a atividade que 
melhor resultado deu quanto à aprendizagem do algoritmo da multiplicação e a cooperação 
dos alunos. 

2. FUNDAMENTAÇÃO 

Quando se ouve falar de lúdico, logo vem a ideia de brincar, jogar, de interação, de 
alegria e prazer.  

Conforme afirma Santos (2000, p.57), “a  palavra  lúdico  significa brincar. Neste  
sentido  estão  incluídos  os  jogos,  brinquedos  e,  brincadeiras,  se  referindo, também a 
conduta daquele que joga, que brinca e se diverte.” 

Como a matemática ainda é vista como enfadonha, chata,  sem sentido,  para  os  alunos,  
o  adoção de atividade lúdica pelo  professor com  a  inclusão  de  problemas,  serve  como  
uma  estratégia  para  a  aprendizagem significativa dos alunos. 

Para que ocorra aprendizagem significativa, o prazer é elemento indispensável. Para uma 
aula ter características lúdicas não é necessário haver jogos ou brinquedos. A ludicidade 
depende da atitude dos alunos e do professor.  

Todas as atividades que geram uma experiência de plenitude, onde há o envolvimento por 
inteiro, com criação, alegria, imaginação, são momentos lúdicos. Momentos que possibilitam 
o encontro consigo e com o outro, ir pela imaginação e pela realidade, da descoberta a  
aprendizagem. 

Quartieri e Rehfeldt reforçam esta  ideia ao refletirem sobre o uso de jogos em sala de 
aula  

O  jogo  pode  ser  utilizado  em  várias  circunstâncias:  para  introduzir  um 
assunto  novo,  para  amadurecer  um  assunto  em  andamento  ou  para 
concluí-lo.  Não importa o momento, mas de que forma o jogo é conduzido. 
O jogo não deve ser usado apenas como jogo, ou seja, não é jogo pelo jogo, 
não que isso não seja importante, mas pode não trazer o aprendizado que  se  
espera. O jogo deve vir acompanhado de reflexões, indagações que o 
educador pode propor ao grupo de  alunos. (Quartieri e Rehfeldt, 2004, p.1) 

 

3. A ATIVIDADE: CAIXA DOS PROBLEMAS 

A atividade “Caixa dos Problemas” foi desenvolvida para intervenção pedagógica em um 
dos encontros semanais, de uma hora de duração, do subprojeto Matemática do PIBID/IFMT, 
com o 7º ano, turmas A e C, da Escola Estadual Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, em 
Campo Novo do Parecis – MT.  

Esta atividade foi elaborada com os seguintes objetivos: consolidar a aprendizagem da 
operação de multiplicação de números naturais; motivar à resolução e interpretação de 
problemas; e, vivenciar a matemática de forma divertida e prazerosa.  

Para sua elaboração, foram necessários materiais como: folhas de papel carmem, tesoura, 
canetões, caixas decoradas e folhas sulfite. 

Assim, para a atividade usam-se três caixas enumeradas (1 a 3). Nelas há problemas 
fragmentados em trechos e com dois tipos de problemas: os que se referiam à quantidade 
(valor) gasto e os que faziam menção à quantidade total. Sendo que cada tipo de problema era 
identificado. 
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São colocadas sobre a mesa as três caixas numeradas. Cada caixa contém cartas com 
trechos de problemas:  

* Caixa 1 – Introdução; 
* Caixa 2 – Informações complementares; 
* Caixa 3 – Questionamento final. 
O aluno deve retirar de cada caixa uma carta, cabendo a ele a estruturação e a 

interpretação do problema. Após estruturação, interpretação e resolução, estando correto o 
procedimento e os cálculos, marca-se um ponto para o aluno. Havendo erro, deixa de pontuar. 

Torna-se ganhador o aluno que conseguir mais pontos dentro do tempo estipulado para a 
atividade. 

Ainda, para que a atividade ficasse mais atrativa e divertida, na última caixa 
(Questionamento final) haviam cartas diferenciadas. Ao invés do “fechamento” do problema 
essas cartas continham situações de jogo, como: 

* Devolva as cartas e monte outro problema; 
* Perca 2 pontos; 
* Tire 3 pontos da outra dupla, etc.  

3.1. Execução da atividade 

No dia, estiveram 12 alunos. Em virtude do número de alunos e visando propiciar a 
cooperação, optamos em formar duplas para a execução da atividade(vide imagens 1 a ). 

Após a montagem do problema, a dupla compartilhava em voz alta a questão para que 
todos pudessem resolver e verificar a resposta dada . 

Ao final desse encontro pudemos perceber que a atividade conseguiu envolver todos os 
alunos e mantê-los interessados e participativos durante todo o tempo. 

Nossa percepção é que os objetivos foram alcançados. Na interação, vários conflitos 
quando aos procedimentos na resolução do algoritmo da multiplicação foram sanados. Houve 
o envolvimento, a participação e o interesse do grupo pela atividade, trabalhando com a 
matemática de forma prazerosa. E empenharam-se na estruturação de situações-problema, 
com leituras, interpretações, diálogos, exploração da escrita. A atividade conseguiu favorecer 
um ambiente de aprendizagem significativa para o grupo. 

 

                    
           Imagem 1 – Mesas 1                                         Imagem 2 – Mesa 2 e 3 

3.2. Exploração da Atividade 

Diante do sucesso alcançado nas turmas do 7º ano A e C, optamos em aplicá-lo também 
na turma do 7º ano D. 

Em virtude do número de alunos ser bem menor, cada aluno resolvia seu problema, 
embora pudesse ter a colaboração dos demais. Não houve mudanças na estrutura da atividade, 
mas implementamos, usando uma trilha para determinar quem ganharia o jogo e não mais o 
critério de tempo. 
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Percebemos que a resolução individual exigiu mais dos alunos. Cada um tinha que 
estruturar, interpretar e resolver sozinho. Até houve algumas situações cooperativas quanto 
aos cálculos dos problemas, o que foi bom para a aprendizagem deles. Mas não na parte de 
leitura e escrita dos problemas. Acabaram demorando para realizarem a atividade, tornando-se 
menos interessante, mais cansativa. Mesmo assim, o grupo foi participativo, interessado e 
comprometido com a atividade proposta. Só que, em virtude das dificuldades na estruturação 
dos problemas, demonstraram cansaço. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento da atividade, observou-se o entusiasmo dos alunos, a vontade 
de participar, de conseguir organizar o problema e resolvê-lo com correção.  

Esse tipo de atividade desenvolvida por bolsistas PIBID é resultado de estudo e pesquisa, 
onde o objetivo é melhorar tanto a aprendizagem da matemática quanto a forma de como ela  
é  vista.  O preconceito existente muitas vezes, não pelo  fato  de  a matemática ser de difícil 
compreensão, mas de ser apresentada de forma equivocada, estereotipada. 

Para mudar esta realidade, o professor precisa buscar novas abordagens, favorecendo ao 
aluno ser sujeito de seu processo de aprendizagem. Neste sentido, atividades como a Caixa 
dos Problemas torna-se uma alternativa válida, onde o aluno pode interagir, elaborar, 
reelaborar, criar... e assim, aprender. 

Constatou-se que a  atividade  desenvolvida  colaborou  para  o  ensino  e aprendizagem  
da  multiplicação, na superação de equívocos nos procedimentos na resolução do algoritmo, 
possibilitando aos alunos a análise  dos seus erros  e  a  ressignificação dos saberes, 
construindo novos conceitos,  a  partir  dos problemas criados. 

. 
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Resumo: Atualmente a procura pelas licenciaturas vem diminuindo, poucos querem ser professor. 
Muitos ingressam nas licenciaturas como última opção de curso, e logo desistem, o resultado é uma 
alta taxa de evasão nos cursos de licenciatura. Este trabalho visa mapear o interesse pela docência 
dos alunos que estão cursando o último ano do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Pontes e Lacerda e da comunidade de 
uma forma geral. 
 
Palavras-chave: Profissão, Docência e Ingresso. 
 
 
1.       INTRODUÇÃO 
 
       Nos últimos anos, tornou-se comum a noção de que cada vez menos jovens querem ser 
professores e o Brasil já experimenta as consequências do baixo interesse pela docência, o 
Brasil tem hoje um déficit de pelo menos 32,7 mil professores no ensino médio, concentrado 
especialmente na área de exatas, sendo mais de 9 mil apenas em física. Mas, ao mesmo 
tempo, as redes de ensino possuem 46 mil docentes sem formação específica, que poderiam 
ser capacitados para o ensino e outros 61 mil fora das salas de aula, cedidos para áreas 
administrativas, em alguns casos até mesmo fora da área de educação. As conclusões são de 
uma auditoria especial do Tribunal de Contas da União, apresentada dia 19/03/2014 em 
Brasília. 

Com salários baixos e condições de trabalho muitas vezes precárias, são poucos os jovens 
que se interessam pela carreira docente. Os números do vestibular para os cursos de nível 
superior do IFMT ± Câmpus Pontes e Lacerda comprovam o desinteresse: o curso de 
Licenciatura Plena em Física está entre os menos procurados na instituição. No vestibular 
2014/01 (Edital 55/2013) o curso de Licenciatura Plena em Física teve 38 (cerca de 17,67%) 
candidatos inscritos, já o curso de Tecnologia em Comércio Exterior teve117 (cerca de 
54,41%) candidatos inscritos, e o curso de Tecnologia em Redes de Computadores teve 60 
(cerca de 27,90%) candidatos inscritos. 

Este trabalho visa realizar uma pesquisa entre os alunos que estão cursando o último ano 
do Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato 
Grosso ± Câmpus Pontes e Lacerda e da comunidade de uma forma geral, para descobrir o 
interesse em seguir a carreira docente após o término do Ensino Médio, e ao mesmo tempo 
identificar sua visão a respeito da profissão e dos desafios existente.  
 
2.      METODOLOGIA 
 
       Esta pesquisa será realizada em duas (02) etapas: 
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x A primeira etapa será uma pesquisa realizada através de um questionário online para 
mapear o interesse pela carreira docente da comunidade de uma forma geral. 

x A segunda etapa será uma pesquisa de campo no Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Câmpus Pontes e Lacerda 

 
3.       RESULTADOS OBTIDOS 
 

Entre os dias 15/09/14 a 19/09/14 foi realizada a pesquisa com a comunidade em geral 
por meio de questionário online, onde foram entrevistadas 78 pessoas com idades que variam 
entre 14 a 47 anos. 

 
Tabela 1: Respostas dos candidatos entrevistados da comunidade. 

 
Candidatos entrevistados 

Idade Sim Não Talvez Total 
14 a 20 Anos 18 42 01 61 
21 a 30 Anos 05 07 - 12 
31 a 40 Anos 03 - - 03 
41 a 47 Anos 02 - - 02 

    Total: 78 
Total 28 49 01  

 
Tabela 2: Respostas dos candidatos entrevistados da comunidade em porcentagem. 

 
Interesse em seguir a carreira docente 

Sim Não Talvez 
35,89% 62,82% 1,28% 

 
A segunda etapa da pesquisa é uma pesquisa de campo no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Câmpus Pontes e Lacerda com os alunos concluintes 
do Ensino Médio Integrado. A pesquisa de campo foi realizada por meio de um questionário 
composto por 05 perguntas e foi aplicado nos dias 18/09/14 e 19/09/14. Ao todo foram 
entrevistados 45 alunos de 5 turmas distintas e com idades entre 16 a 19 anos. 
 
Tabela 3: Respostas dos candidatos entrevistados das turmas concluintes do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Câmpus Pontes e Lacerda. 
 

Candidatos entrevistados 
Idade Sim Não Talvez Total 

16 Anos - 02 01 03 
17 Anos 07 19 02 28 
18 Anos 01 10 01 12 
19 Anos 02 - - 02 

    Total: 45 
Total 10 31 04  

 
Tabela 4: Respostas dos candidatos entrevistados das turmas concluintes do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Pontes e Lacerda em 
porcentagem. 
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Interesse em seguir a carreira docente 
Sim Não Talvez 

22,22% 68,88% 8,88% 
 

Com a pesquisa realizada, ao todo participaram da pesquisa 123 pessoas, e chegamos às 
seguintes conclusões: 

 
Tabela 5: Dados finais. 

 
Interesse em seguir a carreira docente 

Sim Não Talvez 
30,89% 65,04% 4,06% 

 
Concluímos que apenas 30,89% das pessoas entrevistadas tem interesse em seguir a 

carreira docente, e que 4.06% talvez seguisse a carreira docente. Já 65,04% disseram que não 
tem interesse em seguir a carreira docente. 

Durante a pesquisa perguntamos aos entrevistados como eles veem a profissão de 
professor, e muitos disseram que é uma profissão desvalorizada no Brasil e que ao mesmo 
tempo é essencial para a formação da sociedade, e que sem ela não teríamos outras profissões 
existentes, pois ela é formadora de profissões. 

A profissão de professor atualmente no Brasil é muito desvalorizada, trabalham as vezes 
em más condições, perante a nobreza da profissão não há prestígio e nem reconhecimento, a 
remuneração salarial é baixa, por estas e outras questões percebemos que 65,04% dos 
entrevistados não tem interesse em seguir a carreira docente, e quando perguntamos qual 
curso eles tem interesse em fazer, os cursos de Medicina e Direito lideram a lista. 
 
4.       CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Percebemos que cada vez mais a procura pelos cursos de licenciatura está diminuindo, e a 
cada dia a falta de professores vem aumentando nas instituições de ensino e o governo vem 
incentivando os cidadãos a seguir a carreira docente por meio de programa como por exemplo 
o PIBID (Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). A carreira docente é uma 
das mais belas profissões, pois lida com o cidadão do amanhã, cria uma esperança entre os 
jovens e lhe das uma perspectiva de futuro. 

Ser professor ou professora é um ato de coragem e valentia. Somente o fato de estar 
diante de vários estudantes de ensino médio propondo ideias, tendo a missão de ensinar uma 
determinada matéria e gerar trabalho com ela, é digno de um bom docente. Ou seja, professor 
é aquele profissional que ultrapassa as barreiras da ignorância e que luta constantemente 
contra uma sociedade mercantilista na qual a ignorância é o defeito ideal para atrair e 
convencer as massas. 
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Resumo: Um dos problemas que a sociedade da conectividade possui, é o problema 
ambiental, em relação ao lixo digital produzido, conhecido como resíduos de equipamento 
eletro eletrônico. Este resumo apresenta uma nova proposta de descarte de componentes 
eletro eletrônico no Campus São Vicente do IFMT. Mostra que a simples instalação de 
coletores de pilhas e baterias, em lugares estratégicos, no Campus, permitam que o 
descarte do lixo eletrônico possa ser o primeiro passo, porém há a necessidade da inserção 
de conceitos  relacionados ao contexto ambiental devem ser inseridos na comunidade 
acadêmica do Campus, para que atitudes de preservação e manutenção ambiental tornem 
habitual e rotineiro a comunidade do Campus São Vicente do IFMT. 
 
Palavras-chave: Coleta seletiva,Lixo eletrônico, Educação ambiental.  
 

 
I. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente fala-se muito em sustentabilidade, e consequentemente  na necessidade da 
constante aplicabilidade deste conceito. Quando se fala em sustentabilidade ambiental, 
entende-se por extração e uso racional e eficaz dos recursos que a natureza disponibiliza. O 
uso de recursos naturais é essencial para a sobrevivência do homem, no mundo tecnológico 
que este vive. Mas a preservação do meio ambiente inclui, além, do uso sustentável dos 
recursos ambientais, o descarte dos resíduos produzidos pelo uso de tais recursos. Desta 
forma, o ciclo de vida de um produto, que vai desde a sua fabricação, até o seu descarte, não 
pode estar relacionado com algum dano que cause um impacto negativo ao meio ambiente. 

Os recursos naturais, que são necessários para manter o homem competitivo, estão 
cada vez mais sofrendo intervenções, modificações. Suas características são alteradas, de tal 
forma, que em um futuro próximo, estes tornaram-se escassos ou até mesmo deixarão de 
existir. Podemos citar a água, elemento que forma 2/3 do planeta Terra, e que a cada dia que 
passa, torna-se cada vez mais difícil, encontrar água de boa qualidade. 

Através do desenvolvimento sustentável, é possível criar procedimentos para a 
utilização de recursos do meio ambiente,  que tenham compromissos com a manutenção e 
preservação dos recursos, garantindo a existência destes para gerações futuras.  

Todas as pessoas são dependentes de recursos naturais para a sua sobrevivência, 
portanto, devem ser também responsáveis pelo seu uso racional, preservação e manutenção. É 
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preciso, urgentemente, refletir sobre as atitudes da sociedade, principalmente as voltadas para 
preservação do meio ambiente. Neste sentido, é importante que se aplique, de forma 
gradativa, conceitos que ajudem à preservação do  meio ambiente. 

A educação ambiental tem com objetivo, despertar nos indivíduos, a preocupação com 
questões ligadas ao meio ambiente, buscando alternativas para solucionar os seus problemas. 
É um processo contínuo de atitudes que buscam uma sociedade ideal para poder conviver em 
harmonia com o meio ambiente (CARVALHO, 2007). 

Os materiais utilizados na construção de componentes eletro eletrônico são formados, 
na maioria das vezes, de materiais que podem causar sérios problemas ambientais e também a 
saúde humana. Descartados de maneira inadequada, componentes eletrônico, podem causar 
prejuízos incalculáveis ao meio ambiente, tais como a degradação do solo, de fontes d'água, e 
ainda afetar a saúde humana e de animais, uma vez que os equipamentos eletros eletrônicos  
possuem na sua composição, metais pesados como mercúrio, cádmio, chumbo, dentre outros 
(TSYDENOVA; BENGTSSON, 2010). 

O objetivo deste projeto é a divulgação de procedimentos básicos para a coleta de 
equipamentos eletro eletrônico (pilhas e baterias), no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso - IFMT - Campus São Vicente, pois a partir do momento que 
estes equipamentos, deixarem de ser descartados aleatoriamente pelo Campus, poderemos 
afirmar que a comunidade acadêmica conhece os problemas gerados por este descarte, e 
passem a ter  conceitos de preservação ambiental, e manutenção dos recurso disponíveis pelo 
meio ambiente. 
 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Uma pesquisa  de campo foi realizada, utilizando-se de dois tipos de formulários, um 
impresso onde os entrevistados poderiam responder as questões e em seguida estes eram 
digitados em um formulário eletrônico, e armazenados na base de dados, e outro via 
questionário digital, armazenando os dados diretamente na base de dados. 

Após a realização da pesquisa de campo, pudemos perceber que não havia no Campus 
São Vicente, processos que permitissem a comunidade acadêmica a práticas de recolhimento 
do seu lixo eletrônico. 

Foram adquiridas caixas coletoras específicas para a  coleta de pilhas e baterias, estas 
foram instaladas em pontos estratégicos do Campus, permitindo a todos à oportunidade de 
realizar o descarte de pilhas e baterias. As cincos caixas coletoras instaladas, já receberam o 
deposito de lixo eletrônico. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foi possível constatar que dentre os participantes da pesquisa 43% eram do sexo 
feminino e 57% dos participantes do sexo masculino. Sendo que do total dos participantes da 
pesquisa 67% já haviam praticados a sustentabilidade, e que 86% dos participantes já 
descartaram, de maneira aleatório no meio ambiente, componentes eletro eletrônicos, e que os 
tipos de lixo eletrônicos comumente descartados, citados na referida pesquisa, estão as pilhas, 
lâmpadas, baterias e celulares. 

Percebe-se que a comunidade acadêmica conhece os conceitos a respeito da  
sustentabilidade e preservação do meio ambiente,  porem já descartaram pilhas e bateria 
aleatoriamente no Campus São Vicente, um vez que desconheciam de métodos adequados de 
descarte, e até mesmos dos riscos que os descartes aleatórios, podem causar ao meio 
ambiente. 
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4. CONCLUSÃO 
 

Apesar da instalação das caixas coletoras estarem em locais visíveis e de fácil acesso, 
possuindo sinalização  indicativa de coletora de pilhas e baterias, e um banner apresentando o 
projeto de pesquisa em questão, fixado ao seu lado, foi possível perceber que nem todas as 
pessoas, que freqüentam o Campus, possuem conhecimento da existência destas, e também 
qual é a sua finalidade. 

 
Foi constatado, que apenas a instalação de caixas coletoras não é suficiente para a 

conscientização da população acadêmica a respeito do lixo eletrônico, são necessários a 
divulgação de métodos e formas corretas para a coleta. Esta ação será executada através de 
divulgações dos locais onde foram instalados os coletores, e também dos perigos que um 
descarte inadequado pode causar, a este indivíduo e ao meio ambiente, no qual ele esta 
inserido. 

A educação ambiental deve ser inserida na formação de um indivíduo, a modernidade 
nos traz benefícios, porem traz junto com ela a necessidade de conservarmos o meio 
ambiente. Precisamos da modernidade para nos comunicar, trabalhar, estudar e até mesmo 
nos divertir. 

Um simples gesto de jogar um pilha de um equipamento tecnológico moderno, como 
um rádio, pode causar um perigo a vida das pessoas que estão expostas a este lixo eletrônico. 
As pessoas não tem o conhecimento, que praticando pequenas atitudes, podem ajudar a 
preservação do meio ambiente. 

Há, a necessidade de se pensar como o Campus São Vicente irá proceder com o lixo 
coletado, qual a  finalidade correta deste, onde eles deverão ser armazenados, como deverão 
ser armazenados, quem é o responsável por ele, pois o simples processo de coleta, não resolve 
totalmente o problema do lixo eletrônico, apenas contribui para que o mesmo não seja 
descartado aleatoriamente no meio ambiente. 
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Resumo: Diante das demandas sociais que se apresentam e com a necessidade de 

cumprimento da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2009 e do estatuto do IFMT publicado 

no D.O.U Nº 170, de 4 de setembro de 2009, percebe-se a importância de despertar na 

sociedade a seriedade da justiça social. No intuito de garantir a efetivação das políticas 

públicas de afirmação e inclusão no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Mato Grosso, é fundamental o atendimento às pessoas de forma equitativa, 

ética e justa, promovendo a entrada e permanência destas, bem como sua saída com sucesso. 

Desta forma, o presente projeto propõe a realização do Projeto de Conscientização da 

missão do IFMT ± Campus Juína ± na região noroeste do estado, destinado a promover o 

instituto como local de imparcialidade e justiça social, sendo essa iniciativa para o 

cumprimento desta lei, uma vez que esta instituição, através de sua missão, assume um 

FRPSURPLVVR� GH� ³(GXFDU� SDUD� D� 9LGD� H� SDUD� R� 7UDEDOKR´� �3',�� ������ 7UD]HQGR� SRUW}HV�

adentro a comunidade externa, especificamente alunos dos 9º anos do ensino fundamental e 

3º anos do ensino médio do município, para visitação, workshops e conscientização no intuito 

de garantir a efetivação das políticas públicas de afirmação e justiça no IFMT. A execução 

do projeto ficou sob a responsabilidade da Coordenação de Apoio ao Educando ± CAE. 
 
Palavras Chaves: IFMT, Juína, Papel social, Visita informativa, Ensino básico.  
 
 
 Introdução 

Os Institutos Federais, desde a fundação de suas unidades que se deu na primeira metade do 

século XX com a promulgação do Decreto 7.566 de 23 de setembro de 1909, que criou as 
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escolas de aprendizes artífices, uma em cada estado brasileiro, tinha como finalidade 

possibilitar aos desvalidos da sorte, um processo educacional que os tiraria da rua evitando 

assim a mendicância e a vadiagem. E, um século após esse importante fato, ocorreu uma 

expansão da rede Federal de ensino, o que é extremamente positivo. 

Porém, como foram quase cem anos de escolas de Educação Profissional Tecnológica (EPT) 

somente em capitais e grandes centros surgiu o conceito de que os Institutos Federais de 

(QVLQR� �,)(¶V�� HUDP� RX� VmR� HVFRODV� TXH� DWHQGHP� VRPHQWH� D� ³HOLWH´� GD� VRFLHGDGH�� 7HPRV 

então, com a interiorização dos institutos em locais mais recônditos do Brasil, a mística de 

que os campi são locais de alunos com poder aquisitivo alto e/ou onde o ensino é algo que 

está além do alcance e capacidade das pessoas das classes menos favorecidas. Neste sentido, o 

SURFHVVR�GH�LQWHULRUL]DomR�GRV�,)¶V�TXH�VH�GHX�D�SDUWLU�GRV�SURJUDPDV�GH�([SDQVmR�GD�5HGH�

Federal de Ensino, iniciado na primeira década do século XXI, possibilitou ao cidadão do 

interior do país o acesso a estas unidades educacionais que tanto já contribuíram com a 

formação de profissionais das mais diversas áreas de atuação, tornando-se para estas 

populações uma realidade próxima a seus lares. 

Em 2010 a região noroeste do Mato Grosso, através da instalação do IFMT ± Campus Juína, 

na sede da antiga escola Agrícola Municipal, recebeu a primeira unidade de ensino pública 

federal da região que potencialmente poderá atender as populações dos sete municípios que 

compõem a região, totalizando aproximadamente 300.000 habitantes que teriam ali, pela 

primeira vez, uma instituição pública federal de ensino instalada em um dos seus municípios. 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± IFMT tem 

como um de seus princípios norteadores o compromisso com a justiça social, equidade, 

cidadania, ética, preservação do meio ambiente, transparência, publicidade e gestão 

democrática. Percebe-VH� HQWmR�FRP�EDVH�QD�0LVVmR�DWXDO�GR� ,)07��D� VDEHU��³(GXFDU�SDUD�D�

9LGD�H�SDUD�R�7UDEDOKR´��D�SUHRFXSDomR�TXH�D�LQVWLWXLomR�WHP�FRP�XP�WUDWDPHnto igualitário a 

todos os cidadãos em seus diversos campi. É de suma importância quebrar os possíveis pré-

conceito que os moradores da cidade Juína e região tem em relação ao IFMT ± Campus Juína, 

de ser uma escola elitista e com um grau de dificuldade intransponível para quem aqui vem 

estudar. Por isso, propomos trazer os estudantes de escolas da Rede Municipal e Estadual, ao 

Campus para esclarecer, demonstrar e conscientizá-los, sobre o compromisso que esta 

Instituição tem com todos os cidadãos que aqui residem e que potencialmente podem vir a ser 

parte integrante desta comunidade escolar. 
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Objetivo 
Este trabalho teve como proposta informar e apresentar aos estudantes do Ensino 

Fundamental e Médio das redes Municipal e Estadual do município de Juína qual o papel do 

IFMT ± Campus Juína na região. Bem como apresentar os desenvolvimentos dos trabalhos 

nos diversos setores que compõem o Campus, integrá-los com os discentes que já estudam na 

instituição e instigar o interesse dos visitantes por algum dos eixos tecnológicos trabalhados 

no campus. Desta forma, os estudantes que aqui vieram, lembrarão e repassarão a outros, 

mesmo que de forma involuntária, o excelente e o imparcial atendimento que o IFMT oferece 

a toda comunidade.  

 

Metodologia 
Para a execução do projeto, foi divido inicialmente em quatro etapas a metodologia a ser 

abordada:  

1ª Etapa: Foi feito no levantamento das escolas que participariam das visitas a 

instituição; 

2ª Etapa: Encaminhamos ofícios convidando estas instituições; 

3ª Etapa: Visitamos para informar aos responsáveis das escolas que responderam 

positivamente, como funcionaria o evento e as visitas; 

4ª Etapa: Organização do cronograma e programação das visitas; 

Ao chegarem no Campus, foram divididos em duas turmas para conhecerem as 

dependências pedagógicas, administrativas do Campus além de seus laboratórios e o setor 

produtivo. Ao final da visita os estudantes participaram de uma preleção e workshops sobre 

os eixos tecnológicos trabalhados no Campus Juína, e se integraram com os discentes que 

aqui estudam. No encerramento das visitas estes alunos foram estimulando a ingressarem no 

IFMT ± Campus Juína, com informações sobre os seletivos, seja para os cursos Técnicos 

Integrados de nível médio e subsequente e/ou no Ensino Superior. 

 

Resultados e Discussão 
Até o presente momento 474 estudantes visitaram para o conhecimento do campus e 

estrutura, dos visitantes apenas 15% tiveram a oportunidade de vir anteriormente e ver parte 

das instalações, mas especificamente os laboratórios de Química e Biologia. Portanto 100% 

dos estudantes não conheciam a estrutura física do campus em sua totalidade, a missão do 

instituto na região, os benefícios de ser um aluno, bolsas ofertadas e qualidade no ensino. Em 

1042 



 

sua maioria os alunos ficaram impressionados com a ampla gama de aplicações praticas dos 

cursos técnicos em seu cotidiano, visto que vivemos numa região de domínio econômico agro 

ambiental. 

Alguns estudantes ficaram surpresos com a quantidade de bolsas de incentivo oferecidos 

a iniciação cientifica, pesquisa e na área do assistencialismo, o que diminui drasticamente a 

evasão. Mas, os destaques ficaram por conta do esclarecimento dos cursos oferecidos, de 

como se aplicaram ao cotidiano dos alunos e pela qualidade de como é ensinado. Sobre isso 

um alXQR�GLVVH��³Não sabia como o curso de meio ambiente pode ajudar a minha família e de 

meus vizinhos só por saber cuidar da nossa fossa, que a gente usa todo dia´��2XWUR�GLVVH��

³Legal como o curso de agropecuária ajuda nós aproveitar até o soro do leite. O meu pai 

joga fora os soro´��$LQGD��PDLV�XP��³O professor falou um monte de coisa difícil de um jeito 

fácil, parece um remédio gostoso´�� 8PD� HYLGHQFLD� GR� LQWHUHVVH� GHVSHUWDGR nos visitantes 

foram o numero de perguntas feitas por eles. Na parte laboratorial os visitantes acharam 

incrível o fato dos estudantes do Ensino médio poder ter aula nos mesmo, e alguns não 

sabiam que o Campus Juina oferecia Cursos Superiores (Licenciatura plena em Ciências 

Biológicas e Matemática). 

 

Conclusão 
O IFMT tem o papel de forma o aluno para está apto no trabalho e na vida cotidiana, os 

alunos após as visitas manifestou vontades de fazer parte do corpo discente do Campus com o 

conhecimento do papel do IFMT ± Campus Juina na região Noroeste Mato grossense. O 

esperado é que tenha um numero maior de estudantes do município na instituição. 
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RESUMO: Os estudantes da Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho têm apresentado certa 
desmotivação nas aulas de Ciências Naturais e Matemática do ensino médio. Na busca por promover 
um melhor aproveitamento são necessárias ações que gerem o engajamento desses estudantes nas 
aulas desta área do conhecimento. Nesta realidade escolar insere-se os bolsistas do Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência ± Pibid, do sub-projeto Ciências. Desta maneira, o 
presente trabalho buscou através de uma pratica pedagógica buscando auxiliar os alunos dos 2° anos 
na compreensão aos conceitos de análise combinatória e probabilidade, na disciplina de matemática. 
Para isso foi inserido a pratica de um jogo de dados, chamado bozó, onde sua aplicação desenvolve 
conteúdo e pratica simultaneamente, visando a maior interação entre alunos e professor, despertando 
o interesse, engajamento e percepção matemática. 

Palavras chave: bozó, dinâmica, probabilidade. 

 

INTRODUÇÃO: 

O problema de conceitos Matemáticos, acompanha parte dos alunos em toda sua 
extensão educacional, pois nas series iniciais criam-se barreiras que acabam gerando 
inúmeros problemas e dificuldades envolvendo o assunto. Por ser uma temática complexa e 
com muitas regras, muitos dos professores prendem-se apenas na teoria. Isto acaba gerando 
maior desinteresse por parte dos alunos para esta área do ensino. 

Na busca de associar teoria e pratica presentes na disciplina de matemática no ensino 
médio, os dados abrangem amplas possibilidades, podendo auxiliar o professor, como um 
objeto palpável, demonstrativo e atrativo (por se tratar de um jogo) aos olhos dos alunos. Tal 
atividade tem um caráter investigativo, e seu aspecto lúdico é um excelente incentivador para 
o desenvolver das práticas educacionais.  

Desta maneira, o objetivo deste trabalho foi promover uma pratica pedagógica que 
auxiliasse os alunos dos 2° anos na compreensão aos conceitos de análise combinatória e 
probabilidade, na disciplina de matemática, utilizando jogo de dados bozó. 
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MATERIAL E MÉTODO: 

A Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho está situada em área urbana, Avenida 
Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação do Estado de Mato Grosso SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes 
em no Ensino Médio.  

Na busca de facilitar a compreensão dos estudantes em matemática, vamos utilizar de um 
jogo de dados chamado Bozó, para desenvolver alguns conceitos sobre análise combinatória e 
probabilidade, conteúdos da grade curricular do 2° ano do ensino médio. O jogo será aplicado 
sem conceito prévio de conteúdo, acompanhado de explicações em seu decorrer.  

O jogo de dados auxiliará na aplicação da teoria das probabilidades assim como as 
possibilidades de frequência de ocorrência de experimentos aleatórios. O conteúdo busca 
frisar a realização de um experimento aleatório, a fim de observar a ocorrência de um 
resultado qualquer, dois conjuntos descrevem a situação: o Espaço amostral, que é o conjunto 
formado por todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, e o Evento, que é 
qualquer subconjunto do espaço amostral, o Evento é formado apenas pelos resultados que 
nos interessam. Diante dos alunos, o professor mostrará lado a lado a palavra e a 
representação visual do objeto que ela designa. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

  O jogo foi aplicado no decorrer de explicações sobre as regras e conteúdo, podendo 
possibilitando maior interação de aluno e professor em aula.  

O jogo é composto por 5 (cinco) dados lançados dentro de um copo. O objetivo do jogo é 
completar as 10 (dez) jogadas diferentes que constituem o jogo somando o maior número de 
pontos possíveis. Nas rodadas os jogadores podem utilizar um, ou até três lançamentos para 
atingir uma combinação aceitável para o seu jogo. O primeiro lançamento é sempre feito com 
todos os cinco dados. E, a partir do segundo lançamento o jogador pode escolher quantos 
dados lhe convêm arremessar (de um a cinco) de acordo com a jogada almejada. Os dados que 
ficarem reservados, ou seja, não forem para o copo, deverão ficar sobre a mesa em local de 
boa visibilidade por parte de todos os jogadores. As combinações possíveis, utilizando-se dos 
três lançamentos permitidos, durante o jogo são as seguintes: 

x General - 5 faces iguais; (40 pontos); 
x Quadrada - 4 faces iguais; (30 pontos); 
x Seguida - Uma sequência nos dados, seja do um ao cinco, ou do dois ao seis. (20 

pontos); 
x Full - uma terna mais um par; (10 pontos) 

Para as combinações Quadrada, Full e Seguida ainda existe um acréscimo de cinco 
pontos, caso a combinação seja conseguida em apenas um lance, são as chamadas jogadas de 
Boca. Temos o General de Boca, que possui a maior pontuação do jogo (100 pontos). 

E ainda há as combinações simples para cada um dos valores das faces do dado, (1, 2, 3, 
4, 5, 6), onde a pontuação é dada pelo somatório do número de faces iguais. 
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Na Figura 1, apresentamos o esquema utilizado para marcar a pontuação dos participantes, 
(à esquerda) e suas respectivas pontuações juntamente com os possíveis acréscimos (à 
direita). 

 

Figura 1.  Tabela de pontuação jogo de bozó. 

Não existe ordem estabelecida para a marcação dos pontos. O jogador deve marcar a 
V~PXOD� HP� WRGDV� DV� URGDGDV�� $LQGD� WHP� D� RSomR� GH� ³ULVFDU´� �DQXODU�� XPD� SRVLomR� GH�
pontuação que ainda esteja vazia. Nesse caso o jogador perde o direito de marcar pontos nesse 
espaço pelo resto da partida. Todos os lançamentos devem ser feitos com os dados (somente 
os escolhidos para o lançamento) dentro dos copos. A finalização do lançamento deve ter o 
FRSR�YLUDGR�VREUH�D�PHVD��1HQKXP�GDGR�SRGH�³HVFDSDU´�GR�FRSR�DQWes deste ser retirado da 
mesa. Neste caso, todos os dados são recolhidos e novamente arremessados. Antes de a 
MRJDGD�VHU�UHDOL]DGD��R�MRJDGRU�SRGH�RSWDU�SHOR�³EDL[R´�TXH�FRQVLVWH�HP�YDOLGDU�RV�SRQWRV�TXH�
estão na face oposta à de cima. O somatório da pontuação nas dez jogadas realizadas confere 
a pontuação final de cada jogada. 

A ação foi aplicada a três turmas, duas do período matutino e uma do vespertino, no 
decorrer de quatro aulas. Pode se observar um amplo interesse dos estudantes no decorrer das 
aulas, como partes da explicação sobre o conteúdo foram citadas no decorrer das partidas, ao 
fim eles conseguiram identificar a ampla associação matemática as atitudes de seu cotidiano 
(Figura 2). 

    
Figura 2. Estudantes envolvidos com a pratica pedagógica jogo de dados bozó. 

Por se tratar de uma atividade divertida e de ampla comunicação, observou se a 
participação de todos os alunos, assim como uma melhor visão da matemática.  

Também pode ser observado a cordialidade existente entre os indivíduos de cada 
turma, pois os alunos que já conheciam o jogo procuravam explicar aos amigos, assim 
facilitando a aplicação da pratica proposta. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Subprojeto busca facilitar à aproximação do estudante universitário a inserção no 
convívio escolar, tal experiência tem sido bastante estimulantes para a vida acadêmica das 
bolsistas, pois foram bem recebidas e conseguiram ajudar os alunos a construir seus próprios 
conhecimentos, tendo facilidade em compreender, que o jogo era mais um conteúdo de 
matemática, e conseguirem identificar Combinações, Experimento Aleatório, Espaça 
Amostral e Eventos no jogo ao seu redor. 
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Resumo: Sabe-se que a escola atual já não é a mesma de tempos atrás. Os professores e os alunos já 
não são os mesmos, enfim, a educação mudou, ou melhor, a forma de fazer educação mudou. É 
importante que todos os profissionais envolvidos na educação busquem sempre aprimorar suas 
práticas educativas, porém, sem deixar de lado a verdadeira essência da escola, formar cidadãos 
pensantes capazes de transformar e fazer a diferença no ambiente em que vivem. Com base nessa 
constante atualização do processo de ensino-aprendizagem, o PIBID ± Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação a Docência visa auxiliar na formação de professores que sejam/estejam atentos a 
essa realidade, buscando aprimorar suas práticas educativas sempre visando o bom desempenho de 
seus alunos. Conhecer a realidade escolar e dos alunos com os quais irá trabalhar é passo primordial 
para qualquer profissional que deseja inserir-se na educação. 

Palavras-chave: educação, cidadãos, transformação. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Ao iniciar-se uma atividade em um determinado local faz-se necessário a obtenção de 
informações prévias sobre este. Sua estrutura, funcionamento, quadro de pessoal, enfim, todas 
as informações que sejam relevantes para o desenvolvimento do trabalho a ser aplicado.
 Pensando nisto, esta primeira parte do trabalho visa a coleta de dados da instituição de 
ensino e todas as informações pertinentes a ela. Sabe-se que a escola esta inserida em um 
meio social que como tal, a uma diversidade de pessoas com culturas e costumes 
diferenciados. 

³$�FRQWHPSRUDQHLGDGH�H[LJH�TXH�WHQKDPRV�D�FDSDFLGDGH�GH�UHFRQWH[WXDOL]DU�D�
escola no seu lugar próprio, valorizando aquilo que é especificamente escolar, 
deixando para outras instâncias actividades e responsabilidades que hoje lhe 
estão coQILDGR´���1Ï92$��������SiJ���� 

Ao produzir o PPP, tais costumes, anseios e necessidades dessas comunidades devem 
ser levados em consideração. Entende-se também que a escola é um ambiente que passa por 
constantes transformações ao longo do tempo. Os alunos mudam e novos alunos também são 
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inseridos no ambiente escolar, daí a necessidade de uma constante modificação em suas 
práticas, porém, sem perder a essência de um ambiente cujo objetivo principal é a educação. 
Aspectos relacionados à estrutura da escola também serão levados em consideração neste 
trabalho, tais como o espaço físico da escola, das salas, dos laboratórios, quadro de 
funcionários, rotina de funcionamento da escola entre outros. 

A finalidade principal deste trabalho é apresentar as relações entre o funcionamento da 
escola com base nas respostas adquiridas e as informações contidas no PPP e no Regimento 
Interno da escola Antonio Ferreira Sobrinho. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho esta situada em área urbana, Avenida 
Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação do Estado de Mato Grosso SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes 
em no Ensino Médio. 

Este trabalho foi estruturado em forma de relatório diagnóstico apresentando as 
relações entre o funcionamento da escola com base nas respostas adquiridas e as informações 
contidas no PPP e no Regimento Interno da Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Inicialmente, fez-se uma apresentação da escola partindo da sala dos professores, 
passando pela secretaria e seguindo para a biblioteca onde pôde ser observada sua estrutura, 
espaço, variedade de livros, coleção de revistas, alguns documentários em vídeos de 
programas como salto para o futuro da TV escola. Todos os materiais presentes na biblioteca 
estão disponibilizados para pesquisa inclusive para os bolsistas do PIBID. 

A escola atualmente esta passando por uma reforma no prédio, cuja entrega esta 
prevista para o fim do ano de 2014 (Figura 1). Após a reforma, cada sala contara com dois 
aparelhos condicionadores de ar e um projetor multimídia fixo em cada sala de aula. 

 
Figura 1. Imagem da escola passando por reformas (troca de telhados). Fonte: Autores. 
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A escola possui com um projeto já em desenvolvimento denominado mata viva e 
possuem varias espécies de plantas nativas oriundas da região. Este projeto conta com a 
parceria de alguns proprietários de sítios e fazendas da região que em conjunto com a escola, 
fornecem o espaço para a coleta de sementes que serão feitas as mudas pelos alunos e 
posteriormente, serão replantadas nos locais de onde foram colhidas (Figura 2). 

 
Figura 2. Placa representativa do projeto Jaciara Mata Viva desenvolvido pela escola. 

Pensando no desenvolvimento dos alunos a escola também visa promover o 
envolvimento dos alunos em atividades sociais, promover palestras, seminários e oficinas 
entre outros, tendo como objetivo elevar a frequência dos alunos, elevar o desempenho 
acadêmico dos professores e também melhorar os resultados obtidos nas provas do ENEM. 
Para a obtenção dos dados necessários foram utilizados questionários a serem respondidos 
pelos professores. Essas questões nortearam o rumo do trabalho, para que este não perca o 
foco e não tenham informações desnecessárias. Além da utilização do questionário, será 
necessário também o acesso ao PPP e ao Regimento Interno da instituição onde constam 
informações importantes sobre o funcionamento da instituição. Para análise dos resultados 
obtidos foram utilizadas as respostas presentes no questionário aplicado para listar os pontos 
de vistas de todos os entrevistados acerca da estrutura e desempenho da escola, seus 
funcionários e alunos. Os professores serão identificados da seguinte maneira: professor 1, 
professor 2, professor 3 e professor 4. Para a entrevista com o diretor e coordenador, utilizou-
se questionários diferenciados destinados apenas para ambos responderem. Primeiramente a 
identificação do coordenador e diretor deu-se respectivamente de acordo com a função 
exercida por cada um, uma vez que só foi entrevistado o coordenador de exatas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conhecer o ambiente em que ira atuar, seu funcionamento, seus funcionários, como 
estes desempenham suas funções é algo primordial na vida de qualquer acadêmico a caminho 
do mercado de trabalho. E este é o objetivo primordial do PIBID, promover essa interação 
entre futuros profissionais da educação com o meio em que irão trabalhar. O diferencial, no 
entanto, encontra-se no fato de que esta interação não esta apenas na observação, embora esta 
tenha sido a primeira etapa deste trabalho, mas também no processo de intervenção como 
colaboradores do processo de ensino. Uma coisa é ser lançado no mercado de trabalho e 
iniciar suas funções apenas com base nos conteúdos vistos em sala de aula, outra coisa é 
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durante a formação ter esse contato direto com a escola e com os alunos com os quais irão 
trabalhar. 

Nesta primeira etapa do trabalho, pode-se ter o acesso a informações muito 
importantes da escola e através de observações e entrevistas constatar se estas informações 
realmente caminham com a prática. Pode-se então conhecer o funcionamento da escola, o 
quadro de funcionários, as turmas a serem trabalhados, os conteúdos, enfim, todas as 
informações que serão importantes para o desenvolvimento dos trabalhos posteriores. 
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Resumo: O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Juína em 
parceria com a Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel aderiram ao Programa Institucional de 
Bolsa de Iniciação a Docência (PIBID), promovido pela CAPES, onde os alunos do curso de 
Licenciatura Plena em Matemática desenvolvem ações na escola, como o projeto de preparação para 
o Enem. A matemática é considerada pelos alunos como uma das disciplinas mais difíceis e como a 
mesma é parte do exame que atualmente é utilizado como ferramenta para o acesso ao ensino 
superior, os bolsistas elaboram aulas com o intuito de melhorar o desempenho dos mesmos. E, deste 
modo, o presente trabalho tem o objetivo de apresentar o projeto desenvolvido na pelos bolsistas do 
PIBID, que tem em vista a preparação dos alunos para o Enem na área da matemática e a busca por 
melhorias no desempenho dos mesmos nesta disciplina. 
 
Palavras-chave: PIBID, Ensino Matemática, Enem. 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência) é uma proposta da 
CAPES que proporciona um maior aprendizado aos acadêmicos dos cursos de licenciatura, 
uma vez que lhes conferi uma oportunidade de vivenciar o dia-a-dia de um professor, 
inserindo-os no ambiente escolar. E desse modo, o Instituo Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso ± Campus Juína, vem desenvolvendo este projeto, em parceria 
com a Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel.  

Aprender matemática não é uma tarefa muito simples, e a mesma está entre as disciplinas 
que mais reprovam, consistindo em um componente da grande defasagem existente no ensino 
médio. E estes jovens estudantes, em sua maioria, não apresentam muito interesse nesta 
disciplina que se faz essencial na vida cotidiana, e não apenas para terminar o Ensino Médio. 

Anualmente, ocorre o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), que consiste em uma 
avaliação das competências e habilidades adquiridas durante o Ensino Médio. Entretanto, o 
mesmo também é utilizado por muitas Universidades públicas no processo de seleção de 
estudantes para ingressar nos cursos de Ensino Superior, além de ser uma ferramenta de 
seleção para a concessão de bolsas em Universidades particulares. O mesmo é composto por 
quatro provas com questões objetivas e uma redação, sendo uma dessas provas sobre 
matemática.  

Dentro desse contexto, está sendo desenvolvido na Escola Estadual Dr. Artur Antunes 
Maciel um projeto de preparação para Enem, no qual os alunos que estão cursando o terceiro 
ano do Ensino Médio participam de aulas semanais de matemática que são elaboradas pelos 
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bolsistas do PIBID, com intuito possibilitar um bom desempenho dos mesmos. Desse modo, 
os alunos tem a oportunidade de conhecer o Enem, realizar atividades que os levem a superar 
suas dificuldades em matemática e estimulem o interesse dos mesmos por esta disciplina. 

2. O PROJETO ENEM DESENVOLVIDO NA ESCOLA ESTADUAL DR. 
ARTUR ANTUNES MACIEL 

Criado em 1998, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep), o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) é uma avaliação realizada 
anualmente por concluintes e egressos do ensino médio, com o intuito de verificar o grau de 
aprendizado do aluno, avaliando as habilidades e competências adquiridas ao longo de sua 
vida escolar. 

O Enem também pode ser usado como uma ferramenta de avaliação da qualidade do 
ensino médio em uma busca por melhorias na educação brasileira, uma vez que consiste em 
uma avaliação individual que propõem questões envolvendo as competências esperadas na 
formação do ser quanto cidadão, tais como dominar linguagens, compreender fenômenos, 
enfrentar situações-problema e construir argumentação. 

O modelo de avaliação do Enem foi desenvolvido com ênfase na 
aferição das estruturas mentais com as quais construímos 
continuamente o conhecimento e não apenas na memória, que, 
importantíssima na construção dessas estruturas, sozinha não 
consegue fazer-nos capazes de compreender o mundo em que 
vivemos. Há uma dinâmica social que nos desafia, apresentando 
novos problemas, questiona a adequação de nossas antigas soluções e 
exige um posicionamento rápido e adequado ao cenário de 
transformações impostos pelas mudanças sociais, econômicas e 
tecnológicas com as quais nos deparamos nas últimas décadas. Este 
cenário permeia todas as esferas de nossa vida pessoal, mobilizando 
continuamente nossa reflexão acerca dos valores, atitudes e 
conhecimentos que pautam a vida em sociedade. (Inep, 2006) 

Tendo sua criação no governo de Fernando Henrique Cardoso, em 1998, o Enem 
continua até os dias de hoje, encontrando-se atualmente em sua 17º edição. E, a partir de 
2009, ele começou a ser utilizado nos processos de seleção de muitas universidades para o 
ingresso nos cursos superior. Isso permitiu que alunos vindos tanto de escolas privadas quanto 
de escolas públicas tivessem acesso ao ensino superior, ou seja, criando oportunidade para 
pessoas de diferentes classes sociais de cursar uma faculdade e se preparar para o mercado de 
trabalho. 

Com o Enem é possível participar dos programas Prouni e Sisu, onde as notas obtidas por 
seus participantes são utilizadas para conquistar uma bolsa integral ou parcial em 
universidades particulares, no caso do primeiro programa citado, ou uma vaga em 
universidades públicas, como no caso do segundo programa citado. 

Sendo assim, cada vez mais os jovens estudantes procuram se preparar para fazer o 
exame e tentar uma vaga em um curso superior. Existem vários cursos ofertados em todo o 
Brasil de preparação para o Enem, sendo muitos desses pagos. Então, visto esta necessidade 
de preparação para o Enem, foi elaborado um projeto na Escola Estadual Dr. Artur Antunes 
Maciel onde os alunos tem a oportunidade de participar de um curso em busca de obter um 
bom desempenho neste exame. 

2.1. Aulas Preparatórias para o ENEM 

Por meio do PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência), foi 
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possível inserir graduandos do curso de Licenciatura Plena em Matemática do IFMT ± 
Campus Juína em uma escola de ensino médio, Escola Estadual Dr. Antunes Maciel, com o 
objetivo de que estes possam vivenciar o ambiente escolar. Este programa é promovido pela 
CAPES para instituições de curso superior em parceria com escolas de educação básica. 

Visando ofertar aos alunos da escola parceira uma oportunidade de estudar com 
acompanhamento, foi elaborado um projeto de preparação para o Enem na área de 
matemática, no qual os bolsistas do PIBID ministram aulas com o intuito de auxiliar estes 
alunos a obterem um bom desempenho no Enem. 

As aulas são realizadas aos sábados na Escola estadual Dr. Artur Antunes Maciel e 
possuem carga horária igual a duas horas, sendo ofertadas somente para os alunos do 3° ano 
do ensino médio. As mesmas são elaboradas pelos bolsistas do PIBID juntamente com a 
orientação dos professores da escola, e trazem em seu conteúdo questões da prova de 
matemática de edições anteriores do Enem e apresentação de conceitos matemáticos 
convenientes para resolução das mesmas. 

Até o momento os objetivos estão sendo alcançados, verificou-se um aumento no número 
de alunos participantes do projeto e um grande interesse por parte dos mesmos, tornando 
satisfatórios os resultados das aulas. Dessa forma, é notável a importância do projeto na busca 
de melhorias no desempenho em matemática dos alunos que estão terminando a etapa da 
educação básica e se preparando para ingressar no ensino superior. 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente, encontram-se muitos problemas no ensino de matemática no Brasil e cada 
vez mais os alunos tem medo desta disciplina e terminam a educação básica sem ter realmente 
alcançado as habilidades esperadas em matemática. Com projeto de preparação para o Enem 
desenvolvido na Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, os alunos tem uma oportunidade 
de aprender matemática de um modo diferenciado do que acontece em suas aulas normais, 
uma vez que se deparam com situações problema que envolvem temas cotidianos, buscando-
se assim uma melhoria no ensino-aprendizagem de matemática. 

Além disso, o projeto proporciona experiências formativas para os bolsistas, graduandos 
do curso de Licenciatura Plena em Matemática, trazendo melhorias na formação dos futuros 
professores. 
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Resumo: O objetivo deste estudo é identificar as dificuldades em matemática básica dos alunos do 
primeiro ano do ensino médio da Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, promovendo uma 
discussão das causas do baixo desempenho dos mesmos em sala de aula. Esta pesquisa foi organizada 
em três etapas: observação, com base na realidade das aulas lecionadas pelo professor; aplicação de 
uma avaliação para a coleta de dados  e formulário de pesquisa para alunos no intuito de investigar 
os fatores sociais, psicológico e pedagógico que contribuem para seu fracasso na disciplina. Com os 
resultados obtidos da avaliação e formulário de pesquisa pode-se gerar dados estatísticos e fazer uma 
análise aprofundada a respeito do nível de conhecimento em matemática que os alunos vem 
construindo deste o seu ensino fundamental. Este documento fornece a avaliação de alunos e 
professor de matemática, criando uma percepção da qualidade do ensino que é fornecido pela 
instituição. O mesmo visa a adoção de novas estratégias de ensino para a aprendizagem em 
matemática tem resultados mais satisfatórios. 
 
 Palavras-chave: Dificuldades, desempenho, ensino, didática. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 
A visão negativa que alunos instituem com relação à disciplina de matemática muitas 

vezes impede o raciocínio lógico-matemático fluir no seu processo de aprendizagem escolar, 
dificultando assim o incremento de suas habilidades e capacidades em outras áreas do 
conhecimento em que ela tem grande aplicação. As grandes dificuldades não estão 
restritamente vinculadas com a complexidade ou por não se identificarem com a matéria, mas 
também pode ter forte ligação com fatores de ordem mental, psicológica e pedagógica. 
Segundo Oliveira (2011), apesar dos alunos julgarem a matemática como uma disciplina 
extremamente difícil, os mesmos reconhecem sua importância. 

Seguindo este caminho, os estudos foram direcionados com âmbito de identificar e 
analisar as dificuldades dos alunos no primeiro ano do ensino médio em matemática, tendo 
como objeto de estudo duas turmas da Escola Estadual Dr. Artur Antunes Maciel, propondo 
assim uma discussão em torno das causas que os levaram a apresentar tais resultados. Nesta 
pesquisa foram feitas observações de aulas e aplicação de uma avaliação abrangendo 
conteúdos de matemática do ensino fundamental. Foram confeccionados questionários 
voltados aos alunos visando à coleta de dados a respeito da metodologia didática pedagógica e 
das dificuldades encontradas. 

Através das notas da avaliação foram feitas análises do desempenho dos alunos e pode-se 
ter uma noção sobre o nível de conhecimento em matemática básica que possuem. A partir 
deste raciocínio podem-se realizar diversas discussões e identificar os fatores que interferem 
no processo de ensino aprendizagem em matemática.  

Todos os resultados e discussões dessa pesquisa proporcionaram uma visão holística em 
relação o ensino aprendizagem em matemática, colocando o ponto de vista dos alunos, 
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visando à melhoria e a busca de novas estratégias para o aperfeiçoamento de técnicas que 
possam contribuir para construção do conhecimento propriamente dito. 
 

2. OBSERVAÇÃO EM SALA DE AULA 
 

A observação das aulas lecionadas pelo professor de matemática teve o intuito de 
verificar o aproveitamento dos alunos em sala e alguns dos motivos que causam dificuldades 
em matemática básica. Pode-se notar que a maioria dos alunos não se interessou pelas 
atividades propostas pelo professor em sala nem mesmo cumpriam os deveres para as 
próximas aulas. Em contrapartida, o professor chamava a atenção para que pudessem resolver 
as questões, buscassem compreender os conteúdos e participar da aula.  

O conteúdo de matemática básica era sempre revisado e questionado durante as aulas, 
mas sempre havia alunos que apresentavam dificuldades em resolver sozinhos. Havia alunos 
que não interagiam com os demais colegas e não participavam da aula. O professor sempre os 
interrogava, induzindo-os a manifestar suas dúvidas e saná-las.  

É possível notar que as escolas do Ensino Médio no século XXI estão encontrando um 
grande desafio no processo de ensino aprendizagem: A falta de comprometimento por parte 
dos alunos em relação às atividades escolares. Este fator é algo preocupante, pois tem como 
consequência um desempenho insuficiente do aluno durante o ano letivo e também a não 
aprendizagem do conteúdo programado. Dedicar mais tempo aos estudos e prestar atenção nas 
aulas são hábitos que com o tempo foram se perdendo e prejudicando uma parcela dos jovens 
estudantes do nível médio.  

Segundo Silva (2006) apud Oliveira (2011) descreve vários fatores que pode interferir na 
aprendizagem de matemática, desenvolvendo assim diversas dificuldades. Entre as principais 
destacam-se a falta de hábitos de estudos, memorização dos assuntos fundamentais, falta de aplicação 
de atividades que desenvolvam o raciocínio, dificuldade de abstração, desinteresse, professores 
desmotivados, entre outros. 

 
3. AVALIAÇÃO PARA A COLETA DE DADOS 

 
A partir das dificuldades apresentadas pelos alunos em matemática básica foi 

confeccionada uma avaliação para a coleta de dados composta de quatro questões que 
abordavam os conteúdos: figuras geométricas, operações básicas (adição, subtração, 
multiplicação e divisão) e interpretação de problema. As avaliações foram corrigidas e 
simultaneamente analisadas, descrevendo os principais erros cometidos nos exercícios. 
 De acordo com o gráfico, dez (10) alunos, que correspondem a 40% do total, ficaram 
com nota no intervalo [0,1[, quatorze (14) alunos, que correspondem 56% do total, ficaram 
com nota no intervalo [1,2[, nenhum (0) aluno, que corresponde 0% do total, ficou com nota 
no intervalo de [2,3[ e um (1) aluno, que corresponde a 4% do total, ficou com nota no 
intervalo [3,4]. 

De 25 alunos que responderam a avaliação, apenas um (1) tirou nota maior que a metade 
do valor da prova. Analisando os dados obtidos, temos que nos conteúdos de: 

• Figuras geométricas, 23 alunos acertaram maior ou igual a 50% da questão e apenas 2 
não atingiram pelo menos 50% de acertos;  

• Matemática básica, 20 alunos não atingiram 50% de acertos e 5 alunos acertaram 
maior ou igual a 50% da questão e; 

• Interpretação de problemas, 92% dos alunos não responderam ou interpretaram a 
questão de maneira errada e os 8% responderam pelo menos uma questão 
corretamente. 

Perante esses dados, podemos verificar que esse mau desempenho dos 96% dos alunos se 
submete a alguns fatores, tais como: ao desinteresse pelos estudos e disciplina que tem como 
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consequência a reprovação, além de que médias baixas nos bimestres iniciais faz com que o 
aluno se desmotive em estudar e realizar atividades em sala, ao Ensino ciclado que possibilita 
com que os estudantes de nível fundamental não reprovem caso não tenham um bom 
desenvolvimento nas matérias escolares, aos assuntos e problemas pessoais dos alunos, entre 
outros. 
   

4. FORMULÁRIO DE PESQUISA 
!

O formulário de pesquisa foi aplicado com o objetivo de averiguar a auto avaliação dos 
alunos, sua opinião a respeito da didática do professor, principais entraves para o bom ou mau 
desempenho na disciplina, dedicação fora do horário de aula e o que a matemática representa 
em sua vida. O questionário foi organizado em dez (10) questões, sendo nove (9) de múltipla 
escolha e uma (1) descritiva. 

Nas duas turmas estudadas havia no total de XX alunos, mas somente 34 responderam o 
formulário. 

Os resultados obtidos podem se resumir estatisticamente nas respostas dos alunos das 
respectivas perguntas: 

1) Que tipo de instituição (escola) de ensino você frequentou durante seu ensino 
fundamental? 

Nesta questão 91,2% (31) dos alunos afirmaram ter estudado em instituição de ensino 
pública todo seu ensino fundamental e 8,8% (3) em particular. 

2) Com relação a sua dedicação (compromisso e empenho) com os estudos, você 
considera: 

Nesta questão 2,9% (1) dos alunos considera sua dedicação com os estudos excelente, 
11,8% (4) ótimo, 58,8% (20) bom, 14,7% (5) suficiente e 11,8% (4) insuficiente. 

3) Qual a sua concepção a respeito da disciplina de matemática: 
Nesta questão 2,9% (1) dos alunos afirmaram que a matemática é uma disciplina difícil e 

de pouca importância, 70,6% (24) dos alunos afirmaram que a matemática é uma disciplina 
difícil, porém de muita importância, 26,5% (9) dos alunos afirmaram que a matemática é uma 
disciplina fácil e de muita importância e nenhum aluno afirmou que a matemática é uma 
disciplina fácil e de pouca importância. 

4) O que você acha da metodologia didática pedagógica do professor de matemática na 
antiga escola em que estudou seu ensino fundamental? 
Nesta questão 5,9% (2) alunos afirmaram que a metodologia didática pedagógica 

utilizada pelo seu professor no ensino fundamental foi excelente, 32,3% (11) ótima, 50% 
(17) boa, 11,8% (4) ruim e nenhum respondeu péssima. 
5) Qual a sua avaliação da metodologia didática pedagógica do professor de matemática 

da Escola Dr. Artur Antunes Maciel? 
Nesta questão 44,1% (15) dos alunos afirmaram que a metodologia didática 

pedagógica utilizada pelo professor de matemática na atual escola é excelente, 29,4% (10) 
ótima, 17,7% (6) boa, 8,8% (3) ruim e nenhum respondeu péssimo. 
6) Você se considera um bom aluno em matemática? Se não, justifique. 

Nesta questão 52, 9% (18) dos alunos afirmaram que se considera um bom aluno na 
disciplina de matemática e 47,1 % (16) responderam que não se considera bom aluno. 

A justificativa para os alunos que responderam não giraram entorno das dificuldades 
na assimilação do conteúdo, falta de atenção, a empatia pela disciplina, vergonha de tirar 
as dúvidas e perca de memória.  
7) Qual é o fator que mais te prejudica na aula de matemática? 

Nesta questão 35,3% (12) dos alunos afirmaram que o fator que mais prejudica em 
nas aulas de matemática é a falta de concentração, 17,7% (6) afirmaram que é a falta de 
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interesse, 5,9% (2) afirmaram que é a preguiça, 11,8% (4) afirmaram que é o nervosismo, 
5,9% (2) afirmaram que é a falta de clareza na explicação do professor e 23,4%(8) 
afirmaram que o que afeta sua aprendizagem são as conversas paralelas com os colegas. 
8) Você estuda matemática fora do horário de aula? Se não justifique. 

Nesta questão 50% (17) dos alunos afirmaram que estuda matemática fora do horário 
de aula e 50% (17) dos alunos afirmaram que não estudam. 

As justificativas para quem respondeu não foram diversas: por que o que estuda na 
aula já ajuda muito e não é necessário reservar outro horário para se dedicar, devido às 
atividades domésticas que realiza em casa, por trabalhar, não ter tempo disponível, 
cansaço e preguiça. 
9) Quais os fatores que dificultam o seu desempenho na escola? 

Nesta questão 32,3% (11) dos alunos afirmaram que a maior dificuldade que encontra 
para o seu desempenho é a distância de sua casa até a escola, 23,4% (8) falta de 
disposição, 8,8% (3) problemas familiares, 11,8% (4) falta de tempo, 2,9% (1) trabalho e 
5,9% (2) influências de amigos. 
10) Escreva o que a matemática representa para você. 

Dentre as respostas mais frequentes, destacou-se que a matemática é muito 
importante na vida dos alunos pelo fato da sua presença em tudo que se faz no cotidiano. 
Alguns alunos cogitavam em realizar cursos de nível superior de engenharia, por isso 
reconheciam que o conhecimento em matemática é crucial. Muitos enxergam que a 
matemática é uma disciplina muito difícil que dificulta sua vida, por esse motivo a 
detestam.  

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
De acordo com todas as considerações da pesquisa, suposições, dados obtidos, análises 

pode-se concluir que a facilidade e habilidade com dados matemáticos estão se tornando cada 
vez mais raro entre os alunos e que há uma grande deficiência tanto na aprendizagem quanto 
na visão positiva a respeito da disciplina. 

Baseado nas notas da avaliação pode-se conferir que as maiores dificuldades 
encontradas pelos alunos estão vinculadas a má preparação e falta de base matemática nas 
séries anteriores provocando a lentidão do conteúdo, perdendo-se muito tempo e não 
alcançando o objetivo proposto na ementa escolar. Foram identificados nas provas, erros de 
simples de operações de divisão, multiplicação, adição e subtração, observando-se então a 
falta de concentração e atenção por parte dos alunos ao responderem os exercícios. 

O fator psicológico é muito relevante ao considerarmos o grau de importância da 
avaliação realizada, pois a mesma não interferiu na média bimestral dos alunos, provocando 
assim certo desinteresse. 

Para modificar essa realidade negativa em relação aos péssimos resultados dos 
alunos na disciplina de matemática é necessário se iniciar uma incansável busca por 
estratégias eficientes que possam anular as dificuldades e potencializar ao máximo sua 
capacidade de desenvolvimento do raciocínio lógico matemático. 
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Resumo: Este trabalho por objetivo fazer um estudo a respeito da grande problemática que 
cresce a cada dia na educação, o fracasso e a evasão escolar dos educandos. Este processo provoca 
consequências negativas para toda comunidade escolar, o que nos faz questionar a forma como 
devemos encarar esta situação que preocupa os educadores em todo Brasil, por apresentar índices 
alarmantes de discentes evadidos nas Instituições de Ensino.  A problemática de hoje se estende não 
apenas ao acesso do educando na escola, mas também na sua permanência para conclusão dos 
estudos. Os educadores assim como a família e os educandos também tem a responsabilidade em 
contribuir para a diminuição dessa problemática. Algumas escolas adotaram ações como o  projeto 
FICAI (Ficha de Comunicação de Alunos Infrequente), o qual visa  contribui para diminuir a evasão 
escolar.  

Palavra- chaves: Evasão Escolar, Ensino-Aprendizagem, e Permanência. 

 

. 

INTRODUÇÃO 

Como a evasão escolar atinge muitas instituições de ensino, isso passa ser um 
problema que afeta todos os que de alguma forma estão envolvidos no processo de ensino- 
aprendizagem, uma vez que produz graves resultados no processo educativo. Precisamos 
analisar com muito cuidado o motivo que causa a desistência dos estudantes evadidos em 
escolas de ensino básico como também nas IES (Instituições de Ensino Superiores). 

 
 
Necessário se faz refletir a cerca dos discentes evadidos, pensarmos sobre os motivos 

que levam os mesmos a deixarem a escola, lembrando que o maior objetivo da escola é 
trabalhar e construir o conhecimento de forma que atinja a todos que nela chegam de forma 
democrática. . 
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Os gráficos abaixo mostram dados do BI (Business Intelligence), que indicam valores 
estatísticos, é preciso em relação à evasão escolar, números de matriculas, retenção e 
reprovação. 

 

Gráfico 01 Dados do Ensino Fundamental: Ciclo de Formação Humana e Educação de 
Jovens e Adultos. 

 

Informações Gerais:                             Total   

Matrículas Regulares:     257.076     

Matrículas de Enturmação por Idade:  10.152   

Afastamento por Abandono/Desistência:  21.463   

Retenção:                                   11.224   

 

 

 

 

 

 

Dados BI-2012 
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Gráfico 02 Dados do Ensino Médio: Todas as Modalidades. 

 

Informações Gerais:     Total   

Matrículas Regulares:      176461   

Afastamento por Abandono/Desistência:  36022   

Retenção:      31197   

 

Esses dados revelam números alarmantes de evasão nos municípios do estado de Mato 
Grosso, mas sabemos que essa problemática acontece em todo o país, podendo acarretar 
problemas sociais, econômicos e políticos a nação, as instituições tomam medidas no combate     
evasão, as quais vêm obtendo resultados satisfatórios, por exemplo: Com o objetivo de 
diminuir a evasão escolar e reduzir a violência nas escolas públicas de Mato Grosso, o 
Governo do Estado, por meio da Secretaria Estadual de Educação (Seduc), firmou parceria 
com o Ministério Público Estadual (MPE) e as prefeituras municipais. O projeto Ficai (Ficha 
de Comunicação de Aluno Infrequente), que envolve, além da escola, a família e o meio 
jurídico, prevê o acompanhamento de estudantes com mais que cinco faltas consecutivas de 
acordo com o projeto, a unidade escolar deve comunicar a família, caso o problema não seja 
resolvido, segue para o Conselho Tutelar em casos mais graves, o estudante e os familiares 
vão ser convocados pela promotoria de justiça para que as providências cabíveis sejam 
adotadas.  

 
A escola deve ser um lugar atrativo para os estudantes, onde se deve promover um 

ambiente escolar favorável ao processo de ensino-aprendizagem, envolvendo todos: alunos, 
professores, famílias, gestão escolar e a sociedade. Precisamos estabelecer estratégias para 
cultivar o interesse pelo o aprendizado. 

  Paulo Freire considera que o docente não deve se limitar ao 
ensinamento dos conteúdos, mas, sobretudo, ensinar a pensar, pois “pensar 
é não estarmos demasiado certos de nossas certezas”. (FREIRE, 1996, p. 
28).  
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Conforme o autor os docentes devem instigar seus discentes na busca por 
conhecimentos de maneira adequada permitindo assim a se colocarem como sujeitos 
históricos e críticos capazes terem a visão do mundo em que estão inseridos, ou seja, o 
aprendizado se dá por meio dos conceitos pré-existentes: os quais servirão de base para novos 
conhecimentos que podem aumentar o campo conceitual do estudante. (AUSUBEL, 2006). 

É necessário avançarmos para uma educação onde todos que fazem parte desse 
processo de ensino-aprendizagem sigam em uma só direção, pois, assim com certeza 
chegaremos à educação que sonhamos para nossos filhos e discente. 
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EXPERIMENTOS DE FÍSICA EM AMBIENTES VIRTUAIS 

 
 

 
Fabiano R. da Cruz, Jheinifer M. Maia e Raisa M. e Silva 1 

 

 
 
Resumo: O presente trabalho pauta-se em análise de pesquisas sobre o surgimento da sociedade 
científica renovada, sua evolução, os métodos experimentais e por principal os experimentos virtuais. 
Nos estudos foram descobertos sites que expõem o uso de experimentos virtuais de vários conteúdos 
da disciplina de Física. Em sala de aula, a utilização de aparelhos experimentais são importantes 
para se conseguir entender os fenômenos que a física abrange, porém, deve se levar em conta o 
aprendizado para o manuseio destes equipamentos, pois assim, os resultados obtidos terão menos 
porcentagens de erros, pois todos experimento possuem limitações. 
 
Palavras-chave: Surgimento, Evolução, Métodos, Experimentos, Virtual. 
 
 
       1. SURGIMENTO DA SOCIEDADE CIENTÍFICA 
 
       O surgimento de uma sociedade científica renovada se desenvolveu da proveniente falta 
de criações importantes que fizessem a diferença entre seus estudiosos. Pela falta de 
invenções importantes, a sociedade científica começou a estudar e aprender com os 
pensadores de outras regiões, sendo eles: Aristóteles, Ptolomeu e Euclides, que eram 
considerados seres com alta capacidade de criação.  Foram descobertos então os métodos 
científicos, em meados do século XII, no período em que ocorreu a transição de um mundo da 
idade média para a moderna, ocorrendo vários movimentos artísticos, culturais e científicos, 
sendo conhecido como renascimento.  
       Após todo o processo de “criação” dos métodos científicos, dois homens continuaram os 
estudos sobre os fatos demonstrando maior conhecimento sobre o assunto, os mesmo foram 
Roger Bacon (1214-1292) e Francis Bacon (1561-1626). Roger Bacon, filósofo inglês, 
estudou química, física, matemática, astrologia e ótica e foi membro de uma ordem religiosa 
que vivia afastada da sociedade. Roger acreditava que poderia colocar um ponto final nas 
aceitações sem provas, que eram vistas como certas por Aristóteles, sendo o mesmo 
conhecido por defender a experimentação como fonte de conhecimento e um dos executores 
da afirmação de que os experimentos formam as idéias, sendo chamado este movimento de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Instituto Federal de Mato Grosso, Câmpus Fronteira Oeste/ Pontes e Lacerda. Rod. MT - 47, s/n esquina c/ 
Rod. MT - 246 Bairro Morada da Serra. 78250-000 - Pontes e Lacerda – MT. fabiano_atleta@hotmail.com, 
jheinifer.maia@hotmail.com, raisamarcelino@gmail.com. !
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empirismo. Já Francis Bacon foi o precursor da base que mais tarde Descarte chamou de 
método científico. Ele afirmava que apenas a investigação cientifica poderia garantir o 
desenvolvimento do homem e o domínio do mesmo sobre a natureza, sendo assim, a ciência 
foi considerada uma natureza mais funcional. 
       Até a idade média os seres humanos utilizavam muito a ideia de religiosidade e suas 
vidas eram baseadas nas mesmas. A ciência possuía restrições e era ligada a filosofia. No 
entanto, a partir de século XV, se iniciava a Revolução Científica, que tinha como ideal a 
nova forma de pensar, comprovar e de se fazer ciência que iria persistir até o século XVI.  
       A revolução cientifica tornou o conhecimento elaborado e prático, seu método se tornou 
empirista como mecanismo para se consolidar as constatações. Neste intermédio ocorreu-se a 
interrupção da sociedade científica que precisa seguir regras que fossem estabelecidas pela 
Igreja Católica. Alexandre Koyré em meados de 1939 foi quem consolidou o termo revolução 
cientifica. 
       Os métodos científicos de pesquisas são denominados pelos atos de conseguirem atender 
as metas de forma eficaz, investigando os estudos na natureza afim da consolidação do ensino 
empírico e, portanto, formando um processo de construção do conhecimento. Dentre os 
métodos científicos destacaremos o Método Experimental. 
 
       2. Método experimental 
 
       De acordo com o minidicionário prático da língua portuguesa a palavra experiência tem o 
significado: Conhecimento conseguido pela prática; ensaio; prática da vida (MAIA, 2010, p. 
145). Ou seja, quando estamos falando sobre a experiência, percebemos que ela é 
consequência de investigações, estudos, atividades, que ao serem concluídas podem ser 
apuradas por meio de observações de eventos, de problemas em que possuem possibilidades 
em suas respostas, podendo ser concluídas, comprovadas por meio destas análises. A 
experiência é considerada um estudo empirista necessário para a expansão do conhecimento 
humano.  
       Para se conseguir entender os fenômenos providos de causas, a utilização de aparelhos e 
instrumentos de pesquisas é essencial, à utilização de técnicas aprendidas em sala ou em 
manuais são importantes para realização de melhores manuseios dos equipamentos e assim 
um maior aproveitamento dos fatos que se tornarão perceptíveis entre as diversas variáveis. A 
utilização dos experimentos após a fundamentação teórica é insubstituível, pois é a partir dele 
que são comprovados os estudos, explicando aos estudiosos como se ocorre um fato provido 
de um conteúdo e demonstrando as suas possíveis formas de variação. 
       Os objetos de estudados quando físicos não são percebidos muitas limitações, porém não 
é o mesmo que ocorre quando são experiências com pessoas, grupos ou instituições. Um dos 
fatores vantajosos relacionado à experimentação é a sua previsão e controle de resultados, 
onde seria desvantagem a utilização do mesmo em objetos sociais. 
  
       3. Física experimental virtual 
 
       A física experimental é um dos estudos que se preocupa em fazer a visualização de 
fenômenos físicos com o intuito de coletar dados sobre o Universo. Os experimentos são 
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diversificados e, portanto, contendo diferentes dificuldades, sendo elas, conseguir realizar o 
experimento, material necessário, fundamentação teórica entre outros. 
      As práticas são essenciais, pois é a partir delas que se consegue fazer as comprovações, 
compreensões, aprimoramentos nos conhecimentos adquiridos, desenvolvimentos de 
softwares de computador, eletrônica, óptica e assim podermos conseguir descobrir pequenos 
detalhes em poucos atos.  
      As aulas de físicas normalmente são teóricas, usando por base os livros didáticos, 
explicando conceitos e estimulando os alunos à aprenderem as leis. Quando as aulas são 
experimentais os objetivos são de mostrar e ajudar para que os alunos tenham maior interesse 
em serem pesquisadores, compreenderem os efeitos que temos em nossos cotidianos, 
aprenderem a tomar decisões, a paciência e a curiosidade, porém, nem todas as escolas têm a 
possibilidade de ter um laboratório de física para que todos os conteúdos didáticos possam ser 
provados e comprovados em sala de aula.  
       A tecnologia está cada vez mais evoluída e com esse avanço os benefícios são percebidos 
cada dia mais, escolas que não poderiam mostrar aos alunos como seria esta física 
experimental, em laboratório, agora tem a oportunidade de utilizar os laboratórios virtuais. 
Em exemplos disto temos o PHET que é um site onde temos laboratórios de física, química, 
biologia, ciências da terra, que foi elaborado pela University of Colorado Boulder, onde é 
possível fazer simulações interativas de estudos de física. Este site pode ser usado por 
professores que lecionem a disciplina de física e as disponíveis supra mente citadas e a 
utilizem com os alunos, os mesmos poderão perceber que por mais que a parte teórica seja 
fundamental, a sustentação de todo estudo, a realização de experimentos são de muitíssimo 
ajuda, pois com eles, os discentes conseguem visualizar o que somente seria teórico, 
começaram a fazer trabalhos, relatórios e construir um saber rico, percebendo em seu 
cotidiano a física presente.  
       Ao se abrir o site, há uma guia de pesquisa, em que existem as possibilidades de acesso às 
simulações, aos professores, contendo atividades, oficinas, explicações de como se funciona 
os experimentos, perguntas frequentes, traduções entre outras funções.  Quando estendemos a 
guia Simulações On-line, nos é mostrado várias disciplinas, entre elas: Física, Biologia, 
Química, Ciências da Terra e Matemática, e quando selecionamos o link Física, o nosso 
objeto de pesquisa, é estendido novamente outra aba contendo os experimentos sobre 
movimentos, som e ondas, trabalho, energia e potência, calor e termometria, fenômenos 
quânticos, luz e radiação, eletricidades, ímãs e circuitos. Portanto, para alunos que nunca 
tiveram contato com a experimentação, a utilização destes em computadores gera 
conhecimento, de algo agora possível para todos os alunos. 
       Assim, graças aos grandes defensores que acreditavam que a sociedade poderia crescer 
com a utilização da ciência, é que os avanços relacionados aos experimentos são disponíveis 
para quase todos os interessados na experimentação e criação de novas pesquisas, projetos, 
que poderiam ser favoráveis a todos. Escolas que tenham interesse em criar pesquisadores e 
estudantes interessados tem a disponibilidade de experimentos virtuais para o aumento da 
capacidade intelectual dos seus alunos.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta um processo natural de filtração da água utilizando-se 
material reciclável e materiais de fonte natural como, pedras, areia e algodão. 

Palavras-chave: água; material reciclável; fonte natural 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na busca de promover uma aula diferenciada sobre separação de mistura das 
partículas presente na água, elaboramos um filtro para tal demonstração. 

Onde buscamos facilitar o aprendizado dos alunos demonstrando de uma 
maneira bem simples que podemos filtrar a água que muitas vezes consideramos 
imprópria para utilização. 

Com a confecção desse pequeno filtro natural, com o intuito de verificar como 
ocorre a filtração natural da água turva com recursos disponíveis na natureza. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Municipal de EnVLQR� )XQGDPHQWDO� H� (GXFDomR� ,QIDQWLO� ³3URIHVVRUD�
0DULD�9LOODQ\�'HOPRQGHV´� HVWD� VLWXDGD� HP� iUHD� XUEDQD� localizada na Rua Jurucê, nº 
2.241, com funcionamento da Educação Infantil e 1º, 2º e 3º Ciclos de formação criada 
pelo Decreto Municipal nº 1941/97 localizada na cidade de Jaciara-MT. 

 Garrafa pet, tesoura sem ponta, algodão ou pedaço de tecido, areia e pedrisco. 
Com a participação dos alunos divididos em grupos. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O experimento foi confeccionado juntamente com os alunos, foram divididos em 
grupos para que todos observassem como é o processo de filtração da água. A estrutura 
do filtro consiste em um algodão ou pedaço de tecido preso no gargalo da garrafa, 
camadas alternadas de areia e pedriscos (Figura 1). 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. (a) Experimento de filtragem com garrafas pet, e (b) estudantes envolvidos nos 
experimentos. 

Quando despejamos a água turva no filtro observamos que a água saia límpida, 
porém não é indicada para consumo, necessitando de outro processo para eliminação de 
bactérias e microrganismos que são encontradas em água suja.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O experimento facilitou a compreensão dos alunos em relação ao processo de 
separação de misturas, tema que já estava sendo abordado em sala de aula. O  
interessante é ver a disposição dos alunos em participar de atividades práticas e 
despertar a curiosidade deles perguntando como pode a água passar por areia e 
pedriscos e sair limpa, foi muito satisfatório o resultado 
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES DE FÍSICA NO INSTITUTO 
FEDERAL DE MATO GROSSO. 

 
 
 

 

 
 

Resumo: A formação de professores de Física no ensino médio em nível superior no Brasil 
sempre foi um grande desafio nas universidades e atualmente este desafio se estende também nos 
Institutos Federais (IF). No entanto, vale ressaltar que os Institutos Federais constituem uma 
organização de ensino com particularidades que os diferem das universidades, tais como a variedade 
de níveis de cursos ofertados, a educação profissional que se faz presente no seu histórico e a missão 
voltada para a profissionalização em seu aspecto técnico e tecnológico. O principal problema que 
permeia esta investigação é entender: Em que medida o atual currículo do curso de Licenciatura em 
Física na modalidade presencial do IFMT, formou ou está formando profissionais capazes de atuar 
como intelectuais questionadores e preocupados em aprimorar sua própria prática pedagógica? 
Nesse sentido, para responder essa questão norteadora da pesquisa, desdobramos em outras, mais 
específicas: Os professores formados por esta Licenciatura são capazes de atuar como agentes de 
mudança na escola básica? Esse curso não foi apenas uma improvisação ou aligeiramento? Essa 
Licenciatura fornece as bases para formação do perfil de Físico Educador como previa o projeto?  
Levando em questão o perfil do Físico Educador, esse professor formado nessa habilitação está apto 
a lecionar Ciências no Ensino Fundamental?!
!
Palavras-chave: Ensino de Física, Formação de professores e Formação inicial. 

 
 
1. Introdução 

       Para atender as diversas áreas da Educação Básica a formação de professores é uma das 
principais preocupações do (PDE) Plano de Desenvolvimento da Educação no Brasil 
atualmente. Segundo esse plano, “a formação inicial e continuada do professor exige que o 
parque das universidades públicas se volte (e não que dê as costas) para a educação básica. 
Assim, a melhoria qualidade da educação básica depende da formação de seus professores, o 
que decorre diretamente das oportunidades oferecidas aos docentes”. 
       Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia foram criados pela Lei nº 
11.892 de 2008. São instituições que ofertam educação básica, profissional e superior. Desta 
forma, a função de formar de professores se insere nesse quadro, que faz parte da política de 
expansão iniciada durante o governo do então presidente Lula. Segundo esta mesma lei, em 
seu art. 8º, 20% (vinte por cento) de suas vagas devem ser garantidas para cursos de formação 
de professores, especialmente nas áreas de ciências da natureza e matemática. 

Douglas G. Lima 
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CEP: 78250-000 
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       É notória a falta de professores da área de exatas em todo o país e a formação do físico 
educador é atualmente uma das metas do IFMT do câmpus de Pontes e Lacerda, a fim de 
possibilitar o cumprimento da política de expansão dos cursos de licenciaturas oferecidos por 
instituições de educação profissional, técnica e tecnológica. 
       De acordo com Tavares e Alvarenga (2012), nos últimos tempos, inúmeros debates e 
reflexões têm sido lançados no campo da formação de professores e esses debates vêm 
expressando uma profunda e tensa disputa na tentativa de responder perguntas seminais como 
“o que é formar”, “por que formar”, “como deve ser essa formação”, “como organizar o 
currículo” nos cursos de formação de professores, dentre outras questões. 
       E no percurso que fazemos durante o curso de licenciatura em Física, algumas 
inquietações e indagações sobre essas perguntas seminais explicitadas por Tavares e 
Alvarenga tem sido presente no nosso dia a dia, e é no cenário do curso de formação de 
professores de Física neste câmpus que surgiu a presente proposta de pesquisa, cuja pretensão 
é desenvolver/aprofundar um estudo acerca da formação de professores.  
 

2. Objetivos 

 
       A formação dos professores é objeto de estudo que vem ganhando espaço nas pesquisas 
em educação. Para alcançar o objetivo central da pesquisa, precisaremos identificar que 
experiência e espaço os atores participantes desse curso ocupou nos atos de currículo do 
Curso de Licenciatura em Física para o ensino básico? Identificar que princípios ontológicos, 
epistemológicos, éticos, políticos e pedagógicos vinculam a formação à concepção curricular 
desse curso; compreender como a formação aconteceu nos âmbitos da gestão político-
organizacional e pedagógica do curso; compreender como a formação é apreendida a partir da 
experiência da aprendizagem mediada em termos curriculares; identificar se os atores do 
curso se sentem preparados/aptos com sua formação em atuar com conceitos científicos no 
Ensino Médio. 
. 

3. Revisão da literatura 
 

       Partimos do pressuposto que as reflexões sobre currículo devem incluir, necessariamente, 
reflexões sobre professores e sua prática pedagógica. Pois de acordo com Moreira: 

Se a concepção de currículo corresponde às experiências 
pedagógicas em que docentes e estudantes constroem e reconstroem 
conhecimentos, se cabe aos docentes participações ativa no processo 
de planejar e desenvolver tais experiências, não ocorre 
desenvolvimento curricular se não ocorrer simultaneamente o 
desenvolvimento do professor e, com ele, o aperfeiçoamento das 
práticas pedagógicas escolares. Logo, não se pode pensar currículo 
sem se pensar o professor e sua formação [Grifo nosso] (2001, p.40). 

 
       Ao se pensar na formação do professor não podemos viver as práticas de formação 
ingenuamente, sem indagações, ou satisfazendo-se com questões rapidamente fechadas e 
curtas em respostas fáceis e reconhecidas como evidentes, faz-se necessário se dirigir a 
formação como um fenômeno a se descobrir. Nesse contexto, não podemos confundir ou 
reduzir o fenômeno da formação que se realiza num sujeito relacional, com racionalidade e 
gestão da formação, não podemos mais admitir um Taylor pedagogo (MACEDO, 2012). 
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       De acordo com Macedo (2010) a ideia fundante da educação é a formação e que o 
currículo de acordo com Goodson (2008) é como uma “tradição inventada”, um histórico e 
poderoso implementador/organizador de conhecimentos eleitos como formativos. E que a 
problemática da formação já começa na concepção curricular, que para ele, já se configura 
num dos âmbitos dos atos de currículo, portanto, uma ação que visa à formação. 
       Ainda de acordo com Macedo: 

A potência práxica do conceito de atos de currículo vinculado a 
formação é, ao mesmo tempo, uma maneira de resolução 
epistemológica para compreendermos a relação profundamente 
implicada entre currículo e formação, bem como um modo de 
empoderar o processo de democratização do currículo, como uma 
experiência que pode ser singularizada e socialmente construída 
(2012, p. 72). 

       Neste sentido, para trazer uma nova compreensão crítica à formação de professores de 
Física na modalidade presencial ofertado pela IFMT/Pontes e Lacerda no Estado de Mato 
Grosso, que faremos uso desse aporte teórico, pois o conceito de ato de currículo se mostra 
como uma teoria crítica que ajudará responder a problemática dessa pesquisa, compreendendo 
a relação entre formação de professores de Física e currículo levando a possibilidade de se 
pensar o que faremos com aquilo que o currículo fez/faz conosco: metaformação (MACEDO, 
2012). 
 

4. Metodologia 

 
       Considerando a natureza desta pesquisa – norteada pela questão: Em que medida o atual 
currículo do curso de Licenciatura em Física na modalidade presencial da IFMT do câmpus 
de Pontes e Lacerda, formou ou está formando profissionais capazes de atuar como 
intelectuais questionadores e preocupados em aprimorar sua própria prática pedagógica?, os 
pressupostos da pesquisa qualitativa e o método etnográfico possibilitam ao investigador a 
busca da explicação aprofundada e da compreensão de fenômenos sociais, como estes, objeto 
desta investigação. 
       Em face da pesquisa qualitativa e segundo as considerações de Minayo [et al.]: 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito 
particulares. Ou seja, ela trabalha com o universo dos significados, 
dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. 
Esse conjunto de fenômenos humanos é entendido aqui como parte da 
realidade social, pois o ser humano se distingue não só por agir, mas 
por pensar sobre o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir 
da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes (2007, p.21). 

 
      Para empreender a forma proposta do resultado da presente pesquisa faremos o uso do 
“estudo de caso” que consiste na observação detalhada de um contexto, ou individuo, de uma 
única fonte de documento ou de acontecimento específico (BOGDAN e BIKLEN, 1994). 
Fazer uso do estudo de caso permite reunir as condições para conter as descrições densas e 
poder ser um retrato da situação investigada de maneira holística, oferecendo também a 
possibilidade de dar e conhecer as múltiplas concepções que emergem do estudo realizado. 
 

5. Agradecimentos  
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Resumo: O presente trabalho visa à aplicação de jogos como meio facilitador do processo de 
ensino-aprendizagem. Sabe-se que em uma sala de aula trabalha-se com pessoas diferentes com 
formas de aprendizado diferenciadas. Por esse motivo, variar ou introduzir outras formas 
metodológicas e avaliativas é sempre relevante. Porém, o jogo ou qualquer outra atividade 
complementar deve ser rigorosamente pensado a atender as necessidades de aprendizagem dos 
alunos. Refletindo nisso, pensou-se em uma forma de utilizar um jogo que promovesse tanto a 
interação entre os alunos como o desenvolvimento de um raciocínio voltado aos conceitos de notação 
cientifica. A escolha da notação cientifica, partiu de um relato de um professor acerca das 
dificuldades dos alunos em compreender seus conceitos haja vista a necessidade constante de sua 
utilização. Faz-se necessário uma abordagem inicial como observação daquilo que os alunos já 
compreendem ou não acerca do assunto a ser abordado, essa abordagem promoverá um maior 
rendimento em relação ao jogo, pois através da mesma é possível pensar em um ponto de partida bem 
como proposição de problemáticas a serem lançadas aos alunos. Jogando comando assim como 
qualquer outra atividade deve ser observado quanto ao desenvolvimento e participação dos alunos, 
caso seja necessário alterações podem ser realizadas como, por exemplo, a redução de cartas para o 
aumento da dificuldade do jogo.Toda atividade pode estar suscetível a mudanças, o importante é 
sempre o resultado que vise a aprendizagem dos alunos e a utilização dos conceitos abordados. 

Palavras-chave: notação cientifica, jogos, aprendizagem conceitual. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Na busca por incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID está sendo realizado 
pelo curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do Instituto Federal de Educação, Ciência 
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e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente ± Núcleo Avançado Jaciara na Escola 
EstaduDO�³$QW{QLR�)HUUHLUD�6REULQKR´� 

As atividades de apoio estão sendo desenvolvidas como previsto, embasando-se nos 
resultados obtidos no decorrer do diagnóstico escolar, que visa a melhoria de conceitos 
relacionados às ciências. Optou-se pela aplicação do jogo de cartas denominado ³MRJDQGR�
FRPDQGR´�extraído de um exemplar já utilizado que tem por objetivo principal a simplificação 
de números muito grandes ou muito pequenos, representando quantidades macro e micro na 
disciplina de física. 

O objetivo deste trabalho foi aplicar o jogo didático Comando para reforçar conteúdos de 
notação científica na disciplina de física. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho esta situada em área urbana, Avenida 
Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação do Estado de Mato Grosso SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes 
em no Ensino Médio. 

Neste trabalho foi utilizado de um tabuleiro e cartas, os números são sintetizados em uma 
estrutura na forma de potenciação base dez. Para isso foi utilizado a notação cientifica com o 
intuito melhorar a aprendizagem dos alunos acerca destes conceitos. Trabalhar conceitos de 
física é sempre uma situação desafiadora para muitos educadores. É sempre um beneficio 
buscar por metodologias que viabilizem a compreensão acerca do conteúdo abordado. A 
utilização de jogos é uma forma dinâmica de relacionar teoria e pratica. Algo muito utilizado 
na disciplina de física trata-se da notação cientifica, e embora seja aparentemente fácil, 
observa-se a dificuldade dos alunos em assimilar suas formulas e aplicabilidade. O presente 
trabalho visa à utilização desse jogo como meio facilitador do processo de aprendizagem em 
notação cientifica por parte dos alunos, a forma com que sua utilização esta descrita torna 
fácil a sua reprodução por qualquer profissional docente. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Antes da aplicação das atividades de apoio, teve-se a elaboração do planejamento das 
atividades a serem desenvolvidas na disciplina de física nos 1°, 2 e 3 ° anos do ensino médio 
buscando obter dados relativos as dificuldades  dos alunos em compreender os conceitos da 
física. Diante dessas informações, traçou-se um planejamento voltado para a utilização de um 
jogo cujo objetivo principal era a compreensão dos alunos, através de uma metodologia 
dinâmica, sobre os conceitos de notação cientifica. 

Jogando comando trata-se de um jogo dinâmico que visa despertar o interesse dos 
alunos ao mesmo tempo em que reforça os conceitos de notação cientifica. Também visa à 
interação dos alunos uma vez que são divididos em grupos, onde os mesmos em conjunto, 
devem encontrar as respostas corretas. Trata-se de um jogo composto por trinta cartas e um 
tabuleiro para cada grupo. A quantidade de cartas pode ser reduzida a mediada em que os 
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alunos demonstrem maior facilidade acerca dos comandos dados. O professor da o comando e 
o grupo tem um tempo determinado para apresentarem o resultado exposto no tabuleiro 
(Figura 1). 

 
Figura 1. Tabuleiro do jogo cuja resposta ao comando deverá estar exposta. 

O grupo que apresentar dentro do tempo o resultado correto ganhará dois pontos, o 
segundo um ponto. À medida que o grupo demonstra facilidade em compreender os 
conceitos, novas problemáticas podem ser inseridas. Problemas que visem à estimulação do 
raciocínio e a exposição dos resultados no tabuleiro em notação (Figura 2). 

 
Figura 2. Estudantes montando resposta do comando no tabuleiro. 

Deverá ser feita uma abordagem inicial com os alunos retomando conceitos de 
potenciação como base para notação cientifica; Recapitulação do conceito de notação 
cientifica; a utilização da notação cientifica; Desenvolvimento de problemas e exercícios que 
estimulem a aplicação das propriedades da potenciação/notação; aplicação do jogo 
pedagógico como meio facilitador do processo de ensino aprendizagem. Essa retomada de 
conceitos também servirá como base para o ponto de partida das atividades a serem propostas 
durante o jogo. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

2�SURMHWR� HVWi� SURPRYHQGR� D� LQVHUomR� GRV� ³SLELGLDQRV´� QR� FRQWH[WR� GD� HVFROD� GHVGH� R�
início das atividades, contribuindo para os graduandos desenvolverem atividades didático-
pedagógicas sob orientação de outros professores da escola, e possibilitando uma maior 
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compreensão sobre os pontos positivos e negativos da profissão de docente. A partir de então 
com a elaboração dos materiais pedagógicos percebeu-se a importância da inovação e em se 
tratando do ensino de ciência, não basta apenas transmitir o conhecimento, mas também 
oportunizar melhor compreensão do mesmo. 

A medida que a atividade é aplicada percebe-se a interação dos alunos e o desejo de se 
obterem as corretas respostas para atingirem os respectivos pontos. Percebeu-se com a 
abordagem inicial, algumas dificuldades dos alunos e à medida em que o jogo ia sendo 
desenvolvido era nítido o interesse e o entusiasmo em solucionar os comandos dados. A partir 
das informações prestadas nesta etapa, pode-se perceber enquanto bolsistas do PIBID e 
futuros docentes, a importância de se utilizar dinâmicas, pois as mesmas podem despertar e 
facilitar o aprendizado a cerca de alguns conceitos, especialmente conceitos relacionados a 
física. Concluiu-se que a utilização de jogos ou atividades dinamizadoras podem motivar não 
somente alunos como também a professores onde em sua grande maioria, poderão ter seus 
objetivos educacionais alcançados.  
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Resumo: Inseto é o nome popular dado a todos os Hexápodes, que constituem o grupo mais 

diversificado de organismo sobre a terra. Os insetos podem ser uma grande ferramenta para 

a confecção de caixas entomológicas didáticas, para a constituição de coleções científicas ou 

coletados como hobby. O levantamento da entomofauna teve como objetivo inventariar, identificar 

em nível de ordens e analisar a diversidade e a freqüência dos insetos nos diferentes pontos da 

instituição de ensino IFMT ± Campus Juína em áreas aberta e fechada. Foi coletado nas delimitações 

do Campus 221 indivíduos de doze famílias, onde as coletadas com mais facilidade foram Coleoptera 

e Lepidoptera. Estudos sobre esses indivíduos ampliam os conhecimentos taxonômicos sobre dos 

grupos, pois a riqueza da diversidade da entomofauna é demasiadamente grande e não possui estudos 

sobre a mesma. 
 

Palavras Chaves: Entomologia, Taxonomia, Biodiversidade 

 

 

Introdução   
Inseto é o nome popular dado a todos os Hexápodes, que constituem o grupo mais 

diversificado de organismo sobre a terra, representando cerca de 60% de todas as espécies 

conhecidas (RAFAEL et al., 2012). Tão diverso quanto o número de espécies são os hábitos 

dos insetos, que podem ser encontrados na maioria dos ambientes terrestres e aquáticos 

contendo grande variedade de formas e comportamentos. Independente de sua classificação, 

seus corpos dividem-se em três tagmas: cabeça, tórax e abdome. Os insetos possuem também 

seis pernas anexas ao tórax (daí o nome Hexápode) e, nesta região, pode haver também duas 

asas ou, em alguns casos, quatro delas (JOHNSON, 2011). Os insetos podem ser uma grande 

ferramenta para a confecção de caixas entomológicas didáticas, para a constituição de 
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coleções científicas ou coletados como hobby. As principais finalidades das coleções 

didático-científica são: conhecimento e registro histórico da biodiversidade, fornecer 

subsídios na realização de estudos em ecologia, como indicação das áreas mais 

representativas para conservação por meio de análise da ocorrência, abundância e distribuição 

das espécies biológicas, assim como estudos de biogeografia (ALMEIDA et al., 2012). 

Pouco se conhece sobre a biologia e ecologia dos insetos na região noroeste mato-

grossense, isso mostra a deficiência de estudos sobre os mesmo nesta e em outras localidades 

da região, indivíduos do grupo insecta tem sido facilmente coletados ao acaso no período 

noturno, sendo provavelmente atraídos por fontes luminosas. 

Esse trabalho teve como objetivo fornecer informações para o conhecimento da 

diversidade da entomofauna e também pode contribuir para a expansão do conhecimento da 

entomologia na região, informar os procedimentos usuais utilizados nos estudos científicos de 

entomologia, coleta, preparação, identificação e tombamento do material, bem como salientar 

os conhecimentos adquiridos sobre o levantamento da entomofauna realizado no IFMT ± 

Campus Juína.  

 

Materiais e Métodos 

As coletas realizadas para o desenvolvimento do trabalho tiveram duração de 2h 

semanais sendo uma vez por semana em dias aleatórios, feitas durantes os meses de janeiro a 

agosto de 2014 nas instalações do Instituto Federal de Ciências, Educação e Tecnologia de 

Mato Grosso ± Campus Juína, sendo o ultimo mês usado apenas para o processo de 

montagem das caixas. Os métodos usados na maioria dos grupos foram manuais, e em alguns 

grupos (Lepidoptera, Odonata, Diptera e demais insetos alados) foi utilizado o puçá. Os 

principais locais para as coletas foram no setor de produção, alojamentos, jardins e nos 

bosques ambientais aos arredores do Campus, o trabalho com curadoria da coleção 

entomológica e identificação das ordens dos indivíduos foram feitas no laboratório de 

Biologia. Os insetos foram mortos em câmara fria (freezer), montados e preservados de 

acordo com os procedimentos apontados por ALMEIDA, L. M. et al.(2012) e identificados 

com as chaves de identificação simplificada de RAFAEL, J. A.(2012) 

Resultados e Discussões 

O trabalho de catalogação foi realizado em várias etapas: Organização da coleção, 

rotulação, catalogação das ordens em fichas padronizadas. Doze ordens de insetos foram 
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coletadas e identificadas com etiquetas, com as seguintes informações: Registro, Designação, 

Ordem, Família (algumas), Autor, Ano, País, Estado, Município, Localidade, Tipo de 

Armadilha, Data da Coleta, Coletor. São elas: BLATTODEA, COLEOPTERA, DIPTERA, 

HEMIPTERA, HYMENOPTERA, LEPIDOPTERA, MANTODEA, MEGALOPTERA, 

NEUROPTERA, ODONATA, ORTHOPTERA e PHASMATODEA. Segue abaixo uma 

tabela com a quantidade de indivíduos por ordem: 

Tabela 01 ± Quantidade de indivíduos coletados por ordem 

Ordens Numero de indivíduos Ordens Numero de Indivíduos 

BLATTODEA 07 LEPIDOPTERA 48 

COLEOPTERA 66 MANTODEA 08 

DIPTERA 12 MEGALOPTERA 06 

HEMIPTERA 27 NEUROPTERA 04 

HYMENOPTERA 09 ORTHOPTERA 13 

PHASMATODEA 03 ODONATA 18 

 

Durante as 35 semanas de coleta totalizaram 60 horas de campo e 10 horas laboratoriais, 

totalizando 221 indivíduos nas delimitações do campus. Foi observado que as ordens 

Coleoptera e Lepidoptera foram encontradas em maior quantidade em comparação aos outros 

indivíduos, é provável que este período seja a época em que os adultos estejam mais 

suscetíveis a serem observados/coletados, possivelmente por terem acabado de sofrer a 

metamorfose (insetos com ciclo de vida holometábolo) ou por estarem procurando parceiros 

para o acasalamento. 

Notou-se também que durante as noites as coletas foram mais fáceis de fazer, devido os 

insetos procurar por fontes luminosas das instalações do Campus, e foi esse o fator 

determinante para que o número de indivíduos das ordens supracitadas fosse os mais 

elevados. As ordens de difícil coleta foram os Phasmatodea devido a sua capacidade de 

camuflagem onde eles acabam passando despercebidos ao longo dos troncos das arvores onde 

se encontram. 

Conclusão 

O início de qualquer estudo que aborde taxonomia de insetos inicia-se com um bom 

banco de dados advindos de coleta, além de observações dos espécimes em campo. Estes 
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esforços são de grande valia, uma vez que são desconhecidos os aspectos biológicos e 

morfológicos da maioria destes organismos, ressaltando também a relevância desta pesquisa, 

uma vez que podem ser a base para futuros estudos. 
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Resumo: Este trabalho apresenta uma forma de ensino sobre a prevenção de doenças 
sexualmente transmissíveis e da gravidez precoce. Visa mostrar o papel das escolas 
na abordagem deste tema. Foram realizadas entrevistas com a comunidade para a 
validação do tema. Junto a Secretaria de Saúde, foi feito o levantamento de dados de 
adolescentes e jovens grávidas e portador de alguma DSTs. Com os discentes foram 
aplicados dois questionários e a apresentação do tema. Como resultado percebeu-se 
que os alunos das duas escolas, apesar de terem acesso a informações sobre alguns 
métodos contraceptivos os mesmos tem conhecimento equivocado a respeito da 
prevenção, que estes buscam informações através de internet e amigos, que os pais 
não conversam e nem repassam essas informações para seus filhos. O que 
demonstra a relevância da escola neste papel.  

 

Palavras-chave: métodos contraceptivo; gravidez; escola. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O métodos contraceptivos inseridos na escola ao ensino de ciências e ao papel 
relevante das escolas para a construção de saberes necessários à vida e ampliação da 
visão de mundo das pessoas que por ela passam.A escolha do tema deu-se por perceber 
que muitos adolescentes e jovens não possuem informações necessárias sobre prevenção 
de gravidez e doenças sexualmente transmissíveis. Devido a este fato teve-se o intuito 
de sensibilizar os discentes, através de uma intervenção em abordando o tema e sua 
importância para a vida e contribuir para a concepção de cidadãos conscientes, aptos 
para decidirem e atuarem diante da realidade. Os PCNs (1998) preconizam o ensino de 
Ciências como algo fundamental a ser trabalhado em sala, pois este ensino visa que o 
discente perceba como está atrelado ao mundo podendo reconhecer, interagir e 
interpretar vários fenômenos que ocorrem em seu dia-dia 
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Foi desenvolvido com alunos do 8º ano do ensino regular no município de 
Juscimeira e São Pedro da Cipa ambos os municípios localizados na região do Vale São 
Lourenço, Mato Grosso. Estes alunos tem em média 12 a 13 anos é nesta fase que a 
pessoa faz reconhecimento do próprio corpo, e ocorre grandes transformação como: 
alteração hormonal, corporal, psicoemocional e maturidade sexual. E nessa fase quando 
desperta o desejo sexual entre parceiro do sexo oposto ou do mesmo sexo e a prevenção 
neste caso e o melhor recurso para evitar uma gravidez não planejada e DSTs. 
(BARROS E PAULINO, 2006) 

Parte-se do pressuposto de que abordar este assunto dentro do ambiente escolar 
cria a possibilidade de contribuir para um aprendizado relevante para a vida dos 
discentes, dando-lhes condições de fazerem uso das informações trazidas cuidando-se 
melhor e protegendo o bem maior que é a vida humana. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

Para a escolha do tema pesquisas antecedentes foram realizadas com a 
comunidade local, onde foram entrevistadas cento e uma pessoas (101), e coleta de 
informações nos PSFs de Juscimeira e São Pedro da Cipa para saber a quantidade de 
adolescentes grávidas e/ou portadores de algumas DSTs. A abordagem deste estudo é de 
caráter qualitativo. No primeiro contato com as escola fez-se a apresentação do projeto, 
para verificar como seria a aceitação do trabalho pela direção da escola e professores 
regentes de Ciências.  

O instrumento utilizado para coleta de dados foram os questionários que foram 
respondidos em sala. Posteriormente apresentou-se slides que continham as seguintes 
informações: contextualização histórica, nome dos métodos existente no mercado e a 
forma correta de utilizá-los, quais são os métodos mais recentes, os programas de saúde 
disponíveis na rede pública e imagens das doenças sexualmente transmissíveis. Em 
seguida abrimos espaço para os alunos tirarem as dúvidas, a entrega de preservativos 
masculinos, femininos, folders explicativo. E aplicado novo questionário para averiguar 
o que ficou de conhecimento sobre os métodos. Com base no conteúdo foi realizada 
uma trilha pedagógica com o também com o objetivo de perceber a aprendizagem 
construída com as demais atividades propostas. Como devolutiva para as escolas forma 
entregues prótese de pênis, vagina e um jogo, com roteiro e regras para auxiliar o 
professor regente nas aulas de Ciências sobre este tem. 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram utilizadas perguntas abertas e fechada onde os entrevistados disseram que 
não tiveram orientações de seus pais, e que também não repassam estas informações 
para seus filhos por terem vergonha de falar sobre o assunto, fato que indicou a 
necessidade de trabalhar este tema na escola, já que as famílias não conseguem ainda 
romper os tabus existentes que o cercam. 

Explicar sobre os métodos contraceptivos não é estimular os jovens a praticar o 
ato sexual, mas sim dar subsídios para que eles possam aprender de forma correta a se 
prevenir contras as DSTs e a gravidez não planejada. 
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Os PCNs incluem os temas na escola, a fim de levar informação aos alunos a 
respeito da prevenção dos métodos, levando em consideração que as escolas têm o 
dever de repassar essas informações, pois é relevante na vida dos discentes para que eles 
possam estar aptos para suas escolhas e possam agir com segurança. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o presente trabalho ficou evidente que os alunos das escolas Campos Sales 
e Irmã Miguelina Corso apesar de terem acesso a informações sobre alguns métodos 
contraceptivos os mesmos tem conhecimento equivocado a respeito da prevenção e 
muitos, apesar de já terem vida sexualmente ativa, não se previnem.  

Os resultados mostram que os alunos buscam informações através de internet e 
amigos, que os pais, que são figuras importantes para o processo de desenvolvimento e 
para a vida desses indivíduos, não conversam e nem repassam essas informações para 
seus filhos, segundo os alunos de ambas as escolas citadas, deixando assim a 
responsabilidade somente para a escola.  

Com isto conseguiu-se confirmar a relevância da escola inserir este tema entre 
seus conteúdos e trabalhá-los de forma mais próxima possível do cotidiano dos 
discentes, pois muitas vezes eles somente terão informações corretas sobre o assunto 
neste espaço e verificou-se que os objetivos foram atingidos com êxito. Sendo esta uma 
experiência extremamente válida e formativa. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de um jogo pedagógico em forma de trilha para 
auxiliar no processo de ensino aprendizagem, bem como na interação entre os alunos do 3º ano do 
Ensino Médio da Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho, município de Jaciara-MT. Os jogos 
pedagógicos são alternativas interessantes no processo de ensino aprendizagem. O jogo denominado 
Banco Genômico, teve como finalidade mostrar aos alunos a criação dos Organismos Geneticamente 
Modificados (OGMs), e avaliar os conhecimentos dos estudantes sobre esse tema. Os alunos foram 
divididos em quatro equipes, e a equipe que formasse o transgênico primeiro ganharia o jogo. A 
realização dessa trilha favoreceu a exploração, a análise e a avaliação dos estudantes. Proporcionou 
uma melhor interação entre os companheiros de turma e também, maior facilidade na compreensão 
dos conteúdos repassados em sala de aula auxiliando no processo de ensino-aprendizagem dos 
discentes. 
 
Palavras-chaves: Biologia, jogos pedagógicos, ensino-aprendizagem. 
 
 
INTRODUÇÃO: 
 De acordo com Tavares (2003) os transgênicos ou organismos geneticamente 

modificados (OGMs) são seres vivos que tiveram sua composição genética alterada 

cientificamente. Para produzir um organismo Transgênico usa-se uma técnica que permite 

cortar genes de uma determinada espécie e colá-los em outra, os cientistas criam organismos 

totalmente novos com características específicas de outro organismo.  
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 Diante dessa problematização, foi desenvolvida pelos pibidianos, do curso de 

Licenciatura em Ciências da Natureza, do IFMT, Campus São Vicente ± Núcleo Avançado 

Jaciara, uma atividade acerca dos conceitos que envolvem a biologia molecular e a produção 

de transgênicos, de forma a divulgar as tecnologias que envolvem a produção de transgênicos, 

assunto este que pode ser considerado com uma baixa divulgação científica, bem como 

refletir acerca de suas vantagens e desvantagens. 

 Os jogos pedagógicos são opções interessantes no processo de ensino aprendizagem, 

pois pode preencher lacunas deixadas pelo processo de transmissão-recepção, favorecendo a 

socialização e construção de conhecimentos novos e mais elaborados. Segundo Miranda 

(2001) o fato do jogo ser recreativo e agradável, caracteriza-o como uma das maneiras mais 

eficazes no processo ensino-aprendizagem, podendo ser usado como uma técnica para 

melhorar o desempenho dos alunos em conteúdos mais complicados e pode ser também uma 

ferramenta educacional importante para auxiliar o trabalho pedagógico, em diversas 

disciplinas, em níveis de ensino variados tanto em sala de aula como até mesmo fora dela. 

Diante disso, apresenta-se um jogo pedagógico denominado Banco Genômico, como 

mais uma ferramenta para auxiliar os professores e alunos no processo ensino/aprendizagem 

de temas relacionados a Biologia Molecular. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS: 
O jogo pedagógico foi desenvolvido na Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho 

esta situada em área urbana, Avenida Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato 

Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso 

SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes no Ensino Médio.  

Neste sentido, essa atividade foi dividida em duas partes: em uma primeira etapa foi 

realizada uma breve explanação sobre conceitos básicos de biologia molecular e transgênicos, 

evidenciando as ferramentas e as motivações científicas que levaram ao seu desenvolvimento 

e produção. A explanação se deu de maneira participativa, permitindo-se a interpelação e 

apresentação de novos conhecimentos pelos participantes. Finalizando a apresentação, partiu-

se para uma segunda etapa onde se propôs a realização de um jogo pedagógico nos moldes de 

XP�FRQKHFLGR�MRJR�GH�WDEXOHLUR�GHQRPLQDGR�³%DQFR�,PRELOLiULR´��ao qual denominamos de 

banco genômico, onde ao invés de comprar casas o participante compra códons para formar 
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um gene e então produzir um organismo transgênico, permitindo que todos os participantes 

entendessem de que forma se dá o processo de síntese proteica e a sua relação com a geração 

das características de interesse nos organismos geneticamente. 

Para isso utilizou de vários materiais: Um tabuleiro, miçangas roxos para marcar o 

códon formado, miçangas com a inicial do Transgênico que será formado, dado, dinheiro 

fictício, cartões informativos com a seqüência dos códons, cartões correspondentes às casas 

alugadas do banco.  

As regras do jogo são:  

1ª Distribuição das peça: Dinheiro: 600,00 R$, Miçanga correspondente ao Transgênico, 

Miçanga Roxa,2 Cartões informativos. 

2ª Inicio do jogo: o grupo que tirar o maior valor no dado começa o jogo. O grupo jogará 

novamente o dado e o número alcançado indicará as casas que serão percorridas no tabuleiro. 

3ª Após mover-se no tabuleiro, o jogador poderá: 

a. $OXJDU�D�EDVH�QD�³FDVD´�DOFDQoDGD�QR�YDORU�GH�5���������2�MRJDGRU�FRPSUDUi�GR�SURIHVVRU�

(Banqueiro), um cartão simbolizando a base, sendo que toda e qualquer base terá este valor na 

primeira compra; (Caso ele na mesma duas ou mais vez não será necessário pagar o 

aluguem ao banco). 

b. DWLQJLU�D�³FDVD´�FRP�R�VtPEROR�GH�LQWHUURJDomR��1HVWH�FDVR��R�JUXSR�GHYHUi�UHVSRQGHU�XPD�

pergunta. Responderá a questão e, se acertar, receberá R$ 10,00 e, se errar, deverá pagar este 

YDORU�DR�EDQFR��4XDQGR� UHWLUDU�D�FDUWD�³FRULQJD´� UHSUHVHQWDGD�SHOR�SRQWR�GH� LQWHUURJDomR��R�

jogador terá o direito de não responder. 

c. Ao DWLQJLU�D� ³FDVD´�VLPEROL]DGD�SRU�XP�RUJDQLVPR��1HVWH�FDVR�� VH�QmR� IRU�R� WUDQVJrQLFR�

que vai formar, deve pagar o aluguel ao banco no valor de 25,00. Se o grupo que for formar 

esse transgênico já tiver comprado a base do banco, o outro grupo no caso deverá pagar a esse 

grupo o aluguel no valor R$ 25,00. 

d. Quando o jogador estiver faltando uma base para formar o transgênico ele terá o direito de 

comprar a mesma  (Mas somente se ela  estiver marcada com miçanga de cor roxa) por 
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um valor equivalente a R$ 120,00 que será pago ao dono da base. ( Caso não tenha o valor o 
mesmo poderá vender as bases não usada ao banco por R$ 5,00 cada). 

e. Os jogadores poderão trocar somente uma base, a cada rodada. 

4ª Fim do Jogo: o grupo que formar o transgênico serão os ganhadores, contudo se não der 

tempo de finalizar o jogo o grupo que tiver mais dinheiro ganhará. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 
O jogo baseia-se num conhecido jogo de tabuleiro chamado Banco Imobiliário, que 

pode ser jogado por quatro equipes. No decorrer do jogo, os alunos entraram em contato 

direto com o processo de formação de códons,  seu  seqüenciamento  e  sua  utilização. 

Refletiram sobre conhecimentos da síntese proteíca, transcrição, tradução, códons, 

anticódons, trincas, DNA, RNAm, RNAt, RNAr, organismos transgênicos, extração de genes, 

entre outros.  

Os jogadores compraram bases necessárias para formar os códons, que são iniciadores 

necessários para formar uma seqüência um gene de interesse. Já que os genes são necessários 

para construir um organismo transgênico. 

Com o decorrer do jogo foi possível esclarecer diversas dúvidas que envolviam os 

organismos geneticamente modificados (OGMS), que emergem principalmente pelo fato de 

ser um tema ainda pouco explorado e de difícil entendimento por estudantes dos diversos 

níveis de ensino.  

Dentre os resultados principais, pode-se inferir que os estudantes do ensino médio 

apresentaram bastante motivados na hora do jogo. Isto serviu como indicador das próximas 

ações que serão no sentido de, junto com os professores da escola, planejar objetos 

educacionais, aulas e experimentos que chamem a atenção dos estudantes e os motivem ao 

estudo desses conteúdos pouco explorados.  
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Resumo: O presente trabalho apresenta resultados de uma intervenção em sala de aula das turmas 
de 6º ano A e 6º ano B, da Escola Municipal Professora Maria Villany Delmondes, no município de 
Jaciara-MT, junto aos bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), 
do Sub-Projeto do Curso de Licenciatura em Ciências da Natureza. Por meio de experimento, com o 
tema água, pode demonstrar como ocorre a quebra da tensão superficial desta e sua importância 
para a vida, utilizando-se de materiais de fácil acesso. Pode observar a interação e a curiosidade dos 
alunos no momento de desenvolverem a prática, onde todos participaram e puderam tirar dúvidas 
sobre o tema.   

Palavras-Chaves: Intervenção, Experimento, Água, Interação  

 

1. INTRODUÇÃO 

Por meio desta prática procurou-se desenvolver a interação, o conhecimento e a 
participação de todos os alunos, que muitas vezes se encontram desmotivados em querer 
estudar e aprender algo que está presente em seu dia a dia e que às vezes não é dada a atenção 
merecida. 

6HJXQGR�$QGUDGH�H�0DVVDEQL���������³HVWH�p�XP�PRPHQWR�FUXFLDO�SDUD�IXQGDPHQWDU�D�
construção de uma visão científica, com sua forma de entender e explicar as leis, fatos e 
fenômenos da natureza´, utilizando-se de métodos que possam vir a ajudar os alunos a 
compreender como as coisas acontecem e como isso pode refletir no aprendizado de todos. 

Pensando em desenvolver uma atividade prática que viesse a envolver todos os alunos, 
chegou-se ao experimento sobre a tensão superficial da água em estado líquido, com o 
objetivo de demonstrar por meio de experimento simples e com materiais de fácil acesso 
como ocorre a quebra da tensão que a água possui em seu estado líquido, enfatizando a 
importância desta na natureza. 
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2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Professora Maria 
Villany Delmondes está situada na Rua Jurucê, número 2241, Centro, Jaciara - Mato Grosso. 
Esta é mantida pela Secretaria de Educação do Município de Jaciara e atende alunos da zona 
urbana e zona rural, ofertando Educação Infantil e Ensino Fundamental (1º ao 9º ano). 

As atividades foram aplicadas nas turmas de 6º ano A e B, com aproximadamente 50 
alunos, sendo 25 da turma A e 25 da turma B. Primeiramente apresentaram-se os conceitos 
sobre a tensão superficial da água, utilizando-se de exemplos do cotidiano para que os alunos 
pudessem assimilar o conhecimento. Após demonstrou-se por meio do experimento como 
ocorre o rompimento da tensão superficial da água. Para o experimento foram utilizados os 
seguintes materiais: uma fôrma com água; detergente; papel A4, plastificado e cortado em 
formato de foguete; 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A intervenção aconteceu nos dias 10 e 11 de setembro de 2014, onde a professora 
apresentou os participantes que iriam aplicar a prática em sala de aula. Os conceitos foram 
apresentados aos alunos do 6º ano, no qual puderam tirar suas dúvidas sobre o assunto e 
interagir com a aula.    

Foi demonstrado por meio de desenhos no quadro como as moléculas da água estão 
ligadas entre si e a sua importância na natureza, qual o seu papel e o quanto esta é 
fundamental à sobrevivência do homem. 

Coloco-se a água na fôrma e o foguete feito de papel A4, então gotejou o detergente 
na água. Desta forma, o detergente quebrou as pontes de ligação existentes entre as moléculas 
da água, rompendo com a tensão superficial fazendo com que o foguete avançasse para frente. 

Durante o experimento os alunos puderam participar e observar o que acontece no 
momento que ocorre a quebra da tensão superficial da água, quando esta se encontra no 
estado líquido.  

Dentre o que pode ser observado durante o experimento, a interação e a curiosidade 
dos alunos em aprender como funciona e como se faz o experimento. Sabe-se que hoje um 
dos grandes desafios do professor é conseguir prender a atenção do aluno durante uma aula e 
trabalhada em prol de alcançar os objetivos propostos no plano de aula.  

As atividades práticas vêm somar aos conhecimentos que o professor e alunos trazem 
para a aula, é possível ajudar os alunos a entender como funcionam os fenômenos que 
acontecem a todo o momento e em todos os lugares utilizando-se de materiais acessíveis e 
que fazem parte do cotidiano dos alunos. 

 

4. CONCLUSÃO 

O experimento pode demonstrar aos alunos a propriedade da água no estado líquido e 
a tensão superficial que esta apresenta, além de sua importância para a vida e para a natureza. 
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Por meio deste, pode-se interagir com os alunos, tirar dúvidas e ajudá-los a entender como 
funcionam algo que está em sua volta utilizando-se de métodos simples e fáceis. 
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Resumo: O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) vem desenvolvendo o subprojeto “Matemática” junto à uma 
escola da rede estadual de ensino com o objetivo de propiciar a inserção dos futuros licenciados no 
cotidiano escolar, com efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, através da 
participação em experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, na busca da 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, no Ensino 
Fundamental. No período de 2012 a 2013, foram são sete bolsistas atuantes no subprojeto, sob 
coordenação de uma docente do curso. Neste período, foi estruturado e organizado o Laboratório de 
Ensino de Matemática (LEM) na escola parceira. Nele, realizaram-se as atividades de Apoio Escolar 
aos alunos com dificuldades de aprendizagem em Matemática. Em virtude dos resultados alcançados, 
tanto no crescimento dos futuros professores em seus saberes pedagógicos quanto na aprendizagem 
da matemática dos alunos da escola parceira, este trabalho foi submetido novamente à CAPES, 
obtendo nova aprovação pelos próximos quatro anos.!
 
Palavras-chave: Iniciação à docência, Apoio escolar, Laboratório de ensino de matemática 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do programa PIBID (Programa Institucional 
de Bolsa de Iniciação à Docência) financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior) através do subprojeto “Matemática”. Este subprojeto é 
desenvolvido junto a uma escola da rede estadual de ensino com o objetivo de propiciar a 
inserção dos futuros licenciados no cotidiano escolar, com efetivas oportunidades de 
articulação entre teoria e prática, através da participação em experiências metodológicas e 
práticas docentes de caráter inovador, na busca da superação de problemas identificados no 
processo de ensino-aprendizagem da Matemática, no Ensino Fundamental. 

O projeto iniciou em setembro de 2012, na escola denominada parceira, a Escola Estadual 
Padre Arlindo Ignácio de Oliveira, situada na periferia da cidade de Campo Novo do 
Parecis/MT, distante 400 Km de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso.  

A escolha da E. E. Pe. Arlindo justificou-se pela conjuntura sócio-político-pedagógica: é 
escola periférica, que atende alunado majoritariamente das classes sociais D e E;  está em 
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processo de reorganização político-pedagógica, apresentando maior comprometimento do 
corpo docente; em 2009, apresentou resultados diferentes na Prova Brasil - na 4ª série, ficou 
na meta do IDEB (4,7), mas apresentou resultados insatisfatórios na 8ª série, ficando abaixo 
da meta do IDEB (meta de 4.3; nota obtida de 3,7); é parceira para a realização dos estágios 
da Licenciatura em Matemática; no início deste ano letivo, a nova gestão da escola, visando a 
melhoria do ensino, procedeu a aquisição de  vários materiais didáticos para o ensino de 
Matemática, mas estão enfrentando dificuldades pedagógicas no “como, onde e quando”  
utilizá-los, carecendo de formação ao corpo docente para tal.  

Através da implantação e utilização do Laboratório de Ensino de Matemática na 
Escola Estadual Pe. Arlindo, pretendeu-se: 

- garantir um espaço formativo tanto para professores e futuros professores que 
ensinam e pesquisam Matemática no Ensino Fundamental; 

- a inserção dos licenciandos em Matemática no cotidiano escolar, da rede pública 
estadual; 

- proporcionar a articulação entre teoria e prática, através da participação em 
experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, na busca da superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática; 

- suscitar a reflexão sobre a prática e a construção de possíveis redimensionamentos 
destas práticas e experiências docentes e/ou de  novas alternativas pedagógicas para o ensino 
de Matemática; 

- o estreitamento das relações entre instituição e comunidade; 
- contribuir para a melhoria do ensino e da aprendizagem da Matemática no Ensino 

Fundamental desta escola. 
O subprojeto teve suas atividades desenvolvidas até fevereiro de 2014. Em novo 

edital, este subprojeto foi submetido à CAPES, com algumas inovações, sendo aprovado seu 
funcionamento pelos próximos quatro anos (até 2018). 

 
2. DESENVOLVIMENTO DO SUBPROJETO 

 
Propôs-se a implantação do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) na escola 

parceira, através da ação direta dos alunos da Licenciatura. Tendo por compreensão que o 
LEM é um importante espaço de experimentação, possibilitando ao licenciando a avaliação, 
na prática, de materiais e metodologias para o ensino de matemática, favorecendo o 
enriquecimento de sua formação.  

Para desenvolver o projeto, contamos com 7 (sete) bolsistas, alunos regularmente 
matriculados no curso de Licenciatura em Matemática, do 2º ao 8º semestre, 1 (uma) 
supervisora (professora de matemática efetiva da escola parceira) e 1 (uma) coordenadora de 
área, professora efetiva do IFMT/CNP.  

 As ações propostas envolveram diferentes dimensões do trabalho docente, em 
interrelação com o projeto político-pedagógico da escola. Incluíram ações de gestão escolar e 
de gestão do ensino (planejamento, execução e avaliação do ofício docente),  sempre sob a 
orientação e acompanhamento da supervisora e da Coordenadora de Área. 

Na primeira fase do subprojeto, de setembro a novembro de 2013, os bolsistas realizaram 
ações de planejamento, atividades com a comunidade escolar, aquisição e organização de 
material para o LEM.  Participaram de reuniões pedagógicas na escola, num trabalho de 
sensibilização da comunidade escolar à proposta.   

A equipe gestora da escola, em apoio ao projeto, realizou investimentos, e no início do 
ano letivo de 2013, garantiu a aquisição de novos materiais pedagógicos e a disponibilização 
de uma sala especial para projetos, onde o LEM foi implantado, contando inclusive com rede 
de computadores (são dez computadores). 
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Assim, a organização do espaço físico do Laboratório de Ensino de Matemática foi 
concluída em fevereiro de 2013.  

E, ainda em novembro de 2012, paralelamente ao processo de estruturação do LEM, já 
iniciamos a ação de Apoio Escolar.  

O Apoio Escolar consistiu no atendimento aos alunos com dificuldades de aprendizagem 
em Matemática. Eram alunos indicados pelos docentes dos anos finais do Ensino 
Fundamental, que apresentavam defasagem de saberes, ou seja, enfrentavam dificuldades na 
aprendizagem da matemática por não dominarem conhecimentos prévios, anteriores ao do 
nível de ensino em que se encontravam.   

Os bolsistas atuaram na escola, semanalmente, desenvolvendo atividades de apoio 
escolar. Foram atendidas: duas turmas de 3ª fase do II Ciclo ( sextos anos), uma turma da 1ª 
fase do III Ciclo (sétimo ano), duas turmas da 2ª Fase do III Ciclo (oitavos anos) e duas 
turmas da 3ª Fase do III Ciclo (nonos anos). Elem vieram para as aulas de Apoio Escolar no 
contra turno. De cada turma, em média, foram selecionados 10 (dez) alunos, pelos próprios 
professores de Matemática das turmas. E, para respaldar o trabalho, os pais foram 
formalmente informados pela escola.  

 Na reunião de planejamento e avaliação, semanalmente, de forma coletiva, ocorria o 
relato do que se realizara na aula anterior para análise do grupo. Depois, havia o momento de 
planejamento, com sistemática tomada de decisão sobre qual recurso pedagógico melhor de 
adequaria ao proposto. Assim, além da utilização dos materiais didáticos disponíveis no LEM, 
mediante as necessidades de ensino, foram sendo elaborados novos materiais bem como o 
estudo de novas formas de utilizar, explorar os já existentes. 

 
3. LABORATÓRIO DE ENSINO DE MATEMÁTICA 

 
As atividades desenvolvidas no âmbito do subprojeto Matemática possibilitaram repensar 

as relações entre a teoria e a prática na formação do professor num sentido amplo, 
constituindo-se em um espaço privilegiado de aprendizagem da docência. Vivenciaram um 
processo de autoanálise e reflexão. A partir da atuação no contexto escolar com toda a sua 
inerente complexidade, os licenciandos puderam avaliar as relações que se estabelecem entre 
os saberes docentes. 

O Laboratório de Ensino de Matemática (LEM) representa um espaço reservado para 
atividades práticas, experimentais e concretas de ensino de matemática. 

As expectativas em relação ao laboratório de matemática não são de criação de novas 
teorias, mas dar condições para que os alunos entendam o verdadeiro significado para a 
compreensão dos conteúdos matemáticos fazendo uma interligação entre a teoria e prática. 

Na estruturação do LEM foram necessários alguns aparatos: jogos pedagógicos, materiais 
instrucionais a serem usados para o ensino de matemática, acervo bibliográfico, softwares 
educativos, mesas e cadeiras que favoreçam o trabalho em grupo. 

O LEM é o lugar onde os bolsistas estiveram empenhados em tornar a matemática mais 
compreensível e acessível para os alunos. Como laboratório que é, foi espaço de 
experimentação, de pesquisa, de tentativas de propiciar a construção do conhecimento 
matemático. E, de permanente reflexão sobre os resultados, buscando melhoria no ensino e na 
aprendizagem da matemática. 

O LEM contribuiu na melhoria do ensino, ao possibilitar a experimentação e a pesquisa 
de novas formas de ensinar, de exploração de recursos didáticos. E, ainda, pode contribuir na 
melhoria da aprendizagem, ao estimular a construção do conhecimento, a “redescoberta” da 
matemática ao aluno, permitindo que cada um, com seu modo único de aprender, pudesse 
começar a desenvolver sua autonomia. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A partir dos relatos dos bolsistas, dos alunos atendidos e das reuniões com os professores 
de matemática das turmas atendidas no subprojeto, é possível confirmar que o LEM na E. E. 
Pe. Arlindo atingiu os objetivos propostos, pois: a) foi um espaço formativo; b) garantiu a 
inserção dos licenciandos em Matemática no cotidiano escolar, da rede pública estadual; c) 
proporcionou a articulação entre teoria e prática; d) gerou a reflexão sobre a prática; e) 
permitiu o estreitamento das relações entre instituição e comunidade; f) melhorou a 
aprendizagem em sala dos alunos participantes no subprojeto. 

As atividades de Apoio Escolar geraram oportunidades de articulação entre teoria e 
prática. Nas atividades de sondagem, realizadas no período de fevereiro e março de 2013, foi 
possível constatar a ausência de conhecimentos prévios, especialmente quanto ao domínio 
das quatro operações fundamentais (adição, subtração, multiplicação e divisão) de números 
naturais (composto pelos números inteiros positivos, incluindo o zero). Mesmo entre alunos 
de oitavos e nonos anos, ocorria dificuldade na multiplicação e divisão dos números naturais. 
E estes, já deveriam ter desenvolvido habilidades para operarem com outros conjuntos de 
números (inteiros, racionais e irracionais). 

Na busca da superação de problemas identificados, os bolsistas realizaram aulas 
diversificadas, com ênfase no uso de jogos e materiais didáticos que favorecessem o 
raciocínio matemático. Além de disponibilizar o suporte de material manipulável, para que os 
alunos consigam realizar as atividades propostas, quando necessário.  

A partir da atuação no contexto escolar com toda a sua inerente complexidade, os 
bolsistas puderam avaliar as relações que se estabelecem entre os saberes docentes. É 
possível, pois, identificar que o PIBID tem contribuído na formação dos futuros professores 
de matemática, ao mediatizar seu processo de construção da identidade docente, para que eles, 
percebendo-se sujeitos de saberes, efetivem o ritual de passagem de aluno para ver-se 
professor. 
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Resumo: Este trabalho objetiva analisar a contribuição das atividades do subprojeto Matemática do 
PIBID do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Mato Grosso – Campus 
Campo Novo do Parecis para a formação dos licenciandos - bolsistas de iniciação à docência, na 
construção de sua identidade docente. A análise está fundamentada nas ideias de Maurice Tardif e 
Selma Pimenta acerca dos saberes docentes, e, em especial, do saber experiencial. O saber docente 
concebido como reflexivo e experiencial, que se constrói na própria atividade profissional apresenta 
estreita relação com as ações do subprojeto Matemática, pois a partir da experiência, os licenciandos 
começaram a mobilizar e produzir saberes, contribuindo para a construção da identidade 
profissional.  Aliado às discussões teóricas, há os testemunhos dos bolsistas, participantes do 
subprojeto  no período de setembro de 2012 a fevereiro de 2014, relatando suas vivências e reflexões. 
E, a partir dos testemunhos, analisam-se as contribuições do PIBID na formação inicial dos 
licenciandos: a inserção no então desconhecido mundo da prática profissional; a percepção da 
imprevisibilidade da prática, do enfrentamento de situações adversas; as relações e interações que 
estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo de sua prática;  o aprendizado sobre as 
diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; a postura reflexiva e o 
crescente interesse pelo ofício docente. Assim, neste estudo, demonstra-se a importância do saber 
experiencial enquanto saber fundamental no processo constituinte da identidade docente dos futuros 
professores de Matemática. 
 
Palavras-chave: Iniciação à docência, Saberes docentes, Saber experiencial 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) tem por objetivo 
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura.
 Especificamente no caso da área de Matemática, a carência de professores na educação 
básica já é algo conhecido de todos bem como os altos índices de evasão nos cursos de 
licenciatura. Neste contexto, o PIBID acaba por assumir um papel de tentar ampliar a 
permanência e o interesse pelos cursos de licenciatura. 

O curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Mato Grosso – Campus Campo Novo do Parecis (IFMT/CNP) participa do 
PIBID financiado pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior) através do subprojeto Matemática.  
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O subprojeto envolveu, no período de 2012 a 2013, sete bolsistas de iniciação à docência, 
uma professora supervisora (docente efetiva da escola parceira) e uma coordenadora de área 
(docente da licenciatura que coordena o subprojeto). 

Tinha por objetivo propiciar a inserção dos futuros licenciados no cotidiano escolar, com 
efetivas oportunidades de articulação entre teoria e prática, através da participação em 
experiências metodológicas e práticas docentes de caráter inovador, na busca da superação de 
problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem da Matemática, no Ensino 
Fundamental. 

O subprojeto iniciou em setembro de 2012, na Escola Estadual Pe. Arlindo Ignácio de 
Oliveira, situada na periferia da cidade de Campo Novo do Parecis/MT. E foi concluído em 
fevereiro de 2014. 

De setembro a novembro de 2013, implantou-se o Laboratório de Ensino de Matemática 
(LEM) na escola parceira. E, ainda em novembro de 2012, teve início o atendimento aos 
alunos dos anos finais do Ensino Fundamental que apresentavam dificuldades de 
aprendizagem em Matemática. 

Na busca de intervenções pedagógicas na perspectiva sociointeracionista, foi necessário 
muitos momentos de estudo e de pesquisa. De estudo, para melhor analisarem o processo de 
ensino e de aprendizagem em andamento; e de pesquisa, para fundamentarem sua prática de 
forma reflexiva e criarem alternativas metodológicas e recursos didáticos que atendessem aos 
alunos. 

O principal resultado desse programa foi quanto à fixação dos alunos de licenciatura no 
curso e um maior interesse destes em seguir a carreira docente. Além disso, a contribuição 
para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem em matemática na escola parceira. 

Ainda, o subprojeto possibilitou avaliação e validação de metodologias de ensino, bem 
como dos recursos didáticos disponíveis e a possibilidade de elaboração de materiais para 
subsidiar as práticas nas escolas.  

 

2. CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE DOCENTE - APRENDENDO A VER-SE 
PROFESSOR 

Qual a contribuição das atividades desse subprojeto para a formação dos licenciandos 
como futuros professores?  

Para Tardif (2002, p. 36), o saber docente é “um saber plural, formado pelo amálgama, 
mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação profissional e de saberes 
disciplinares, curriculares e experienciais”.  E estes saberes são produzidos socialmente, de 
forma heterogênea. 

Para ele, os professores utilizam uma mescla de saberes, que constitui o que é necessário 
saber para ensinar. Sua tipologia de saberes docentes envolve:  

* saberes da formação profissional – conjunto de saberes transmitido pelas instituições 
formadoras referentes à formação pedagógica; 

* saberes disciplinares – saberes transmitidos nos cursos de formação de um campo 
disciplinar específico, como a Matemática, por exemplo; 

* saberes curriculares – saberes referentes ao que o professor deve ensinar e 
correspondem aos discursos, conteúdos, métodos, objetivos que a escola define e seleciona; 

* saberes experienciais – saberes desenvolvidos pelos professores baseados no trabalho 
cotidiano; emergem da experiência e são validados por ela.  

O saber experiencial envolve todos os demais saberes e, por essa amplitude e 
complexidade, desempenha papel central nas ações docente, podendo ser definido como um 
“conjunto de saberes atualizados, adquiridos e necessários no âmbito da prática da profissão 
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docente e que não provém das instituições de formação e nem dos currículos” (Tardif, 2002, 
p. 48). 

Para Pimenta (2009), os saberes docentes são fundamentais para a construção da 
identidade profissional do professor.  

 
Uma identidade profissional se constrói, pois, a partir da significação social da 
profissão; da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das 
tradições... Constrói-se, também, pelo significado que cada professor, enquanto 
ator e autor, confere a atividade docente em seu cotidiano a partir de seus valores, 
de seu modo de situar-se no mundo, de sua história de vida, de suas representações, 
de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida o ser 
professor. (PIMENTA, 2009, p.19) 
 

Para a autora, a mobilização dos saberes da docência é um passo importante para mediar 
o processo de construção da identidade profissional dos professores. Ela divide-os em três 
saberes: os saberes da experiência, os saberes do conhecimento – os da formação específica 
(matemática, história, etc.) e, os saberes pedagógicos, aqui entendidos como os que 
viabilizam a ação do ensinar.  

Projetos como os do PIBID possibilitam trabalhar de forma interdisciplinar estes saberes 
docentes, tanto no âmbito da instituição formadora de professores quanto na escola parceira.  

O saber docente concebido como reflexivo e experiencial, que se constrói na própria 
atividade profissional sob a mediação de aportes teóricos apropriados e de reflexões antes, 
durante e depois da ação apresenta estreita relação com as ações do subprojeto Matemática do 
PIBID do IFMT/CNP, pois a partir da experiência, os licenciandos mobilizaram e produziram 
saberes, construindo sua identidade profissional.  

O subprojeto foi um mergulho no mundo da prática profissional. Diversos condicionantes 
estão presentes na atuação do professor e nem todos são previsíveis. A percepção dessa 
imprevisibilidade da prática, do enfrentamento de situações, é uma das contribuições da 
atuação no subprojeto do PIBID, como destaca o licenciando: 

 
Na próxima etapa, que era toda sexta-feira estar com os alunos (era a melhor parte) 
onde eu via se os jogos que eu criei ou adaptei, se os planos que fiz estavam bons... 
eu percebia os resultados e se estavam ruins eu saía com o norte do que eu deveria 
fazer para ter melhores resultados na próxima aula. Foi onde eu refletia sobre o 
que podia melhorar em mim, onde eu vi que eu deveria ficar receoso com alguns 
fatores, mas que eu deveria melhorar... que o melhor remédio é a experiência e o 
estudo, e que isso é o tenho que aperfeiçoar para levar para os alunos. (L1) 

 
 Um professor está em constante interação com outras pessoas. As interações estabe-
lecidas entre alunos e professores exigem desses últimos a capacidade de se comportarem 
como sujeitos, como atores que se descubram capazes de ensinar e de atingir um bom 
desempenho na prática da profissão. (Tardif, 2002) Esta interação geradora de certezas 
também é uma das contribuições do PIBID, segundo os relatos: 
 

Nas aulas não eram aulas e sim momentos de aprendizado diferenciados, com 
assunto onde dávamos conselho, otimismo, esperança de aprender mais e mais. Cada 
passo, mesmo pequeno dos nossos alunos, era e é uma conquista, mérito deles que 
esforçavam a cada dia, semana, mês, de ir aos nossos encontros. (L2) 
 
Esse projeto me ajudou com pessoa e discente. Agradeço pela experiência que 
adquiri, em ver aquelas crianças com tantos sonhos e saber que passei pela vida 
delas contribuindo um pouco. (L3) 
!
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 Segundo Tardif (2002), os saberes experienciais possuem três objetos: a) as relações e 
interações que os professores estabelecem e desenvolvem com os demais atores no campo de 
sua prática; b) as diversas obrigações e normas às quais seu trabalho deve submeter-se; c) a 
instituição como meio organizado e composto de funções diversificadas. O contato com tais 
objetos do saber experiencial foi percebido pelos licenciandos como algo que acrescentou em 
suas formações como futuros docentes:  
 

Tudo que eu vivi no período do projeto foi mais experiência, adquirido ao longo do 
tempo com a coordenadora, alunos, reuniões, colegas do projeto e eventos. (L2)  
 
Eu planejava as aulas, não só porque era dever, mas porque tinha que levar o melhor 
para os alunos, sei que falhei em algumas partes com os planejamentos e que 
poderia ser melhor... mas eu sei que tenho tempo ainda para aprender. (L1) 
 
O período que passei no PIBID foi incrível e muito importante para minha 
formação acadêmica, pois pude trabalhar com as teorias que aprendi na sala de aula 
fora do estágio, ou seja, tive mais tempo para aprender a usar as teorias e colocar 
em prática o que aprendi ao longo do curso, juntamente com a coordenadora, os 
colegas bolsistas e os alunos do projeto. (L4) 

 
 Por fim, há o crescente interesse com o ofício docente, configurando o processo de 
construção da identidade profissional docente nos licenciandos bolsistas deste subprojeto: 

 

Acho que encontrei na matemática a possibilidade de ser bom em algo, falta muita 
"didática" para eu chegar lá, mas quero ser ótimo nisso. O projeto me deu um passo 
inicial para tudo isso, um passo para uma pessoa que estava se sentindo perdido 
nesse mundo, antes eu ia para a faculdade porque "era melhor ter um na mão do 
que dois voando", agora não, o PIBID, mudou isso em mim, agora eu vou para a 
faculdade porque eu tenho um objetivo. (L1) 

 
O que vivemos e estudamos me ajudou também como mãe, na educação com meus 
filhos. Quero aprender mais nas próximas disciplinas do curso que vão me preparar 
para ser professora. (L3) 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As atividades desenvolvidas no âmbito do subprojeto Matemática possibilitaram repensar 
as relações entre a teoria e a prática na formação do professor num sentido amplo e se 
constituiu um espaço privilegiado de aprendizagem da docência. Vivenciaram um processo de 
autoanálise e reflexão. A partir da atuação no contexto escolar com toda a sua inerente 
complexidade, os licenciandos puderam avaliar as relações que se estabelecem entre os 
saberes docentes.  

Entende-se que o PIBID até o momento tem contribuído na formação dos futuros 
professores de matemática, ao mediatizar seu processo de construção da identidade docente, 
para que eles, percebendo-se sujeitos de saberes, efetivem o ritual de passagem de aluno para 
ver-se professor. 
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O presente trabalho analisou a forma de utilização do livro didático e dos recursos 
disponibilizados por ele, pelos professores de Ciências da Escola Estadual São 
Lourenço, Dom Aquino-MT. Para a realização dessa pesquisa investigamos qual o 
papel atribuído ao livro didático no planejamento e execução das aulas pelos 
professores, e qual a importância e contribuição do mesmo no processo de Ensino de 
Ciências para os alunos. O trabalho se desenvolveu no método de uma pesquisa 
qualitativa, onde as observações em sala de aula, relatos de conversas e os 
questionários aplicados foram os objetos de estudo e reflexão, para obtenção dos 
resultados da pesquisa. A partir dos resultados, buscamos mostrar de que forma ocorre 
a utilização do livro didático pelos professores, e de que forma contribui com a 
melhoria do processo ensino aprendizagem. 
 
Palavras-chave: Livro didático, ensino de ciências, professores 

 

1. INTRODUÇÃO 

O Ensino de Ciências tem como objetivo a formação de cidadãos pensantes e 
atuantes, no destino de uma sociedade. Para que esse concepção seja desenvolvida o 
professor precisa saber de estratégias que contribuam para a compreensão dos alunos 
sobre esses conhecimentos. Essas estratégias devem estimular no aluno a curiosidade de 
pesquisa, e incentivar o mesmo de maneira racional a fazer interpretação lógica de 
determinados acontecimentos. 

Segundo Gérard e Roegiers (1998), R�OLYUR�GLGiWLFR�p�³XP�LQVWUXPHQWR�LPSUHVVR��
intencionalmente estruturado para se inscrever num processo de aprendizagem, com o 
ILP� GH� OKH� PHOKRUDU� D� HILFiFLD´�� 0DV�� QHP� VHPSUH�� RV� HVWDEHOHFLPHQWRV� GH� HQVLQR�
assumem a verdadeira importância do livro, fazendo com que o modo de uso deste 
diferencie de acordo com o lugar e a situação onde é utilizado. 
 O estudo teve como objetivo averiguar a utilização do livro didático em relação 
ao perfil profissional em termos de formação acadêmica e atuação profissional dos 
professores de ciências da Escola Estadual São Lourenço ± Dom Aquino/MT, e a 
influencia de uma boa utilização deste no processo de ensino-aprendizagem. 
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 À partir de observações e considerando o livro como um importante instrumento 
de trabalho do professor, percebemos que esse tema precisa ser melhor estudado em 
busca de novas reflexões. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

A pesquisa se iniciou por um levantamento de dados iniciais, visando obter 
informações de quais são os livros didáticos e paradidáticos utilizados pelos professores 
de Ciências, além de investigar o estabelecimento dos critérios de escolha desses livros.  

Foram realizadas observações em sala de aula, para avaliar com que freqência 
ocorre à utilização do livro didático e também, observar se há a utilização de outros 
recursos que possam auxiliar no processo de ensino-aprendizagem.  Além das 
observações em sala, foram elaborados questionários e relatos de conversas que possam 
ser utilizadas como instrumentos de investigação. 

Foram entregues aos professores de Ciências atuantes na escola um questionário 
com 23 questões, sendo 21 delas de múltipla escolha e 2 dissertativas. Este questionário 
foi organizado de forma a abordar dois aspectos: primeiro, para obter dados pessoais e 
profissionais com o objetivo de delinear o perfil profissional em termos de formação 
acadêmica e atuação profissional; e o segundo, para investigar as questões norteadoras 
sobre o uso do livro didático no planejamento e execução das aulas de Ciências. Os 
professores que fazem parte dessa pesquisa serão identificados com professor A e 
professor L. 

Buscamos também informações sobre a rotina estabelecida pelos professores, os 
recursos utilizados por eles, se o livro didático está presente na etapa de planejamento 
das aulas e como o utiliza. 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Ambos professores participantes dessa pesquisa são formados em Ciências 
Biológicas, possuem entre 11 e 15 anos de atuação profissional na sua área de formação, 
e também o mesmo período de atuação dentro da escola onde está sendo realizada a 
pesquisa. 

O professor A está atuando apenas em duas salas de 6º ano com a disciplina de 
Ciências, não trabalha em outra escola e é contratada nessa instituição. O professor L 
atua em uma sala do 6º ano, duas do 7º, duas do 8º e duas do 9º ano com a disciplina de 
Ciências, não trabalha em outra escola e é efetiva na instituição.  

Os professores relataram que já conheciam o livro didático utilizado em sala 
desde o ano de 2013, que o utiliza na maioria dos dias de suas aulas e eventualmente 
procuram outro livro para dar apoio em suas aulas. Corroborando com esse pensamento, 
Frison et. Al (2009), consideram o livro um direcionador das práticas escolares. O livro 
didático também pode qualificar as atividades docentes em sala. 

De acordo com as respostas obtidas, os dois professores consideram o livro 
como uma ferramenta de grande importância, utilizando-o como principal apoio na 
maioria de suas atividades docentes, entre elas: fonte de consulta para aquisição de 
conhecimento, planejamento de aulas, sequência de conteúdos, elaboração de questões 
de prova, adequação de linguagem para os alunos, sugestões de exercícios, 
acompanhamento da explicação do professor e estudos das imagens presentes no livro. 
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Frison et. Al (2009), além de considerar o livro um importante recurso de auxílio 
na preparação e desenvolvimento das aulas dos professores, também é utilizado como 
facilitador da aprendizagem e um ponto de apoio à prática pedagógica. Wuo (2002) 
define o livro como um organizador de dados, que sugere atividades complementares, 
soluções variadas e estimuladoras que favorecem para uma aprendizagem mais criativa. 

Em questionados aos possíveis erros existentes no livro didático, ambos os 
professores orientam os alunos quanto ao erro e o corrige, e numa próxima ocasião 
procuram não escolher este material como apoio de suas aulas. Lopes (2007) defende 
que bons livros são fundamentais para uma melhor qualidade da educação. Conhecer 
bem esse material, e o que ele possa desempenhar no ensino-aprendizagem dos alunos, 
torna sua utilização mais adequada em sala de aula. 

Nas duas questões dissertativas do questionário, onde a primeira abordava se 
eles eram capazes de desenvolver uma aula sem o livro didático, o professor A 
respondeu que o livro tem que ser seguido. O professor L relata que apesar do livro ser 
um ponto de apoio para a sequência dos conteúdos, quando já se sabe essa sequência é 
possível sim trabalhar sem o livro didático, por exemplo, buscando informações na 
internet, que o mesmo diz que pode ser mais trabalhoso.  

A segunda questão dissertativa, indagou os professores entrevistados se depois 
de certa experiência em sala de aula, se isso mudaria alguma coisa em relação ao uso do 
livro, ambos relataram que o livro é base de sequência dos conteúdos que deve ser 
seguido. Richaudeau (1979), afirma que o livro é um material impresso, estruturado, 
destinado ou adequado para o processo de aprendizagem e formação, sua organização 
facilita e contribui nesse processo. 

Em relação ao uso dos recursos didáticos disponíveis nos livros, os professores 
declararam raramente utilizá-los, afirmando que os mesmos poderiam atrasar o 
andamento do conteúdo em sala e a dificuldade de providenciar os materiais sugeridos 
nas atividades. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização dessa pesquisa mostra que o livro didático é o recurso mais 
utilizado tanto pelos professores, desde a sequência de conteúdos a ser seguida até a 
preparação de suas aulas. O livro didático além de um elemento de comunicação entre o 
professor e o aluno, é um instrumento de direção e orientação das práticas docentes, que 
visa uma melhor compreensão do conteúdo estudado. 
  Os recursos disponibilizados pelo livro didático, como leituras adicionais, 
curiosidades e experiências, são mais uma alternativa que pode complementar a prática 
docente, trazendo um resultado satisfatório para ambos os lados. Comprovamos à partir 
dessa pesquisa, que o livro didático é um instrumento eficiente no processo de ensino-
aprendizagem dos alunos. Mas também observamos, para que o livro não seja apenas 
um instrumento de aprendizagem mecânica, vai depender de como o professor o utiliza. 
 

AGRADECIMENTOS 
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Resumo:  

Este trabalho tem a finalidade de apresentar resultados de uma aula ministrada na 
disciplina de Química através de experimentos realizados com a extração de corantes 
naturais a partir de elementos presentes no cotidiano dos alunos, e que é potencialmente 
interessante para ser utilizado nas ações do subprojeto de ciências do PIBID. 

Palavras-chave: Ensino de Química, Extração de Corantes Naturais. 

 

INTRODUÇÃO 

Segundo Veiga et al. (2012) e  Zanon & Palharini (1995), um dos grandes 

problemas do ensino-aprendizagem é o fato dos alunos não saberem associar o 

aprendizado de química com o seu cotidiano. Para as autoras o problema não está 

apenas no fato dos alunos não conseguirem essa associação e sim que a grande parte dos 

profissionais da área de ciências não possui qualificação para atuar nessa área do 

conhecimento, devido a esse aspecto, esses profissionais utiliza apenas o livro de 

didático tornando assim uma aula cansativa e monótona para o estudante. 

Conforme Gonçalves e Galeazzi (2004), concordando com as indicações 

encontradas nos PCNs(1998), defende o uso de atividade experimental como sendo uma 
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das alternativas para melhorar o ensino-aprendizagem, sendo assim utilizar no ensino 

novos métodos para uma melhor aprendizagem. 

O ensino de química tem desafiado os profissionais dessa área em conciliar 

conceitos abordados em sala de aula com a vivência do cotidiano dos alunos. Hoje se 

fala muito em aproveitar o conhecimento que o aluno já tem, mas como ensinar química 

partindo desse pressuposto? Buscando inovar o ensino de química e a elevação da 

qualidade do ensino nas escolas públicas, foi ministrada uma aula expositiva sobre o 

WHPD�³([WUDomR�GH�&RUDQWHV�1DWXUDLV´��FRP�SURFHGLPHQWRV�SUiWLFRV�D�SDUWLU�GH�SURGXWRV�

presentes na mesa desses alunos, como o repolho roxo, por exemplo. A partir desse 

dado, elaborar atividades que venham contribuir para a aprendizagem desses alunos no 

tocante ao ensino de química, sem sair da sala de aula, sem ter um laboratório equipado, 

o professor da rede pública tem condições de elaborar uma aula que venha atender aos 

anseios de seus alunos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 Após falar um pouco do histórico do corante e suas aplicações, através de aula 

expositiva mostrando o quanto ele está presente em nosso dia-a-dia, em quase tudo que 

comemos e bebemos, como refrigerantes, sorvetes, doces e alguns condimentos como o 

açafrão e o colorau, etc., passamos para a prática. 

 O simples fato de você bater o repolho roxo no liquidificador com um pouco de 

água, é possível extrair um maravilhoso corante natural. Levamos o extrato de repolho 

roxo pronto em uma garrafinha de água mineral, mostramos para os alunos para que 

pudessem visualizar a cor. Dispusemos o extrato em quatro tubos de ensaio, o primeiro 

deixou o extrato puro, o segundo adicionamos limão, o terceiro adicionamos água 

sanitária e o quarto adicionou uma quantidade maior de água sanitária.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 Observou-se que aconteceram diferentes reações e mudança de cor em cada tubo 

de ensaio. No tubo que adicionamos limão surgiu a cor rosa, no segundo tubo que 
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adicionamos algumas gotas de água sanitária a cor ficou azul escuro e no quarto tubo de 

ensaio que adicionamos uma maior quantidade de água sanitária, o extrato de repolho 

roxo desnaturou, perdendo todas as suas propriedades, ficando totalmente branco. 

 Pode-se perceber que o repolho roxo tem a capacidade de reagir com diferentes 

solventes, obtendo as mais variadas cores, conforme o pH de cada solução, mostrando 

aos alunos que o extrato de repolho roxo assim como qualquer outro produto, como a 

cenoura e a beterraba, pode ser fortes indicadores de ácido-base. 

 A reação dos alunos serviu como indicador das próximas aulas que serão no 

sentido de planejar experimentos que chamem a atenção desses alunos e que os 

motivem a buscar o conhecimento através de procedimentos simples. Que sejam 

desenvolvidas atividades que envolvam todos na busca por mais prática e menos teoria 

no ensino de ciências. 

 O contato do aluno com a prática facilita seu aprendizado, pois ao deparar com 

situações problemas, o mesmo é desafiado a resolver tal situação, interagindo com os 

colegas as certezas ou incertezas, proporcionando assim, uma troca de saberes, o que 

leva à construção do conhecimento.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos resultados apresentados percebe-se que as aulas diferenciadas são 

bem aceitas pelos estudantes, tendo um bom aproveitamento do conteúdo ministrado. A 

contribuição deixada foi de grande importância para a formação de professor, pois 

levou-nos a uma reflexão da responsabilidade, mas também, de como é gratificante para 

o professor alcançar os resultados requeridos por sua aula. E ainda que este trabalho 

pode servir de atividade diferenciada e motivadora dos estudantes do ensino médio com 

o qual atual os bolsistas do PIBID. 
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RESUMO: Este trabalho consiste na realização de Oficina Pedagógica sobre os Alimentação, com 
enfoque nos alimentos funcionais e fibras alimentares, no processo de ensino-aprendizagem para 
alunos de Ciências do Ensino Fundamental (6º, 7º e 8.º anos). Buscou-se mostrar, um estudo sobre os 
alimentos e suas funções, bem como a inclusão na dieta de frutas e hortaliças, podem ajudar tanto na 
nutrição quanto na prevenção e controle de doenças, indicando aos alunos o conceito de alimentação 
saudável. A oficina teve 2 horas de duração, sendo apresentada para alunos do curso de Licenciatura 
em Ciências da Natureza, no período de maio de 2013, discutindo sobre a pirâmide alimentar, a 
importância dos alimentos e o conceito de alimentos funcionais. Foram realizadas exposições 
dialógicas e dinâmicas (trilha pedagógica e aferição do índice de massa corpórea). Também coletou-
se algumas informações sobre o conhecimento de alimentação dos participantes, utilizando-se 
questionários antes e após a exposição. Diante desse tema tão complexo busca-se através da oficina 
utilizar interdisciplinaridade pedagógica, aproximando os conhecimentos científicos e populares. 

Palavras-chave: alimentos nutracêuticos, fibras solúveis, alimentação saudável. 

INTRODUÇÃO:  

Já é evidente que os hábitos alimentares das pessoas são adquiridos desde a infância, 
envolvendo diversos fatores, como, culturais, econômicos, sociais e psicológicos, devido à 
importância que a alimentação apresenta na saúde do indivíduo.  Na década de 90, o Ministério 
da Educação elaborou os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) que preconizam a 
abordagem dos temas transversais, entre eles a saúde, buscando na escola um projeto de 
educação comprometida com o desenvolvimento de capacidades que permitam intervir na 
realidade dos alunos (BRASIL, 1998). 

Nas últimas décadas, a preocupação com o conhecimento sobre nutrição e com a influência 
que a alimentação exerce sobre a saúde tem aumentado. De acordo com Ramos e Steim (2000), 
a tendência das preferências alimentares das crianças na idade escolar conduz ao consumo de 
alimentos com quantidade elevada de carboidratos, açúcares, gorduras e sal, além do baixo 
consumo de vegetais e frutas, se comparado às quantidades recomendadas. Esta tendência tem 
suas raízes nos padrões culturais de alimentação e grupos sociais ao qual a criança está inserida, 
sendo portanto de suma importância que a Educação Nutricional ocorra no Ensino 
Fundamental, onde os alunos estão em pleno desenvolvimento dos seus hábitos e costumes 
alimentares, sendo influenciadas tanto nas aulas, quanto na própria merenda. 

Para promover hábitos alimentares mais saudáveis, acredita-se que seja de extrema 
importância o conhecimento nutricional dos alimentos, suas fontes e ingestão balanceada 
(SANCHES, 2007). 
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Neste contexto, este trabalho visa elaborar uma Oficina Didática para alunos do ensino 

fundamental com o intuito de conscientizá-los sobre a importância dos alimentos, suas 
funcionalidades e práticas saudáveis de alimentação 
 
REVISÃO DE LITERATURA: 
 

Segundo Brasil (2008), alimento é a substância que fornece os elementos necessários ao 
organismo humano para a sua formação, manutenção e desenvolvimento. 

A alimentação e a nutrição são etapas de significado e ações diferentes, mas 
correlacionados entre si. Essa união quando harmonicamente desenvolvida, garante ao 
indivíduo plenas funções orgânicas e condições de manter sua vida e saúde (EVANGELISTA, 
2008). 

Ordoñez (2005) destaca nos alimentos os seguintes nutrientes: carboidratos, lipídeos, 
proteínas, vitaminas e minerais. Também destaca outras substâncias essenciais para a vida e 
desenvolvimento dos seres vivos, como água e oxigênio do ar. 

Com a finalidade de indicar, de forma prática, uma alimentação desejável sob o ponto de 
vista de seu conteúdo em nutrientes, convencionou-se classificar os alimentos em grupos 
básicos, nos quais predominam ou proteínas, ou açúcares ou lipídeos ou vitaminas e minerais. 
Desta forma os alimentos são divididos em cinco grupos: 1) Leite e derivados; 2) Carnes, ovos, 
leguminosas e castanhas secas; 3) Cereais e derivados; 4) Açúcares, óleos e gorduras; 5) 
Vegetais e frutas (EVANGELISTA, 2008). 

Alimentos funcionais são alimentos que além de nutrir, produzem efeitos metabólicos e/ou 
fisiológicos e/ou efeitos benéficos à saúde. Este efeito ocorre em sua maioria quando estes são 
consumidos como parte de uma dieta usual, sendo seguro seu consumo com estes objetivos, 
geralmente sem necessidade de supervisão médica (CARDOSO e OLIVEIRA, 2008). 

A importância para a saúde do uso destes alimentos verifica-se no Brasil pelo fato de que 
os brasileiros enfrentam um avanço das doenças crônicas degenerativas por conta de um estilo 
de vida desequilibrado que envolve maus hábitos alimentares e sedentarismo (CARDOSO e 
OLIVEIRA, 2008). 

Boog (2004) afirma que o desafio da Educação Nutricional é promover a saúde e qualidade 
de vida através da multidimensionalidade da alimentação humana, cujo estudo encontra espaço 
nas ciências biológicas, humanas, econômicas, tecnológicas, nas artes, literatura e demais áreas 
do conhecimento. 

 
METODOLOGIA: 

A oficina foi realizada com 19 participantes, no mês de maio de 2013 e foi dividida em 4 
partes: 

1.ª Parte: Definição de alimentos e seus constituintes 
¾ Finalidade: desenvolver o conceito geral de alimentos e de seus principais 

constituintes: proteína, carboidratos, lipídeos, vitaminas e minerais; 
¾ Desenvolvimento: Apresentação em powerpoint. 

2.ª Parte: Importância dos bons hábitos alimentares - pirâmide alimentar: 
¾ Finalidade: conhecer os bons hábitos para uma alimentação saudável, bem como a 

pirâmide dos alimentos; verificar o nível de conhecimento dos alunos sobre nutrição; 
¾ Desenvolvimento: Apresentação em powerpoint; dinâmica do IMC (índice de massa 

corpórea) e elaboração de dicas para uma alimentação saudável.   
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3.ª Parte: O estudo dos alimentos Funcionais 
¾ Finalidade: Conhecer os alimentos funcionais, suas definições, características e 
particularidades; 
¾  Desenvolvimento: Apresentação em powerpoint e exposição de alimentos. 

4.ª Parte: O estudo das fibras alimentares e sua digestão  
¾ Finalidade: Conhecer a importância das fibras na alimentação, e o processo de 
digestão; 
¾  Desenvolvimento: Apresentação em powerpoint, exposição de materiais lúdicos 
demonstrando o metabolismo da fibra no organismo, exposição de banner e um boneco 
contendo representação dos órgãos responsáveis pela digestão do corpo humano. 
Finalizando com uma trilha pedagógica como forma de fixar os conhecimentos 
adquiridos. 
 

Também foram aplicados questionários, contendo 3 questões, antes e após a oficina 
avaliando alguns conhecimentos dos participantes sobre alimentos funcionais e formas de 
alimentação. A primeira questão consistiu na definição de alimentos funcionais; a segunda 
questão o conceito de fibras dietéticas e uma terceira pergunta sobre os hábitos alimentares dos 
participantes da oficina. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A oficina trouxe ao público informações sobre a alimentação que era desconhecida por 
muitos, principalmente sobre os alimentos funcionais, que são alimentos que além do seu valor 
nutricional atuam em funções terapêuticas, em particular as fibras alimentares. 

Com relação ao questionário, na primeira pergunta, foi solicitado aos participantes, o 
conceito de alimento funcional (figura 1). Já a segunda pergunta abordou-se o conhecimento 
de fibras dietéticas (figura 2). 

 
A análise das figuras 1 e 2 denota que a oficina conseguiu atender ao seu objetivo, pois 

os participantes ficaram mais conscientes sobre a importância de se ter uma alimentação 
saudável, bem como o papel dos alimentos funcionais na dieta.  

Outro questionamento feito aos participantes foi como eles consideram a qualidade da sua 
alimentação (figura 3). 

Figura 1. Conhecimentos dos participantes (antes 
e depois) sobre definição de alimentos funcionais. 
Onde: AC = algum conhecimento; FC = Fora de 
contexto e NC = Nenhum conhecimento 
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Figura 2. Conhecimentos dos participantes (antes e 
depois) sobre definição de fibras dietéticas. Onde: AC 
= algum conhecimento; FC = Fora de contexto e NC 
= Nenhum conhecimento 
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Destaca-se a grande quantidade dos participantes que consideram a sua alimentação 
razoável (52,63%) e péssima (21,05%).  

Outro resultado bastante expressivo está relacionado com a mudança de pensamento dos 
participantes sobre sua alimentação, onde muito destaque foi dado ao maior consumo de 
alimentos rico em fibras (como frutas e hortaliças), além de diminuir o consumo de sal, diminuir 
o consumo de alimentos gordurosos e praticar exercícios.  

Deve-se destacar a função da utilização de trilha pedagógica como inserção de atividades 
lúdicas no ensino, fazendo com que os alunos aprendam os conceitos e conteúdos se divertindo. 

Existem diversas praticas pedagógicas que facilitam o ensinar Ciências para alunos do 
ensino fundamental, dentre elas podem-se citar os jogos educativos que são interativos e servem 
para auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, assimilando os conteúdos abordados em sala 
de aula, tudo isso com a finalidade instruir e edificar conhecimentos dos alunos (PEDROSO, 
2009). 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

Por meio da oficina pode se compreender melhor sobre o estudo dos alimentos, de uma 
maneira diferente e dinâmica. Verificou-se que o processo de ensino foi significativo, onde os 
conhecimentos foram construídos e compreendidos pelos participantes. 

A utilização de oficinas pedagógicas serve como grande alternativa para escolas e demais 
instituições de ensino, garantindo uma melhora no processo de ensino-aprendizagem. 
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Resumo:O ensino da biologia é muito complexo na educação básica, tornando se necessário à utili -

zação de aulas práticas didáticas para promover a educação e buscar a interação do aluno de forma

a conciliar o conteúdo teórico/prático. As aulas foram realizadas no Instituto Federal de Educação,

Ciência e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT Campus Juína sendo ministradas pelos bolsistas do PI-

BID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), para alunos da escola Estadual Dr.

Artur Antunes Maciel. Para a verificação do aprendizado utilizou-se um roteiro avaliativo no qual os

alunos descreveram e esquematizaram as atividades desenvolvidas através da observação microscó-

pica e macroscópica durante a prática. Após foi aplicado um questionário investigativo para 113 alu-

nos divididos em cinco turmas, contendo seis questões compostas de respostas fechadas de múltipla

escolha para analisar o conhecimento adquirido e a importância dessas aulas aos discentes na con-

tribuição do ensino no contexto escolar. Verificou-se através desta pesquisa que a 96% dos estudantes

acreditam que as aulas de laboratório são essenciais, pois ajudaram na percepção do aprendizado

despertando curiosidade e  o interesse,  96% gostariam que as  aulas  fossem realizadas com mais

frequência, visto que para 55% foi o primeiro contato com o microscópico. Com o estudo foi possível

observar e vivenciar as principais dificuldades encontradas no ensino público, como a falta de labo-

ratório na escola para realização de atividades experimentais que possibilita despertar a curiosidade

e fortalecer os conhecimentos adquiridos em sala, selando a teoria com a prática.

Palavras-chave:Educação, PIBID, Prática de Laboratório, conhecimento.
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1. INTRODUÇÃO

O ensino da biologia é muito complexo na educação básica, tornando se necessário o uso de
instrumentos  pedagógicos  que possibilitam uma maior  compreensão da disciplina,  a  utilização de
aulas práticas didáticas é um meio de promover a educação buscando a interação do aluno de forma a
conciliar o conteúdo teórico/prático.

De acordo com Silva (2009) há muitos alunos com dificuldades nos conteúdos que apresentam
diversas  estruturas  microscópicas.  Dessa  forma  é  importante  a realização  de  aulas  prática  de
microorganismos para contribuir na compreensão e melhorar o processo de aprendizagem.

Utilizar o microscópico como um recurso didático pode contribuir para melhorar o desempenho
dos alunos, pois a maioria tem dificuldade na aprendizagem e com aulas práticas pode-se promover
uma nova visão do conhecimento de biologia (SILVA et.al. 2009).  

Segundo  Borges  (2002)  as  aulas  prática  realizada  no  laboratório  de  biologia  desperta  a
curiosidade e o interesse do estudante,  além de facilitar  a relação com o conteúdo visto em aula
teórica.

Nas aulas  práticas,  os  estudantes  possuem a oportunidade de interagir  com as  montagens de
instrumentos  específicos,  e  que  aprendem de  forma  descontraída  e  informal,  em contraposição  à
formalidade do ambiente da sala de aula (BORGES 2002). 

Realizar aulas pratica em laboratório pode ser um importante catalisador de conhecimento, pois a
partir do momento em que o aluno tem um contato na prática do que foi passado em sala de aula ele
compreende com muito mais facilidade o conteúdo (CAPELLETO, 1992).

As aulas práticas podem ajudar no desenvolvimento de conceitos científicos, além de permitir que
os estudantes aprendam como abordar objetivamente o seu mundo e como desenvolver soluções para
problemas complexos (LUNETTA, 1991).

As aulas práticas servem de estratégia para auxiliar o professor a retomar um assunto já abordado,
construindo com os alunos uma nova visão sobre um mesmo tema, além de exporem suas ideias,
aprendem a respeitar as opiniões de seus colegas de sala (LEITE et. al. 2008). 

Segundo Sales (2010) a importância das atividades praticas para uma melhor compreensão dos

fenômenos naturais é muito importante,  além de avaliar o uso dessas atividades no processo de
ensino-aprendizagem de modo a desenvolver a capacidade crítica e investigativa que ajudarão os
alunos a compreender a realidade. 

Dessa forma fica claro que aulas de laboratório propiciam ao aluno a vivência e o manuseio de
instrumentos, que como consequência levará ao conhecimento de diversos tipos de atividades, que
poderão estimular a curiosidade e a vontade em aprender e a vivenciar a Ciência (GRANDINI et. al.

2008). 
Este estudo tem como objetivo relatar a importância de aulas práticas no laboratório de biologia

visando facilitar o aprendizado que os alunos estudaram dentro da sala de aula na pratica através de
visualização  e  manuseio do  microscópico,  onde  que  as  praticas  em laboratório  torna-se  elemento
norteador da produção do conhecimento.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

A realização das aulas práticas de laboratório aconteceu no Instituto Federal de Educação, Ciência
e Tecnologia de Mato Grosso – IFMT  Campus  Juína sendo ministradas pelos bolsistas do PIBID
(Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência). 

Escola Dr. Artur Antunes Maciel,  situada no município de Juína, Mato Grosso, embasado no
ensino-aprendizagem de alunos do Ensino Médio Regular. Atualmente, a escola conta com um corpo
discente  de  cerca  de  1300  alunos,  dispostos  em  16  turmas  no  período  matutino,  15  no  período
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vespertino e 11 turmas noturnas. 
Diante desta questão as aulas práticas de laboratório foram preparadas abordando o tema reino

Fungi tendo em foco os alunos do 2° ano nos períodos matutinos e vespertinos, com 113 alunos no
total divididos em cinco turmas.

Às  aulas  foram  associadas  informações  sobre  a  importância  do  reino  Fungi  em  termos
farmacológico, econômico e ecológico bem como os malefícios e benefícios causados pelos mesmos,
buscando assim identificar e analisar a importância da aplicação das práticas no processo do ensino de
biologia e a frequência de sua ocorrência. Utilizaram-se lâminas fixas, amostras de bolores, leveduras
e orelhas de pau coletados na trilha ecológica do Campus Juína.

Para a verificação do aprendizado durante as aulas práticas utilizou-se um roteiro avaliativo no
qual  os  alunos  descreveram e  esquematizaram as  atividades  desenvolvidas  através  da  observação
microscópica e macroscópica durante a prática. 

Em seguida foi realizada uma visita nas turmas do 2° ano que participaram das aulas para explicar
aos alunos qual era o objetivo de aplicar um questionário investigativo sobre a perspectiva em relação
às  aulas práticas no laboratório.  Explicou-se que não era necessário que se identificassem, apenas
deveria escrevera sua idade, a qual turma eles pertenciam e o sexo. 

Para  analisar  o  conhecimento  adquirido  e  a  importância  dessas  aulas  aos  discentes  na
contribuição do ensino no contexto escolar, foi realizado um questionário contendo quatro questões
fechadas de múltipla escolha sendo afirmativa ou negativa, desse modo foram realizadas as seguintes
questões:

1. Você gostou da aula prática de laboratório realizada sobre o Reino Fungi e considera essa
metodologia importante?

2. Você já havia participado de outra aula prática de laboratório?
3. Você considera que a aula prática melhorou a sua compreensão do conteúdo teórico?
4. Você gostaria de ter aula prática de laboratório com mais frequência?

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Verificou-se através desta pesquisa que 96% dos estudantes gostaram da prática e acredi-
tam que essa metodologia é importante, visto que para 55% foi o primeiro contato com o mi-
croscópio, possibilitando uma maior percepção e  compreensão do conteúdo teóricopara86%
dos discentes e 96% gostariam que as aulas fossem realizadas com mais frequência.

       Gráfico- resultado em % do questionário (em azul letra A; vermelho letra B). Fonte: SILVA. V. 

Esses resultados demostram a importância metodológica das aulas práticas de laboratório,
pois promove o ensino e contribui na compreensão do conteúdo ministrado melhorando o
processo de aprendizagem, pois os alunos puderam juntar  a teoria da sala de aula com a
prática, podendo utilizar essa experiência ao longo de suas vidas.
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Foi muito gratificante poder proporcionar essa oportunidade para os estudantes e ver em
seu rosto a alegria e curiosidade quando entraram no laboratório,  pois para um professor
poder acender a chama da busca por conhecimento de querer aprender mais é ter seu objetivo
de ensino realizado, e isso foi visível com os nossos estudantes nesta oportunidade.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o estudo foi possível observar e vivenciar as principais dificuldades encontradas no
ensino público, como a falta de laboratório na escola para realização de atividades experimen-
tais que possibilitam despertar a curiosidade e fortalecer os conhecimentos adquiridos em
sala, selando a teoria com a prática. Desta forma as aulas práticas de laboratório são de vital
importância para o aprendizado, porque permitem aos discentes questionarem e tirar suas pró-
prias conclusões dos conteúdos trabalhados em sala, tendo assim um bom resultado no que
diz respeito ao ensino-aprendizagem.   
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RESUMO: O termo lixo, atualmente foi substituído por Resíduos Sólidos por causa da política 
nacional aprovada recentemente (em agosto/2010). O presente trabalho teve como objetivo 
compreender as concepções dos alunos  do 2°segmento do Centro de Educação de Jovens e Adultos - 
CEJA da Escola Marechal Rondon, Jaciara-MT, sobre a temática. A pesquisa ocorreu durante o 
período de agosto a setembro de 2014 e contou com a participação de 20 alunos. a pesquisa ocorreu 
em quatro etapas, organizada da seguinte forma: 1) apresentação do projeto à turma e, realização de 
diagnóstico conceitual sobre os resíduos sólidos urbanos; 2) aula teórica sobre o RSU; 3) uma oficina 
sobre os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) e 4) aula de campo ao barracão de reciclagem do 
município. Os dados foram coletados por meio de questionário e observação. Os resultados obtidos 
na pesquisa demonstraram que o público pesquisado apresenta baixo nível de conhecimento sobre a 
temática em questão, talvez pela simples mudança de nomenclatura por conta da lei. Consideramos 
que ao se trabalhar com a temática há uma relevância para o contexto da comunidade local. Percebe-
se também, que ao trabalhar com uma problemática de alcance local e global como é o caso dos 
resíduos sólidos, pode-se melhorar o, processo de construção de conhecimento dos alunos de EJA 
com atividades diversificadas e significativas. Além disso, oportuniza-se ainda o protagonismo do 
indivíduo, abrindo espaço para a formação de cidadãos muito mais comprometidos com as causas 
socioambientais is ao seu entorno. 
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos, Ensino de Ciências, Educação Jovens e Adultos.  
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho aborda o tema resíduos sólidos urbanos (RSU), como temática 
para o Ensino de Ciências na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com a perspectiva de se 
compreender como a questão é trabalhada. Estas temáticas, assim como a Educação 
Ambiental propicia a formação de indivíduos conscientes e aptos a exercerem a cidadania na 
preservação do meio ambiente.  

A pesquisa propõe discutir sobre a realidade dos resíduos sólidos no âmbito local, 
possibilitando a ampliação da escola pela comunidade em atividades diversificadas para se 
abordar o tema e também sensibilizar os alunos, quanto aos seus deveres e responsabilidade 
socioambiental. Pois, a Educação Ambiental em uma perspectiva política poderá contribuir 
para as transformações socioambientais que tanto o mundo precisa. Sendo assim, entende-se 
que o desenvolvimento de atividades mais relacionadas ao universo do indivíduo, com isso 
espera-se que os alunos tenham a oportunidade de construir o seu próprio aprendizado de uma 
maneira mais significativa. De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN 
(BRASIL,�������GHYH�VHU�SURSRVWR�XP�HQVLQR�TXH�SURPRYD�R�DOXQR�H� OKH�Gr�³FRQGLo}HV�GH�
FRQWLQXDPHQWH� FROKHU� H� SURFHVVDU� LQIRUPDo}HV´�� DYDOLDQGR� H� SRVLFLRQDQGR-se criticamente 
diante das situações.  

Neste contexto, o presente trabalho teve como objetivo compreender as concepções 
dos alunos do 2°segmento do Centro de Educação de Jovens e Adultos - CEJA da Escola 
Marechal Rondon, no município de Jaciara-MT sobre a temática dos resíduos sólidos urbanos 
(RSU). 

 
METODOLOGIA 

 
A presente pesquisa foi realizada durante o mês de setembro de 2014, no Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA) - Escola Estadual Marechal Rondon, localizada na Rua 
Itararé, 1640, centro na cidade de Jaciara-MT. 

Os sujeitos envolvidos na pesquisa foram os alunos da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA), do 2º segmento (6º a 9º ano), regularmente matriculados no período noturno da 
referida escola. Durante o desenvolvimento da pesquisa a turma contava com 20 alunos, dos 
quais 08 alunos do sexo feminino e 12 do sexo masculino.  

Quanto aos procedimentos de desenvolvimento, a pesquisa ocorreu em quatro etapas, 
organizadas da seguinte forma: 1) apresentação do projeto à turma e, realização de 
diagnóstico conceitual sobre os resíduos sólidos urbanos; 2) aula teórica sobre o RSU; 3) uma 
oficina sobre os 3 Rs (reduzir, reutilizar e reciclar) e 4) aula de campo (visita técnica), ao 
barracão de reciclagem do município. 

Os Instrumentos de coleta de dados adotados na pesquisa foram o questionário e a 
observação. Sendo que o questionário foi aplicado antes e depois da pesquisa e já a 
observação foi utilizada durante todo o desenvolvimento da pesquisa. Para Oliveira (2011), o 
questionário fornece subsídios reais do universo ou da amostra pesquisada, por isso, é 
considerado um importante instrumento de pesquisa. Em relação à observação, Marconi e 
Lakatos (2010), afirma que essa técnica consiste na participação real do pesquisador na 
comunidade ou grupo. Ainda segundo Gil (2010), esse procedimento de combinar diferentes 
técnicas para coleta de dados é importante para garantir a profundidade necessária ao estudo e 
a inserção do caso em seu contexto, bem como para conferir maior credibilidade aos 
resultados. A coleta de dados ocorreu durante todas as etapas de desenvolvimento da 
pesquisa. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Quando questionados no início da pesquisa, sobre o tema resíduos sólidos urbanos 

(RSU), 65% dos alunos pesquisados firmaram desconhecer o assunto. Apenas 45 % desses 
alunos afirmaram que já tinham conhecimento a respeito do assunto. Quando o mesmo 
questionário foi aplicado no final da pesquisa, revelou resultados bastante satisfatórios, onde 
95% dos alunos afirmaram conceitualmente demonstrando que houve construção do 
conhecimento. 

Ao serem interrogados sobre destino correto dos resíduos sólidos urbanos (RSU), 
gerados em sua casa, na escola e/ou na cidade, 65% dos alunos responderam não saber qual a 
destinação adequada, dessa forma apenas 35% dos alunos pesquisados sabiam o destino 
correto desse material. Quando questionados pela segunda vez, após o término da pesquisa, 
90% reponderam corretamente, sobre a destinação adequada aos RSU, ficando, portanto, 
apenas 10% entre as respostas erradas. Sendo assim, os resultados obtidos na pesquisa, 
demonstraram que o público pesquisado apresenta baixo nível de conhecimento sobre a 
temática em questão, que é de alta relevância no contexto da comunidade local, bem como na 
sociedade em geral. Entretanto, percebe-se também, que ao se trabalhar com uma 
problemática de alcance local, de maneira adequada, temas como Resíduos Sólidos Urbanos 
ganharão maior importância no processo de construção de conhecimento desses alunos. 

Quando questionados sobre o descarte incorreto dos resíduos sólidos urbanos causa 
algum efeito prejudicial ao meio ambiente, 90% dos alunos responderam positivamente que 
causam algum tipo de impacto ambiental, apenas 10% dos alunos afirmaram não causar 
nenhum tipo de impacto ambiental. As respostas dadas pelos alunos ao referido 
questionamento, demonstram que, embora de forma bastante simples, já existem fortes 
indícios de consciência ambiental entre os alunos pesquisados. Depois da pesquisa foi 
aplicado novamente o mesmo questionário, onde 100% dos alunos afirmaram que o descarte 
dos resíduos sólidos em lugares incorreto causa transtornos ao meio ambiente. 

Ao buscar compreender as relações entre a produção de RSU e a educação ambiental, 
os alunos foram questionados sobre as cores e símbolos de lixeiras para coleta seletiva, os 
resultados demonstraram que esses alunos já tiveram algum tipo de informação sobre esses 
coletores seletivos. Entretanto, o nível de informações desses alunos sobre Educação 
Ambiental ainda é bastante baixo. Segundo depoimento de alguns alunos, antes da pesquisa, 
os mesmos não davam importância em memorizar as cores dos coletores aos seus respectivos 
resíduos, pois de acordo com os alunos, se trata de algo que eles não têm contato 
rotineiramente.  

Dessa forma, entendemos que há uma grande lacuna nas relações entre a produção de 
RSU e a educação ambiental, ficando, portanto, um apelo aos professores de escolas públicas 
e privadas, que se trabalhe a Educação Ambiental, a partir da problemática local. Dessa 
forma, percebe-se que há muito maior interesse dos alunos em se envolver-se na causa, 
gerando com isso, aprendizado no desenvolvimento do processo.  

 Além disso, oportuniza-se ainda o protagonismo do indivíduo, abrindo espaço para a 
formação de cidadãos muito mais comprometidos com as causa sociais ao seu entorno. Sobre 
HVVH�DVSHFWR�� )UHLUH� �������� ID]� D� VHJXLQWH� VXJHVWmR�� ³PHX�SDSHO� IXQGDPHQWDO�� DR� IDODU� FRP�
clareza sobre o objeto, é incitar o aluno a fim de que ele, com os materiais que ofereço, 
produza a compreensão do objeto em lugar de recebê-la na íntegra de mim´��� 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa desenvolvida serviu para tornar visível que os alunos pesquisados têm 

consciência de que é importante se trabalhar com o tema resíduo sólido urbano em sala de 
aula, visto que os problemas causados pela humanidade estão cada vez mais em destaque 
através dos acontecimentos veiculados pela mídia em geral. No entanto, percebeu-se que o 
trabalho pedagógico sobre Educação Ambiental precisa ser desenvolvido com maior 
comprometimento, apesar de a escola ser munida de materiais, contudo existe certa 
resistência, por parte de alguns professores em trabalhar o assunto na rotina da escola. 

Dessa forma, entende-se é dever da escola ajudar na formação de indivíduos 
comprometidos com a melhoria da qualidade de vida da sociedade, com a conservação e 
preservação da biodiversidade e sustentabilidade do planeta. 
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Resumo: O presente trabalho faz um breve relato sobre a organização da tabela periódica e 
também mostra uma atividade pratica desenvolvida pelos os bolsistas do PIBD na Escola 
Estadual Antonio Ferreira Sobrinho para os estudantes de 1° ano do ensino médio com intuito 
de facilitar a compreensão dos estudantes sobre a organização da tabela usando um jogo 
pedagógico 

Palavras-chave: Aula diferenciada, ensino de química, tabela periódica. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Com a descoberta de vários elementos químicos surgiu à necessidade de 
organizá-los. Segundo Barros e Paulino (2009), muitas tentativas foram feitas com 
intuito de organizar os elementos químicos. Porém, o grande mérito da organização dos 
elementos químicos foi creditado ao russo Dmitri Mendeleev que registrou as 
propriedades de cada um dos elementos conhecidos na época em fichas de papel. 
Organizando as fichas ele percebeu que os elementos possuíam massa diferente e 
começou a organizá-las de acordo com a ordem crescente de massa atômica; agrupando-
os de acordo com as propriedades químicas semelhantes e, também chegou a prevê a 
existência de elementos químicos que ainda não tinha sido descoberto (PERUZZO e 
CANTO, 2002). 
 A tabela periódica é sempre um desafio, pois os alunos possuem uma grande 
dificuldade em entender as propriedades da química e inclusive como os elementos 
foram dispostos na Tabela e como essas propriedades se relacionam para formação das 
substâncias. A aplicação de atividades pedagógicas nas escolas é fundamental, pois 
despertam um grande interesse por parte dos alunos nos conteúdos trabalhados. 

1126 



 

 

  Para melhor compreensão dos estudantes da Escola estadual Antonio Ferreira 
Sobrinho sobre os conteúdos de química mais especificamente tabela periódica foi 
desenvolvido uma atividade pratica. Que tinha como objetivo Compreender a 
organização e a estrutura da tabela periódica bem como a disposição dos elementos ao 
longo dos grupos de acordo com as suas propriedades. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

 A Escola Estadual Antonio Ferreira Sobrinho esta situado na área urbana na 
Avenida Piracicaba nº 1030 no município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela 
Secretaria de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso, (SEDUC_MT) A Escola 
oferece o Ensino Médio Regular e Ensino Médio Integrado Ensino Profissionalizante, 
concebido como etapa final da Educação Básica, com duração mínima de três anos. 

 Para a atividade pratica foi desenvolvido um O jogo pedagógico feito em 
cartolina, onde foi desenhado o esquema dos grupos, e os elementos químicos foram 
confeccionados em pedaços de papel cartex. 

Porém antes da aplicação do jogo foi realizada uma aula expositiva usando uma 
tabela grande, onde foi feita uma breve explicação da estrutura da tabela a forma de 
organização dos elementos químicos. Depois os estudantes foram divididos em grupos 
para montar o jogo.  Essa atividade foi aplicada em cinco salas do 1º ano do Ensino 
Médio. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Com a realização das atividades, Perebeu-se um grande entusiasmo por partes 
dos estudantes onde todos participaram ativamente. Foram aplicadas em varias salas do 
1° ano e todos participaram. Como serão mostrados nas figuras a seguir.  (Figura 1 e 
Figura 2 e letras A, B, C, D, E, F, G, H)  

 
Figura 1. Explicação do assunto usando uma tabela grande letra (A) nas letras (B,C,D) os 

estudantes desenvolvendo a atividade. Na figura 2 Na letra (E) explicação do assunto e nas 
letras (F, G, H) os estudantes montando o jogo e nas outras duas mostra a tabela nas outras  já 
montada. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados apresentados percebe-se que as aulas diferenciadas são 
bem aceitas pelos estudantes, com tudo cabe ressaltar que apesar das aulas diferenciadas 
serem muito atrativas para os estudantes nem sempre é possível para o professor, pois 
requer tempo e recursos que nem sempre estão a disposição dos mesmos. 
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Resumo: Este trabalho apresenta os resultados de uma intervenção pedagógica com objetivo 
pesquisar e resgatar saberes sobre Plantas Medicinais (PM), bem como a valorização do 
conhecimento popular dos alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) da Escola Antônio José de 
Lima, município de JUSCIMEIRA-MT. Os dados foram coletados através de entrevistas com 13 
alunos. Depois das entrevistas e contextualizando os conhecimentos prévios, várias aulas foram 
ministradas nesta turma visando ampliar os conhecimentos desses alunos no Ensino de Ciências 
promovendo uma ação interdisciplinar. Trabalhando esse tema buscou-se também propiciar uma 
aprendizagem. Nessas aulas foram utilizados vários recursos didáticos bem como a proposta de 
realização de uma oficina de PM e ao final um QUIZ. Esse QUIZ é um jogo de perguntas e respostas, 
que foi realizado na intenção de averiguar o grau de aprendizado dos alunos que participaram dessa 
intervenção pedagógica. Os resultados obtidos nas entrevistas demonstram que as PM são cultivadas 
principalmente nos quintais de casa, usadas essencialmente na forma de chás, cuja parte mais 
utilizada são as folhas. Com os resultados do QUIZ obteve 93,75% de acertos, num total de 32 
perguntas, os alunos erraram somente 2 questões. Ao analisar os resultados obtidos percebeu se que 
esse tema é de grande relevância para realização em projetos de educação. A maioria dos 
entrevistados relatou que cultiva alguma espécie medicinal em casa, e o conhecimento sobre as 
plantas adquiriram entre os familiares, ou seja, essa cultura tem sido passada de geração a geração. 

Palavras-chave: EJA, Ensino de Ciências, Interdisciplinaridade, Plantas medicinais, etnobotânico. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho aborda o uso de Plantas Medicinais (PM) no âmbito escolar como 
instrumento de aprendizagem no ensino de ciências. Nos dias atuais, o que se sabe sobre 
plantas medicinais provém, na maioria das vezes, do conhecimento popular, devido 
principalmente ao uso de medicamentos caseiros para curar moléstias como gripes, problemas 
de digestão, resfriado entre outros. Esse hábito de usar as plantas medicinais é considerado 
uma tradição passada de geração em geração através da oralidade ao longo do tempo..  
 A ³etnobotânica estuda as interǦrelações direta entre pessoas de culturas viventes e as 
plantas do seu meio, aliando fatores culturais, ambientais e as concepções desenvolvidas por 
essas culturas sobre as plantas e o aproveitamento que se faz GHODV´�$OEXTXHUTXH�� ������
 3DUD�$PLFR��������³30�VmR�WRGDV�DTXHODV�TXH�SRVVXHP�SULQFtSLRV�DWLYRV�TXH�DMXGDP�
QR�WUDWDPHQWR�GDV�GRHQoDV�SRGHQGR�OHYDU�DWp�PHVPR�D�VXD�FXUD´��    
 A prática da interdisciplinaridade tem como finalidade colaborar na reorganização do 
conhecimento partindo de uma dinâmica investigativa que envolve a participação de 
diferentes disciplinas sobre um eixo integrador que propicie a necessidade de trabalhar em 
conjunto (SILVA, 2012).         
 Dessa forma o tema etnobotânica foi adotado como instrumento interdisciplinar de 
aprendizado para o segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos da escola Antônio 
José de Lima do município de Juscimeira ± MT.      
 Partindo do pressuposto que o aluno da EJA já tenha conhecimento prévio da 
medicina popular, o tema proposto: Estudo etnobotânico a partir das plantas como proposta 
interdisciplinar no segundo segmento da Educação de Jovens e Adultos da escola Antônio 
José de Lima MT é proposto como instrumento de ensino buscando contribuir com uma 
aprendizagem mais VLJQLILFDWLYD��³$�DSUHQGL]DJHP�p�PXLWR�PDLV�VLJQLILFDWLYD�j�PHGLGD�TXH�R�
novo conteúdo é incorporado às estruturas de conhecimento de um aluno e adquire 
VLJQLILFDGR� SDUD� HOH� D� SDUWLU� GD� UHODomR� FRP� VHX� FRQKHFLPHQWR� SUpYLR´� �3(/,==$5,� HW� Dl 
2002). O objetivo geral do presente trabalho foi: Pesquisar conhecimentos populares sobre as 
PM com o público da EJA, bem como socializar os respectivos conhecimentos. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 

O interesse pelo tema surgiu após a realização de uma pesquisa junto à população 
Juscimeirense para avaliar quais são as plantas mais conhecidas e plantadas pela população da 
cidade. Por intermédio da familiarização com o tema, o assunto PM foi escolhido como objeto 
de estudo, e outro fator que influenciou foi o fato de muitos docentes evidenciarem a falta de 
material didático/pedagógico para se trabalhar com o público EJA..   
 Para a coleta de dados utilizou-se entrevistas com uso de gravadores, o intuito era 
informações sobre o nível de conhecimento e o envolvimento dos estudantes com o tema . De 
DFRUGR� FRP� *,/� ������� ³HQWUHYLVWD� SRGH� VHU� HQWHQGLGD� FRPR� D� WpFQLFD� TXH� HQYROYH� GXDV�
pessoas numa situação "face a face" e em que uma delas formula questões e a oXWUD�UHVSRQGH´� 

A intervenção ocorreu na Escola Estadual de Ensino Fundamental e EJA, "Antônio 
José de Lima", a mesma fica situada na Rua Emanuel Pinheiro, nº 183, na cidade de 
Juscimeira, Estado de Mato Grosso. Fundada em 1978 com a denominação de Escola 
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Estadual de 1º Grau "7 de 6HWHPEUR´��FULDGD�SHOR�'HFUHWR�1.551/78, Diário Oficial 06/10/78. 
Mais tarde, no ano de 1984, a Escola recebe nova denominação passando a chamar-se Escola 
Estadual de Grau "Antônio José de Lima, através de Decreto nº 4.643 de 11/01/84, em 
homenagem a um dos fundadores da Cidade. (PPP, 2013) 

A partir dos resultados das entrevistas e para ampliar os conhecimentos sobre o tema 
algumas aulas foram ministradas utilizando se de alguns recursos didáticos, quadro, giz, trilha 
pedagógica, data show abordando a interdisciplinaridade em Biologia, Física, Química e 
Matemática. Durante as aulas foi proposta uma oficina de PM, onde cada aluno ficou 
responsável em levar um exemplar de alguma planta com fins terapêuticos com a realização 
de cartazes reportando sua indicação, parte utilizada e qual a forma de preparo do 
medicamento. 
  $SyV�D�UHDOL]DomR�GHVVD�RILFLQD��IRL�UHDOL]DGR�XP�³48,=´�FRP�LQWHQomR�GH�LGHQWLILFDU�
o nível de aproveitamento do trabalho. O QUIZ é uma atividade que permite o aluno 
descontrair uma pouco na sala de aula e serve como avaliação de aprendizagem. 
 Carvalho et al (2010) define QUIZ como uma espécie de jogo de perguntas e resposta, 
que pode proporcionar as participantes do mesmo uma experiência envolvente usando 
elementos de disputas. 
 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

 
Ao serem questionados sobre o tema Plantas Medicinais (PM) os alunos da EJA 

demonstraram vivenciar essa realidade em seu cotidiano. Para constatar esse fato foi 
perguntado ainda se os mesmos sabiam o que são PM 69,23 % afirmaram que sim, inclusive 
alguns alunos citaram exemplos de plantas com fins medicinais.    
 Quando questionados sobre a utilização das PM 76,92% confirmaram que são 
utilizadas em seu cotidiano. Em relação às diversas formas de utilização foram identificadas 
(Infusão, decocção, banho, maceração e sucos), porém a mais frequente é em forma de chá 
(infusão), sendo as folhas (92,3%) a parte mais utilizada para a preparação dos chás. A 
frequência de uso das PM pelos alunos da EJA varia entre: ³VHPSUH´� ����������³jV�YH]HV´�
���������RX�³TXDVH�QmR�XVDP´����������       
 A intenção dessa intervenção era pesquisar o conhecimento popular sobre as PM e 
promover aulas interativas e dinâmicas abordando conceitos de Biologia, Física, Química e 
Matemática visando uma ação interdisciplinar com os sujeitos da EJA buscando alcançar uma 
aprendizagem mais significativa. Percebeu-se que com um pouco de esforço e dedicação é 
possível ensinar o aluno de uma forma simples na qual o mesmo possa utilizar os 
conhecimentos que já possui, valorizando suas vivências, conhecimentos que foram 
adquiridos principalmente de gerações anteriores, pais e avós (CAVAGLIER, 2011). 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

Para realizar este trabalho buscou analisar algumas das principais dificuldades 
encontradas no ensino de Ciências Naturais da EJA. Dentre elas, a mais preocupante é a falta 
de literatura direcionada ao ensino de Ciências para esta modalidade. É importante ressaltar 
que os materiais didáticos existentes e as metodologias de ensino continuam sendo, em sua 
maioria, adaptações produzidas para atender aos objetivos do ensino regular. Diante da 
situação encontrada pensou-se em utilizar uma metodologia que pudesse ser trabalhada para 
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atender  estes alunos.           
 Ter trabalhado com o tema Estudo Etnobotânico na EJA foi muito prazeroso, pois os 
alunos participaram com bastante afinco e dedicação em todas as atividades propostas na 
pesquisa. Durante a aplicação do QUIZ, identificou-se que os alunos haviam aprendido o 
conteúdo, pois os índices de acertos alcançaram resultados acima de 90%, com isto é possível 
concluir que a intervenção proporcionou uma nova perspectiva profissional, haja vista que a 
atividade ampliou os conhecimentos ao aliar teoria e a prática na construção dos saberes da 
docência, em relação à interação coletiva, e a maneira de ver o professor como orientador e 
pesquisador. 
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Resumo: Ao longo dos anos houve modificações no sistema pedagógico, devido à educação estar em 
um processo de constante transformação, tanto no sistema educacional quanto na cultura e nos novos 
conhecimentos que estão surgindo. Nesse sentido, há uma exigência em adotar modelos inovadores 
para um melhor ensino-aprendizagem, entretanto foi proposto a utilização do Facebook como forma 
de interagir e promover situações de aprendizado, na disciplina de Evolução e Biodiversidade, 
ofertada no 7° semestre do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do IFMT/ Campus São 
Vicente. Criou-VH� XP� JUXSR� QR� )DFHERRN� GHQRPLQDGR� ³(YROXomR� H� %LRGLYHUVLGDGH´�� RQGH� HQWUH� R�
intervalo de um encontro presencial e outro, os acadêmicos vinculados a disciplina deveriam postar 
seus relatos acerca dos assuntos/artigos trabalhados, bem como, fomentar as discussões com os 
colegas nessa rede social. Além de aproximar professor e alunos por meio de postagens e conversas 
SHOR�³WDON´��IDFLOLWRX�R�DFHVVR�DRV�UHFXUVRV�GLVSRQLELOL]DGRV�SHOR�SURIHVVRU�  Ao final da experiência 
pedagógica proposta, conclui-se que o Facebook pode ser uma ferramenta educacional eficaz para a 
proposição de atividades dentro das disciplinas de um curso de graduação. A rapidez no acesso, a 
grande aceitação desta rede social e a facilidade na utilização das ferramentas disponíveis, otimizam 
esse processo de interação. 
 
Palavras-chave: Facebook, ensino aprendizagem, evolução e biodiversidade. 
 
 
 
 
 

1. INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos houveram modificações no sistema pedagógico, devido à educação 
estar em um processo de constante transformação, tanto no sistema educacional quanto na 
cultura e nos novos conhecimentos que estão surgindo. Nesse contexto, há uma exigência 
constante no processo de aperfeiçoamento, das referências bibliográficas utilizadas pelos 
professores e a própria postura profissional, por meio da formação continua e a busca de 
autores recentes e didática inovadora. 

Nesse sentido, há uma exigência em adotar modelos inovadores para um melhor ensino-
aprendizagem, haja vista que a sociedade é denominada ³GR� FRQKHFLPHQWR´, fazendo-se 
necessário que os indivíduos dominem, no mínimo, os conhecimentos científicos e 
tecnológicos produzidos pela humanidade, para usufruírem dos bens culturais da sociedade 
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em que vivem (QUEIROZ, 2006). 
 Segundo Fuks (2011), as redes sociais atuam como auxílio na resolução de problemas 
GR�³PXQGR�UHDO´�WDLV�FRPR��D��DUPD]HQDU�H difundir o conhecimento entre pessoas que vivem 
situações semelhantes, mas vivem ou trabalham em locais distintos; b) reproduzir e gerar 
conexões entre pessoas e organizações; conectar pessoas ainda que desconhecidas no 
presencial, para estabelecer parceria e colaboração; dentre outros aspectos fundamentais na 
geração Y.   
 Dentre as redes sociais disponíveis ao grande público, podemos citar aquela que 
apresenta um maior número de seguidores: O Facebook. A partir das justificativas sustentadas 
acima, um questionamento se faz importante: Quais as vantagens em se utilizar o Facebook 
na Educação? Bozarth (2010) elenca as seguintes vantagens: facilita a conversação; ajuda a 
diminuir as relações hierárquicas de poder entre professor e DOXQRV�� PHOKRUD� R� ³QtYHO´� GH�
relacionamento; suporta a interação entre alunos, rompendo com o discurso limitado tipo 
aluno-professor. 
 O Facebook tornou-se não só um canal de comunicação e um destino para pessoas 
interessadas em procurar, partilhar ou aprender sobre determinado assunto, mas também, um 
meio de oportunidades para o ensino superior, designadamente: é uma ferramenta popular; 
fácil de usar; não necessita de desenvolvimento interno ou de aquisição de software; é útil 
para alunos, professores e funcionários; permite a integração de diversos recursos no 
Facebook (RSS feeds, blogs, twitter, etc.); fornece alternativas de acesso a diferentes serviços; 
permite o controlo de privacidade (podemos controlar a informação que queremos que os 
outros vejam sobre nós); e, acima de tudo, não a podemos ignorar (KELLY, 2007).  
 Em virtude dessas possibilidades, foi proposto a utilização do Facebook como forma 
de interagir e promover situações de aprendizado, na disciplina de Evolução e Biodiversidade, 
ofertada no 7° semestre do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do IFMT/ Campus 
São Vicente. A utilização objetivou a continuidade das discussões de temas relevantes ao 
conteúdo, bem como, a discussão de trabalhos que discutiam o ensino de evolução na 
educação básica, de modo a atender a carga horária da disciplina destinada a ³SUiWLFD�FRPR�
FRPSRQHQWH�FXUULFXODU´� 
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 
O estudo foi realizado a partir da metodologia proposta para o desenvolvimento e o 

acompanhamento das atividades da disciplina de Evolução e biodiversidade, do curso de 
licenciatura em Ciências da Natureza, ofertado pelo IFMT ± Campus São Vicente/ N.A. 
Jaciara. O planejamento previsto para a disciplina contemplava a realização de aulas 
expositivas e atividades realizadas em sala de aula, sendo elas: Aulas práticas, elaboração de 
mapas conceituais e discussão de artigos. 

Objetivando a continuidade da discussão dos assuntos trabalhados em sala de aula, foi 
proposto a criação de um grupo no Facebook GHQRPLQDGR�³(YROXomR�H�%LRGLYHUVLGDGH´��RQGH�
entre o intervalo de um encontro presencial e outro, os acadêmicos vinculados a disciplina 
deveriam postar seus relatos acerca dos assuntos/artigos trabalhados, bem como, fomentar as 
discussões com os colegas nessa rede social. Os temas/artigos propostos para a discussão na 
rede social, foram divididos em 5 (cinco) temas, onde 2 (dois) deles tratavam das concepções 
acerca das teorias evolucionistas e seus pensadores e os outros 3 (três) tratavam de discussões 
acerca do ensino de evolução na educação básica. 

Para a coleta de dados, foram observados o número e a coerência das postagens dos 
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comentários por cada um dos participantes do grupo, o número de visualizações e a 
proatividade na proposição de novas discussões, dentro dos comentários propostos por outros 
participantes. Buscou-se analisar também as vantagens e desvantagens na utilização do 
Facebook, no que se refere a facilidade no acesso, na interatividade entre os membros do 
grupo e por fim os dados fornecidos  que permitam uma avaliação das discussões promovidas 
pelos participantes. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 A experiência pedagógica teve início em maio de 2014 com a criação do um grupo 
FKDPDGR� ³(YROXomR� H� %LRGLYHUVLGDGH´� GHQWUR� GR� Facebook a pedido do professor 
administrador do grupo. Juntamente ao professor administrador, um acadêmico representante 
de turma ficou responsável por inserir outros colegas de sala dentro do grupo. Esta ação foi 
intencional pelo professor, assim o representante de turma poderia atuar também como um elo 
entre o professor e a turma em questão. 
 

 
             FIGURA 01 ± 3DJLQD�LQLFLDO�GR�JUXSR�³(YROXomR�H�ELRGLYHUVLGDGH´�QR�Facebook (2014) 
   
 
 No que se refere ao número de postagens, nos cinco temas propostos todos os 18 
(dezoito) alunos envolvidos postaram os seus comentários, onde 4 (quatro) destes fizeram 
duas ou mais postagens sobre um mesmo tema. Com relação a coerência das postagens, em 
alguns momentos foram necessárias intervenções pelo professor administrador, para que as 
discussões permanecessem dentro do conteúdo/ artigo proposto. Observou-se também uma 
evolução acerca dos comentários postados, visto que de início vários participantes postavam 
reflexões que se tratavam de repetições de comentários postados por outros participantes 
anteriormente. Com o decorrer da experiência pedagógica, estes passaram a compreender 
melhor a proposta e passaram a centrar suas discussões dentro dos temas/artigos propostos. 
  Com relação as proposições de discussão a partir do comentário de outros 
participantes, estas ocorreram em sua maioria apenas nos momentos onde o professor da 
disciplina fazia as suas intervenções, de modo a estimular a discussão entre todos. Ao serem 
questionados com relação a baixa interação com os outros colegas, estes alegavam que as 
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reflexões de todos eram muito parecidas e que muitas vezes não dispunham de tempo para ter 
uma maior interação no grupo. 
  Contudo, outros aspectos considerados importantes, observados pelo professor e 
relatados pelos alunos participantes merecem ser elencados, sendo eles: uma melhor 
compreensão do planejamento da disciplina proposta e a facilidade no acesso aos recursos 
disponibilizados pelo professor; a possibilidade de interação entre os participantes do grupo 
por meio de postagens e conversas pelo ³WDON´�� D� SRVVLELOLGDGH� GH� DFRPSDQKDPHQWR� SHOR�
professor no que se refere ao acesso dos alunos as atividades e materiais propostos por meio 
do registro das visualizações e por fim a aproximação da relação professor aluno, 
indispensável para o sucesso do processo ensino aprendizagem. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Ao final da experiência pedagógica proposta, conclui-se que o Facebook pode ser uma 
ferramenta educacional eficaz para a proposição de atividades dentro das disciplinas de um 
curso de graduação. A rapidez no acesso, a grande aceitação desta rede social e a facilidade na 
utilização das ferramentas disponíveis, otimizam esse processo de interação.  
  Contudo, é necessário um acompanhamento sistemático por parte do professor da 
disciplina, no sentido de direcionar as discussões para que não se perca o foco destas e se 
necessário indicar a correção de erros conceituais que possam surgir durante o 
desenvolvimento da atividade. Por fim entendemos que essa aproximação entre os sujeitos 
envolvidos no processo ensino aprendizagem (professor e alunos), é de suma importância 
para que estes se vejam como atores principais na construção de seus conhecimentos e por sua 
vez se interessem mais pelos conteúdos propostos para a disciplina. 
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Resumo: Por meio do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, junto a  
escola parceira Maria Villany Delmondes, foi possível concretizar as intervenções 
planejadas pelos bolsistas, que tem por objetivo auxiliar os professores de Ciências do 
Ensino Fundamental a planejar, criar e por em prática ferramentas facilitadoras que ajudam 
os alunos à compreender melhor as Ciências e o mundo a sua volta.Com esse intuito criou-se 
a Trilha do Sabido, um jogo pedagógico sobre vertebrados e anfíbios para ampliar a 
compreensão dos educandos acerca do assunto, foram criadas e praticadas várias 
intervenções, nas quais cada bolsista teve a oportunidade de conduzir uma atividade com o 
apoio dos colegas sob a supervisão do docente regente da turma. 

Palavras-chave: Prática docente, Ensino de Ciências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho constitui uma pequena parcela do que está sendo realizado na 
Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Maria Villany Delmondes, 
parceira do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência, a referida tem sido mui 
receptiva em relação aos bolsistas e as atividades e intervenções propostas, os professores de 
Ciências apoiaram e colaboraram grandemente para que esse projeto viesse a se concretizar. 

 Antes de iniciar quaisquer atividades os bolsistas fizeram o diagnóstico escolar que 
consistiu na análise documental da instituição (Projeto Político Pedagógico, Regimento 
Interno, etc), concomitantemente a esse procedimento a proposta do PIBID foi apresentada 
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aos professores, coordenadores e funcionários da escola parceira destacando o papel de cada 
segmento. Houve também o reconhecimento das dependências da escola, onde os bolsistas 
puderam confrontar os dados do PPP com a realidade em que se encontrava a edificação. 
Nessa situação surgiram sugestões de ações para melhorar a infraestrutura da escola, e até a 
elaboração de projetos que visam à melhoria do ambiente escolar e a construção de um 
laboratório de Ciências. 

 Após relatar todos os procedimentos acima, iniciou-se a elaboração de materiais 
pedagógicos e utilização destes em atividades práticas na sala de aula. 

 

2. OBJETIVOS 

 Demonstrar a efetividade do PIBID tanto nas escolas parceiras quanto na própria 
formação docente dos licenciandos. 

 )HUUDPHQWD� SHGDJyJLFD� ³7ULOKD� GR� 6DELGR´ 7º ano: Estimular o raciocínio rápido nos 
educandos; 

 Criar estímulos para a pesquisa; 

 Proporcionar trabalho em grupo e cooperação entre os alunos. 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 A Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil Professora Maria 
Villany Delmondes, que está localizada à Rua Jurucê, nº 2.241, e disponibiliza Educação 
Infantil e 1º, 2º e 3º Ciclos de formação criada pelo Decreto Municipal nº 1941/97, é mantida 
pela rede oficial de ensino da Prefeitura Municipal de Jaciara e escola parceira do PIBID 
2014. 

 Os passos metodológicos forma a análise documental da escola parceira, com o intuito 
de conhecer e viabilizar as ações; entrevista com os professores de Ciências para averiguar 
quais os desafios em relação aos educandos e a existência de projetos de Ciências em 
andamento ou que se pretende concretizar; elaboração e confecção de roteiros, materiais 
pedagógicos e experimentos, a fim de auxiliar os educadores nas aulas de Ciências. A trilha 
propriamente dita foi confeccionada com materiais acessíveis (cartolina, papel adesivo, papel 
A4, canetas coloridas, dados); e trilha: A turma foi dividida em dois grupos, cada um com o 
seu representante, o jogo de tabuleiro consiste em perguntas e respostas, que quando corretas 
possibilita que o grupo avance. Durante o jogo os representantes dos grupos podem recorrer 
ao seu próprio grupo que poderá auxiliá-lo utilizando o livro didático, no decorrer do jogo 
existem as casas referentes a perguntas surpresa, as quais só podem ser respondidas pelo 
representante do grupo, sem ajuda. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O grupo vencedor é o que acumula mais pontos pelas respostas corretas. Quem avalia se 
as respostas são corretas ou não é o professor que conduz o jogo. Foi também confeccionado 
um roteiro do jogo com as regras e objetivos que fica em posse do condutor da atividade. 

Após o diagnóstico da referida iniciaram-se as ações.  Experimentos e atividades foram 
SODQHMDGRV� VHJXLQGR� R� SODQR� GH� HQVLQR� FRUUHVSRQGHQWH� DR� DQR�� H� GHQWUH� HODV� D� ³Trilha do 
6DELGR´ um jogo de Tabuleiro baseado em perguntas e respostas sobre vertebrados e anfíbios.  

 Ao aplicar o jogo nas duas turmas de 7º ano matutino da escola observou-se muita 
euforia e todos os educandos participaram. Apresentaram também muita competitividade, 
sendo às vezes hostis em relação ao outro grupo (Figura 1). 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 1. (a) divisão dos grupos, (b) jogo: trilha do sabido, (c) início do jogo, representantes e 
(d) alunos pesquisando. 

 No decorrer do jogo ficou nítido quais alunos tinha mais afinidade com a pesquisa, pois 
demonstravam muita facilidade em encontrar respostas das questões, diferente de quem lia 
superficialmente o livro. Alguns tinham a resposta correta na ponta da língua sem ao menos 
consultar o grupo ou os livros.  

 Durante o jogo os professores regentes pouco participaram, nesse momento se fizeram 
observadores da aula. Ao fim da primeira rodada os alunos queriam jogar novamente e ao 
término da aula os educandos pediram que os bolsistas voltassem novamente. 

 Tanto os bolsistas do projeto quanto a escola vem ganhando muito com as ações 
desenvolvidas, pois a oportunidade de adentrar a sala de aula antes da formação, propor, 
planejar, auxiliar os professores faz-nos repensar as ações do educador para com a escola, 
alunos e comunidade. Há uma imensa contribuição dos professores com sua experiência para 
a formação dos licenciandos e também a possibilidade da troca de experiências e vivências de 
quem há algum tempo está formado lecionando para quem ainda passa pelo processo de 
formação, esse compartilhamento de saberes é muito rico e transformador, pois quando nos 
deparamos com a realidade da escola, então enxergamos o valor desse profissional chamado 
professor, que muitas vezes trabalha em condições precárias, porém dispõe de muita 
criatividade e inventividade para ensinar seus alunos. 

 Mesmo sendo apenas uma ferramenta utilizada durante a aula, é imprescindível o 
domínio do conteúdo e atualização do profissional da educação são muito importantes para 
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que a aula seja completa, criando assim condições para que venham a fazer parte da nossa 
sociedade pessoas críticas capazes de pensar e tomar decisões por si mesmas visando o bem 
comum, capazes de compreender, descrever e produzir Ciências. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho foi possível demonstrar a efetividade do PIBID tanto nas escolas 
parceiras quanto na própria formação docente dos licenciandos, na utilização da ferramenta 
pedagógica ³7ULOKD� GR� 6DELGR´. Esta atividade estimular o raciocínio dos estudantes 
estimulando-os; além de proporcionar trabalho em grupo e cooperação entre eles. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo descrever uma experiência didática relacionada ao uso 
de jogos pedagógicos para melhorar o conceito de importância da tabela periódica nas aulas 
de química no ensino médio. A experiência didática foi desenvolvida pelos bolsistas do 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) para alunos dos primeiros 
anos do ensino médio de uma escola da rede pública. A atividade foi desenvolvida em quatro 
etapas: planejamento de ensino, elaboração dos jogos pedagógicos, exibição e avaliação da 
seqüência didática. O planejamento resultou na seleção de três famílias da tabela periódica 
1ª, 2ª e 3ª para a exibição e na elaboração do questionário avaliativo. A realização da 
atividade desenvolvida foi uma experiência de imensa gratificação para os bolsistas do 
PIBID, pois exigiu o desenvolvimento das habilidades já contidas nos alunos e o jogo foi um 
grande motivador para a aprendizagem. 

Palavras-chave: Tabela, Jogos, Família. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 No intuito de incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente, Núcleo Avançado Jaciara está 
realizando um subprojeto de Ciências do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência PIBID. Um das escolas parceiras é a Escola EstaduDO�³$QW{QLR�)HUUHLUD�6REULQKR´� 

As ações deste subprojeto estão vinculadas aos problemas identificados pelos 
professores e passados aos bolsistas do PIBID. Um dos aspectos observado é sobre o 
desinteresse dos discentes pelas aulas de química nos primeiros anos do ensino médio. 
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Desta forma, o objetivo deste trabalho foi descrever uma experiência didática 
relacionada ao uso de jogos pedagógicos para melhorar o conceito de importância da tabela 
periódica nas aulas de química no ensino médio. 

 
2. MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho esta situada em área urbana, Avenida 
Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação do Estado de Mato Grosso SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes 
em no Ensino Médio. 

 A atividade foi desenvolvida em quatro etapas: sendo elas (a) planejamento de ensino, 
(b) elaboração dos jogos pedagógicos, (c) exibição e (d) avaliação da sequência didática. 

Em seguida foram selecionadas três famílias da tabela periódica (1ª, 2ª e 3ª) para a 
exibição e elaboração de questionário avaliativo. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Na perspectiva de uma que seja interessante deve ser abandonado o modelo de aula 
tradicional quadro e giz. Mas esse mudar não é simples. 

Quanto à dificuldade dos professores em introduzir novas maneiras de ensinar não 
ficando preso apenas ao livro didático, como apontam (PIRES et al. 2010, p. 1): 

[...] tendo em vista as novas tendências do ensino de química, que 
procuram enfatizar questões sociais, econômicas, políticas e históricas, 
professores do ensino médio se deparam com a escassez de material 
didático, principalmente para o aspecto histórico da química. 

Compreende-se o desinteresse dos alunos pelo fato de não entenderem a importância 
dos elementos constituídos na tabela periódica e quão é essencial para a sobrevivência dos 
seres vivos. 

Para uma introdução ao assunto, utilizou-se da história da química, em especial de 
alguns elementos, fatos e descobertas históricas, que ajudaram a deixar os estudantes 
curiosos. Também a utilidade e especificidade de alguns elementos. 

A partir desta motivação inicial, orientamos os estudantes a localizar os elementos e 
entender as propriedades de cada um em sua respectiva família na tabela periódica. Este jogo 
pedagógico da tabela periódica supriu a necessidade de um apoio diferenciado que motivasse 
os estudantes, que ao mesmo tempo em que brincavam, também aprendiam (Figura 1). 
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Figura 1. Alunos montando a tabela periódica, sendo como objetivo colocar corretamente os 

elementos em seu devido período e família. 
 
Os jogos consistiam em colocar os elementos em ordem na tabela nos seus exatos 

períodos e famílias, obtendo êxitos em todos os grupos formados pelos alunos. A iniciativa de 
definir conteúdos básicos comuns em química tem relação com o desenvolvimento de ideias 
básicas e uma visão geral dessa ciência no estudante dos primeiros anos do ensino médio 
(Figura 2). 

 
Figura 2. Em outra sala de primeiro ano do ensino médio os alunos concluíram o jogo com a mesma 

eficiência dos colegas. 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Neste trabalho descrevemos uma experiência didática relacionada ao uso de jogos 
pedagógicos para melhorar o conceito de importância da tabela periódica nas aulas de química 
no ensino médio. Estas ações possibilitaram aos estudantes uma motivação para o estudo e 
uma aprendizagem mais agradável. Muito possivelmente serão aplicadas metodologias 
parecidas na busca por resultados semelhantes. 
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Resumo: Este trabalho refere-se a experiência de ser uma supervisora do PIBID na Escola Estadual 
Antônio Ferreira Sobrinho, Jaciara/MT e os  pontos positivos que o projeto trouxe para a escola 
depois que  os alunos começaram a desenvolver critérios para compreender/aprender as áreas de 
ciências. 

Palavras chaves: Experiência, Desafio, Interação. 

 

INTRODUÇÃO 

Na busca por incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação 
básica; o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência PIBID está sendo realizado 
pelo curso de Licenciatura em Ciências da Natureza do Instituto Federal de Educação, Ciência 
e Tecnologia de Mato Grosso - Campus São Vicente ± Núcleo Avançado Jaciara. Possuí duas 
escolas parceiras em Jaciara, Escola Municipal de Ensino Fundamental d Educação Infantil 
³3URIHVVRUD�0DULD�9LOODQ\�'HOPRQGHV´��H�(VFROD�(VWDGXDO�³$QW{QLR�)HUUHLUD�6REULQKR´� 

Este programa de iniciativa federal proporciona o aperfeiçoamento e a valorização da 
formação de carreira de professor da educação básica. Este programa concede bolsas a alunos 
de licenciatura participantes de projetos de iniciação à docência que podem ser desenvolvidos 
por Instituições de Educação Superior com parceria das  escolas públicas. Este projeto pode 
promover a inserção dos alunos/bolsistas dentro do contexto das escolas públicas, melhorando 
desde o início da sua formação acadêmica até um dia que for à sala de aula assumir como 
titular. Ele desenvolverá atividades didático-pedagógicas sob orientação de um docente da 
licenciatura ou de um professor da escola. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

A Escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho esta situada em área urbana, Avenida 
Piracicaba nº 1030, município de Jaciara ± Mato Grosso. É mantida pela Secretaria de Estado 
de Educação do Estado de Mato Grosso SEDUC-MT, tendo por finalidade formar estudantes 
no Ensino Médio. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

Este processo foi feito em duas etapas, a primeira foi o diagnóstico na escola onde os 
³pibidianos´ estudaram o Regimento Interno, o PPP (Projeto Político Pedagógico) no qual 
perceberam que a escola tinha muita coisa para oferecer aos alunos, professores e 
funcionários. Conheceram a história da escola o que os deixou muito pressionados de como 
foi o surgimento da escola, E a segunda foi a interação com os professores das áreas, que lhes 
oportunizaram investigar cada professor/método e alunos, e através dessa investigação 
percebeu-se a existência de vários trabalhos que sendo realizados para melhorar o ensino na 
escola. Não houve muita coisa para fazer, pois a escola Estadual Antônio Ferreira Sobrinho 
está passando por reformas para garantir mais conforto e segurança a sua clientela. 

 

CONSIDERAIS FINAIS 

O programa PIBID está sendo bem aceito pelos professores e alunos, pois houve certas 
mudanças no comportamento destes, percebe-se que as notas evoluíram comparadas as dos 
anos anteriores. Esse programa que deu a cara nova à escola. Enquanto supervisores, 
aprendemos muito com o programa também uma vez que nos proporcionou conhecimentos 
com pessoas novas de ideias novas e diferentes. 
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