


Universidade Federal de Goiás

Reitor  
Edward Madureira Brasil

Vice-Reitora  
Sandramara Matias Chaves

Diretora do Cegraf UFG  
Maria Lucia Kons



7º PRÊMIO 

SBPC/GO 
DE POPULARIZAÇÃO 
DA CIÊNCIA
Edição 2020

Cegraf UFG
Revisão, Editoração e Impressão

Márcia Cristina Hizim Pelá, 
Marijara de Lima, 
Rosália Santos Amorim Jesuino

organizadoras 



© Cegraf UFG, 2021 
© Comissão Organizadora do VII Prêmio, 2021

Projeto Gráfico 
Allyson Moreira Goes

Arte da capa 
Allyson Moreira Goes

Revisão 
Foi de total responsabilidade dos autores a revisão gramatical, orto-
gráfica e textual final dos trabalhos, antes de serem publicados.

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP) 

GPT/BC/UFG

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/Regional Goiás.
7º prêmio SBPC/GO de popularização da ciência: edição 2020 

[Ebook] / Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/Regional 
Goiás ; organizadores, Márcia Cristina Hizim Pelá, Marijara de Lima, 
Rosália Santos Amorim Jesuino.- Dados eletrônicos (1 arquivo : PDF) – 
Goiânia : Cegraf UFG, 2021.

Inclui referências.
ISBN (E-book): 978-85-495-0485-2

1. Ciências exatas. 2. Ciências da vida. 3. Ciências humanas. I. 
Pelá, Márcia Cristina Hizim. II. Lima, Marijara de. III. Jesuino, Rosália 
Santos Amorim. IV. Título

S678

CDU: 001.891

Bibliotecária responsável: Adriana Pereira de Aguiar / CRB1: 3172



Sumário

PREÂMBULO ............................................................ 12

PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA 
CIÊNCIA – EDIÇÃO 2020 ....................................... 14

 »CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA  
(INCLUI ENGENHARIAS E CIÊNCIAS AGRÁRIAS) ......... 25

DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE ADULTERANTES EM  
LEITE UTILIZANDO DISPOSITIVOS MICROFLUÍDICOS  
FABRICADOS EM PAPEL ......................................................... 26

Autores: Bárbara Guerra de Souza Guinati 
Lucas Rodrigues de Sousa 
Karoliny Almeida Oliveira
Orientador: Wendell Karlos Tomazelli Coltro

SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E RESPEITO AO 
MEIO AMBIENTE: UNIVERSIDADES SUSTENTÁVEIS ......... 32

Autores: Rigley César Matias Gonçalves 
Meirilaine Silveria Rodrigues
Orientador: Emerson Gervásio de Almeida

CLUBE DE CIÊNCIAS: CONTRIBUIÇÕES PARA A  
ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA ............................................. 39

Autor: Robson Rocha Alves
Orientadora: Juliana Simião Ferreira



 »CIÊNCIAS BIOLÓGICAS ..................................... 46

LIPOFOSFOGLICANO DE Leishmania spp.  
INDUZ A PRODUÇÃO DE INTERLEUCINA-32 EM  
CÉLULAS MONONUCLEARES HUMANAS  ........................ 47

Autores: Murilo Barros Silveira 
Rodrigo Saar Gomes 
Rodrigo Pedro Pinto Soares
Orientadora: Fátima Ribeiro Dias 

ESTUDO DO POTENCIAL DE CIANOBACTÉRIA DE  
ÁGUAS TERMAIS DE GOIÁS PARA A PRODUÇÃO DE  
BIODIESEL, LUTEÍNA E ASTAXANTINA ............................... 54

Autores: Emmanuel Bezerra D’Alessandro 
Aline Terra Soares 
Natália Cristina de Oliveira D’Alessandro
Orientador: Nelson Roberto Antoniosi Filho

A BACTÉRIA QUE VIVE NO ESTÔMAGO: 
Helicobacter pylori ................................................................... 61

Autores: Giovana Alice Sampaio Soares 
Felipe Augusto de Sousa Moraes 
Jaqueline Correia Pontes  
Ana Karoline Silva Oliveira
Orientadora: Mônica Santiago Barbosa

APRENDENDO - ENSINANDO SOBRE FUNGOS NA  
EDUCAÇÃO BÁSICA: UM UNIVERSO DE  
POSSIBILIDADES CRIATIVAS ................................................ 67

Autora: Brenda Letícia Sena
Orientadora: Solange Xavier dos Santos



ELABORAÇÃO DE UM JOGO DIDÁTICO PARA  
EVIDENCIAR O PAPEL DOS PEIXES NA  
RECICLAGEM DE NUTRIENTES EM RIACHOS .................. 73

Autor: Ronny José de Morais
Orientador: Fabrício Barreto Teresa

O CONHECIMENTO ETNOMICOLÓGICO DO  
POVO KALUNGA ....................................................................... 81

Autora: Elida Lúcia da Cunha
Orientadora: Solange Xavier dos Santos 

 »CIÊNCIAS DA SAÚDE ......................................... 87

SENSOR VESTÍVEL UTILIZANDO DISPOSITIVO  
MICROFLUÍDICO EM PAPEL PARA  
DIAGNÓSTICOS CLÍNICOS .................................................... 88

Autores: Lucas Ferreira de Castro 
Soraia Vasconcelos de Freitas 
Lucas da Costa Duarte 
Thiago Regis Longo Cesar da Paixão
Orientador: Wendell Karlos Tomazelli Coltro

ASSOCIAÇÃO ENTRE MEDIDAS PREVENTIVAS, MEDO 
DE CONTAMINAÇÃO E SINTOMAS PSICOLÓGICOS EM 
INDIVÍDUOS BRASILEIROS DURANTE O ISOLAMENTO 
SOCIAL POR COVID-19 ..........................................................94

Autores: Lucas Raphael Bento e Silva 
Camila Grasiele Araújo de Oliveira 
Camila Simões Seguro
Orientadora: Ana Cristina Silva Rebelo
Coorientador: Paulo Roberto Viana Gentil



EM BUSCA DA CURA PARA  
O CÂNCER: TESTANDO  
NOVOS COMPOSTOS .............................................................102

Autora: Flávia Barreto de Sousa
Orientadora: Elisângela de Paula Silveira Lacerda
Coorientadora: Manuela da Rocha Matos Rezende

EFEITOS DOS EXERGAMES SOBRE  
OS NÍVEIS DE ANSIEDADE: UMA REVISÃO  
SISTEMÁTICA DA LITERATURA E METANÁLISE ............ 108

Autor: Ricardo Borges Viana
Orientador: Claudio Andre Barbosa de Lira

POTÊNCIA DAS TECNOLOGIAS GRUPAIS EM  
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM SAÚDE MENTAL ........115

Autores: Johnatan Martins Sousa 
Raquel Rosa Mendonça do Vale 
Fernanda Costa Nunes
Orientadora: Elizabeth Esperidião

INFLUÊNCIA DO EXERGAME KINECT SPORTS®  
VOLLEYBALL EM MODO SINGLEPLAYER E  
MULTIPLAYER SOBRE O NÍVEL DE ANSIEDADE- 
-ESTADO DE HOMENS JOVENS E  
SUPOSTAMENTE SAUDÁVEIS ..............................................124

Autores: Vinnycius Nunes de Oliveira 
Ricardo Borges Viana
Orientador: Claudio Andre Barbosa de Lira
Coorientadora: Naiane Silva Morais



 »CIÊNCIAS HUMANAS E  
SOCIAIS APLICADAS ......................................131

ESTUDOS SOBRE EDUCAÇÃO NÃO FORMAL SOB  
A ÓTICA DE MULHERES NEGRAS NAS CIÊNCIAS:  
DEBATES DE GÊNERO, RAÇA E SEXUALIDADE ............. 132

Autores: Gustavo Augusto Assis Faustino 
Regina Nobre Vargas 
Morgana Abranches Bastos 
Marta Cezaria de Oliveira
Orientadora: Anna M. Canavarro Benite

ESTUDOS SOBRE ALIMENTAÇÃO NO ENSINO DE  
QUÍMICA: MEMÓRIAS AFRODIASPÓRICAS  ................... 140

Autores: Gustavo Siqueira Duarte 
Marilene Barcelos Moreira 
Gustavo Augusto Assis Faustino 
Juvan Pereira da Silva
Orientadora: Anna M. Canavarro Benite

EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA HISTÓRICO- 
-CRÍTICA (1996-2019): MEDIAÇÕES FUNDAMENTAIS  
PARA PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA ................148

Autor: Leonardo Carlos de Andrade
Orientador: Roberto Pereira Furtado

INTEGRAÇÃO DAS TIC A ESCOLAS DE  
JATAÍ (GOIÁS) .........................................................................154

Autores: Márcia Leão da Silva Pacheco 
Orientadora: Rosemara Perpetua Lopes



POR UMA ESCOLA MAIS JUSTA: A  
CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA  
OS ALUNOS COM DEFICIÊNCIA VISUAL......................... 160

Autores: Silas Alberto Garcia 
Weverton Ferreira dos Santos
Orientador: Gabriel Carvalho Bungenstab

POTENCIALIDADES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE A  
RENDA E O PATRIMÔNIO COMO INSTRUMENTO DE 
JUSTIÇA SOCIAL: UMA NOVA OPORTUNIDADE  
PARA O BRASIL ........................................................................168

Autor: Jonas Batista de Oliveira
Orientador: Emerson Gervásio de Almeida 

 »LETRAS E LINGUÍSTICA ................................... 175

A MULHER NEGRA NA NARRATIVA  
AUTOBIOGRÁFICA EM ‘DIÁRIO DE BITITA’ DE  
CAROLINA MARIA DE JESUS NA PERSPECTIVA  
DA CRÍTICA LITERÁRIA FEMINISTA ..................................176

Autora: Carolina Bernardes Pereira
Orientadora: Fernanda Franco Tiraboschi

COMO UM CONTO DE FADAS: UMA RELAÇÃO DIALÓGI-
CA ENTRE O CONTO DA CINDERELA E O CINEMA ......183

Autora: Adriane dos Santos Gonçalves
Orientador: Kesley Mariano da Silva 



 »MÚSICA E ARTES ................................................191

POÉTICAS DE LIBERTAÇÃO  
NAS ARTES VISUAIS: MEMÓRIAS  
DE UMA LAMPARINA .............................................................192

Autora: Lucélia Maciel de Souza
Orientadora: Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues
Coorientador: Dalton Oliveira de Paula



PREÂMBULO

É com grande satisfação que a SBPC-GO traz 
ao público em geral a coletânea de trabalhos premiados 
na sétima edição do Prêmio SBPC-GO de Popularização 
da Ciência – 2020, seguindo a sua tradição em realizar 
inúmeros trabalhos em prol da popularização da Ciência 
no estado de Goiás. Os trabalhos publicados nesta cole-
tânea e nas seis anteriores foram divulgados em escolas 
da rede pública estadual e municipal da Região Metro-
politana de Goiânia, integrando atividades do projeto 
SBPC VAI À ESCOLA e do projeto de extensão SO-
CIALIZAR, da Universidade Federal de Goiás (UFG) 
em parceria com a SBPC/GO. Durante a execução das 
ações, foi possível perceber, de modo evidente, a satis-
fação das escolas participantes ao terem contato com o 
conhecimento produzido pelas Universidades goianas. 
Estes projetos envolveram acadêmicos de diferentes Ins-
tituições de Ensino Superior (IES), os quais lançaram 
mão de diversos recursos didático-pedagógicos, possibi-
litando a divulgação efetiva dos conteúdos dos trabalhos 
premiados. A exemplo das edições anteriores, esta sétima 
coletânea também será disponibilizada na nossa página 
www.sbpcgoias.org, na aba de publicações. 



Durante o ano de 2022, estas ações de exten-
são universitária prosseguirão por meio dos citados 
projetos, havendo intenção de ambas as partes (SBPC 
e UFG) que sejam continuados por um futuro porvin-
douro, na perspectiva de atuar em diferentes ações, de 
modo a criar mecanismos eficientes de descentraliza-
ção do conhecimento.

No presente momento, a SBPC/GO e a 
Coordenação do SOCIALIZAR agradecem a todos 
os envolvidos na realização desse Prêmio e conta com 
a participação futura dos orientadores, coorientadores, 
orientandos, parceiros de trabalho, comissão organiza-
dora e avaliadores participantes, para que a continuidade 
do projeto seja uma realidade concreta.

Prof.ª Dr.ª Márcia Cristina Hizim Pelá 
Secretária Regional da SBPC/GO

Prof.ª Dr.ª Rosália Santos Amorim Jesuíno 

Coordenadora do Projeto de Extensão SOCIALIZAR

Coordenadora Geral da Comissão Organizadora do VII Prêmio – 

2020



PRÊMIO SBPC/GO DE 
POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA  

– EDIÇÃO 2020

Com o intuito de promover a Popularização da 
Ciência e do Conhecimento, atenuando a distância entre 
a produção dos saberes científicos e a população do nosso 
estado, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência/
Regional Goiás lança a 7ª edição do PRÊMIO SBPC/
GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA conce-
dido como reconhecimento e estímulo aos estudantes de 
graduação e pós-graduação das instituições de ensino supe-
rior goianas, estendido aos seus egressos no período de até 
um ano após a conclusão dos cursos. Com a premissa de 
valorizar a importância social deste Prêmio, a SBPC/GO 
atingiu com os seis prêmios anteriores o público-alvo for-
mado por professores e alunos dos Ensinos Fundamental e 
Médio da rede pública de ensino estadual e municipal do 
nosso estado, em uma linguagem criativa e acessível, consi-
derando as seguintes áreas de conhecimento:



• Ciências Exatas e da Terra (inclui Engenharias e 
Ciências Agrárias) 

• Ciências Biológicas 
• Ciências da Saúde 
• Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
• Letras e Linguística
• Música e Artes

Apresentam-se neste livro os melhores traba-
lhos de cada uma das áreas de conhecimento premiados 
nesta edição e avaliados pela Comissão.

COMISSÃO AVALIADORA

ALESSANDRA REJANE ERICSSON DE 
OLIVEIRA (UNIMONTES)
ALEXANDRE COSTA (UFG)
AROLDO VIEIRA DE MORAES FILHO 
(UNIFAN)
CARLA CRISTINA DE MORAES (UFG)
CAROLINE CASTRO DE ARAÚJO (UFG)
ELIANE SAYURI MIYAGI (UFG)
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ISADORA CRISTINA MENDES (UFG)
IZADORA CRISTINA MOREIRA DE OLIVEIRA 
(UFG)
JÚLIO CÉSAR BORGES (UNIFAN)
LEANDRO VIANA DE ALMEIDA (IFMT)
LUDMYLA MARQUES (UFG)
MÁRCIA CRISTINA HIZIM PELÁ (UNIFAN)



MARIANA DE SOUSA NUNES VIEIRA (UFG)
MARIJARA DE LIMA (UNIFAN)
MAURO APARECIDO DE SOUSA XAVIER 
(UNIMONTES)
MICHELE GIACOMET (UNIFAN)
MÔNICA DE OLIVEIRA SANTOS (UFG)
NEUCIRIO RICARDO DE AZEVEDO (UFG)
PAULO WINÍCIUS TEIXEIRA DE PAULA (UFG)
PATRICIA MARIA FERREIRA (UFG)
REGINALDO NASSAR FERREIRA (UFG)
ROMÃO DA CUNHA NUNES (UFG)
ROSÁLIA SANTOS AMORIM JESUINO (UFG)
ROSÂNGELA VIANA VIEIRA (UFG)
VINICIUS NOVAIS GONÇALVES DE 
ANDRADE (UNIFAN)

COMISSÃO ORGANIZADORA

EDSON JOSÉ BENETTI (UFG)
FLÁVIO PEREIRA DINIZ (UFG)
MÁRCIA CRISTINA HIZIM PELÁ (UNIFAN)
MARIJARA DE LIMA (UNIFAN)
REGINALDO NASSAR FERREIRA (UFG)
ROMÃO DA CUNHA NUNES (UFG)

COORDENAÇÃO GERAL DO PRÊMIO – 
EDIÇÃO 2020

ROSÁLIA SANTOS AMORIM JESUINO
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Orientador (a): Wendell Karlos Tomazelli Coltro
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Unidade/Departamento de Origem: Instituto de Química

2º. SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO E RESPEITO AO 
MEIO AMBIENTE: UNIVERSIDADES SUSTENTÁVEIS
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CIÊNCIAS EXATAS E 
DA TERRA
(INCLUI ENGENHARIAS E CIÊNCIAS AGRÁRIAS)



DETECÇÃO SIMULTÂNEA DE 
ADULTERANTES EM LEITE 

UTILIZANDO DISPOSITIVOS 
MICROFLUÍDICOS FABRICADOS  

EM PAPEL

Autores: Bárbara Guerra de Souza Guinati 
Lucas Rodrigues de Sousa 
Karoliny Almeida Oliveira

Orientador: Wendell Karlos Tomazelli Coltro

Atualmente são relatadas diversas práticas fraudulentas para 
mascarar parâmetros físico-químicos e microbiológicos do leite, bem 
como o uso de substâncias que visam aumentar o ganho econômico. 
Substâncias tais como formaldeído, melanina, ureia, peróxido de hidro-
gênio (H2O2), amido, ácido salicílico, hidróxido de sódio são frequen-
temente usadas para este fim. Entretanto, o uso dessas substâncias, em 
grande maioria, são proibidas e/ou estritamente controladas em vários 
países (NASCIMENTO et al., 2017). 

Dentre as substâncias supracitadas, o H2O2 é o adulterante 
de leite mais descrito na literatura. Apesar de seu uso ser proibido, é 
amplamente utilizado como conservante devido ao seu grande po-
tencial para inibir a proliferação microbiana relacionadas ao manejo, 
armazenamento ou processamento, visando aumentar a vida útil do 
produto. A ureia é um constituinte natural do leite, e sua concentração 
normalmente varia entre 2,99 e 6,66 mmol L-1, entretanto, pela legis-
lação, o valor máximo permitido é 11,7 mmol L-1. Assim, acima desse 
valor, pode ser um indicativo de algum problema nutricional do ani-
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mal ou adição de ureia de forma fraudulenta (FSSAI, 2012; JONKER; 
KOHN; ERDMAN, 1998).  A ureia é uma substância complexa de ser 
detectada devido à limitação de métodos convencionais em discrimi-
nar componentes nitrogenados (NASCIMENTO et al., 2017). O pH 
normal do leite bovino varia de 6,0 a 7,0 dependendo das condições em 
que é armazenado (KARLSSON et al., 2019). Valores superiores ou in-
feriores de pH podem indicar a existência de neutralizantes, problemas 
nutricionais do animal ou aumento da taxa microbiológica (AIELLO 
et al., 2019)good precision (relative standard deviation ≤ 0.123%.

Para detecção de peróxido de hidrogênio e ureia são geralmen-
te usadas as técnicas cromatográficas, espectroscópicas ou eletroquími-
cas.  O pH do leite é, usualmente, avaliado utilizando-se pHmetros co-
merciais. A maior parte das metodologias e procedimentos relatados 
para detecção desses analitos demanda grande quantidade de amostra 
além de equipamentos dispendiosos que requerem mão de obra qualifi-
cada para manuseio inviabilizando análises em campo, ou seja, no pon-
to de necessidade. Dessa forma, o desenvolvimento de metodologias 
simples, rápidas, de baixo custo e confiáveis para o monitoramento da 
qualidade do leite nos pontos de necessidade se faz necessário.

Dentro dessas perspectivas, os dispositivos microfluídicos fa-
bricados em papel (μPADs) têm ganhado bastante destaque nos últimos 
anos por conta das vantagens associadas a eles tais como: baixo custo, 
portabilidade, simplicidade, baixo consumo de reagentes e alta compa-
tibilidade o que demonstra que esses dispositivos apresentam grande po-
tencial para aplicação em campo (CARRILHO; MARTINEZ; WHI-
TESIDES, 2009), tais como locais de coleta de leite até indústrias de 
processamento. Além disso, podem ser utilizados para aplicações foren-
ses, ambientais, alimentícias, dentre outras (AKYAZI; BASABE-DES-
MONTS; BENITO-LOPEZ, 2018). Diversas técnicas de detecção são 
associadas a esse tipo de dispositivos, sendo a colorimétrica uma das prin-
cipais devido a sua simplicidade, essa técnica é fundamentada com base 
na correspondência entre a intensidade de cor e a concentração do anali-
to de interesse. Dessa forma, o presente trabalho apresenta um μPAD fa-
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bricado utilizando apenas uma etapa de laminação e corte para detecção 
colorimétrica simultânea de peróxido de hidrogênio, ureia e pH em leite 
bovino de forma rápida, simples e de baixo custo.

O layout dos μPADs foi desenhado e cortado usando o soft-
ware Silhouette Studio (versão 4.1) e a impressora de corte Silhouette 
Cameo®, respectivamente. A geometria escolhida consiste em três zonas 
de detecção e uma zona de aplicação, sendo todas elas de 4 mm de diâ-
metro, conectadas por três canais microfluídicos de 2 mm largura 4 mm 
de comprimento. Essa geometria permite a detecção dos três adulteran-
tes de forma simultânea utilizando apenas 10 µL de amostra e o tempo 
de análise é de aproximadamente de 5 minutos. 

A detecção colorimétrica de pH, H2O2 e ureia foram realizadas 
utilizando uma mistura de alizarina e azul de bromotimol, pentóxido de 
vanádio e nitroprussiato de sódio, salicilato de sódio, urease, hipoclorito 
de sódio e hidróxido de sódio, respectivamente. As imagens foram obtidas 
através de um scanner de mesa e as análises das imagens foram feitas utili-
zando o software Corel PhotoPaint®. As curvas analíticas obtidas para pH, 
ureia e peróxido de hidrogênio podem ser observadas na Figura 1. Todas as 
reações foram otimizadas previamente, como volume, tempo de secagem 
de cada reagente, bem como o tempo reacional e canal de cor utilizado na 
análise das imagens. Para a análise de ureia e pH utilizou-se o canal de cor 
RGB e para H2O2 utilizou-se o canal de cor CMYK.

 » Figura 1: Curvas de calibração obtidas para i) pH (Y = 452,15 – 36,69x); ii) Ureia (Y = 236,90 – 1,1x) e iii) 
H2O2 (Y = 0,19 + 4,65x), com n = 5.
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Observou-se uma boa correlação entre a intensidade de cor 
e a concentração dos analitos, com coeficientes de correlação iguais 
a 0,992, 0,987 e 0,995 para pH, ureia e peróxido de hidrogênio, res-
pectivamente. Os limites de detecção e quantificação respectivamente 
calculados para ureia foram de 2,4 e 7,9 mmol L-1 e para peróxido de 
hidrogênio foram de 0,1 e 0,4 mmol L-1. Ensaios de interferência en-
tre os analitos demonstraram que a intensidade de cor não sofreu va-
riação considerável (<10%) quando todos os analitos estão presentes. 
Mostrando a boa seletividade dos reagentes utilizados e que o método 
proposto é pouco susceptível a falsos-positivos. Posteriormente foi feita 
a análise de três amostras de leite (Figura 2) utilizando o dispositivo 
proposto e as curvas analíticas obtidas, e então foram feitos os cálculos a 
fim de se quantificar os analitos presentes. Os dados obtidos pela análise 
de cor dos dispositivos da Figura 2 estão apresentados na Tabela 1.

 » Figura 2: Ensaio simultâneo para detecção de H2O2, pH e ureia para amostras reais de leite. Em que i) é amostra 
1, ii) amostra 2 e iii) amostra 3.

i) ii) iii)

 » Tabela 1: Valores de pH, H2O2 e ureia obtidos para as amostras de leite utilizando os µPADs.

Amostra pH Ureia (mmol L-1) H2O2 (mmol L-1)

1 6,4 3,34 <LD

2 6,3 8,60 <LD

3 6,5 15,5 < LD
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O pH das amostras está próximo ao relatados na literatura e 
as concentrações de ureia nas amostras 1 e 2 se mostraram condizentes 
com a faixa indicada na literatura (XIE; YU; GONG, 2019)an efficient 
and robust technique based on reaction headspace gas chromatographic 
analysis for the quantification of urea in milk is presented, which is rea-
lized by measuring formed carbon dioxide from the enzymatic hydroly-
sis of urea under the catalysis of enzyme urease. It was observed that the 
headspace equilibration was finished in 40 min at 35 °C. The new tech-
nique was proved to be accurate (relative errors ≤7.17% entre 3,8 e 8,0 
mmol L-1, sendo o limite máximo 11,7 mmol L-1, a concentração elevada 
de ureia da amostra 3 pode estar relacionada a problemas de nutrição do 
animal e H2O2 não foi detectado para nenhuma das amostras. Apesar de 
não ter sido detectado H2O2, as amostras foram fortificadas, analisadas e 
a acurácia do método foi avaliada através de ensaios de recuperação. Os 
valores obtidos foram entre 98 e 102% para pH, 101 e 109% para ureia e 
91 e 97% para H2O2 em três diferentes níveis de concentração. 

Diante do exposto, o método proposto apresenta potencial 
para realizar triagem do leite de forma rápida, confiável e barata. E le-
vando em consideração que o leite é um alimento de consumo global, a 
necessidade de testes múltiplos para a avaliação da qualidade do mesmo 
se faz necessária. Assim, os μPADs estão se tornando ferramentas pode-
rosa para esta finalidade, uma vez que é possível a aplicação em local de 
interesse sem a necessidade de equipamentos sofisticados.
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Introdução

Mitcham (1995) verificou que o processo de desenvolvimen-
to econômico dos países nas últimas décadas vem comprometendo o 
equilíbrio ecológico e a segurança do planeta, visto que tais atividades 
alavancam o setor financeiro e rejeita as questões ambientais.

Em resposta ao processo de industrialização irresponsável, 
a Organização das Nações Unidas, na Comissão de Brundtland, im-
plantou o conceito de gestão sustentável, sendo a conciliação de um de-
senvolvimento que apresente lucros e do respeito pelo meio ambiente 
(WCED, 1987). Tal estudo aponta que costumes sustentáveis devem 
ser disseminados e colocados em prática, pois só assim asseguraremos 
as necessidades da geração presente, sem comprometer a segurança das 
futuras gerações (BOECHAT, 2007).

Nesta linha de raciocínio, Conto (2010, p. 22) aponta as 
instituições de ensino superior como um importante agente no com-
promisso de disseminar ideias sustentáveis: “As universidades, como 
instituições responsáveis pela produção e socialização do conhecimen-
to e formação de recursos humanos, têm um papel importante: dar o 
exemplo (produzir, socializar e formar respeitando o meio ambiente)”.
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Em âmbito mundial, as universidades estadunidenses, ingle-
sas, australianas e canadenses são as instituições mais bem avaliadas 
como organizações sustentáveis, servindo de modelo para universida-
des espalhadas pelo planeta.

Atualmente, o Brasil conta com universidades sustentáveis, 
como é o caso da Universidade de São Paulo e da Universidade Positivo 
(Curitiba/PR), conforme ranking mundial do UI Green Metric World 
University Ranking (2019). 

Especificamente, este trabalho teve por objetivo investigar a 
gestão de uma universidade nova, a Universidade Federal de Catalão 
(UFCAT), no que diz respeito às práticas sustentáveis, partindo da 
hipótese de que a instituição possui estratégias que proporcionem o 
menor impacto ambiental possível, fazendo do conceito de desenvolvi-
mento sustentável uma realidade dentro da organização. 

Metodologia

Para o desenvolvimento deste estudo foram usados mecanismos 
metodológicos de cunho investigativo e exploratório visando a elaboração 
de um estudo de caso sustentado por entrevistas. Para compreender me-
lhor a situação do desenvolvimento científico e a preocupação mundial 
acerca deste tema, tem-se inicialmente um mapeamento sistemático dado 
pela estratégia de revisão bibliográfica (GIL, 2008, p. 50).

Primeiramente foi realizado o levantamento bibliográfi-
co para dar base e sustentação para a pesquisa e com os resultados do 
mapeamento sistemático pôde-se elaborar o Gráfico 1 que apresenta a 
quantidade de publicações por ano, desde o início da década, a respeito 
do desenvolvimento sustentável nas universidades.
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 » GRÁFICO 1 Publicações anuais com a temática de universidades sustentáveis. 

Org.: próprios autores (2020).

Mesmo observando que a produção científica nesta área ain-
da é um pouco obsoleta, o Gráfico 1 apresenta, em sua grande maioria, 
uma tendência crescente de trabalhos, o que compactua com a ideia de 
que as universidades são importantes agentes no desenvolvimento de 
uma gestão com iniciativas sustentáveis.

Ainda sobre os resultados do mapeamento, obteve-se a quan-
tidade de publicações por país, onde a Austrália é o território que mais 
desenvolveu conteúdo científico sobre universidades sustentáveis nos 
últimos anos com 8 (oito) publicações. Tal fato pode ser explicado pois 
este País possui rigorosas leis ambientais e intensos programas que pro-
vocam aos habitantes a iniciativa de um estilo de vida ambientalmente 
correto (LITTLEDYKE; MANOLAS, 2013).

O Brasil aparece em segundo lugar, empatado com os Esta-
dos Unidos, com 6 publicações sobre o tema, mostrando que é um país 
que vem potencializando seu conteúdo científico sobre a temática, se 
firmando junto às nações desenvolvidas na produção e na busca pela 
garantia de um desenvolvimento sustentável dentro das universidades.

Em relação às entrevistas, ouviu-se servidores que compõem 
o Departamento de Infraestrutura (DINFRA) da UFCAT, responsável 
pela Gestão do Espaço Físico dos campi, além da troca de e-mails com 
autoridades da diretoria da universidade.
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Resultados e Discussão

Apesar de ser uma universidade nova (criada pela Lei 13.634, 
de 20 de março de 2018), a UFCAT já vem se relacionando com prá-
ticas sustentáveis. Segundo os entrevistados, tais ações permeiam desde 
o incentivo de pesquisas e projetos de extensão voltados para a preser-
vação do meio ambiente, como é o exemplo dos dois sistemas de micro 
geração fotovoltaica presentes na instituição.

Em referidos sistemas, no total foram instaladas 525 placas, 
sendo 420 placas no Campus I e 150 placas no Campus II. Somando a 
capacidade nominal de produção de energia nos dois sistemas, corres-
ponde de 10% a 21% do que é consumido pela universidade mensal-
mente. Tal medida é vista como um grande investimento para a redução 
dos custos com energia e se mostra como uma excelente opção na busca 
de uma geração de energia limpa.

Outra medida sustentável praticada pela UFCAT foi a par-
ticipação em uma proposta de projeto de eficiência energética desen-
volvida pela Enel Distribuição Goiás, concessionária responsável pela 
distribuição de eletricidade no Estado. Tal plano tem por objetivo 
“promover o uso eficiente e racional de energia elétrica, estimulando o 
desenvolvimento de novas tecnologias e a criação de hábitos e práticas 
racionais para combater o desperdício” (ENEL, 2019). 

Ainda, tendo uma empresa de engenharia como parceira e pos-
sível executora do serviço de eficientização da retrofit de iluminação, a UF-
CAT deu início a proposta de instalação de 9.500 lâmpadas de LED no 
lugar das lâmpadas convencionais existentes, que são lâmpadas mais econô-
micas e sustentáveis, o que promoveria um investimento de mais de 630 mil 
reais para a universidade caso seja contemplada (DINFRA, 2020).
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Com o objetivo de fazer o reflorestamento de plantas nativas, 
a UFCAT juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente da cidade 
de Catalão, estão com um projeto em andamento para a plantação de 
200 mudas frutíferas que serão espalhadas nos dois campi da institui-
ção, conservando a qualidade do ar e do solo, proporcionando um me-
lhor controle do calor e enriquecendo o paisagismo.

Além de pensar em um ambiente mais verde, a direção da uni-
versidade também prioriza o conceito de construções sustentáveis, já que 
busca executar obras e serviços com o mínimo de impacto ao ecossiste-
ma, exemplo disso é a atual construção da Casa do Estudante, empreen-
dimento que contempla, desde a sua concepção, métodos de eficiência 
energética, como um estudo e aplicação de projetos em iluminação e ven-
tilação para que se tenha mais proveito da luz do sol e da circulação do 
ar dentro do prédio, uso de madeira certificada e reciclagem de resíduos.

Também, para mobilizar a comunidade universitária para a ado-
ção de práticas sustentáveis, a empresa fornecedora de refeições no Res-
taurante Universitário substituiu copos descartáveis por canecas plásticas 
destinadas ao consumo de bebidas, reduzindo a quantidade de lixo des-
cartado e minimizando o impacto ambiental de resíduos na universidade.

Além dos programas, projetos e práticas aplicadas, a maioria 
dos cursos de graduação contém uma grade curricular com disciplinas 
que tratam sobre sustentabilidade e preservação do meio ambiente. So-
me-se a isso que a instituição de ensino possui um curso de mestrado 
com linha de pesquisa em “Construções Sustentáveis”, sendo o único 
com essa temática no Estado de Goiás e, com isso, existem pesquisas 
dentro da universidade voltadas para a área da sustentabilidade, ação 
que serve como munição para o desenvolvimento de novos materiais 
ou produtos que servirão para reduzir a degradação do meio ambiente. 
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Considerações Finais

Enxergando a UFCAT como uma instituição de ensino de 
porte médio, as práticas sustentáveis caminham a passos largos quando 
comparadas a outras instituições do mesmo tamanho, principalmente 
pelo fato de ser uma universidade recém-criada.

Deste modo, constata-se que as medidas hoje existentes são 
de grande importância para o desenvolvimento da instituição e da cida-
de de Catalão, mostrando que apesar de iniciais, denotam preocupação 
da gestão com o desenvolvimento sustentável da organização. 

 Conclui-se que a universidade não oportuniza apenas uma 
profissão, pois mesmo uma jovem instituição, socializando conheci-
mento e com demonstrações de respeito ao meio ambiente e práticas 
de ações sustentáveis, propicia o ensinamento de que é possível imple-
mentar ecodesenvolvimento mesmo com pequenos gestos e ações, con-
tribuindo e incentivando para uma formação cidadã. 
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CLUBE DE CIÊNCIAS: 
CONTRIBUIÇÕES PARA A 

ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA
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Orientadora: Juliana Simião Ferreira

Introdução

No Brasil, o desempenho escolar de estudantes na área de 
ciências é baixo comparado a outros países, conforme Programa Inter-
nacional de Avaliação de Alunos (PISA- Programme for International 
Student Assessment) (FIALHO; MENDONÇA, 2020). Esse cenário 
exige ações concretas que permitam uma mudança substancial de 
postura dos alunos diante de problemas que envolvem conhecimentos 
científicos e necessita de tomada de decisão para serem solucionados.

Tais ações podem ser realizadas, por exemplo, por meio do 
uso da abordagem Ensino de Ciências por Investigação que é prevista 
na LDB/96 e permeia toda Base Nacional Comum Curricular -BNCC 
(BRASIL, 2017). A abordagem sugere possibilita aos alunos momen-
tos de investigação de situações-problema, construção e aplicações do 
conhecimento científico e tecnológico, bem como a compreensão de 
suas implicações na sociedade, por meio de procedimentos e linguagens 
característicos da natureza científica.  

Desta forma, os alunos podem ir além de aprender concei-
tos científicos e desempenhar bons resultados nos exames nacionais 
e internacionais, apresentando maior maturidade de compreensão 
do mundo e das relações entre os saberes da Ciência, associados aos 
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fatores ligados à participação social, bem como aos fatores experien-
ciais da própria Ciência, o que compreende um processo denominado 
Alfabetização Científica (AC) (SASSERON; CARVALHO, 2011).

Segundo as mesmas autoras, o processo de AC pode ser 
resumido e amparado em três eixos estruturantes: O primeiro refe-
re-se à compreensão básica de termos, conhecimentos e conceitos 
científicos fundamentais e relaciona-se com construção de conheci-
mentos científicos necessários para poder aplicá-los em situações do 
cotidiano, dando capacidade de compreensão de conceitos-chave. O 
segundo eixo está ligado a compreensão da natureza das ciências e 
dos fatores éticos e políticos que circundam sua prática. Tem-se aí 
a ideia de ciência como um conjunto de conhecimentos não está-
veis, obtidos por meio de análise de dados, síntese e decodificação 
de resultados que originam os saberes. O terceiro refere-se ao enten-
dimento das relações que há entre Ciência, Tecnologia, Sociedade e 
meio-Ambiente e destaca a importância de se compreender sobre as 
aplicações dos conhecimentos construídos pelas ciências frente as 
possíveis ações tomadas pela utilização dos mesmos.

A concepções interessantes de Natureza da Ciência (NC) são 
necessárias para que o processo de AC aconteça de fato, haja vista que se 
tem a natureza do conhecimento científico como auxiliar na prática do-
cente, além desta ser apresentada como um dos fatores fundamentais na 
formação dos alunos inseridos em cursos que trabalham as ciências natu-
rais além do fato que os frutos dos debates em relação à história e episte-
mologia trabalhadas nos cursos mostram determinada importância, pois 
podem contribuir para uma fundamentação filosófica consistente dos 
processos de construção e uso do conhecimento (PEDUZZI et al., 2012). 

Desta forma, propiciar ambientes que favoreçam situações 
onde a educação científica possa ser aprimorada é de extrema relevân-
cia. Os Clubes de ciências, por exemplo, por não possuir a rigidez cur-
ricular e a formalidade da sala de aula, assim como por facilitar o uso de 
metodologias ativas como investigação, projetos e experimentação, são 
ambientes férteis para a aproximação dos alunos com o conhecimento 
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científico, para compreensão da natureza científica e para uma reflexão 
crítica de diversas questões da sociedade e um consequente posiciona-
mento do aluno frente a elas (SILVA et al. 2009). 

Destarte, o objetivo do trabalho foi implementar um clube de 
ciências, que trabalha demonstrações investigativas como abordagem prin-
cipal, para alunos do Ensino Fundamental e avaliar sua eficiência para pro-
mover a alfabetização científica de alunos, bem como melhorar a concep-
ção de natureza da Ciência e aproximação com a componente curricular. 

Metodologia

Numa perspectiva de estudo de caso o método qualitativo foi 
escolhido para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa. Os sujeitos de 
estudo foram 12 alunos do 9º ano do Ensino Fundamental de um colégio 
da rede estadual em Anápolis-GO, autorizados pelos responsáveis a par-
ticiparem de um encontro semanal, com duas horas de duração no perío-
do contra turno, mediante assinatura em documento próprio da escola e 
em Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e em Termo 
de Assentimento Livre e Esclarecido – TALE, pelos menores de 18 anos. 

O Clube de ciências teve desenvolvimento em sete encontros 
e para avaliar a importância das atividades para a compreensão da Natu-
reza da Ciência foram utilizados dois questionários de 10 questões cada 
(I- conhecimentos prévios; II-adquiridos após a participação no clube). 
Em ambos os questionários, as cinco primeiras questões foram relativas à 
natureza da ciência, baseadas no VNOS-C proposto por Lederman et al. 
(2002), que tem como importância a possibilidade garantir dados sobre 
a NC em determinados grupos não avançados em estudos científicos. Os 
resultados apresentados por Lederman et al. (2002), em contraste com a 
situação atual, no que se refere ao ensino de ciências no Brasil, levanta a 
importância de se trabalhar assuntos relacionados à NC. 

As outras cinco questões do questionário I, estão ligadas a re-
lação que o aluno tem com o componente curricular ciências (afinidade, 
aversão, gratidão, prazer, complementação), além da expectativa que os 
alunos tiveram com o clube. No questionário II, as cinco questões, que se 
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somam às de NC, constituem um levantamento em relação à experiência 
que os clubistas tiveram durante o desenvolvimento das atividades do e 
no clube, bem como sobre a influência que este processo/ambiente de 
aprendizagem teve sobre sua maneira se relacionar com a Ciência. 

Complementar aos questionários, foram realizadas entrevistas 
(grupo focal) em dois momentos: Ao final das atividades do Clube de 
ciências (novembro de 2018) e após quatro meses (em meados do primeiro 
bimestre- março de 2019), foram analisadas com base em Bardin (1977). 

Resultados e Discussão

A pesquisa permitiu a constatação que o processo do clube de 
ciências, utilizando a demonstrações investigativas auxiliadas por textos 
de história da ciência, auxiliou na melhor concepção de Natureza da 
Ciência por parte dos alunos, bem como uma melhor compreensão da 
Ciência como uma construção humana, da qual eles fazem parte. As 
respostas às questões sobre a concepção de NC foram mais completas 
e mais adequadas no questionário II em relação às do questionário I 
(Figura 01), no entanto é evidente que apesar da melhora na concepção 
da natureza da Ciência, são necessárias mais ações para que alcancem 
uma “visão informada” sobre Natureza da Ciência, considerada tam-
bém como visão atual de ciências e é contrária ao que Gil-Perez et al 
(2001) chama visão deformada de trabalho científico que, por sua vez, 
constituem “visão ingênua” de NC. 

Assim consideramos uma terceira visão denominada por nós 
como “visão intermediária” de NC, pelo fato desta visão estar próximo 
do que seria uma visão informada. E também pela melhoria que houve 
na resposta em comparação ao primeiro questionário.
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 » Figura 01: Visão dos estudantes em respostas aos questionários I (Antes do desenvolvimento do Clube) e questionário 
II (após a participação no clube de ciências). Fonte: Próprio autor.

Quando perguntado sobre o conceito de Ciência, o aluno clu-
bista A1 respondeu ao questionário pré-teste que, “Ciência para mim é 
tudo que envolve a geografia pelos meios da natureza, o corpo humano, 
natureza energia, etc.”. Todavia, em resposta ao mesmo item no questio-
nário II o aluno A1 rebate que “Ciências é o método de entender o mundo 
pela curiosidade e perguntas das pessoas”. Na segunda oportunidade de 
responder ao questionário, o inquirido toma a Ciência como um meio 
para entender o mundo, além de levantar a ideia de que Ciência se de-
senvolve a partir da busca de respostas aos problemas levantados pelas 
pessoas. Assim, como A1 outros oito dos demais respondentes apre-
sentaram respostas com maiores explicações no questionário II. Deste 
modo, é importante que, mesmo trabalhando e discutindo os textos de 
história da ciência, em alguns momentos ou outra abordagem, os alu-
nos carecerão de informações para se chegar a uma “visão informada” de 
determinado aspecto da Ciência.

Em resposta ao questionário II, até mesmo o aluno (A6), que 
anteriormente (questionário I) afirmava não gostar de ciências, afirmou 
ter gostado de participar das atividades do clube de ciências, pois apren-
deu coisas nova e participou da trilha interpretativa. Assim, todos gos-
taram de participar das atividades do Clube de ciências, não havendo 
nenhuma desistência.  
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O Clube de ciências implementado caracterizou-se como um 
espaço dinâmico, capaz de auxiliar na ampliação do ensino de ciências 
por motivar a participação e engajamento dos alunos em um processo 
de ensino de ciências que envolve os três eixos estruturantes da AC. Os 
participantes também mencionaram que obtiveram melhor desempe-
nho nas aulas de ciências no ano da participação nas atividades do clube 
e no ano seguinte. Acreditamos que este fato se deu pela valorização 
que foi dada aos conhecimentos prévios dos alunos, a fim de utilizá-los 
como norte do desenvolvimento da estratégia, estabelecimento de pos-
tura coerente e tomada de decisão diante das situações e dos problemas 
apresentados. Essa postura, incentivada com continuidade, teve início 
dentro do Clube e possivelmente se estendeu à sala de aula. 

Considerações Finais

A implementação e desenvolvimento do Clube de ciências, 
com o uso da abordagem investigativa contribuiu para a construção do 
conhecimento dos alunos sobre os assuntos abordados, além disso os 
alunos percorreram nele as etapas da investigação, interagindo com o 
professor em busca de soluções para os problemas levantados por eles 
ou pelo professor durante as demonstrações investigativas desenvolvi-
das sobre temas científicos relacionados com o cotidiano dos alunos, 
bem como listados no currículo. 

O Clube de ciências contribuiu para AC dos participantes, 
bem como para melhoria de noções sobre NC, uma vez que seus ar-
gumentos e pensamentos apresentaram evolução do início ao final 
do desenvolvimento de suas atividades. Assim, a partir dos problemas 
apresentados, auxiliado por mediações do professor e indagações refe-
ridas aos alunos, puderam ser promovidas situações que possibilitaram 
o envolvimento destes atores na busca pelas respostas aos problemas e, 
consequente, ampliação do conhecimento científico. 
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Orientadora: Fátima Ribeiro Dias 

Introdução

As leishmanioses são um conjunto de doenças negligenciadas 
e endêmicas, especialmente, em regiões subtropicais e tropicais (AL-
VAR et al. 2012). Nas Américas, as leishmanioses são zoonoses primá-
rias que acometem animais, sendo o homem um hospedeiro acidental 
e são causadas por diversas espécies de protozoários unicelulares da 
família Trypanosomatidade, do gênero Leishmania (OMS, 2010). As 
leishmanioses são caracterizadas por diferentes manifestações clínicas 
e sintomas, desde lesões na pele que podem ser únicas ou múltiplas, 
como placas verrugosas, papulosas e nodulosas, difusas ou localizadas, 
até lesões mucosas, caracterizando a leishmaniose tegumentar america-
na (LTA). No Brasil, a LTA é causada, principalmente, pelas espécies L. 
amazonensis e L. braziliensis (OMS, 2010).

A transmissão dos parasitos ao hospedeiro ocorre pela picada 
de insetos flebotomíneos fêmeas dos gêneros Lutzomya infectados. As 
formas promastigotas metacíclicas infectantes possuem diversos glico-
conjugados na sua superfície, os quais são cruciais para a sobrevivência 
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do parasito nos hospedeiros. Dentre esses glicoconjudos, o lipofosfo-
glicano (LPG) é o mais bem estudado e possui a capacidade de afetar a 
resposta imune (SOARES et al., 2005). 

Os parasitos podem ser identificados por receptores seme-
lhantes a Toll (TLRs) que participam no controle da infecção, inician-
do as respostas imunes. Após a identificação pelas células do sistema 
imune inato, os parasitos são fagocitados e sobrevivem e se multiplicam 
nos macrófagos (ROGERS et al. 2009). Nosso grupo demonstrou que 
o TLR4 é um importante receptor para a indução de citocinas em mo-
nócitos/macrófagos humanos expostos a L. braziliensis bem como L. 
amazonensis (DOS SANTOS et al., 2020). 

A interleucina-32 (IL-32) é uma citocina pró-inflamatória 
produzida, principalmente, por células epiteliais e monócitos, linfó-
citos T e células NK, quando estimuladas por citocinas ou produtos 
derivados de microrganismos (KANG et al., 2014). Esta citocina é 
produzida durante a infecção por Leishmania spp. (Galdino Jr et al., 
2014) e está envolvida em mecanismos importantes para o controle da 
infecção (DOS SANTOS et al., 2017). Os componentes do parasito 
que induzem a sua produção e qual o receptor envolvido nesse processo 
ainda são desconhecidos. Este objetiva avaliar a se o LPG de diferentes 
espécies de Leishmania em células humanas induz IL-32 e se essa pro-
dução ocorre de maneira dependente de TLR4.

Metodologia

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 
do Hospital das Clínicas/UFG, protocolo CAAE: 44033514.0.0000.5078. 
O sangue foi colhido de indivíduos maiores de 18 anos, de ambos os sexos, 
doadores de sangue do banco do Instituto Goiano de Oncologia e Hema-
tologia (INGOH). Antes da colheita, os pacientes leram e assinaram o Ter-
mo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).

As células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de 
indivíduos sadios foram obtidas por centrifugação em gradiente de den-
sidade (Ficoll), cultivadas em meio de cultura RPMI (5x105 células/200 
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µL) na presença de LPG de L. amazonensis (La) ou Leishmania bra-
ziliensis (Lb) a 10 µg/mL, promastigotas vivas de La ou Lb (1x106 /
mL), lipopolissacarídeo (LPS, 100 ng/mL) de Escherichia coli (E. coli) 
(agonista de TLR4) ou de Bartonella quintana (BartLPS, antagonista 
de TLR4, 100 ng/mL), durante o período de 24 horas de incubação em 
estufa contendo 5% de CO2. Após esse período, para dosagem de IL-
32, os lisados celulares foram obtidos e avaliados pelo método de ensaio 
de imunoabsorção enzimático (ELISA).

Os dados foram apresentados como valores individuais, 
quartis, valores máximos e mínimos e medianas. Os resultados foram 
avaliados pelo teste de Wilcoxon, para comparação de duas amostras 
pareadas, e teste de Kruskal-Wallis seguido de pós-teste de Dunn, para 
comparação de três ou mais amostras. O teste de correlação de Spear-
man também foi utilizado. Foi utilizado o programa GraphPad Prism 
5.0 Software Inc. (San Diego, CA, EUA). O nível de significância esta-
belecido foi p < 0,05.

Resultados e Discussão

No presente estudo, foi demonstrado que os LPGs de L. 
amazonensis ou de L. braziliensis induzem a produção de IL-32 em 
células mononucleares humanas, de maneira semelhante à rhIL-15, 
uma citocina fortemente indutora de IL-32 (Montoya et al., 2014). 
Os LPGs de L. amazonensis ou L. braziliensis estimularam a produ-
ção de IL-32 de maneira semelhante aos parasitos vivos, sugerindo 
que essa molécula é a principal indutora de IL-32 em células humanas 
infectadas com Leishmania (Figura 1). 

Nosso grupo demonstrou que, em lesões de pacientes com 
leishmaniose cutânea ou mucosa, há elevada expressão da proteína IL-32, 
produzida principalmente por macrófagos; além disso, PBMCs expostas 
a L. braziliensis também induzem IL-32 (GALDINO JR et al. 2014). 
Ainda, em macrófagos humanos, tanto L. braziliensis quanto L. amazo-
nensis induzem produção de IL-32 (Dos Santos et al. 2017). Os dados 
do presente estudo corroboram os achados de que Leishmania spp. induz 
IL-32 e indicam que o LPG é uma importante molécula nesse processo. 
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 » Figura 1. Lipofosfoglicano de Leishmania spp. induz produção de IL-32 em células humanas.

Legenda: Estimulação de PBMCs com: Medium (meio); LPG La (Lipofosfoglicano de L. amazonensis); La Pro (Promastigotas vivas de La); LPG 

Lb (Lipofosfoglicano de L. braziliensis); Lb Pro (Promastigotas vivas de Lb); rhIL-15 (Interleucina-15 recombinante). Dosagem de IL-32 por 

ELISA, limiar de detecção: 31,25 pg/mL. Os dados representam a mediana, os quartis e os valores mínimos e máximos (n = 9 doadores, 

avalidados em três experimentos independentes). *p < 0,05 vs meio (medium), por teste de Kruskal-Wallis/Dunn’s.

Em seguida, neste estudo, foi observado que o bloqueio de 
TLR4 com BartLPS, um antagonista natural do TLR4 (MALGOR-
ZATA-MILLER et al., 2016), causou uma redução na produção de 
IL-32 induzida por LPG de ambas as espécies de Leishmania (Figura 
2). Durante os estágios iniciais da infecção por Leishmania, as formas 
promastigotas metacíclicas são reconhecidos por TLRs, os quais indu-
zem as vias de transdução de sinal que regulam a produção de citocinas 
pró-inflamatórias (KAVOOSI et al., 2009). 

Os dados sugerem que o TLR4 reconhece LPG como um pa-
drão molecular associado ao patógeno Leishmania spp. e induz a produção 
de IL-32. Esses dados estão de acordo com aqueles de Assis et al. (2012) 
que demonstraram que o LPG está envolvido na ativação das células hos-
pedeiras via TLR2 e TLR4, demonstrando o papel do LPG na ativação 
dos TLRs. Ainda, os dados do presente estudo reforçam o TLR4 como um 
receptor importante para a indução de IL-32 por L. amazonensis ou L. bra-
ziliensis, recentemente publicado pelo nosso grupo (DOS SANTOS et al., 
2020), e sugere que o LPG seja uma molécula importante nesse processo.
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 » Figura 2. Indução de IL-32 por liposfosfoglicano de Leishmania spp. ocorre de maneira dependente de TLR4.

Legenda: Control (Controle); LPG La e Lb (Lipofosfoglicano de L. amazonensis e L. braziliensis); BartLPS (Lipopolissacarídeo de Bartonella 

quintana); LPS (Lipopolisscarídeo de Escherichia coli). Dosagem de IL-32 por ELISA, limiar de detecção: 31,25 pg/mL. Os dados representam 

valores individuais, quartis e medianas (n = 9 doadores, avaliados em três experimentos independentes). *p ˂ 0,05 vs controle (control), 

teste de Wilcoxon.

Conclusão

O presente estudo demonstrou que o LPG de Leishmania 
spp. induz a produção de IL-32, de maneira semelhante aos parasitos 
vivos e que o LPG induziu a produção de IL-32 de maneira dependente 
de TLR4. Portanto, esses dados sugerem que o LPG, um glicoconjuga-
do de Leishmania, é importante para a indução de IL-32, via o receptor 
TLR4, em células humanas.
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Introdução

Governantes estão revendo suas políticas e incentivando o 
desenvolvimento de novas tecnologias adequadas à sustentabilidade 
devido ao aumento da população mundial e consequentemente das 
queimas de combustíveis não renováveis. Isso tem levado a incentivos 
na produção de biocombustíveis como biodiesel e etanol, pois esses são 
menos poluentes, de fácil acessibilidade, são sustentáveis e renováveis.

Nas últimas décadas houve uma explosão de estudos relaciona-
dos à superioridade da produção de biocombustíveis de diversos microrga-
nismos com relação às culturas agrícolas convencionais (soja, cana, milho), 
porém a busca pela cepa ideal ainda continua. Estudos mostram que para 
produção de biodiesel uma cepa deve gerar vários coprodutos de alto valor 
comercial para auxiliar nos custos da produção do biocombustível. Alguns 
desses coprodutos são pigmentos carotenoides antioxidantes, como beta-
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caroteno, astaxantina e luteína, os quais podem ser usados em tratamento 
de doenças. Por exemplo, astaxantina auxilia no tratamento de doenças 
cardiovasculares, diabetes, doenças inflamatórias crônicas e na prevenção 
de alguns cânceres; já a luteína pode prevenir catarata e degeneração ma-
cular (D’ALESSANDRO; ANTONIOSI FILHO, 2016).

Existem vários estudos sobre cianobactérias, mas a maioria é 
de cepas de bancos de microrganismos, ou seja, vários trabalhos apre-
sentam resultados de uma mesma variabilidade genética. Uma mesma 
espécie pode apresentar variabilidade genética diferente se for coletada 
em ambientes diferentes. Além disso, por questões de adaptação am-
biental, é importante que a cepa seja obtida na mesma região em que ela 
será produzida em grande escala. Considerando o potencial de Goiás 
para a produção de biocombustíveis e a presença de características am-
bientais inerentes à região, neste trabalho buscou-se isolar uma ciano-
bactéria cosmopolita e de água termal do Estado de Goiás e avaliar seu 
potencial para a produção de biodiesel e pigmentos carotenoides.

Material e Métodos

A cianobactéria foi coletada na Lagoa Quente, localizada em 
Caldas Novas, (Goiás, Brasil), a qual é conhecida por ter temperatu-
ras acima de 50 ºC (CAMPOS; ALMEIDA, 2012). Em laboratório, 
a cianobactéria identificada como Geitlerinema amphibium (Agardh 
ex Gomont) Anagnostidis 1989, conforme Komarek e Anagnostidis 
(2005), foi cultivada em sala climatizada nos meio WC e BBM. A bio-
massa final foi filtrada no início da fase estacionária com papel de filtro 
qualitativo e posteriormente seca em estufa à 50 ºC por 24h. 

Pesou-se aproximadamente 100 mg de biomassa seca, cuja  fra-
ção lipídica foi transformada em biodiesel através da transesterificação 
(D’ALESSANDRO et al., 2018). Para a avaliação dos ésteres metílicos de 
ácidos graxos (FAME) do biodiesel foi utilizado um cromatógrafo a gás 
Agilent 7890, com detector FID e injetor split/splitless. (GC-FID). Para 
um quadro comparativo da qualidade do biodiesel utilizou-se a especifica-
ção padrão para biodiesel da EN 14214 (EUROPEAN UNION, 2010).
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Os carotenoides foram extraídos a partir da fração insaponifi-
cável e analisados por Cromatografia Liquida de Alta Eficiência acoplada 
a Espectrometria de Massas (HPLC-MS/MS) (SOARES et al., 2016).

Resultados e Discussão

A produtividade em biomassa foi maior no meio BBM (0,09± 
0,01 g.L-1.dia-1) do que o WC (0,06 ± 0,01 g.L-1.dia-1), devido a maior con-
centração de nitrogênio e fósforo no meio de cultivo BBM. Em relação 
aos teores de FAME, foi notável que o meio BBM estimulou a produção 
de ácidos graxos saturados (SFA) e monoinsaturados (MUFA), enquanto 
que WC estimulou a produção de di-insaturados (DUFA) e tri-insatura-
dos (TUFA), porém a maior parte foi composta por SFA e MUFA (Tabe-
la 1), o que é preferível para uso como biodiesel, devido a maior estabilida-
de oxidativa de ácidos graxos com menor grau de insaturação.

 » Tabela 1 – Teor de ácido graxo (%) de G. amphibium nos meios WC e BBM.

Classes de Ácidos Graxos WC BBM

Saturados (SFA) 42,0 50,5

Monoinsaturados (MUFA) 31,7 49,3

Di-insaturados (DUFA) 23,9 0,2

Tri-insaturados (TUFA) 2,4 0,0

Poli-insaturados (PUFA) 0,0 0,0

Os ácidos graxos para produção de biodiesel são avaliados 
principalmente com relação aos teores de ácidos insaturados, pois re-
duzem a viscosidade e causam baixa estabilidade oxidativa ao biocom-
bustível. Apesar de não haver restrições na regulamentação do Brasil, 
ANP 14/2012, a norma EN14214 da União Europeia (EUROPEAN 
UNION, 2010) estipula que o limite máximo aceitável para a pro-
dução de biodiesel é de 12% de TUFA e 1% de PUFA. Dessa forma, 
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os ácidos graxos de G. amphibium apresentaram-se adequados em 
ambos os requisitos (Tabela 1) tornando essa cianobactéria uma cepa 
com potencial para produção de biodiesel.

Ainda neste contexto G. amphibium proporcionou quantidade 
em massa de biodiesel (FAME) variando de 2,0 a 8,7%, respectivamente 
nos meios BBM e WC. Porém, estes valores são inferiores ao da semente 
de soja, que é a principal matéria-prima graxa para a produção de biodiesel 
no Brasil. A semente de soja possui aproximadamente 16,2% de FAME 
(MENEZES et al., 2016), mas quando comparada com a produtividade 
de biodiesel de G. amphibium (1,9 a 5,6 t ha-1 ano-1), em um cálculo hipo-
tético, percebe-se que a produtividade da G. amphibium é em média 3,4 a 
9,9 vezes superior ao da semente de soja, que é de 0,562 t ha-1 ano-1 (MATA 
et al., 2010)primarily produced from food crops and mostly oil seeds are 
limited in their ability to achieve targets for biofuel production, climate 
change mitigation and economic growth. These concerns have increa-
sed the interest in developing second generation biofuels produced from 
non-food feedstocks such as microalgae, which potentially offer greatest 
opportunities in the longer term. This paper reviews the current status of 
microalgae use for biodiesel production, including their cultivation, har-
vesting, and processing. The microalgae species most used for biodiesel 
production are presented and their main advantages described in com-
parison with other available biodiesel feedstocks. The various aspects 
associated with the design of microalgae production units are described, 
giving an overview of the current state of development of algae cultivation 
systems (photo-bioreactors and open ponds.

Em relação aos carotenoides, a produtividade de luteína de G. 
amphibium variou de 0,108 a 0,519 t ha-1 ano-1, respectivamente nos meios 
WC e BBM. As principais fontes de luteína comercial provem das flores de 
Marigold (Tagete sp.) sendo que a produtividade de luteína é de 0,072 t ha-1 
ano-1 (LIN; LEE; CHANG, 2015)the current source of lutein. However, 
no commercial lutein production uses microalgae. This review compares 
lutein content, cultivation, harvesting, cell disruption, and extraction sta-
ges of lutein production using marigold flowers and those using microalgae 
as feedstock. The lutein production rate of microalgae is 3-6 times higher 
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than that of marigold flowers. To produce 1 kg of pure lutein, marigolds 
need more land and water, but require less nutrients (N, P, K, ou seja, G. 
amphibium pode produzir até 7,2 vezes mais luteína que Marigold.

Os carotenoides identificados em G. amphibium tem alto valor 
comercial, principalmente a astaxantina, podendo chagar a U$ 2500/
Kg (BHALAMURUGAN; VALERIE; MARK, 2018). Em termos de 
atividade antioxidante astaxantina é 10 vezes mais potente que luteína.  
A maior parte da astaxantina comercial é produzida de forma sintética 
e a produção por microalgas e cianobactérias responde por menos de 
1% da produção mundial (OLAIZOLA, 2003). A principal microalga 
estudada para produção de astaxantina é Haematococcus pluvialis para a 
qual, em condições de estresse, a produtividade deste pigmento varia de 
0,440 a 21,0 mg L-1 dia-1 (SHAH et al., 2016). Nesse sentido, G. amphi-
bium apresentou, respectivamente nos meios WC e BBM, concentração 
de astaxantina variando de 0.071 a 0,239 mg L-1 dia-1

, ou seja, inferior a 
H. pluvialis. Porém G. amphibium tem a vantagem de ter potencial para 
produção de biodiesel, astaxantina e luteína numa mesma cepa, o que não 
é convencional em microalgas ou outros microrganismos.

Conclusões

G. amphibium apresentou teores de ácidos graxos dentro dos 
limites aceitáveis pela norma de qualidade de biodiesel. Além disso, 
também apresentou maior produtividade de biodiesel do que a prin-
cipal matéria-prima no Brasil – a soja –, o que a torna promissora para 
produção desse biocombustível. A cianobactéria obtida em território 
goiano apresentou também dois carotenoides de alto valor comercial, 
astaxantina e luteína, demonstrando produzir até 7,2 vezes mais luteína 
que a principal matéria-prima comercial, a Marigold. Assim, esta ciano-
bactéria das águas termais do Cerrado possui potencial para produção 
de biodiesel, astaxantina e luteína concomitantemente, o que a torna 
diferenciada quando comparada a outras microalgas e cianobactérias.
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Introdução

Em 2005 dois pesquisadores australianos, Barry J. Marshall e Ro-
bin Warren, receberam um Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina pelo 
estudo que levou à descoberta da bactéria Helicobacter pylori e de seu papel 
em doenças gástricas (MARSHALL; ADAMS, 2008). Essa descoberta, 
em 1982, permitiu um novo olhar da medicina para doenças gástricas, pois 
até então acreditava-se que o estômago era estéril (de BRITO et al., 2019).

H. pylori é adaptada para viver no ambiente hostil e ácido do 
estômago. Essa bactéria pode mudar seu ambiente e reduzir a acidez, 
permitindo a sobrevivência. Embora a infecção normalmente não apre-
sente sintomas, ela pode levar a doenças como gastrite crônica, úlcera 
péptica e câncer gástrico, como também gerar distúrbios em outras par-
tes do organismo, como a anemia ferropriva (BURKITT et al., 2017; 
DIACONU et al. 2017; GRAVINA et al., 2018).

Estima-se que mais da metade da população mundial seja aco-
metida por essa bactéria. Nos países emergentes, como o Brasil, pode aco-
meter até 90% da população. Em contrapartida, em países desenvolvidos, 
como os Estados Unidos, a prevalência é menor que 40%. As principais 
razões para essas disparidades envolvem diferenças socioeconômicas entre 
as populações (SJOMINA; PAVLOVA; NIV YARON, 2018).
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No Brasil, pesquisas com grupos específicos pelo país mos-
tram uma prevalência da infecção por H. pylori maior no norte em re-
lação ao sul, com variação de 31,7% a 91% (RODRIGUES et al. 2019, 
VINAGRE et al. 2015). Um estudo recente com pacientes atendidos 
em um hospital referência de Goiás mostrou que a prevalência de H. 
pylori foi de 69,2% (RAMOS et al., 2019).

H. pylori pode ser transmitida de pessoa para pessoa atra-
vés do contato direto com saliva, vômito ou matéria fecal (KAYALI 
et al., 2018). Algumas formas menos comuns de transmissão também 
são descritas. Durante a endoscopia digestiva alta aparelhos endoscó-
picos contaminados podem transmitir a bactéria (BROWN, 2000). 
Além disso também há relatos de propagação desse microrganismo por 
meio da mosca doméstica, que pode atuar como vetor mecânico ( JUN-
QUEIRA et al., 2017). 

A falta de saneamento adequado, de água potável e de higie-
ne, bem como dietas inadequadas e superlotação são fatores que desem-
penham um papel determinante na prevalência da infecção (SJOMI-
NA; PAVLOVA; NIV YARON, 2018).

Para diagnosticar a infecção por H. pylori, os testes podem 
ser classificados em invasivos e não invasivos. Os métodos invasivos são 
realizados com amostras de biópsia gástrica, as quais podem ser utiliza-
das para histologia, cultura ou teste rápido da urease. A histologia foi o 
primeiro método utilizado para a detecção de H. pylori, sendo conside-
rada padrão-ouro (ABADI, 2018).

Os métodos não invasivos, por sua vez, não necessitam de 
amostras de biópsia gástrica. Eles abrangem o teste respiratório da ureia, 
teste de antígeno fecal ou sorologia (SABBAGH et al., 2019). Métodos 
moleculares, como a Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), podem 
ser considerados tanto invasivos, quanto não invasivos, dependendo do 
tipo de amostra utilizada (ABADI, 2018).

O tratamento de primeira linha para a infecção por H. py-
lori consiste em uma terapia tripla padrão, por um período de 10 a 14 
dias, composta por dois antibióticos (claritromicina e amoxicilina ou 
metronidazol), mais um inibidor da bomba prótons, por exemplo, 
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omeprazol. A eficácia desse esquema vem regredindo nos últimos anos, 
principalmente devido à resistência bacteriana aos antibióticos (GO-
DERSKA; AGUDO; ALARCON, 2018).

Apesar da infecção por H. pylori ter uma alta prevalência no 
Brasil, o conhecimento da população em geral sobre medidas preventi-
vas, fatores de risco, diagnóstico e tratamento é escasso. Nesse sentido, 
se fazem necessárias atividades de educação, a fim de promover a divul-
gação e conscientização a respeito dessa importante infecção.

As atividades de educação em saúde alcançam resultados ex-
pressivos com utilização de ferramentas alternativas com aparatos lúdi-
cos. A cartilha é uma ferramenta muito utilizada pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS), na implementação de materiais educativos. Essa ferra-
menta é capaz de produzir um impacto positivo na educação de pacien-
tes e da comunidade geral, melhorando o conhecimento, a satisfação, a 
aderência ao tratamento e o autocuidado (OLIVEIRA; LOPES, FER-
NANDES, 2014; REBERTE, HOGA, GOMES, 2012).

Considerando esses aspectos, conhecer H. pylori e a relevante 
infecção causada por ela pode contribuir no sucesso do tratamento e di-
minuição dos índices de mortalidade. A prevenção é uma das melhores 
formas de combatê-la, entendendo principalmente que a transmissão 
de H. pylori está relacionada com hábitos de higiene pessoal e sanea-
mento básico. Para prevenir é preciso ter informação, nesse sentido, as 
cartilhas são um recurso instrucional muito popular e eficaz.

Desse modo, o objetivo desse trabalho foi elaborar um ma-
terial informativo sobre a bactéria H. pylori, a fim de conscientizar a 
população sobre vários aspectos dessa infecção, como os fatores de ris-
co e as doenças relacionadas, além de destacar a importância de evitar 
a resistência bacteriana.

Resultados

Produziu-se uma cartilha intitulada “A bactéria que vive no 
estômago: Helicobacter pylori”, no formato digital, com 18 páginas, 
abordando os aspectos relacionados à infecção causada pela bactéria H. 
pylori. Essa cartilha contém perguntas e respostas que contemplam des-
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de o que é o microrganismo até o tratamento da infecção, enfatizando 
os riscos da automedicação e a importância de ajudar a limitar a propa-
gação da resistência bacteriana (Figura 1).

A cartilha elaborada nesse trabalho está disponível no site da 
editora através do link: https://editorasaude.com.br/livros/.

Conclusão

O trabalho produzido pode ser aplicado em campanhas para 
conscientização sobre a infecção por H. pylori em hospitais, escolas e 
comunidade, no formato impresso ou digital. A linguagem simples e 
objetiva somada à presença das ilustrações facilitam e permitem o en-
tendimento aos diversos níveis intelectuais, promovendo dessa forma 
uma melhor qualidade de vida para a população.
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Anexo
 » Figura 1 – Cartilha sobre a bactéria H. pylori.
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APRENDENDO - ENSINANDO SOBRE 
FUNGOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 

UM UNIVERSO DE  
POSSIBILIDADES CRIATIVAS

Autora: Brenda Letícia Sena

Orientadora: Solange Xavier dos Santos

Introdução

 Muitos conteúdos das disciplinas de Ciências e Biologia 
não são devidamente explorados na sala de aula e, com isso, são pouco 
compreendidos pelos alunos. Dentre esses conteúdos, o tema “fungos” 
quase sempre é abordado de forma exclusivamente teórica e expositiva, 
pelo repasse e memorização de conceitos dos livros didáticos, superva-
lorizando conteúdos conceituais e descritivos. Como resultado, o co-
nhecimento desses organismos entre os estudantes é marcado por con-
cepções equivocadas ou inconsistentes (Silva et al. 2009; Soares, 2014). 
Diante disso, esse trabalho visou o desenvolvimento de metodologias 
diversificadas para abordagem dos fungos na Educação Básica, emba-
sadas na contextualização, investigação, experimentação e ludicidade, 
visando alcançar uma aprendizagem ativa, criativa e significativa. 

Metodologia

Os participantes da pesquisa foram estudantes do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental de duas unidades escolares da rede Estadual de 
Ensino do estado de Goiás. De caráter qualiquantitativo, a pesquisa foi 
estruturada em três etapas:  
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 A primeira consistiu em diagnosticar o conhecimento prévio 
dos alunos sobre fungos, utilizando duas metodologias. Uma baseada 
na ludicidade, com a aplicação do jogo intitulado Encontre os Fungos 
e da Dinâmica dos fungos. A outra metodologia, intitulada Micoima-
gens, consistiu na produção de desenhos para responder aos questiona-
mentos: “Quem são os fungos?” e “Onde os fungos são encontrados?”. 

Considerando-se os resultados da primeira etapa, a segunda se ca-
racterizou pela elaboração e aplicação de cinco estratégias para abordagem 
do conteúdo envolvendo fungos: 1) o Cine Fungi, 2) a Mostra Micológi-
ca, 3) a Experimentoteca Fúngica, 4) a visita monitorada ao FungiLab e 
5) a atividade Mãos na massa. O Cine Fungi consistiu na exibição de três 
documentários sobre os fungos: “O Reino dos Fungos”, “O fungo Zumbi” 
e “O ser vivo mais rápido do mundo”. A Mostra Micológica consistiu na 
montagem de uma exposição com o intuito de promover a divulgação da 
Ciência micológica. A Experimentoteca fúngica foi fundamentada no 
ensino por investigação e na experimentação, envolvendo experimentos 
baseados em situações problema, em que cada turma trabalhou em uma 
proposta experimental distinta, a partir um problema ou questão temáti-
ca, a saber: 9º ano: “Existem fungos no ar?”, 8º ano: “Que fungos estão 
nos nossos objetos?”, 7º ano: “Que fatores interferem no processo de 
decomposição?” e 6º ano: “O que é e como ocorre a fermentação?”. A 
quarta estratégia foi a visita monitorada ao FungiLab, um espaço de po-
pularização da Ciência micológica. A quinta estratégia foi a atividade Mãos 
na massa, que consistiu na contextualização de uma situação do cotidiano: 
o preparo de pão, para abordar o processo de fermentação. 

Por fim, a terceira etapa visou avaliar a efetividade das atividades 
realizadas, através da produção de histórias em quadrinhos e da roda de 
conversa, intituladas Fazendo história e Papo fungi, respectivamente.

Resultado e Discussões

No levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, 
foi constatada uma visão limitada, antropocêntrica e negativa dos fungos, 
pois a maioria das respostas restringia esses organismos aos cogumelos e 
bolores, ficando de fora vários outros grupos e tipos morfológicos, e con-
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siderava os fungos como seres nocivos ao homem, contaminando alimen-
tos, causando doenças e outros prejuízos. Os alunos também demonstra-
ram dificuldades em reconhecer os fungos, confundindo-os com bactérias 
e plantas, além de pouca percepção da micobiota (conjuntos dos fungos)  
nativa e do ambiente natural que os cerca (Figura 1).

 » Figura 1: Desenhos produzidos pelos alunos na sondagem dos conhecimentos prévios sobre fungos.

O Cine fungi se mostrou uma estratégia eficaz como um or-
ganizador prévio para introduzir o assunto, despertando nos alunos 
o interesse em estudar mais sobre o tema. Integrando todas as turmas 
num evento de construção coletiva, a Mostra micológica oportunizou 
conhecer a amplitude do Reino Fungi, por meio da aprendizagem ati-
va, em que os estudantes foram responsáveis por produzir conteúdo e 
material para a mostra (Figura 2), que incluiu modelos didáticos, exem-
plares in natura, banners, etc.

 » Figura 2: Momentos da “Mostra Micológica”.
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A Experimentoteca fúngica possibilitou colocar em prática 
o método científico, uma vez que, diante de cada questão/problema, os 
alunos foram estimulados a criar hipóteses, propor e executar metodo-
logias experimentais, coletar e interpretar os dados, produzir resulta-
dos, explicar/solucionar as questões iniciais e socializar o conhecimen-
to produzido (Figura 3). 

 » Figura 3: Momentos da realização da Experimentoteca fúngica.

A visita ao FungiLab explorou o universo dos fungos em um 
espaço de popularização da Ciência Micológica, nas dependências de 
um campus universitário (o Campus Central da Universidade Estadual 
de Goiás), assim permitindo o contato com cientistas e um ambiente 
onde a ciência é produzida. Foram apresentadas as principais pesquisas 
científicas desenvolvidas pelo laboratório e sua relevância. Os alunos 
visitaram ainda a coleção micológica do herbário HUEG, conhecen-
do o processo de coleta, amostragem, preservação e manutenção desse 
acervo e foram familiarizados com os processos de obtenção de fungos 
na natureza, cultivo em meio de cultura e extração de produtos naturais 
para a exploração biotecnológica (Figura 4). 

 » Figura 4: Momentos da visita ao FungiLab, na Universidade Estadual de Goiás.
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A atividade Mãos na massa foi contextualizada em uma 
situação do cotidiano: o preparo de pão, para abordar o processo de 
fermentação, os fatores envolvidos no metabolismo fúngico e como o 
homem tira proveito disso (Figura 5). 

 » Figura 5: Momentos da atividade “mãos na massa”.

O Papo fungi proporcionou a discussão e avaliação das ati-
vidades realizadas, identificando seus pontos fortes e fragilidades, e 
trouxe à tona a preferência dos alunos pelas atividades diversificadas, 
práticas e que fogem à rotina da sala de aula. Ao analisar o conteúdo das 
histórias em quadrinhos foi possível verificar a transposição e aplica-
ção do conhecimento adquirido em uma produção criativa.

Considerações Finais

Foi constatado que as estratégias metodológicas propostas 
são passíveis de serem adotadas no ensino aprendizagem acerca dos fun-
gos, facilitando a compreensão do conteúdo e apropriação do conhe-
cimento. O trabalho desenvolvido ofereceu alternativas efetivas para 
o ensino que podem ser substanciais no processo de desenvolvimento 
e edificação do conhecimento dos educandos, de modo a estimular a 
aprendizagem ativa, criativa e significativa, concretizando a ideia de que 
essa nova tendência educacional propicia aos docentes e discentes a efe-
tivação de uma prática pedagógica atrativa e dinamizada, com grandes 
possibilidades de sucesso.
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ELABORAÇÃO DE UM JOGO 
DIDÁTICO PARA EVIDENCIAR O 

PAPEL DOS PEIXES NA RECICLAGEM 
DE NUTRIENTES EM RIACHOS

Autor: Ronny José de Morais

Orientador: Fabrício Barreto Teresa

Introdução

Com o intuito de contribuir para a divulgação científica, ela-
boramos um jogo de tabuleiro para evidenciar a importância dos peixes 
de riachos na manutenção dos ecossistemas aquáticos por meio da cicla-
gem de nutrientes.  A ideia era transformar o conhecimento produzido 
de forma sistemática e científica, elaborado a partir da minha pesquisa 
de Doutorado no PPG em Recursos Naturais do Cerrado (UEG), em 
algo lúdico e que, portanto, pudesse atingir distintos públicos. Buscamos 
por meio desta proposta, traduzir a linguagem científica em algo acessível 
para contribuir com a divulgação científica e estimular jovens e adultos a 
despertar o interesse pela ciência (VERUTES & ROSENTHAL, 2014; 
ZAVAL & CORNWELL, 2017).O jogo de tabuleiro, por apresentar 
diversos elementos lúdicos, pode facilitar o processo de ensino-apren-
dizagem e tornar-se um aliado durante as aulas e/ou em momentos de 
descontração. Além de contribuir para o desenvolvimento intelectual, 
o jogo permite a interação social e facilita a aprendizagem por meio da 
contextualização das informações. Neste contexto, o jogo insere-se como 
uma proposta pedagógica que pode ser usada dentro ou fora do ambiente 
escolar (KAUFMAN & FLANAGAN, 2016; XU et al., 2011).
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Retratamos no jogo, o papel funcional dos peixes como cicla-
dores de nutrientes no ambiente aquático. Os peixes desempenham esse 
papel principalmente a partir da excreção da urina (tratada ao longo do 
jogo por “xixi”). Daí surgiu o nome do jogo, Peixixi! Entre os inúmeros 
papeis que os peixes desempenham no ambiente aquático, a excreção é 
uma das mais importantes, mas é dificilmente mencionada ou reconhe-
cida pelo público não acadêmico. 

Os peixes apresentam uma importante contribuição para a cicla-
gem de nutrientes nos ambientes aquáticos. Por meio da excreção, liberam 
nutrientes essenciais, como nitrogênio (N) e fósforo (P), que são utilizados 
pelos produtores primários e desta forma contribuem para a manutenção 
das teias tróficas. A excreção dos peixes pode ser diretamente relacionada 
ao seu tamanho (peso) e à sua dieta. De modo geral, peixes maiores ten-
dem a excretar mais nutrientes que peixes menores. E quando abundantes, 
podem liberar uma maior quantidade de nutrientes por área de excreção 
(MCINTYRE et al., 2008; SMALL et al., 2011; VANNI, 2002).

A comunidade de peixes de riachos pode variação no uso do 
hábitat e na sua morfologia. As espécies podem explorar o hábitat de 
maneira particular e consumir itens alimentares específicos, como al-
gas, detritos/perifíton, insetos aquáticos e terrestres, frutos e peixes. 
Essa ampla variação na dieta pode refletir nas taxas de excreção. De ma-
neira geral, peixes que consumem recursos alóctones (insetos terrestres) 
tendem a excretar mais nutrientes. Essa relação evidencia o importante 
papel da mata ripária para a manutenção dos ecossistemas aquáticos. 

O ambiente natural pode apresentar ameaças às espécies de pei-
xes, o que pode refletir diretamente na contribuição da ciclagem de nu-
trientes nos riachos. Essas ameaças podem ser naturais, como a presença 
de predadores (peixes piscívoros e cobras) ou antrópicas, como a presença 
do homem e a introdução de espécies de peixes não nativas (exóticas). Ao 
serem removidos do ambiente, quer seja pelas ameaças naturais ou antró-
picas, os peixes deixam de contribuir para a ciclagem de nutrientes. Por 
outro lado, há espécies exóticas (e.g. o bem conhecido lebiste, Poecilia re-
ticulata) que podem apresentar uma excreção desproporcional em relação 
às espécies nativas, interferindo na ciclagem de nutrientes. 
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Além de evidenciar a diversidade de espécies de peixes exis-
tentes nos riachos, o jogo contempla importantes conceitos ecológicos. 
São envolvidos no jogo os conceitos como a ciclagem de nutrientes, as 
interações tróficas entre as espécies (predadores e presas), as relações 
entre guildas tróficas e as funções ecossistêmicas realizadas pelos pei-
xes. Retratamos ainda, a importância da mata ripária como fonte de 
recursos alóctones e os efeitos da introdução de espécies invasoras e da 
remoção de espécies por meio da pesca. 

A fim de garantir uma melhor dinâmica e jogabilidade, conta-
mos com a colaboração do Game Designer, Thiago Bastos Trinteiro. As 
ilustrações foram feitas pelo Designer Gráfico, Renato Galhardo Neto. O 
jogo é indicado para adultos e crianças acima de 10 anos de idade. A du-
ração de uma partida, varia de 45 a 80 minutos, aproximadamente. Cada 
partida pode ser jogada por no mínimo 2 e no máximo 4 jogadores. 

O jogo

Imagem ilustrativa do jogo com o tabuleiro e seus componentes.
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Em Peixixi, os jogadores controlam uma comunidade de peixes 
para explorar o riacho em busca de alimentos, se desvencilhar das amea-
ças que surgem pelo caminho, além de ajudar o ambiente por meio da 
excreção. Ao explorar o ambiente... Oops! Os peixes podem fazer xixi e 
aumentar a sua área de excreção (deixando rastros pelo caminho). O xixi 
liberado pelos peixes pode contribuir para o crescimento das algas (pro-
dutores primários) e favorecer a diversidade de espécies. Mas cuidado! Há 
muitas ameaças à espreita! Elas podem minar sua missão. Por isso, fique 
atento e desenvolva a melhor estratégia para garantir a sobrevivência e o 
melhor desempenho ecológico da sua comunidade! Os peixes precisam 
explorar o ambiente para cumprir os objetivos, marcarem pontos e provar 
que podem contribuir para a ciclagem de nutrientes do riacho. A cada ro-
dada, novos objetivos surgirão e isso vai testar a habilidade de cada jogador 
em escolher a melhor estratégia para conseguir atingi-los.

Cada peixe apresenta um conjunto de características particu-
lares, como preferência alimentar, agilidade na locomoção e tamanho. E 
esta última interfere diretamente na taxa de metabolismo (o quanto ele 
consegue digerir) e consequentemente, na quantidade de nutrientes que 
consegue excretar. Essas características definirão grande parte das ações 
dos jogadores. Assim, cada jogador poderá escolher qual o melhor alimen-
to para aquela espécie, acompanhar a pontuação dos dados adquiridos e 
definir a melhor ação a fazer no momento (nadar, alimentar ou excretar).

O jogo possui um tabuleiro compartilhado que simula um ecos-
sistema natural baseado na paisagem da Serra dos Pireneus, uma área de 
conservação situada entre os municípios de Pirenópolis, Cocalzinho de 
Goiás e Corumbá de Goiás. Evidenciamos algumas das maravilhas natu-
rais mais impressionantes desta área, as cachoeiras e os riachos com águas 
cristalinas. O ambiente do jogo mostra a paisagem de um riacho com a 
presença de cachoeira, com fundo (substrato) rochoso e com presença de 
algas e vegetação ao longo das margens (mata ripária). O jogo simula o 
movimento da água nas áreas de correnteza e a entrada de alimentos de 



77VII PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2020

S
u

m
á
ri

o

origem alóctone (terrestres), como frutos e insetos, no riacho. O jogador 
precisa ficar atento aos objetivos e se alimentar bastante para liberar mui-
tos nutrientes, ou seja, fazer muito xixi. Vence aquele jogador que cumprir 
mais objetivos e acumular mais pontos ao final das rodadas!

Considerações finais

Ao correlacionar todos os conceitos, esperamos que os parti-
cipantes compreendam de forma mais ampla a importância dos peixes 
de riachos para o ecossistema, e, sobretudo a necessidade de preservar 
esses ambientes naturais. Normalmente os riachos, particularmente os 
de cabeceira, por abrigarem espécies de pequeno porte e de pouco inte-
resse econômico, são negligenciados em relação às suas funções e servi-
ços ecossistêmicos. No entanto, esses locais abrigam uma fauna diversa e 
abundante com uma grande diversidade funcional, o que contribui para a 
manutenção das teias tróficas locais e consequentemente de teias tróficas 
a jusante, por meio do transporte de nutrientes e da migração de espécies.

(A) Nome científico da espécie de peixe
(B) Dieta: Preferência alimentar da espécie.
(C) Nível do peixe: Quantidade de recur-
sos alimentares que o peixe pode consumir.
(D) Nível de Assimilação: Quantidade de 
nutrientes assimilados após a digestão.
(E) Agilidade: Quantidade de casas que o 
peixe poderá se movimentar.
(F) Excreção (Xixi): Quantidade de nu-
trientes que a espécie pode excretar.
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Alguns exemplos das cartas das espécies de 
peixes presentes no jogo.

Descrição das cartas de peixes.

Os dados representam os itens alimentares. O posicionamento dos dados é feito em lo-
cais específicos no tabuleiro. À direita encontram-se algumas cartas de objetivos.

Frutas

Insetos

Peixes

Algas

Detritos

Tabuleiro com as torres de lançamento de dados (Árvores, Cachoeira e Rocha). Os cubos, ver-
des e azuis, sobre o tabuleiro representam a área de excreção da comunidade de cada jogador. 
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O CONHECIMENTO 
ETNOMICOLÓGICO DO POVO 

KALUNGA
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Introdução

A Etnomicologia (do grego: éthnos = povo, raça, etnia + 
mykes = fungo + logos = estudo) é o estudo das relações entre fungos e 
comunidades tradicionais, incluindo os conhecimentos e a utilização. 
No Brasil, os estudos etnomicológicos tiveram como marco o trabalho 
“Conhecimento micológico dos Índios Brasileiros”, de Fidalgo (1965) 
e, desde estão, continuam voltados para as comunidades indígenas. 
Contudo, além das comunidades indígenas, outros povos tradicionais 
relacionados à história de ocupação do território brasileiro, há mais de 
200 anos, são os quilombolas. Eles viviam em situação de escravidão, 
quando realizaram fugas para o interior do país, para residir em locais 
de vales e serras de difícil acesso, a maioria a fim de se livrar das péssimas 
condições vivenciadas nos garimpos e levar uma vida livre.

A maior comunidade quilombola, em extensão de terras, do 
país, ocupando cerca de 23 mil ha de Cerrado, é a do povo Kalunga, 
cujo território está localizado no estado de Goiás, entre os municípios 
de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás, inserido na Chapa-
da dos Veadeiros. Considerando a importância desse povo no contexto 
histórico e cultural do país, este trabalho teve por objetivo investigar 
o conhecimento etnomicológico na comunidade quilombola Kalunga, 
um dos principais povos tradicionais do Cerrado.
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Metodologia

A pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da Universidade Estadual de Goiás e Conselho Nacional de Ética em 
Pesquisa (parecer 2.525.465/2018). Ao longo de duas visitas à comu-
nidade, 49 pessoas foram entrevistadas, individualmente, com o auxílio 
de um álbum de imagens de espécimes de fungos (preferencialmente 
comuns na região) e um questionário semiestruturado. 

Resultados e Discussões
 A maioria dos participantes era do sexo masculino (53%) e ti-

nha entre18-30 anos (39%). Ao serem indagados se reconheciam os or-
ganismos do álbum de 18 imagens, quase metade deles reconheceu no 
máximo 1/3 dos fungos. As mais frequentemente reconhecidas eram 
espécies de cogumelo, orelha-de-pau, micoses de unha e pele, sendo que 
outras formas foram pouco reconhecidas, o que sugere uma baixa per-
cepção como fungos, dos organismos do meio que estão inseridos.

Foram constatados 31 nomes populares que eles atribuem 
aos fungos (Figura 1). Muitos nomes fazem referência ao substrato em 
que os fungos são encontrados (Ex. orelha-de-pau, doença de unha) ou 
à semelhança com animais e partes deles (Ex.  cobra, orelha) ou com 
objetos (Ex. chapéu, guarda-chuva). Os nomes comuns são um reflexo 
vivo e dinâmico da interação da comunidade com o meio em que vi-
vem. Uma entrevistada ressaltou que os termos “cogumelo” e “fungo” 
são mais “modernos”, dando a entender que podem ter sido adquiridos 
de outras culturas, por influência televisiva e/ou do contato com turis-
tas vindos de grandes centros.
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 » Figura 1 - Nomes populares atribuídos aos fungos por integrantes da comunidade quilombola Kalunga, município de 
Cavalcante, estado de Goiás. (n=31). Quanto maior o tamanho da palavra, maior a frequência de citação.

 
Figura 1. Nomes populares atribuídos aos fungos por integrantes da comunidade quilombola Kalunga, município de 
Cavalcante, estado de Goiás. (n=31). Quanto maior o tamanho da palavra, maior a frequência de citação. 

A maioria disse que esses organismos são mais encontrados na 
época de chuva. Alguns ressaltaram que isso também depende do tipo 
de vegetação, pois em local úmido e mata fechada não depende tanto 
da chuva. Relataram ainda que alguns corpos de frutificação permane-
cem até no período de seca, mas ficam de cor diferente nesse período. 
Também disseram que observam fungos com mais frequência na mata, 
associados a pau podre e em “terra de cultura”. Fora da mata são encon-
trados próximo ao curral, associados à madeira e ao esterco de gado, ou 
na horta, na qual se usa esterco de gado como adubo. Cerca de 33% dos 
entrevistados responderam sobre o que os fungos precisam para cres-
cer. Desses, 44% disseram que é de água e/ou ambiente úmido; 38% 
de locais sombreados e 19% de “pau podre” no ambiente. Isso reafirma 
a percepção da relação dos fungos com fatores ambientais específicos, 
demonstrando conhecimento ecológico básico.

Quando perguntados se consideram fungos importantes, 
47% responderam afirmativamente. Desses, 35% não souberam expli-
car porque; 65% atribuíram a importância para o meio ambiente, como 
agentes da decomposição, indicativos de fertilidade do solo, alusão à 
pureza do ar (com a presença de líquens), uso na área médica, e ainda 
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por sua beleza (se referindo aos corpos de frutificação), como uma “for-
ma de enfeitar da natureza”. Por outro lado, 31% consideraram que os 
fungos não são importantes, pois não são usados na comunidade. Isso 
sugere que apenas uma pequena parte tem noções do potencial biotec-
nológico dos fungos e de sua importância ecológica; e que eles visam 
uma relação direta de uso e importância dos recursos naturais.

Um total de 96% dos entrevistados disse que conhece os fun-
gos desde a infância; para 52% desses o conhecimento foi passado por 
pais e avós, 11% por amigos e pessoas mais velhas em rodas de con-
versa, 32% disseram que ninguém lhes falou sobre fungos, mas que os 
conhecem por observações próprias, 5% apontaram o professor como 
agente da transmissão desse conhecimento. Isso mostra a importância 
das relações sociais e da comunicação oral na transmissão dos saberes, 
e na continuidade do conhecimento tradicional, com saberes e práticas 
acumuladas coletivamente ao longo do tempo e transmitidas entre as 
gerações. E ainda que a escola pode não estar dando a devida importân-
cia a esse grupo de seres vivos.

Cerca 53% disseram que usam/usaram ou conhecem alguém 
que usa/usou algum fungo e, entre eles, 60% relataram o uso para fins 
lúdicos, quando criança. Alguns disseram que brincavam com macro-
micetos como se fossem comidas e/ou roupas de brinquedo e até mes-
mo guarda-chuva, ou colocavam dentro de garrafas para vê-los brilhar à 
noite; outros tipos eram apertados para ver sair “o pozinho” (esporos). 
Santiago et al. (2016) ressalta que a curiosidade das crianças é impor-
tante para a preservação e cuidado dos recursos micológicos. 

Apenas 20% disseram que comem ou conhecem alguém que 
come fungos, relatando o uso de Shiitake e Champignon, mas fora da co-
munidade. Uma entrevistada relatou que experimentou o chá, mas que teve 
uma experiência ruim, pois apresentou alterações psíquicas (alucinações). 
Também houve um relato de ingestão de cogumelos com caramelo “na re-
sidência de um francês que não mora na comunidade”. De forma geral, eles 
não usam fungos na dieta local, o conhecimento a respeito da comestibili-
dade ainda é insipiente e influenciado por culturas externas à comunidade.
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Quando questionados se usam, ou têm conhecimento sobre 
uso de fungo(s) para tratar alguma doença, 24% disseram sim. Um afir-
mou já ter visto pessoas que colocam o chapéu-de-cobra no álcool para 
tratar ferimentos. Outro conhece pessoas que usam chá de cogumelo 
para a próstata, ou ainda para aumentar o “vigor” e “não ter medo”. 
Outro relatou que conheceu um visitante da comunidade que fabri-
ca garrafada com fungo, semelhante a um fungo coraloide do álbum, 
para tratar infecção no colo do útero. Uma relatou que já tomou chá de 
chapéu-de-cobra quando era pequena, dado pela própria mãe, que foi 
usado “pros nervos” porque ela chorava muito. Pycnoporus sanguineus, 
como chá, foi apontado como medicamento para atraso no ciclo menstrual.

Quanto ao uso próprio ou conhecimento de alguém que faz 
uso de algum fungo em algum tipo de ritual, todos responderam nega-
tivamente. Algumas estórias, lendas e curiosidades envolvendo fungos 
foram relatadas, a maioria diz respeito a crenças, simpatias, reprimenda 
dos pais e até alguns medos pessoais dos fungos.

Considerações Finais

Illana (2007) afirma que a Etnomicologia é baseada principal-
mente na utilização de macrofungos como componentes da dieta de mui-
tos povos, e que esse aspecto de interação é o principal critério utilizado 
para classificar um povo como micófilo (que tem simpatia por fungos) ou 
micófobo (que tem aversão aos fungos). Nós constatamos que os Kalun-
ga não consomem fungos na alimentação e pouco os utilizam para 
fins medicinais, no entanto, é através de experiências lúdicas da infância 
que ocorrem as principais formas de interação entre esse povo e fungos, 
ao utilizarem como brinquedos, representando comidas simbólicas, rou-
pas e adornos, ou ainda pela presença no seu imaginário popular.
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Dispositivos vestíveis, Diagnósticos clínicos, 
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Dispositivos microfluídicos baseados em papel (µPADs) vêm se 
tornando uma ferramenta muito utilizada nos últimos anos para diversas 
análises químicas. O uso dessas ferramentas se tornou popular por apresen-
tar características como baixo custo de produção, baixo consumo de amos-
tra, curto tempo de análise e fácil manuseio. O papel é um material presente 
em grande abundância em todo o planeta. Através da ação da capilaridade, 
este material é capaz de transportar fluídos sobre sua superfície devido a 
presença de “caminhos” formados pelas fibras de celulose em sua compo-
sição (MARTINEZ, et al. 2010). Diferentes formas de detecção podem 
ser acopladas aos dispositivos em papel, no entanto, a detecção colorimétri-
ca vem sendo a forma mais explorada devido à possibilidade de utilização 
de dispositivos eletrônicos portáteis como smartphones, câmeras digitais 
e scanners para leitura e interpretação dos resultados (CARRILHO et al, 
2009). Assim como os dispositivos feitos de papel, sensores vestíveis tam-
bém têm sido utilizados para diagnósticos clínicos ou monitoramento do 
estado de saúde dos pacientes (KIM, et al. 2019). O uso desses dispositivos 
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abre portas para o diagnóstico de substâncias em outros fluidos corporais, 
como a saliva, suor e lágrima, pois apesar do sangue ser o fluído corporal 
mais utilizado para diagnósticos clínicos, sua coleta pode causar dor, fobia 
e desconforto para o paciente. A saliva, por exemplo, pode ser coletada de 
forma não invasiva e não dolorosa (Noiphung, et al. 2018). Dentre os com-
postos que podem ser detectados nesse fluído, temos o nitrito e a glicose, 
que são duas moléculas utilizadas como biomarcadores (moléculas que 
indica o estado de saúde do indivíduo) para doenças periodontais e diabe-
tes mellitus respectivamente. Neste contexto, o presente trabalho busca a 
integração de um dispositivo microfluídico feito de papel acoplado a um 
suporte impresso em uma impressora 3D, e inseridos em um bucal de sili-
cone, para detecção simultânea de glicose e nitrito.

 » Figura 1. Esquema mostrando a montagem do dispositivo de papel no protetor bucal usando um suporte impresso em 3D.

A detecção colorimétrica de glicose foi feita utilizando-se uma 
mistura de ácido 3,5-dicloro-2- hidroxibenzenosulfônico (DHBS) e 
4-aminoantipirina (AAP), e duas enzimas a glicose oxidase (GOx) e a 
peroxidase de rábano (HRP), estes reagentes geram uma coloração aver-
melhada na presença de glicose. Uma solução de quitosana foi previa-
mente impregnada aos µPADs para preencher os poros do papel e criar 
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uma superfície mais uniforme, facilitando a leitura do ensaio colorimé-
trico. Para a detecção de nitrito, utilizou-se os reagentes sulfanilamida, 
ácido cítrico e N-(1-naphthyl)ethylenediamine (NED), esses reagentes, 
na presença de nitrito, geram uma cor semelhante ao rosa choque. As 
colorações obtidas para ambas as reações químicas podem ser vistas na 
Figura 2 em diferentes concentrações. Nos ensaios colorimétricos, quan-
to mais intensa a cor, maior será a concentração do analito.

 » Figura 2. Ensaios colorimétricos de glicose e nitrito simultaneamente em diferentes concentrações. Concentração 
variando de 0 – 2 mmol L-1 e 0 – 400 µmol L-1 para glicose e nitrito, respectivamente.

A curva de calibração nos fornece a equação de primeiro grau 
que descreve o comportamento da reta, e é através dela que relaciona-
mos a intensidade de cor com a concentração dos analitos presente na 
saliva. Para construção da curva de calibração, concentrações de glicose 
e nitrito variando de 0 – 2 mmol L-1 e de 0 – 400 µmol L-1,  respecti-
vamente foram obtidas (Figura 3). Os limites de detecção (LOD), me-
nor concentração que o dispositivo é capaz nos informar, para glicose 
e nitrito foram de 90 μmol L-1  and 25 μmol L-1, respectivamente.  As 
equações que descreve o comportamento das retas são, intensidade de 
cor = 1,02 + 55,29 x [Glicose] e intensidade de cor = − 1.33 + 0.203 
× [Nitrito] para glicose e nitrito respectivamente. Utilizando as fórmu-
las matemáticas acima podemos relacionar a intensidade de cor gerada 
pelo dispositivo e a quantidade das moléculas presente na saliva.
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 » Figura 3. Curvas de calibração relacionando a média das intensidades de cor em função das concentrações de (a) 
glicose e (b) nitrito.

A partir dos testes iniciais, procedeu-se para a análise da via-
bilidade clínica dos dispositivos propostos. Através dos mesmos proce-
dimentos citados anteriormente, foram analisadas salivas de indivíduos 
previamente diagnosticados com periodontite ou diabetes. As análises 
de seis amostras de salivas foram realizadas em μPADs, e os resultados 
foram comparados aos valores alcançados por uma técnica de referência 
baseada em medições espectrofotométricas (tabela 1). Os voluntários 
1 e 2 são indivíduos saudáveis, os voluntários 3 e 4 foram previamente 
diagnosticados com periodontite e os voluntários 5 e 6 com diabetes 
mellitus. Obtendo-se resultados positivos para o objetivo proposto.

 » Tabela 1. Concentrações de glicose e nitrito encontradas em amostras de saliva coletadas de indivíduos saudáveis   
(amostras 1 e 2) e de pacientes previamente diagnosticados com periodontite (amostras 3 e 4) e diabetes (amostras 
5 e 6) usando dispositivos microfluídicos em papel e medições de espectrofotometria (referência) (n = 3).
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O sensor vestível foi então, aplicado para monitorar a con-
centração de glicose em um voluntário após a ingestão de chocolate. 
Para esse fim, um voluntário ingeriu 32 g de chocolate contendo 17 g 
de carboidratos totais. Posteriormente, o voluntário inseriu o protetor 
bucal, e após 40 segundos de salivação o removeu. Este procedimento 
foi repetido de 10 a 40 minutos após a ingestão do chocolate. A Figura 
4 apresenta a intensidade de cor obtida a cada 10 min após a ingestão.

 » Figura 4. Comportamento colorimétrico registrado no dispositivo vestível baseado em papel ao longo do tempo após 
a ingestão de chocolate.

Através dos resultados aqui relatados, observou-se que o uso 
de dispositivos baseados em papel para monitorar glicose e nitrito em 
amostras de saliva a partir da utilização de um dispositivo vestível como 
o protetor bucal de silicone obteve sucesso e pode ser uma boa alterna-
tiva para o diagnóstico clínico não invasivo e em locais de baixo acesso 
a exames básicos de saúde.

Além disso, também mostramos pela primeira vez o desenvol-
vimento de sensores vestíveis em papel, que foram integrados a um pro-
tetor bucal de silicone usando um suporte impresso em impressora 3D.
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Introdução

Tendo sua origem como um surto viral na cidade de Wuhan, 
que fica na província de Hubei na China, os primeiros registros da doença 
provocada pelo novo modelo de coronavírus (conhecida por Coronavirus 
disease/CoVID-19) foram diagnosticados como “casos inexplicáveis de 
pneumonia” (Roy et al., 2020), a infecção causada pelo vírus espalhou-se 
por todos os outros países em ritmo acelerado, ganhando status de pan-
demia em 11 de março de 2020.A pandemia causada pelo COVID-19 é 
um significativo estressor psicológico (Wang et al., 2020)anxiety, depres-
sion, and stress during the initial stage of the COVID-19 outbreak. The 
data will be used for future reference. Methods: From 31 January to 2 Fe-
bruary 2020, we conducted an online survey using snowball sampling te-
chniques. The online survey collected information on demographic data, 
physical symptoms in the past 14 days, contact history with COVID-19, 
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knowledge and concerns about COVID-19, precautionary measures 
against COVID-19, and additional information required with respect to 
COVID-19. Psychological impact was assessed by the Impact of Event 
Scale-Revised (IES-R, tendo em vista que surtos generalizados de doenças 
infecciosas estão associados ao agravo dos sintomas psicológicos, o núme-
ro de pessoas afetadas por esses parâmetros tende a ser maior que o núme-
ro de pessoas afetadas pela infecção (Li et al., 2020).

A pandemia causada pelo COVID-19 é um significativo es-
tressor psicológico (Wang et al., 2020), tendo em vista que surtos gene-
ralizados de doenças infecciosas estão associados ao agravo dos sintomas 
psicológicos, o número de pessoas afetadas por esses parâmetros tende a 
ser maior que o número de pessoas afetadas pela infecção (Li et al., 2020).

A obrigação do isolamento social - trabalhar e estudar em casa, 
com crianças, saídas as ruas minimizadas ou proibidas, redução do con-
tato social, a adoção de novas medidas preventivas - o conhecimento 
limitado sobre a COVID-19 e as diferentes notícias podem levar à an-
siedade e ao medo, ocasionando maior preocupação nas pessoas, levando 
a níveis elevados dos sintomas psicológicos (Shigemura et al., 2020). Pes-
soas isoladas e em quarentena experimentam um fenômeno estressante, 
enfrentando um quadro ansioso e depressivo, podendo levar a limitações 
nas atividades diárias, em que adotam vários estilos de vida indesejados e 
modificações na dieta e nos exercícios físicos (Roy et al., 2020).

Materiais e Métodos

Esse estudo tem característica transversal e foi realizado no 
período entre 14 a 17 de maio de 2020, o convite para a participação 
no estudo foi feito através da divulgação por diferentes redes sociais. 
Todos os participantes foram sobre o estudo e consentiram com a par-
ticipação. O estudo foi aprovado pela comissão de ética em pesquisa 
institucional (CAAE: 31521720.8.0000.5082).

Foi aplicado um questionário via plataforma online para 
todos os que demonstraram interesse em participar da pesquisa, utili-
zando o sistema de formulários da empresa Google®. As questões foram 
apresentadas em língua portuguesa, de maneira semiestruturada.
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Foi dividido em duas partes, a primeira buscava traçar as ca-
racterísticas dos entrevistados (idade, sexo), histórico de doenças, prá-
tica de exercício físico antes e durante a quarentena por COVID-19, 
conhecimentos sobre medo de contaminação e medidas de prevenção 
tomadas por todos os entrevistados. Na segunda parte do questioná-
rio o estado de saúde mental foi avaliado usando a Depression Anxiety 
Stress Scale (DASS-21) (Lovibond & Lovibond, 1995), tendo por base 
estudos anteriores (CHEW et al., 2020).

Análise Estatística

Os entrevistados foram divididos em dois grupos de acordo 
com suas respostas: GAb5 (Grupo de tomava menos de 5 medidas pre-
ventivas) e GAc5 (Grupo que tomava mais que 5 medidas preventivas). 
As variáveis contínuas do estudo foram apresentadas em médias ± des-
vio padrão e as variáveis categóricas foram apresentadas em frequência 
(porcentagem). O teste de Shapiro-Wilk foi usado para avaliar a norma-
lidade das variáveis contínuas. O teste t para amostras independentes e 
teste de Mann-Whitney foram usados para comparação dos escores de 
ansiedade, depressão e estresse entre os grupos. E, o teste de qui-quadra-
do foi utilizado para verificar a associação entre as variáveis categóricas.

Resultados e Discussão

A média de idade dos entrevistados foi 31.15±9.68, as mu-
lheres tiveram a maioria de respostas (69,84%). O testes de qui-quadra-
do de independência mostrou que há associação entre as medidas de 
prevenção tomadas e o medo de contaminação por COVID-19 [X²(2) 
= 107,677; p < 0.0001], representando que quanto maior o medo de 
contaminação maior era o número de medidas preventivas tomadas pe-
los entrevistados, conforme mostrado na figura 1.
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 » Figura 1. Associação entre medo de contaminação e medidas preventivas tomada no início do período de 
isolamento social

Tendo em vista enfrentamentos passados, o estudo de Chew 
(2020) demonstra o impacto de epidemias/pandemias anteriores, como 
o Ebola e H1N1, nos sintomas psicológicos e no bem-estar da popula-
ção. O estudo demonstrou serem comuns respostas como ansiedade/
medos, depressão, raiva, culpa, tristeza e perda, estresse pós-traumático 
e pânico; uma tendência evidenciada durante o surto de COVID-19, 
principalmente ocasionando maiores índices de ansiedade, depressão e 
menor bem-estar mental (Chew et al., 2020).

A tabela abaixo evidencia que o GAc5 apresentou maiores ín-
dices de ansiedade, depressão e estresse (p < 0.0001 para todos os domí-
nios). Além disso, o GAb5 apresentou maior prevalência de indivíduos 
com níveis normais dos sintomas psicológicos, diferindo do GAc5 que 
teve maior prevalências de entrevistados a partir da classificação leve, 
em especial nos índices depressão e estresse.



98VII PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2020

S
u

m
á
ri

o

 » Tabela 1. Comparação entre os níveis de ansiedade, depressão, estresse e prevalência de entrevistados em cada classificação

GAb5  

(n = 419)

GAc5  

(n = 735)

Valor de p

Ansiedade 5.77±7.80 8.74±8.58 <0.0001*

Normal 297 (70,88%) 383 (52,10%)

Leve 25 (5,96%) 52 (7,07%)

Moderada 45 (10,73%) 150 (20,40%)

Severa 19 (4,53%) 55 (7,48%)

Extremamente 

Severa

33 (7,87%) 95 (12,92%)

Depressão 9.55±9.04 14.02±10.27 <0.0001*

Normal 245 (58,47%) 280 

(38,09%)

Leve 56 (13,36%) 107 (14,55%)

Moderada 75 (19,89%) 174 (23,67%)

Severa 19 (4,53%) 76 (10,34%)

Extremamente 

Severa

24 (5,72%) 98 (13,33%)

Estresse 12.13±9.63 16.67±10.21 <0.0001*

Normal 276 (65,87%) 351 (47,75%)

Leve 52 (12,41%) 102 (13,87%)

Moderada 40 (9,54%) 120 (16,32%)

Severa 40 (9,54%) 109 (14,82%)

Extremamente 

Severa

11 (2,62) 53 (7,21%)

¹Teste t para amostras independentes; ²Teste de Mann-Whitney; *Estatisticamente significativo p < 0.05
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O estudo publicado recentemente pelo grupo do autor Shi-
gemura et al.,(2020)China. A novel coronavirus (2019-nCoV nos 
mostra que aqueles indivíduos com o diagnósticos confirmado para 
COVID-19 (ou mesmo ainda com suspeita da infecção) sofrem com 
intensas reações psicológicas que podem influenciar em suas emoções 
e até em seu comportamento, como por exemplo: tédio, medo, soli-
dão, ansiedade, dentre outros sentimentos. Os dados apresentados pelo 
autor citado corroboram com os resultados obtidos em nosso estudo, 
os indivíduos que tomavam mais medidas de prevenção foram aqueles 
que apresentaram maior prevalência de medo de contaminação relata-
do, além disso, foram os mesmos que apresentaram maiores scores para 
ansiedade, depressão e estresse.

Para muitas pessoas, a incerteza sobre a sua contaminação 
e/ou sobre a contaminação de seus familiares e amigos pode agravar a 
apresentação desses sintomas de mal-estar, fazendo-os tomar inúmeras 
medidas de prevenção a fim de evitar a contaminação (Maunder et al., 
2003; Shigemura et al., 2020)China. A novel coronavirus (2019-nCoV. 
Outros grupos que também estão mais suscetíveis as complicações da 
contaminação pelo coronavírus são: idosos, cardiopatas, pessoas que 
têm o sistema imunológico comprometido, diabéticos, hipertensos, 
pessoas que possuem doenças respiratórias, além de profissionais e fa-
miliares que tiveram contato com pessoas já contaminadas, que podem 
sofrer com discriminação e rejeição social. Esses primeiros agravos nos 
sintomas psicológicos podem evoluir para quadros de transtornos de 
ansiedade, depressivos, psicóticos ou paranoides.
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Considerações Finais

As análises realizadas no presente estudo evidenciaram a as-
sociação entre o medo de contaminação e o número de medidas pre-
ventivas, mostrando que aquelas pessoas com maior medo de contami-
nação tomavam mais medidas de prevenção. Além disso, foi possível 
observar que esses indivíduos que executavam acima de cinco medidas 
de prevenção apresentaram maiores escores para ansiedade, depressão e 
estresse quando comparado aos demais. 

É importante reforçar a importância de ações como a execu-
ção dos “primeiros socorros psicológicos” para a população, em especial 
para aqueles que tiveram contato direto com pessoas contaminadas e 
para aqueles indivíduos pertencentes aos grupos de riscos, a fim de mi-
nimizar o agravo dos sintomas psicológicos aqui avaliados. 
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O que é o Câncer? 

As células são estruturas que formam todo o corpo humano, 
elas se dividem gerando novas células quando é necessário, como para 
curar um machucado ou repor as células que vão morrendo. Sim! Algu-
mas células do corpo morrem quando já cumpriram sua função, assim, 
são formadas novas células para ficar no seu lugar. Esse sistema de divi-
são é chamado ciclo celular, e possui 2 fases, a interfase com as subfases 
G1, S e G2 e fase mitose. Quando as células entram na interfase elas se 
preparam para se dividir, duplicando o DNA e outras estruturas para 
formar a nova célula e na fase de mitose ela se divide, formando duas 
células idênticas (ALBERTS, 2010). O câncer é uma doença causada 
quando ocorre um erro nesse sistema de divisão e morte celular. As cé-
lulas tumorais se dividem sem parar e não morrem, se acumulando até 
formarem os tumores (Figura 1). Essas células também podem invadir 
outras partes do corpo e se multiplicar formando novos tumores, o que 
é chamado de metástase (INCA, 2019).
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 » Figura 1. Células normais se tornam tumorais quando acumulam muitos danos em seu DNA. Fonte: Próprio autor.

Mas como uma célula normal se torna uma célula tumoral? 
Bom, para isso acontecer uma célula normal acumula vários danos em seu 
DNA, como radiações ionizantes e luz UV. Quando esses danos atingem 
as regiões (genes) responsáveis pelo ciclo celular, a célula não consegue 
mais receber informações corretas sobre quando se dividir e quando deve 
morrer (apoptose), evoluindo para uma célula tumoral (INCA, 2019). 

Por que desenvolver novos medicamentos para o câncer? 

Um dos tratamentos para o câncer é o uso de medicamentos 
para tentar destruir as células tumorais (Quimioterapia), porém os medi-
camentos não destroem somente as células tumorais. As células normais 
também são atingidas, o que causa graves efeitos colaterais nos pacientes, 
como: queda do cabelo (alopecia), vômitos, diarréia, infertilidade, entre 
outros (PATRICK, 2009). Em razão disto, pesquisadores estão sempre 
a procura de novos protótipos (medicamentos) que sejam mais seletivos 
e eficazes às células tumorais, diminuindo os efeitos colaterais, ajudando 
na sobrevida dos pacientes que precisam desse tratamento (PATRICK, 
2009). Para isto, o novo fármaco tem que ser testado em várias fases, até 
comprovar sua eficácia e segurança. O primeiro passo é realizar uma tria-
gem, fase muito preliminar da pesquisa, que ainda acontece em ambien-
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tes controlados e fechados de um laboratório, em tubos de ensaio, onde 
são feitos testes in vitro, assim, é possível ter melhor compreensão sobre 
a ação daqueles novos protótipos nas células, se está destruindo as células 
tumorais, se está danificando o material genético (DNA) ou se é tóxico 
para células normais (ANVISA, 2018). Se os testes in vitro demonstra-
rem satisfatórios, o possível novo fármaco passa para a próxima etapa, a 
fase pré-clínica, com testes in vivo, ou seja, testes em animais como por 
exemplo, camundongos, para avaliar sua atuação e conseguir medir a 
dosagem daquele composto que é eficiente e seguro. Se continuar com 
resultados satisfatórios, o dossiê de pesquisa é apresentado aos órgãos re-
gulatórios e a comitês de ética em pesquisa, que aprovam se o novo com-
posto pode ser testado em pessoas (ANVISA, 2018).

Testando possíveis novos medicamentos 

Nesta pesquisa foi realizada uma triagem in vitro com 3 novos 
protótipos, o LQFM 222, LQFM 229 e o LQFM 230, desenvolvidos no 
Laboratório de Química Farmacêutica Medicinal na Universidade Fede-
ral de Goiás e encaminhados para o Laboratório de Genética Molecular 
e Citogenética da Universidade Federal de Goiás para a triagem. Para a 
triagem, foram cultivadas e mantidas em cultura, células tumorais de me-
lanoma, um tipo de câncer de pele e Ehrlich, um tipo de câncer de mama 
de camundongo e células normais L929. A ação dos protótipos em célu-
las tumorais e normais, foram avaliados pelo teste colorimétrico MTT 
(3-(4,5-Dimetiltiazol-2-il)2,5-Difenil Brometo de Tetrazoilium), que 
testa a viabilidade celular e o teste de ciclo celular, avaliando em qual fase 
do ciclo celular o protótipo está atuando. O MTT é um sal de tetrazólio 
de coloração amarela. Quando a célula está viva, consegue transformar o 
MTT em cristais de formazan que tem coloração violeta. Assim, através 
da mudança de coloração é possível avaliar se o protótipo é seletivo às cé-
lulas tumorais (MOSMANN,1983). Para o teste MTT as células tumo-
rais e normais foram plaqueadas em placas de 96 poços e foram tratadas 
com os 3 compostos em concentrações diferentes (0,2µM - 200µM) por 
48 horas, assim, é possível saber em qual concentração é mais eficiente 
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e mais seguro para as células normais. Os resultados obtidos indicaram 
o protótipo LQFM 222 como mais eficaz contra as células tumorais de 
Ehrlich e mais seguro para as células normais (Tabela 1). Para as célu-
las tumorais, foram necessários uma concentração de 6,2µM para matar 
50% das células tumorais (IC50) e 80,1µM para matar 50% das células 
normais (IC50), ou seja, para destruir uma célula normal é necessária uma 
concentração maior, demonstrando ser mais seletivo às células tumorais, 
comparados aos outros protótipos. 

 » Tabela 1. Concentrações dos protótipos que matam 50% das células (IC
50
) tumorais, melanoma e Ehrlich e das 

células normais L929.

Compostos Melanoma Ehrlich L929

LQFM222 85,8 µM 6,2 µM 80,1 µM

LQFM229 19,5 µM 32,0 µM 63,7 µM

LQFM230 30,0 µM 33,6 µM 104,6 µM

O teste de ciclo celular foi realizado em células tumorais de 
Ehrlich com o protótipo LQFM 222 na concentração de 6,2µM. As fa-
ses do ciclo celular podem se diferenciar através da quantidade de DNA 
durante o ciclo, por exemplo, na fase G1, o DNA não está duplicado, na 
fase G2 e na mitose, o DNA já foi duplicado, e na fase S o DNA está par-
cialmente duplicado. (ALBERTS, 2010; JAYAT; RATINAUD, 1993). 
Assim, utilizando um equipamento de citometria de fluxo, após marcar 
essas células com um corante que se liga ao DNA (Iodeto de Propídio), é 
possível analisar a quantidade de DNA nessas células, detectando a por-
centagem de células que estão em cada fase do ciclo celular (ALBERTS, 
2010; JAYAT; RATINAUD, 1993). O resultado do ciclo celular está no 
gráfico presente na figura 2. Nele é possível perceber que a maioria das 
células estão na fase G1 do ciclo celular, isto significa que o protótipo 
LQFM 222 atua nesta fase, impedindo que o ciclo continue.
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 » Figura 2. Distribuição das células tumorais Ehrlich nas fases do ciclo celular depois de serem tratadas com 
LQFM 222 por 48 horas.

Com esses testes é possível decidir se o possível novo fármaco 
pode avançar para a próxima fase da pesquisa, ou se é melhor parar com 
a pesquisa e iniciar outra com novo protótipo mais promissor. Os resul-
tados dessa pesquisa demonstraram que o composto LQFM 222 é mais 
seletivo às células tumorais, portanto, mais seguro as células normais, 
comparados aos outros compostos testados. Porém, é necessário dar 
continuidade a pesquisa, passando por todas as fases para o desenvolvi-
mento de novos medicamentos, buscando uma nova terapia anticâncer.

Referências 

J, ALBERTS, B.. et al. Biologia Molecular da Célula: O Ciclo Celular. Tra-
dução: Ana Letícia Vanz. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, v. 1, 2010. 1053-1114 
p. ISBN: 978-85-363-2170-7.

ANVISA. Portal Anvisa. Registros de novos medicamentos. [S.l.]. ANVISA, 
2018. Disponível em: http://portal.anvisa.gov.br/noticias/-/asset_publisher/
FXrpx9qY7FbU/content/registro-denovos-medicamentos-saiba-o-que-e-
-preciso/219201. Acesso em: 22 ago. 2020.



107VII PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2020

S
u

m
á
ri

o

INCA - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER.  INCA.  O que 
é o Câncer.  [S.l.].  INCA, 2019. Disponível em: https://www.inca.gov.
br/o -queecancer#:~:text=C%C3%A2ncer%20%C3%A9%20o%20
nome%20dado,para%20outras %20regi%C3%B5es%20do%20corpo. Acesso 
em: 22 ago. 2020.

H, JAYAT, C.; RATINAUD, M.. Cell cycle analysis by flow cytometry: prin-
ciples and applications. Biol Cell, [s. l.], v. 78, p. 15-25, 1993. DOI: https://
doi.org/10.1016 / 0248-4900 (93) 90110-z.

MOSMANN, T. Rapid colorimetric assay for cellular growth and survival: 
application to proliferation and cytotoxicity assays. Métodos J Immunol .  , 
[s. l.], v. 78, p. 55-63, 1993. DOI: https://doi.org/10.1016 / 0022-1759 (83) 
90303-4. Acesso em: 16 dez. 1983.

L., Patrick, Graham. An Introduction to Medicinal Chemistry. 4. ed. Nova 
York: Oxford University Press, 2009. ISBN: B010WEO9TQ.

Nota sobre a autora: Flávia Barreto de Sousa é graduada em Ciências Biológicas Bacharelado pela 
Universidade Federal de Goiás e mestranda no Programa de Pós-Graduação em Genética e Biologia 
Molecular na mesma instituição. Desenvolveu o projeto de pesquisa intitulado “Citotoxicidade e In-
terferência no ciclo celular de análogos a inibidores de MDM2-p53 em células murinas de melanoma 
e adenocarcinoma mamário” durante o trabalho de conclusão de curso. 



EFEITOS DOS EXERGAMES SOBRE  
OS NÍVEIS DE ANSIEDADE: UMA 

REVISÃO SISTEMÁTICA DA 
LITERATURA E METANÁLISE

Autor: Ricardo Borges Viana

Orientador: Claudio Andre Barbosa de Lira

Palavras-chave: Ansiedade; Exergaming; Jogos eletrônicos; 
Saúde mental

Introdução

Tradicionalmente, o tratamento da ansiedade é composto por 
psicoterapia e/ou uso de medicamentos (ex.: inibidores da recaptação de se-
rotonina) (GASSER et al., 2014; LOCHER et al., 2017). Adicionalmente, 
tratamentos não farmacológicos como a prática regular de exercício físico, 
têm sido usados para reduzir os níveis de ansiedade. Os jogos eletrônicos 
de movimento (exergames) se tornaram populares nas últimas décadas e 
permitem às pessoas a realização de exercícios físicos. Em suma, os exerga-
mes proporcionam a interação entre exercícios físicos com jogos eletrônicos. 
Contudo, existem atualmente diferentes tipos de exergames e ainda não 
existe consenso se os exergames são capazes de reduzir os níveis de ansiedade 
(ZENG et al., 2018), e nem se os exergames quando combinados com as in-
tervenções usuais proporcionam maiores reduções nos níveis de ansiedade. 
Neste sentido, a elucidação desse tópico pode fornecer informação práticas 
importantes sobre o uso dos exergames para reduzir os níveis de ansiedade. 
Portanto, o objetivo do presente estudo foi conduzir uma revisão sistemá-
tica da literatura com abordagem qualitativa e metanalítica de estudos que 
avaliaram os efeitos dos exergames sobre os níveis de ansiedade em humanos.
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1. Métodos
1.1. Estratégia de busca e Critérios de Elegibilidade

Pesquisas eletrônicas em Inglês, Espanhol e Português foram 
realizadas nas bases de dados PubMed, Scopus e CENTRAL. Os arti-
gos foram obtidos nas bases de dados através da combinação de termos 
derivados das palavras: exergame e anxiety. Foram incluídos estudos de 
intervenções agudas ou crônicas com exergames e/ou que compararam 
os efeitos de intervenção usual vs. intervenção usual combinada com 
exergames sobre os níveis de ansiedade de participantes de qualquer ida-
de e sexo. Também foi realizada busca manual de artigos e leitura das 
referências dos artigos relevantes.

1.2. Extração dos dados E Avaliação da Qualidade 
dos Estudos

Informações sobre as características dos estudos foram extraí-
das de forma independente por dois pesquisadores. A qualidade dos 
estudos foi avaliada através de uma versão modificada do Downs and 
Black checklist e classificada como “pobre” (≤14), “razoável” (15 a 19), 
“boa” (20 a 25) ou “excelente” (26 a 28).

1.3. Análise estatÍstica

Foi conduzida uma metanálise intragrupo (com modelo de 
efeitos randômico) para avaliar os efeitos individuais dos exergames e 
intervenções usuais sobre os níveis de ansiedade. Metanálises entre gru-
pos foram realizadas (com modelos de efeitos randômicos) para com-
parar os efeitos dos exergames vs. intervenção controle sem exercício e 
os efeitos da adição dos exergames aos tratamentos usuais vs. tratamen-
tos usuais sobre os níveis de ansiedade. As metanálises foram realizadas 
conforme as recomendações de Borenstein et al.(2009).
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2. Resultados
2.1. Estudos incluídos

Após a triagem de 1342 documentos encontrados, 17 estudos 
foram incluídos para análise qualitativa (ALVES et al., 2018; COLLA-
DO-MATEO et al., 2017; KLOMPSTRA; JAARSMA; STROM-
BERG, 2014; MAZZOLENI et al., 2014; MELDRUM et al., 2015; RO-
SENBERG et al., 2011; RUIVO et al., 2017; SCHUMACHER et al., 
2018; THOMAS et al., 2017; TSUDA et al., 2016; VIANA et al., 2017; 
VIEIRA et al., 2017; VOON et al., 2016; WAGENER et al., 2012; XU 
et al., 2016; YOHANNAN et al., 2012; YUEN et al., 2011), dois quais 
10 estudos forneceram dados suficientes para a realização da metanálise.

2.2. Características dos participantes e das 
Intervenções

Ao todo, 662 e 390 participantes (14 a 78,7 anos) foram 
incluídos na análise qualitativa e quantitativa, respectivamente. Onze 
estudos avaliaram homens e mulheres e 15 estudos investigaram par-
ticipantes com algum tipo de doença. Dois estudos foram agudos, três 
estudos aplicaram intervenções de curta duração e 11 estudos aplica-
ram intervenções de longa duração (≥4 semanas). Os estudos agudos 
usaram o console XBOX360 Kinect®. Mais da metade dos estudos crôni-
cos (58,8%) usaram apenas o console Wii, duas a sete vezes por semana 
durante 10 a 86 minutos. Oito estudos (47,1%) reportaram informa-
ções sobre a intensidade e/ou controle da intensidade da sessão com 
exergames. Nos estudos crônicos a taxa de abandono das intervenções 
variou de 2,0% a 43,8% dos participantes.

2.3. Avaliação dos Níveis de Ansiedade e da 
Qualidade dos Estudos

Dez dos 17 estudos avaliaram os níveis de ansiedade após o pe-
ríodo de intervenção, porém não reportaram quando exatamento ocorreu a 
avaliação. A Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS-A) foi o método 
mais utilizado (n = 7) para avaliar os níveis de ansiedade dos participantes. 
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Os estudos de intervenção única, ensaios clínicos controlados e randomiza-
dos e ensaios clínicos controlados tiveram qualidade correspondente a 15±1 
(razoável), 19±2 (razoável) e 15±0,7 (razoável), respectivamente.

2.4. Metanálises intragrupo e Entre Grupos

As metanálises intragrupo mostraram que tanto os exerga-
mes (p<0,001) quanto as intervenções usuais (p=0,002) reduziram 
significantivamente os níveis de ansiedade. As metanálises entre gru-
pos não encontraram diferenças significantes entre os exergames vs. 
intervenções controle sem exercício físico (p=0,939) e nem entre as 
intervenções usuais vs. intervenções usuais combinadas com exergames 
(p=0,805) sobre os níveis de ansiedade.

3. Discussão

A presente revisão sistemática e metanálise encontrou redu-
ções significativas nos níveis de ansiedade após a prática de exergames. 
Contudo, essas reduções não foram superiores quando comparadas 
àquelas provenientes de intervenções controle sem exercício físico. 
Ademais, quando combinados com as intervenções usuais, os exerga-
mes não propiciaram maiores reduções nos níveis de ansiedade. Tais 
resultados talvez sejam explicados pela grande heterogeneidade das 
populações investigadas e das intervenções exergames. Além disso, com 
base nos resultados encontrados, não é possível fornecermos recomen-
dações sobre os melhores exergames para reduções dos níveis de ansie-
dade. Portanto, profissionais da saúde precisam ter cuidado ao inter-
pretar e aplicar os resultados encontrados em sua prática profissional.

4. Conclusão

Embora exergames proporcionaram reduções significativas nos 
níveis de ansiedade em diversas populações clínicas, tais reduções não fo-
ram superiores àquelas provenientes de intervenções controle sem exercí-
cio físico. Adicionalmente, os exergames quando combinados às interven-
ções usuais não proporcionaram maiores reduções nos níveis de ansiedade.
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POTÊNCIA DAS TECNOLOGIAS 
GRUPAIS EM SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS EM SAÚDE 
MENTAL
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Orientadora: Elizabeth Esperidião

Introdução

No contexto brasileiro, a terapia de grupo em distintas abor-
dagens é exercida por muitos profissionais, sendo o trabalho com gru-
pos uma das principais ferramentas terapêuticas em diferentes cená-
rios de assistência à saúde, principalmente no campo da saúde mental 
(SOUZA et al., 2004). Esta é uma recomendação oficial, amplamente 
preconizada nas políticas púbicas de saúde (BRASIL, 2015).

Dentre as ofertas de cuidado nos Centros de Atenção Psicos-
social (CAPS), o atendimento em grupo é uma importante estratégia 
para promover sociabilidade, intermediar relações e manejar dificulda-
des relacionais para tratamento de usuários que necessitam de cuida-
dos mentais. Por meio da relação que se constrói entre os membros e 
o coordenador do grupo, os participantes ampliam sua capacidade de 
aprendizagem (GOMES; MARTINS, 2015).

Apesar da potência terapêutica, pesquisa realizada por Nunes 
et al. (2019), revelou que nem todos os profissionais que trabalham nos 
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CAPS na condução de grupos possuem formação ou capacitação para 
exercer essa estratégia de cuidado de forma sistematizada. Diante desse 
cenário, o objetivo deste estudo foi promover processo educativo, na 
perspectiva da educação permanente, junto às equipes multiprofissio-
nais nos CAPS, a partir de evidências da prática dos profissionais. 

Metodologia

Pesquisa descritiva, exploratória do tipo intervenção de abor-
dagem qualitativa que visa aliar uma intervenção educativa ao processo 
investigativo relacionando alicerces teóricos com a prática assistencial. 
Participaram do estudo 30 profissionais de quatro Centros de Atenção 
Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) de um município do cen-
tro-oeste brasileiro. Para obtenção dos dados foram utilizados instru-
mentos autoaplicáveis, rodas de conversa com todos profissionais e as 
anotações em diário de campo. As transcrições dos áudios das rodas 
de conversa e o conteúdo dos instrumentos e diário de campo foram 
submetidos a análise de conteúdo com o auxílio do software ATLAS.ti.

A última etapa da pesquisa constitui uma intervenção edu-
cativa sob os princípios da educação de laboratório proposta por Mos-
covici (2004). Foi oferecida uma oficina de aprendizagem sobre tecno-
logia grupal, norteada pelo Ciclo de Aprendizagem Vivencial (CAV), 
um método problematizador que usa a experiência para o alcance de re-
sultados, o qual consiste num percurso de quatro etapas. Inicia-se com 
a vivência de uma situação-problema, seguida do processo diagnóstico 
do vivenciado com a discussão em grupo, passa por momentos concei-
tuais ancorados na fundamentação teórica e, por fim, as correlações 
com o trabalho e vida em geral. Para este processo foram programadas 
duas turmas com a participação de 6 profissionais na primeira e 13 na 
segunda, tendo ocorrido em setembro de 2019. O detalhamento das 
atividades encontra-se no Quadro 1.
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Resultados e Discussão

As reflexões nas rodas de conversa com os profissionais dos 
CAPS guiaram a categoria de análise Demandas de Educação Perma-
nente em Saúde sobre Grupos que norteou o planejamento da inter-
venção educativa objetivando contemplar questões relativas às tecno-
logias grupais: processo grupal, papéis que os membros assumem no 
grupo, estratégias de suporte emocional e técnicas no manejo grupal.

A oficina de aprendizagem permitiu vivenciar atendimentos 
grupais conduzidos pelos próprios participantes, tendo sido problemati-
zadas todas as etapas do CAV, com ênfase na correlação da prática assisten-
cial dos profissionais nos serviços especializados em saúde mental, ficando 
evidenciada a potência da tecnologia grupal, desde que bem empregada.

A avaliação da intervenção educativa pelas duas turmas dei-
xou claro o impacto da vivência. Surgiram diferentes sentimentos ex-
pressos pelos emojis. O primeiro grupo trouxe expressões de tristeza, 
alegria, de fome, preocupações, emoji com óculos de grau, de olhos ven-
dados e também de agradecimentos.

Sentimento de tristeza e frustração foi citado por três profissionais, 
relatando que esperavam que mais colegas participassem desse momento 
educativo, com representantes de todos os CAPS envolvidos no estudo. Por 
outro lado, a expressão de alegria foi também escolhida para representar o 
contentamento por estarem reunidos com seus pares, em rever e conhecer 
outras pessoas, sentimento de gratidão e reconhecimento da importância 
daquele momento. Houve alusão à diversão, compreendendo que atividades 
divertidas ajudam a fixar mais e melhor conteúdos e experiências.

Expressões com emoji de óculos e pensativo foram relacionadas 
à necessidade de estudo e importância de se analisar criteriosamente a prá-
tica assistencial nos serviços. A escolha do emoji de olhos vendados repre-
sentou como a profissional havia chegado na oficina: sem saber exatamen-
te o que a esperava tendo sido sua curiosidade despertada desde o início da 
vivência deixando-a curiosa e surpresa com a metodologia utilizada.

A expressão de fome foi utilizada para dar sentido a fome de co-
nhecimento. Os participantes afirmaram que foram instigados a participar 
de outros momentos de capacitação para oportunizar a reflexão da rotina 
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do trabalho. Os emojis de beijinhos foram escolhidos para direcionar gra-
tidão pela iniciativa da equipe de pesquisadores na organização desse mo-
mento e por estarem compartilhando suas experiências de forma prazerosa.

Também os integrantes da segunda turma escolheram expres-
sões de personagens sorrindo, pensativos, com a língua de fora, com 
óculos de grau e beijinhos. Os significados foram semelhantes, com o 
reforço de que o emoji pensativo foi atribuído à reflexão de uma profis-
sional que, após vivenciar todo o processo, reconheceu a necessidade 
de aprofundar seus conhecimentos sobre a tecnologia de grupo. Outra 
participante mencionou que as reflexões provocadas na oficina seriam 
levadas para o trabalho. Foi unânime referências de motivação, inquie-
tação e intensa reflexão na temática.

A menção do emoji com língua de fora foi relacionada ao 
aprendizado doce, descontraído, cheio de agradáveis associações a can-
ções, aromas, imagens, sinalizando um momento vivido muito bom e 
gostoso. A expressão com óculos de grau representou que o momento 
vivido foi significativo pelo fato de revelar aos profissionais que existe 
uma práxis, devidamente articulando a teoria e prática.

Os emojis sorrindo foram utilizados para expressar felicidade 
e gratidão pelo espaço, por perceberem que ainda existem pessoas preo-
cupadas com essas questões. Também afirmaram que gostaram da me-
todologia adotada na intervenção educativa e que já estavam pensando 
em reproduzir o conhecimento nos seus serviços. 

Toda a proposta implementada na intervenção educativa 
foi norteada pela Educação de Laboratório, que segundo Moscovici 
(2004), proporciona treinamento e desenvolvimento interpessoal usan-
do os recursos de vivências baseadas nas experiências dos integrantes do 
grupo que é compartilhada no aqui (espaço) e agora (tempo) e se con-
figura como o estágio inicial para a aprendizagem individual e coletiva. 
As transformações pessoais que o CAV pode proporcionar atingem três 
níveis, o cognitivo, o emocional e atitudinal, fundamentais para além da 
tomada de consciência, instigando possíveis novos padrões de conduta.
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Considerações Finais

O processo de investigação que originou este estudo revelou a 
importância da utilização de estratégias vivenciais e problematizadoras 
nas iniciativas científicas, mostrando que essa combinação proporciona 
reflexões e aprendizagens aos envolvidos, sejam pesquisadores ou ato-
res engajados em diversos cenários do cuidado. Na atenção psicossocial 
tem se mostrado uma importante ferramenta na formação e desenvol-
vimento pessoal e profissional, desencadeando o aperfeiçoamento dos 
processos de trabalho e transformação da realidade em que o fenômeno 
do estudo se manifesta.

Ficou também mais evidenciada a potência das tecnologias 
grupais em serviços especializados em saúde mental, especialmente ao 
considerar que são a base da oferta de cuidado nestes cenários, segundo 
as políticas públicas de saúde, ainda que seu uso seja pouco sistematiza-
do e fragilmente embasado nas práticas profissionais.
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1. Introdução

A inatividade física cresceu bastante nas últimas décadas, em 
virtude do desenvolvimento e surgimento de novas tecnologias (Gomes et 
al. 2015). A inatividade física está relacionada à obesidade, hipertensão ar-
terial, diabetes mellitus tipo 2, transtornos de ansiedade e depressão (Wu, 
Wu, and Chu 2015). De particular interesse para o presente estudo, desta-
ca-se que a atividade física pode ser eficaz para redução da ansiedade (Wi-
pfli, Rethorst, and Landers 2008). A ansiedade pode ser definida como 
um estado de preocupação excessiva, sofrimento por antecipação e medo 
(Remes et al. 2016). A ansiedade pode ser classificada de duas formas: an-
siedade-estado e ansiedade-traço. A ansiedade-estado indica sentimentos 
de tensão e apreensão em determinadas situações. Já a ansiedade-traço in-
dica um estado permanente e caracteriza como o indivíduo geralmente se 
sente (WEISSINGER; NATALÍCIO; SPIELBERGER, 2000). Apesar 
dos inúmeros benefícios da prática regular de atividade física, grande parte 
da população permanece fisicamente inativa (Guthold et al. 2018). Diante 



125VII PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2020

S
u

m
á
ri

o

disso, surgiram diversas modalidades alternativas de atividade física, com 
o intuito de diminuir o comportamento sedentário e aumentar a aderên-
cia da população a um programa de atividade física regular (Franklin et 
al. 2018). Dentre essas modalidades, podemos destacar os exergames, que 
são uma nova geração de videogames, que tem como propósito diminuir o 
comportamento sedentário, além de ser uma prática atraente (Pereira et 
al. 2012). Os exergames podem ser definidos como jogos eletrônicos de 
movimento, no qual os jogadores interagem com a tela por meio de ges-
tos corporais, que são captados por um sensor de movimento (Foley and 
Maddison 2010). Os exergames, assim como os videogames tradicionais, 
apresentam diferentes modos de jogo, tais como: modo jogador único 
(singleplayer) e modo múltiplos jogadores (multiplayer). No que tange a 
estes modos de jogo, a literatura tem demostrado que as pessoas se esfor-
çam mais ao jogar os exergames no modo multiplayer, e jogar em dupla 
é considerado mais emocionante (O’Donovan et al. 2012). Pelo menos 
do que é do nosso conhecimento, pouco se sabe sobre os possíveis efeitos 
positivos dos exergames sobre a ansiedade e o divertimento nos modos sin-
gleplayer e multiplayer. Portanto, o objetivo desse trabalho foi comparar a 
influência dos modos singleplayer e multiplayer do exergame Kinect Sports® 
Volleyball no Xbox 360 Kinect® sobre o nível de ansiedade-estado e o diver-
timento de homens jovens supostamente saudáveis.  

2. Material e Métodos
2.1. Participantes

Esse estudo foi realizado no Laboratório de Avaliação do Mo-
vimento Humano, da Faculdade de Educação Física e Dança da Univer-
sidade Federal de Goiás. Adotamos os seguintes critérios de inclusão: ser 
do sexo masculino e ter idade entre 18 e 40 anos. Já os critérios de exclu-
são foram: utilizar medicamentos psicotrópicos e possuir restrições para a 
realização de atividade física (determinada pelo Physical Activity Readiness 
Questionnaire [PAR-Q]). Os participantes receberam informações sobre 
o protocolo experimental e assinaram o termo de consentimento livre e 
esclarecido. Participaram desse estudo 60 indivíduos do sexo masculino.
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 » Tabela 1. Características dos participantes.

Singleplayer 
(n = 30)

Multiplayer 
(n = 30)

p*

Idade (anos) 22,3 [2,5] 21,9 [5,0] 0,900

Massa corporal (kg)
72,45 

[20,75]
77,7 [12,28] 0,412

Estatura (m) 1,77 [0,12] 1,76 [0,09] 0,801

Índice de massa  
corporal (kg/m2)

23,12 [6,42] 25,21 [3,86] 0,390

Dados apresentados em mediana e intervalo interquartil. * valor de p do teste U de Mann-Whitney, pois os dados não apresentaram 

distribuição normal (p <0,05).

2.2. Desenho do estudo

O estudo foi desenvolvido em duas etapas. Na primeira etapa, 
os indivíduos foram submetidos a anamnese, avaliação antropométrica 
e a uma sessão de familiarização com o jogo Kinect Sports® Volleyball no 
Xbox 360 Kinect®, no nível de habilidade “iniciante”. Na segunda etapa, 
os indivíduos completaram uma sessão do exergame no modo singleplayer 
ou contra outro jogador (multiplayer), por aproximadamente 30 minutos, 
no nível de habilidade “amador”. O nível de ansiedade-estado foi avaliado 
antes e após as sessões e o divertimento foi avaliado após as sessões.

2.3. Procedimentos experimentais

A massa corporal foi medida por meio de uma balança eletrô-
nica (Omron HN-289, EUA). A estatura foi avaliada por meio de um 
estadiômetro de parede (marca Caumaq, Brasil). Após determinadas 
essas medidas, foi calculado o índice de massa corporal.

A escala estado do Inventário de Ansiedade Traço-Estado 
(Weissinger, Natalício, and Spielberger 2000) foi utilizada para avaliar a 
ansiedade-estado dos participantes. O divertimento foi avaliado por meio 
da Physical Activity Enjoyment Scale (PACES). Essa escala fornece uma 
pontuação que pode variar de 5 a 35 pontos, sendo que, quanto mais pró-
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ximo de 35 pontos, maior o divertimento e vice-versa (Graves et al. 2010). 
Para análise de dados, foi utilizado o programa estatístico JASP (versão 
0.12.2, Holanda). A normalidade dos dados foi testada pelo teste de Sha-
piro-Wilk. O teste de Mann-Whitney foi utilizado para comparar os níveis 
de ansiedade-estado entre os grupos antes e após as intervenções. O teste 
de Mann-Whitney também foi utilizado para comparar a idade, massa cor-
poral, estatura, índice de massa corporal e divertimento entre os grupos. O 
teste de Wilcoxon foi utilizado para comparar os níveis de ansiedade-esta-
do antes versus após as intervenções. O nível de significância adotado foi 
de 5%. Os dados estão apresentados em mediana e intervalo interquartil.

3. Resultados e Discussão

Os participantes dos grupos singleplayer e multiplayer apresen-
taram níveis similares de ansiedade-estado antes (p = 0,673) e após (p = 
0,085) as intervenções. Tanto o grupo singleplayer (mediana: 35,0 [inter-
valo interquartil: 11,5] versus mediana: 35,5 [intervalo interquartil: 8,0]; 
p = 0,053) quanto o multiplayer (mediana: 34,0 [intervalo interquartil: 
5,6] versus mediana: 33,0 [intervalo interquartil: 7,5]; p = 0,516) não 
apresentaram uma redução significativa do nível de ansiedade-estado 
após as intervenções. Uma possível explicação para a ansiedade-estado 
não ter reduzido pode estar relacionado ao fato de os participantes re-
crutados não possuírem transtornos de ansiedade e, consequentemente, 
apresentavam um escore de ansiedade-estado baixo antes das interven-
ções. Na literatura, tal cenário é descrito como “efeito solo” (Ensari et 
al. 2015)EBSCOHost, Medline, PsycINFO, ERIC, and ScienceDirect 
for RCTs of acute exercise and state anxiety as an outcome. There were 
36 RCTs that met inclusion criteria and yielded data for effect size (ES.

Em relação ao divertimento, o grupo singleplayer (me-
diana: 33 [intervalo interquartil: 6]) e o multiplayer (mediana: 32 
[intervalo interquartil: 5]) apresentaram escores similares. O escore 
máximo da escala PACES é de 35, sendo assim o divertimento do 
grupo singleplayer e multiplayer correspondeu a 88,45% e 88,85% 
da pontuação máxima, respectivamente. O teste U de Mann-Whitney 
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não revelou diferença significativa entre os escores dos grupos (p = 
1,000). O divertimento refere-se a um estado psicológico positivo, e 
está relacionado com um melhor engajamento em programas de AF (Gao, 
Zhang, and Podlog 2014; McDonough et al. 2018)the effect of different 
sport activities on children’s enjoyment remains largely unexplored. This 
study examined whether childrens enjoyment in physical education (PE.

4. Conclusão

Os resultados sugerem que jogar o exergame Kinect Sports® 
Volleyball no modo singleplayer ou multiplayer por aproximadamente 
30 minutos não promoveu redução significativa do nível de ansieda-
de-estado de homens jovens e supostamente saudáveis. No entanto, os 
dois modos de jogo proporcionaram elevados valores de divertimento.
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À guisa de introdução

A despeito das transformações importantes no Brasil do final 
do século XX, referentes às questões de gênero e orientação sexual, não 
é rara a perpetuação da violência contra os grupos sociais que não cor-
respondem às expectativas de comportamentos de gênero (ROHDEN, 
2009). Para além da discriminação baseada em orientação sexual e identi-
dade de gênero, nossa sociedade é pautada em uma estrutura racista deri-
vada do sistema colonial escravocrata e machista, que, por consequência, 
situa a mulher negra em um contexto de extrema desvantagem social.

Grada Kilomba (2019) explica que as condições que colocam 
as mulheres negras em dois processos como o racismo e o sexismo não po-
dem ser entendidas como paralelas, pois há uma tendência de se equiparar 
as opressões. Na medida em que existe uma divisão racial, consequente-
mente, existe a divisão sexual do trabalho. E, não por acaso, sobre a mulher 
negra incide a tríplice discriminação (gênero, raça e classe), colocando-as 
no mais baixo nível de opressão da sociedade. Dessa maneira, a diversidade 
racial no ambiente acadêmico e científico não contrapõe o modelo exis-
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tente em nossa sociedade (SILVA e PINHEIRO, 2019). Nesse aspecto, 
se a contribuição da população negra é silenciada no espaço acadêmico, a 
produção cientifica e tecnológica das mulheres negras é, com maior inten-
sidade, invisibilizada (BENITE et al., 2018).

Os espaços educacionais são importantes na construção so-
cial do sujeito, na medida em que reforçam ou constroem novos signos 
e significados referentes às identidades e sexualidades dos indivíduos. 
Ao reconhecermos tais lugares como singulares e importantes para o 
processo educativo, defendemos que as Organizações não Governa-
mentais (ONGs) também são espaços onde a educação se instaura. Por 
efeito, as ONGs podem ser o espaço e o elo entre o ensino, pesquisa e 
extensão, elementos essenciais para a formação de cidadãs e cidadãos 
que possam atuar, de forma efetiva, na construção da atmosfera social.

Assumidos tais pressupostos, o presente trabalho teve como 
objetivo o planejamento, design e desenvolvimento da Oficina: Vivência 
Intercultural em Produção de Ciência com uma cientista negra contem-
porânea, realizada em um espaço de educação não formal, uma ONG fe-
minista negra.

As tessituras do caminho

Este estudo foi desenvolvido por meio da parceria entre os mem-
bros da comunidade escolar, Colégio Estadual Solon Amaral (CESA), 
localizado na Região Oeste de Goiânia, o Coletivo Negro/a Ciata do 
Laboratório de Pesquisa em Educação Química e Inclusão (LPEQI) e o 
Movimento Negro Feminista – o Grupo de Mulheres Negras Dandara 
no Cerrado, por meio do projeto Investiga Menina! (BASTOS, 2020; 
BENITE et al., 2018; VARGAS et al., 2018; VARGAS, 2018).

Com elementos de pesquisa participante (PP), esta é uma pes-
quisa que se concebe a partir da atividade educativa com investigação e 
ação social (BRANDÃO, 1984). Importa ressaltar que, na pesquisa par-
ticipante, os sujeitos são compreendidos para além do pertencimento da 
comunidade, com vistas a dar poder de fala a esse grupo (DEMO, 2004).
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A investigação foi desenvolvida em 24 de agosto de 2019, no pe-
ríodo da manhã, com duração de 2 horas e 41 minutos, gravada em áudio, 
vídeo e transcrita posteriormente. Os dados totalizam 296 turnos de dis-
curso, agrupados por unidades de significado e analisados segundo a téc-
nica da Análise da Conversação (AC) (MARCUSCHI, 2003). Participa-
ram dessa investigação 32 integrantes da ONG denominadas/os A1-A32.

Desvelando as tramas

Apresentamos aqui, por motivo de espaço, um dos extratos 
produzidos na intervenção pedagógica (IP) na ONG e passamos à aná-
lise dos discursos elaborados durante seu desenvolvimento. Passemos 
para a análise do Extrato 01.

 » Extrato 01 - Discursos sobre inserção da pesquisadora na ONG: sobre gênero e sexualidade

T.02 – PP:Vamos discutir sobre as questões de gênero e sex-
ualidade. Sou professora de Física e trabalho com as questões 
de intersecção de raça, gênero e sexualidade nas ciências. Nesse 
sentido, precisamos conhecer mais em termos de gênero e sexual-
idade, aproveitar para pensar um tempo sobre isso.

T.10 – A6:Eu quero saber um pouco mais da sua história e a 
partir da sua vivência nos temos isso. Eu nunca sonhei em fazer 
uma faculdade. Eu não fui preparada para ela. É um universo que 
muitas pessoas negras não almejam e não sabe nem por onde 
andar. Isso ajuda a compreender o porquê dessa escolha?

T.68 – PP:Eu vejo nos eventos as pessoas que falam umas coisas 
que são bem bacanas [...] E falando sobre gênero, eu vejo muita 
piada homofobica, transfobica, sexista, comentários sexistas. Então 
a gente precisa mudar esse individual. Isso tem que pensar. Você é 
assim por quê? Você ia perguntar, aponta para A12?

T.69 – A12:O que é sexista?

T.70 – PP:Quando a gente pensa em sexo, em termos de homem 
e mulher. Você é uma pessoa do sexo masculino, então você é um 
homem. Você é uma pessoa do sexo feminino, então você é uma 
mulher. Se eu digo mulheres podem fazer uma coisa ou não pode 
fazer determinada coisa só pelo fato dela ser mulher isso é sexismo.

T.75 – PP: Eu, por exemplo, me identifico como uma mulher e as 
pessoas me identificam como uma mulher, eu não tenho problemas 
em relação a isso. Porque eu me identifico como uma mulher? É o 
que é que faz com que eu me identifique com uma mulher?
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T.76 – A13: É que você é mulher. [...] Você é criança, você não 
sabe supostamente você tem que usar rosa porque é mulher, você 
tem que fazer isso porque você é homem. E você vai crescendo 
com isso daí.

T.78 – PQ: Porque eu me percebo mulher, porque tem um con-
trole sobre meu corpo. [...] Eu me sinto mulher quando alguém 
espera que eu saiba lavar uma louça. 

T.79 – A8: Que eu tenho que gostar de limpar a casa, tirar a 
poeira para tudo ficar limpinho.

T.90 – PP: Isso pela gente não se conhecer e pensar. É sempre 
mais fácil a gente falar do outro. 

T.91 – PF3: Mas isso é questão difícil na questão racial quanto 
de gênero. [...] as pessoas não sabiam nem o que era hétero. É 
igual quando você pergunta em relação à cor segundo o IBGE, 
preto, pardo e amarelo.

O Extrato 01 apresenta, inicialmente, a explicação sobre a li-
nha de pesquisa da cientista (PP), turno (T). 02. Durante muito tem-
po, as mulheres não tiveram acesso à educação e, de acordo com Rosa 
e Silva (2015), foi através do magistério que elas puderam acessar o sis-
tema formal de ensino. Apenas por volta da década de 40 que a figura 
feminina começou a se formar em carreiras nas áreas das Exatas.

No mesmo turno, a pesquisadora descreve os temas com os 
quais trabalha. Nesse sentido, os conceitos de raça e etnia, no sentido 
sociológico, são socialmente construídos e marcam a constituição da 
diversidade cultural na sociedade brasileira (MUNANGA, 2004). No 
que diz respeito ao gênero, concordamos com Scott (1995) para afir-
mar que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais. Desse 
modo, a identidade de gênero está relacionada à maneira como o sujeito 
se reconhece e se identifica, a saber, a mulher cis, mulher trans, travesti, 
homem cis, homem trans. A orientação sexual está associada às catego-
rias sociais em que se organizam o desejo sexual (bissexual, homosse-
xual, assexual, pansexual e heterossexual).

Defendemos que, ao pensar no enfrentamento do racismo, 
machismo e a LGBTfobia, não se pode pensar em ações particionadas. 
O discurso de PP apresentado no T.68 relata sobre as piadas que ecoam 
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a lesbofobia, homofobia, bissexualfobia e transfobia da nossa socieda-
de, reflexo de cenários cujo seio se ampara nas convicções do patriarca-
do e machismo. Apesar da presença cotidiana dessas formas de precon-
ceito, os termos de gênero, identidade sexual e orientação sexual ainda 
não são muito compreendidos por grande parte da população, tal como 
demonstra A12 no T.69, haja vista que essa abordagem apresenta uma 
grande invisibilidade e ainda encontra resistente no meio educacional.

Discutir sobre a diversidade sexual, o combate ao preconcei-
to, à desigualdade de gênero, ao sexismo e à LGBTfobia, como faz PP 
nos T. 68, 70 e 75, significa afastar-se das visões naturalizadas social-
mente. De acordo com Megg Rayara Gomes de Oliveira (2017), mes-
mo porque todas essas maneiras de opressão e de normalização de po-
der não podem ser tratadas como semelhantes, mas em seus diferentes 
entrelaçamentos, combinações e intersecções.

Dessa forma, compreender, reconhecer e valorizar outras rea-
lidades é operacionalizar para que, a cada dia, esses sujeitos desconsi-
derados produtores da construção de conhecimento possam estar cada 
vez mais nas matrizes curriculares de ensino e no acesso formal de ensi-
no. Por conseguinte, para Mbembe (2016), essa soberania do estado de 
exceção sobre a politica da morte representa, em suma, no ato de poder 
e na idoneidade de estabelecer quem pode viver e quem deve morrer, 
consequentemente para os sujeitos racializados ou considerados sub-
-humanos, esse dispositivo se caracteriza como umas das principais for-
mas de operação da necropolítica.

A partir do questionamento apresentado no T. 75, apoiamo-
-nos no pensamento da crítica à heterossexualidade compulsória. De ma-
neira similar, Butler (2003) explica o conceito de “mulher” como uma 
categoria que se pretende a-histórica e universal, representativa para to-
das as mulheres, mas que só é construída como tal a partir de processos de 
normalização e abjeção social. Essas características permeiam as relações 
de poder, tal como apresentado no T.78 por PQ. Quando essas relações 
são ocultadas, são internalizadas e se normalizam à medida que estes su-
jeitos crescem na sociedade, tal como aponta A13 no T.76.
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As mulheres sempre foram excluídas do fazer cientifico e as 
mulheres negras ainda mais (BENITE et al., 2018; BASTOS, 2020), 
pois estas são marcadas pela interseccionalidade de raça e gênero (hooks, 
1995). No entanto, apesar da prática de (re)existência das mulheres ne-
gras, não somos capazes de combater os marcadores de gênero da socie-
dade brasileira patriarcal, tais como as cores rosa e azul, como destacado 
por T.76, e os papéis sociais de gênero das mulheres, relatado por T.79.

Podemos observar no turno 91 quando PF3 responde, que 
ainda hoje há uma invisibilidade de tratamento das questões racial, de 
gênero e sexualidade. De fato, no campo dos estudos de gênero, é limi-
tada a produção inter-relacionada às temáticas de gênero e raça (VAR-
GAS, 2018; VARGAS et al.,  2018).

Algumas Considerações

Nossos resultados mostram como as ONGs podem auxiliar 
na formação inicial e continuada das/os professoras/as, além de promo-
verem a divulgação e popularização da ciência. Nesse sentido, o debate 
com a pesquisadora negra, atrelado às questões de gênero e sexualida-
de, mostrou-se como uma alternativa plausível para discutir as questões 
científicas em espaços não formais de ensino. 
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Introdução

Apesar da Constituição Brasileira de 1988 (BRASIL, 1988) 
nos definir como sendo iguais perante a lei, na prática a mesma não é 
válida para todos/as. A comunidade negra brasileira sofre há muito tem-
po com o racismo e a discriminação. Desigualdades raciais econômicas 
e materiais, privilégios e hierarquias sociais foram estabelecidas e arrai-
gadas como construtos sociais, políticos e histórico. Somente após ações 
do movimento negro brasileiro houve a promulgação da Lei 10.639/03 
(BRASIL, 2003) modificada pela Lei 11.645/08 (BRASIL, 2008) que 
torna obrigatório a história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas 
nas escolas públicas e privadas do Ensino Fundamental e Médio.

Por sua vez, a ciência que é ensinada nas escolas brasileiras é 
calcada no modelo hegemonicamente eurocêntrico de homens cis, he-
terossexuais e brancos. Quando pensamos na representatividade da co-
munidade negra brasileira, o que se destaca prioritariamente é a cultura 
popular, que de forma natural está presente no processo de formação 
identitária desse povo. Nesse sentido, construir a identidade negra, de 
acordo com Gomes (2005) é um desafio diário, visto que constantemen-
te negros/as são forçados/as a resistir às ações de branqueamento, pre-
conceito e discriminação que são impostas em todos os planos sociais.
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Planejamos e desenvolvemos uma disciplina de Química Expe-
rimental (QE), que se estrutura nas contribuições dos povos afrodiaspó-
ricos para a ciência e tecnologia, tendo como propósito implementar a 
Lei 10.639/03. Assumidos tais pressupostos, nosso objetivo foi apresen-
tar uma abordagem a respeito da diáspora africana para ensinar os con-
ceitos bioquímicos, realizando assim o deslocamento epistêmico, ou seja, 
a partir da apresentação de conhecimentos de matriz africana, discutir 
os conceitos químicos envolvidos no preparo de pratos afro-brasileiros.

Metodologia

Esta pesquisa apresentou elementos de pesquisa participante 
(PP), que nasce de lugares de pertencimento na sociedade multirracial, 
isto é, trata-se de ações coletivas que visam à melhoria do olhar crítico 
e da formação de professores/as por meio de atividades educativas de 
âmbito social. Por meio da pesquisa participante, utilizamos as práticas 
pedagógicas de caráter afirmativo com o intuito de valorizar os conheci-
mentos e história da comunidade negra brasileira e da diáspora africana.

Foram sujeitos dessa investigação (SI): uma professora for-
madora (PF); uma aluna de doutorado (AD); três alunos de iniciação 
científica (IC 01-03) e 28 alunos/a (A1-A28). Desde o ano de 2017, a 
disciplina de QE vem sendo oferecida (de natureza optativa) a qualquer 
discente da instituição do 2º e 3º anos, possuindo uma carga horária de 
2 h/aula semanal totalizando 32 h/aulas semestrais. Uma Intervenção1 
Pedagógica (IP) foi gravada em áudio e vídeo, perfazendo 1 hora e 30 
minutos, posteriormente transcrita e analisada segundo a técnica da 
Análise da Conversação (AC) (MARCUSCHI, 2003).

1. Abordagem adotada pelo educador, intervindo assim, no 
processo de ensino aprendizagem do sujeito, objetivando 
a compreensão e a correção dos conceitos se necessário.
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Resultados e Discussões

A IP consistia em um roteiro de perguntas, seguido de um 
texto introdutório e por fim, um guia experimental. Foram produzidos 
178 turnos2 (T) de diálogos enumerados sequencialmente e por mo-
tivo de espaço, apresentaremos apenas um fragmento dele. No extrato 
01 é discutido o desenvolvimento da culinária brasileira que teve fortes 
influências da diáspora africana, e a relação dos alimentos consumidos 
pelos/as escravizados/as com os conceitos bioquímicos como a produ-
ção de energia pela degradação dos principais carboidratos.

 » Extrato 01 - Discursos sobre a diáspora africana e a bioquímica.

T.1 – AD: Leiam a primeira pergunta, deem a resposta e 

cada um vai falar, dar a sua opinião. 

T.3 – A1: A gente entendeu que diáspora africana foi um 

fenômeno histórico e social, onde pessoas retiravam pes-

soas de um determinado local, para levar para outro país. 

Então eles retiravam pessoas da África para levar para um 

determinado local para escravizar.

T.17 – A2: Aquela questão de que grande parte era car-

boidrato, né? E a dieta delas era basicamente carboidra-

tos que continham a garantia de uma grande quantidade 

de energia diária. O fubá que é amido de milho é um pou-

co mais difícil de digerir, com isso você tem uma garantia 

de energia a longo prazo. E a questão da rapadura pode 

ser associada à glicose, que ajuda no metabolismo. E é 

por esse motivo que a alimentação é baseada nesse tipo 

de comida. Devido à grande jornada diária de trabalho 

que eles tinham que enfrentar.

2.  Sequências conversacionais das personagens.
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T.31 – A6: Sim, bem o texto primeiro fala da dieta dos es-

cravos que era baseada nos carboidratos, e o texto expli-

ca o que são os carboidratos. Sucintamente são substân-

cias de origem vegetal, tirando o mel, e essas substâncias 

são constituídas de partículas que têm átomos de car-

bonos, elas se agrupam e formam substancias orgânicas. 

E sim a gente consome bastante carboidrato hoje em 

dia. Tanto é que tem carboidrato em quase tudo, enten-

deu? Mas no geral, eles são classificados em três grupos: 

Monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. E 

tem muita, muita comida com carboidrato. 

T.37 – A5: Ela é absorvida a nível celular, agindo com 

Oxigênio nas mitocôndrias, produzindo água e gás car-

bônico e energia em forma de ATP.

T.64 – A2: A segunda questão agora, se nós tivemos essa 

influência da vinda nos negros. Os escravizados pos-

suíam uma grande diversidade cultural, eles vieram de 

diversas partes do Continente Africano e por isso cada 

região trouxe a sua contribuição. Então, por isso, nossa 

dieta alimentar é muito diversificada, você percebe que o 

Nordeste tem certos costumes, o Sul tem outro, o Cen-

tro-Oeste gosta de pequi, não é isso? E assim, cada região 

e a nossa culinária é extremadamente diversificada, e 

isso a gente configura como uma consequência de uma 

migração de vários locais deferentes.

T.85 – A6: Nas frutas.

T.93 – A2: Glicogênio.

T.106 – A4: Músculos e fígado.
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O Extrato 01 apresenta inicialmente a leitura de um roteiro de 
questões previamente elaborado no planejamento conjunto, conforme 
apresentado por AD no T.01 e traz inicialmente indagações sobre o con-
ceito de diáspora. Entendemos por diáspora o deslocamento de povos 
de suas terras de origem a outro lugar. Nesse sentido, é um termo que 
originalmente foi utilizado para caracterizar a dispersão dos povos judeus 
de Israel no século 6 antes da era cristã (a.C.) (MOREIRA, 2016). Desse 
modo, o processo diaspórico pode ser espontâneo na intenção de encon-
trar melhores condições de trabalho e de vida ou um processo forçado em 
condições escravocratas, como foi à diáspora africana.

A diáspora africana foi caracterizada pelo período de grande trá-
fico dos povos africanos, tal como apresentado por A1 no T.03. Ao desem-
barcar nas Américas, passaram a ser reconhecidos apenas pelos seus portos 
de embarque ou por identificação feita pelos traficantes (FUNDAÇÃO 
PALMARES, 2019). Segundo Scarano (1991), a base da alimentação 
dos/as escravizados/as no Brasil ainda no século XVI era a mandioca; e 
para aqueles que trabalhavam nos engenhos, nos períodos de safra eram 
oferecidos subprodutos do açúcar utilizados como fonte de energia, con-
forme explica A2 no T.17. O milho e a mandioca substituíram o, então, 
inhame africano e o milharete bastante utilizados na culinária africana. 

Com a vasta utilização do milho e da mandioca no preparo dos 
pratos nesse período escravocrata, compreendemos que esses alimentos 
foram a principal fonte de energia dos/as escravizados/as, assim como ex-
plicado por A2 no T.17. Esses dois alimentos são exemplos de carboidra-
tos que são as biomoléculas mais abundantes na Terra. Segundo Nelson e 
Cox (2014), os carboidratos são definidos como poli-hidroxialdeídos ou 
poli-hidroxicetonas, ou substâncias que quando hidrolisadas geram esses 
compostos, com fórmula empírica (CH2O)n, podendo conter também 
em sua estrutura nitrogênio, fósforo ou enxofre. Os carboidratos podem 
ser classificados em três grandes classes: monossacarídeos, dissacarídeos e 
polissacarídeos, igualmente explicados por A6 no T.31.
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A glicose e a frutose são os monossacarídeos mais abundantes 
na natureza e possuem a mesma fórmula molecular C6H12O6, e são en-
contrados abundantemente nas frutas, tal como responde A6 no T.85. 
Funcionando como um dos principais combustíveis para o sistema ner-
voso central, a glicose é fundamental para a manutenção dos seres vivos 
(NELSON e COX, 2014). Quando dois ou mais monossacarídeos se 
ligam por meio de ligação O-glicosídica de caráter covalente, é formado 
um dissacarídeo como a sacarose, lactose e maltose. Já os polissacarídeos 
são polímeros de monossacarídeos de alta massa molecular e correspon-
dem à maioria dos carboidratos encontrados na natureza. Essa classe de 
carboidratos exerce diversas funções, tais como: armazenamento de mo-
nossacarídeos para fins de reserva energética, como o glicogênio encon-
trado nos músculos e fígado dos animais (NELSON e COX, 2014), tal 
como aparece nos discursos produzidos por A2 no T.93 e A4 no T.106. 

No caso de carência energética, as unidades de glicose estoca-
das no glicogênio são liberadas e servem de precursores para a produção 
de ATP na glicólise. No ciclo do ácido cítrico, que ocorre no interior da 
mitocôndria, onde a Acetil coenzima A é oxidada a CO2, liberando um 
saldo elevado de energia nas formas de NADH, FADH2 e GTP, estes 
são convertidos a uma grande quantidade de ATP (NELSON e COX, 
2014), conforme nosso resultado produzido por A5 no T.37. 

Ao retomar a fala de A2 no T.64, fica evidenciado o quão mar-
cante é a influência que os/as escravizados/as tiveram na formação não 
só alimentar, mas também cultural brasileira. O retomado histórico nos 
possibilita, em aulas de Química, reconhecer que se hoje o consumo de 
carboidratos, tão importantes na produção de energia, estão presentes 
diariamente nos pratos brasileiros, foi possível, também, devido às for-
mas de subsistências dos/as escravizados/as africanos/as.
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Considerações Finais

Os resultados obtidos mostram que apesar da visão eurocêntrica 
que é ensinada nas Ciências Naturais, tal como na Química, existem ou-
tras abordagens que possibilitam a discussão do conhecimento científico. 
Fazer uma aplicação que contemple a diversidade racial e cultural é um 
papel fundamental para integrar e inserir grupos que ainda são margina-
lizados pela sociedade dentro das ciências. Assim, apresentar os fatos his-
tóricos da formação cultural do Brasil para ensinar química, é possibilitar 
que o sujeito conheça sua própria história e fazer com que ele/a se sinta 
pertencente em áreas de ensino que ainda são consideradas excludentes.
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EDUCAÇÃO FÍSICA E PEDAGOGIA 
HISTÓRICO-CRÍTICA (1996-2019): 

MEDIAÇÕES FUNDAMENTAIS  
PARA PROFESSORES DA  

EDUCAÇÃO BÁSICA

Autor: Leonardo Carlos de Andrade

Orientador: Roberto Pereira Furtado

Introdução

Este trabalho é oriundo de uma primeira fase de investigação 
realizada no mestrado da FEFD/UFG, que consiste em uma pesqui-
sa bibliográfica acerca das produções teóricas da Educação Física (EF) 
brasileira que explicitamente se reivindicam como adeptas à pedagogia 
histórico-crítica, em um recorte temporal de 1996 a 2019. Nesse tex-
to, evidenciamos quem são as principais referências na discussão entre 
pedagogia histórico-crítica e Educação Física no Brasil, a partir de uma 
análise sociométrica.  

Com esta exposição acreditamos contribuir com professores 
que estão no “chão da escola” na identificação de referenciais teóricos 
que potencializem o seu trabalho. Sendo assim, o estudo apresenta bas-
tante relevância àqueles professores de EF que buscam se aproximar da 
pedagogia histórico-crítica, tendo em vista que as atuais condições de 
trabalho docente limitam as possibilidades de destinar tempo para pes-
quisas em base de dados em busca dos estudos científicos mais significa-
tivos de um determinado tema. Ao longo do texto, apontaremos como 
o campo vem se apropriando dessa teoria pedagógica e indicaremos as 
principais referências para aqueles que querem realizar aproximações 
teóricas com esta perspectiva.
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Optamos por esse caminho de exposição, pois segundo Savia-
ni (2013), a pedagogia histórico-crítica é uma teoria criada na prática 
pedagógica e para a prática pedagógica. Portanto, nosso compromisso 
é de ordem epistemológica e social, pois pretendemos contribuir com os 
colegas da Educação Física que trabalham na educação básica, indicando 
caminhos para a apropriação dessa corrente teórica contra hegemônica.

 A pedagogia histórico-crítica é uma teoria pedagógica de ins-
piração marxista, idealizada incialmente por Saviani (2013). Desde sua 
gênese, essa teoria tem como fundamento a superação da dicotomia en-
tre teoria e prática, portanto visa contribuir diretamente com o profes-
sor. Fruto da luta histórica pela igualdade e pela democracia, assumindo 
o compromisso político com a classe trabalhadora, visa a garantia do 
acesso ao conhecimento mais elaborado para seus filhos. 

Metodologia

Segundo Silva e Ensslin (2008), a sociometria é uma técnica uti-
lizada em pesquisas bibliográficas para difundir o conhecimento científi-
co, principalmente com a identificação das produções e redes de parceria 
ou aproximação teórica entre autores e/ou instituições. Portanto, criamos 
redes sociométricas para destacar as relações entre os autores que estudam 
esse tema no Brasil, em um recorte temporal de 1996 a 2019.

Fizemos uma busca em seis fontes disponíveis na internet, uti-
lizando os descritores “educação física” e “histórico-crítica” e “educação 
física” e “histórico-cultural” em um recorte temporal de 1996 a 2019.

Nossas fontes foram: BDTD (Biblioteca Digital de Teses e 
Dissertações), Google Acadêmico, Anais do Conbrace (Congresso 
Brasileiro de Ciências do Esporte), Associação Nacional de Pós-Gra-
duação e Pesquisa em Educação – Anped, Anais do Encontro Nacional 
de Didática e Prática de Ensino – Endipe, Anais dos Congressos da Pe-
dagogia Histórico-Crítica, onde encontramos ao todo 11.317 resulta-
dos (contabilizando tudo que estava presente na busca). Após leitura 
dos títulos, palavras-chave e resumos (quando necessário) extraímos as 
obras que de fato tinham relação com nosso recorte temático, totalizan-
do 125 produções como fonte principal.
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Após a identificação dos 125 trabalhos, repetimos a busca 
com os termo “histórico-crítica”, “histórico-cultural” e “educação físi-
ca” nas referências bibliográficas de cada um destes trabalhos. Ao final 
desta pesquisa, encontramos o total de 163 trabalhos, como fonte pri-
mária. A partir dessa seleção, a pesquisa consistiu em identificar quais 
dessas 163 obras e seus respectivos autores estão mais presentes como 
referências dos demais. No caso das teses e dissertações, identificamos 
os principais orientadores dos trabalhos encontrados.

Discussão e Análise de Dados

Ao analisarmos as referências de todos os trabalhos, identifi-
camos e quantificamos as citações entre os pares, ou seja, quantificamos 
quem cita quem dentro das 163 obras. Assim, chegamos aos autores/
obras que são as principais referências.

Nas citações encontradas nos 163 trabalhos selecionados, 
identificamos que Reis et. al (2013) possui 11 citações, Silva (2013) 
possui 6, Loureiro (1996) e Sampaio (2013) com 5 cada. Portanto es-
sas são as principais referências entre os pares e leitura obrigatória para 
os professores de Educação Física que tem interesse em se apropriar da 
pedagogia histórico-crítica. Porém, existem outras obras que também 
tem destaque como referência e a rede sociométrica nos ajuda a com-
preender esse cenário.
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 » Figura 1: Rede Sociométrica - citação entre pares

Fonte: Andrade e Furtado (2021)

Na Figura 1, destacamos a existência de uma rede central de 
cooperação com 11 citações (vermelho), 1 rede robusta com 6 citações 
(roxo), 3 grandes redes com 5 (azuis), 3 intermediárias com 3 (rosa) e 
7 menores com 2 (alaranjado). As redes consideradas periféricas, com 
1 citação (amarelas) estão em contraste de tamanho dos atores isolados 
(verdes), que não são citados por ninguém. 

Ressaltamos, que os autores principais são: (REIS et al., 2013) 
em vermelho; (SILVA, 2013) em Roxo; (LOUREIRO, 1996), (SAM-
PAIO, 2013) e (NASCIMENTO, 2014) em azul; (LAVOURA, 2013), 
(TAFFAREL, 2016) e (VIOTO FILHO, 2009) em rosa. Estas obras são 
importantes pois trazem subsídios teórico-metodológicos para se pensar 
a Educação Física na escola à luz do referencial histórico-crítico.

Visando enriquecer mais as análises, categorizamos as 163 fon-
tes de acordo com os temas que enfatizaram como objeto de suas res-
pectivas produções, dividindo-os em 20 subtemas. A maior parte das 
produções apresentam estudos que relacionam a pedagogia histórico-crí-
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tica com Manifestações da Cultura Corporal, tais como ginástica, esporte, 
lutas, jogos, entre outras, totalizando 37 trabalhos. Em segundo lugar, 
estão os trabalhos que se debruçaram sobre os Fundamentos da pedagogia 
histórico-Crítica, sendo 24 ao todo. Esse tema diz respeito às tentativas 
de aproximação com os fundamentos da pedagogia histórico-crítica, 
explicitados por Martins (2016) como históricos, pedagógicos psicoló-
gicos e filosóficos. O terceiro tema predominante é Conteúdo e Método 
de Ensino, uma discussão que tem crescido recentemente na pedagogia 
histórico-crítica, com aprofundamento, principalmente, nas questões 
teórico-metodológicas acerca da tríade conteúdo-forma-destinatário. 

Sobre as orientações, destacamos a professora Celi Taffarel, 
hegemonicamente como a principal figura nas orientações de teses e 
dissertações acerca do tema no Brasil, tendo 4 produtos sob sua orien-
tação, sendo 3 teses e 1 dissertação. Seguidamente vemos Vidalcir Orti-
gara com 3 dissertações sob sua orientação.

Considerações Finais

Este estudo identificou as principais referências no tema Edu-
cação Física e pedagogia histórico-crítica no Brasil, entre 1996 e 2019. 
A grande quantidade de obras identificadas a partir de nossos critérios 
demonstra que há preocupação teórica do campo da Educação Física 
com a educação escolar, visando fundamentar a prática pedagógica de 
professores situados no interior da educação básica. 
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INTEGRAÇÃO DAS TIC A ESCOLAS 
DE JATAÍ (GOIÁS)

Autores: Márcia Leão da Silva Pacheco 

Orientadora: Rosemara Perpetua Lopes

Introdução

Trata o presente estudo de uma pesquisa de mestrado, concluí-
da em 2019, que teve como objetivo geral investigar se a resistência ao uso 
das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação exis-
te em escolas estaduais de Goiás, confirmando o apontado pela literatura 
educacional, e que relação mantém com a formação continuada. 

Os objetivos específicos consistiram em: 1) identificar as TIC 
existentes nas unidades escolares, para uso do professor e dos alunos 
na aula, verificando se os professores as conhecem e as utilizam; 2) 
investigar se, para o professor, as TIC contribuem para o ensino e a 
aprendizagem, diagnosticando aspectos ou fatores que dificultam a sua 
integração ao ambiente escolar; 3) averiguar se os professores tiveram 
formação sobre as TIC e em que consistiu; 4) caracterizar a resistência 
ao uso das TIC no ambiente escolar, caso existisse. A resistência inves-
tigada não se confunde com aquela que marca os movimentos sociais e 
o embate ideológico ou político. Na pesquisa que realizamos resistência 
significa o que é “contrário à mudança”.

A resistência ao uso das TIC, há décadas apontada pela lite-
ratura educacional, e a escassez de pesquisas sobre o tema no Estado 
de Goiás justificam este estudo, que adquiriu ainda mais relevância no 
cenário educacional brasileiro reconfigurado pela pandemia e conse-
quente suspensão das aulas presenciais (GOIÁS, 2020). Seus resulta-
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dos colocam em evidência a relação do professor com as tecnologias di-
gitais, profissional para o qual essas tecnologias deixaram de ser opção e 
tornaram-se o único meio possível para a manutenção do seu trabalho. 
O meio mudou, passou do presencial ao virtual, e o professor? Parte de 
sua história com as TIC pode ser verificada nesta pesquisa.

Metodologia

O estudo buscou responder ao seguinte problema: a resistência 
ao uso das TIC na educação está presente em escolas estaduais goianas? 
Que relação mantém com a formação continuada? Qualitativo, abrangeu 
pesquisa de campo. Os dados foram coletados em 21 unidades escolares 
da Coordenadoria Regional de Educação de Jataí (CRE Jataí), Goiás, por 
meio da aplicação de questionário a 307 professores e entrevista semies-
truturada a 42 participantes deste total. Esses dados foram discutidos em 
quatro unidades de análise, denominadas infraestrutura, prática pedagó-
gica, formação de professores e caracterização da resistência, a partir do 
método de análise de conteúdo, de Bardin (2011).

Resultados e discussão

Constatamos que nas instituições de ensino a infraestrutura 
tecnológica era insuficiente e pouco utilizada pelos professores. As es-
colas tinham Datashow, notebook, televisão, lousa digital, tablet e outros 
equipamentos, porém, 59,9% correspondiam a recursos disponíveis e 
40,1% a recursos sucateados, sem condições de uso, sendo limitada a 
quantidade de equipamentos por escola. O uso do celular em sala de 
aula foi apontado por 39 dos 42 entrevistados. Segundo eles, esse uso é 
dificultado e tende a ser inviabilizado pelos fatores: resistência, indisci-
plina, uso indevido e legislação do Estado. A Internet não é apontada 
nos Relatórios de Bens Móveis das escolas, os quais verificamos. Quan-
do mencionada no questionário e na entrevista, o participante se referia 
ao sinal fraco e ao uso limitado. No atual cenário de pandemia, esses 
resultados dão margem a questionar em que medida essa infraestrutura 
contribuiu para a realização das aulas não presenciais previstas na Reso-
lução 02/2020 do Conselho Estadual de Educação.
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No que diz respeito ao uso pedagógico das TIC, entre os pro-
fessores, 83,1% disseram utilizar algum tipo de recurso tecnológico na 
aula, contudo o uso consistia em ter a tecnologia como instrumento 
facilitador da aprendizagem em atividades expositivas, como exibição 
de vídeos e PowerPoint, nas quais o professor mantém o papel de trans-
missor de informação, indício do paradigma instrucionista (PAPERT, 
1992). À luz de Valente (2013), o que faziam era subutilizar as TIC. 
Questionados sobre as dificuldades para usar tecnologias, 38,4% dos 
professores responderam que “mexer estraga”, expressão que evidencia 
como o professor se sente em relação às TIC em seu ambiente de tra-
balho e aponta para as condições de acesso a elas nesse contexto. Po-
rém, durante a pandemia, esse professor foi exortado a ensinar, exclu-
sivamente, por meios digitais. Dado o seu histórico com as TIC, o que 
esperar deste trabalho? O que esperar desse professor que ainda trata a 
tecnologia como ferramenta para exposição e transmissão do conteúdo 
e não vê outro lugar para ela na aula?

Cursos e oficinas de capacitação foram ofertados aos profes-
sores no período de 1998 a 2018, pelo Núcleo de Tecnologia Educa-
cional (NTE). Contudo, 57% dos pesquisados afirmaram não ter par-
ticipando de nenhuma formação, porque ela não se estendeu a todos. 
Tomando-se como referência Coll, Mauri e Onrubia (2010), os cursos 
ofertados podem ser interpretados como “alfabetização digital”, assim 
configurados, não comportam todos os conhecimentos necessários 
para ensinar com tecnologias (CIBOTO; OLIVEIRA, 2017). Rela-
cionando este resultado ao cenário educacional durante a pandemia, 
indaga-se que trabalho um professor com esse perfil teria condições de 
realizar em aulas não presenciais.

Dos 307 professores, 39,7% reconheceram que há resistência 
ao uso das TIC na escola. Para eles, ela é decorrente da falta de for-
mação profissional e de tempo, entre outros fatores, confirmando os 
pressupostos de Huberman (1973), de que a resistência é motivada por 
fatores endógenos e exógenos, entre eles, concepções, sentimentos, in-
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fraestrutura, formação e tempo. Ela emerge do confronto entre a cul-
tura escolar e propostas que pressupõem mudanças. Se a resistência ao 
uso das TIC entre os professores se confirma, o que restará dela após 
a experiência das aulas não presenciais? De que maneira essa resistên-
cia interfere nas aulas não presenciais? Ela permanecerá após o contato 
massivo com as tecnologias? 

Conclusão

A pesquisa sobre integração das TIC na rede pública de edu-
cação básica da região de Jataí mostrou que, em Goiás, ainda há escolas 
com infraestrutura tecnológica escassa ou precária, subutilização das 
tecnologias na aula, formação de professores para o uso pedagógico de 
tecnologias incompatível com a demanda.

As TIC não podem ser tratadas como panacéia, não se deve 
fazer apologia a elas ou supor que sozinhas elas mudem a educação, 
porque é do professor esse trabalho, ele é e será o agente da mudança 
(GRAMSCI, 1991). Contudo, paradoxalmente, na escola mudança 
parece ser uma palavra que gera desconforto. Sendo o professor o agen-
te da mudança, como promovê-la no atual cenário, em benefício dos 
que dela mais necessitam?

A população brasileira sofre os efeitos da Covid-19, para a qual 
até o momento não há vacina. Nessas circunstâncias, o que permitiu man-
ter a educação e evitar que os alunos passassem meses sem estudo foi a tec-
nologia. Este acontecimento reforçou uma necessidade, há algum tempo 
apontada pela comunidade científica: é preciso ter professores preparados 
para ensinar com (e por meio de) tecnologias digitais (LOPES, 2014). 

Esta investigação, que começou com a palavra “resistência”, ter-
minou com outra: “ruptura”. Isto porque nas instituições de ensino en-
traves se colocam entre a comunidade escolar e as TIC, sendo necessário 
e urgente identificá-los e minimizá-los, num movimento de ir e vir entre 
o pedagógico e o político, pois ninguém pode garantir que futuramente 
a educação não dependerá única e exclusivamente das tecnologias para 
existir. Aliás, segundo Nóvoa (2009), para continuar existindo, ela deve 
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reinventar-se, e, por conseguinte, também os seus profissionais. De outro 
modo, o receio de substituição do homem pela máquina, ainda hoje pre-
sente entre os professores, poderá tornar-se realidade. 

Para além do exposto, é preciso reconhecer que a resistência 
não se restringe às TIC, ela envolve questões mais amplas e anteriores às 
tecnologias digitais e móveis e surge diante de toda e qualquer proposta 
de mudança na educação e no ensino.
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POR UMA ESCOLA MAIS JUSTA: A 
CONTRIBUIÇÃO DA EDUCAÇÃO 

FÍSICA PARA OS ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA VISUAL

Autores: Silas Alberto Garcia 
Weverton Ferreira dos Santos

Orientador: Gabriel Carvalho Bungenstab

Introdução

A criação da Educação Física Adaptada (EFA), possibilitou 
que vários esportes fossem adaptados ou criados de acordo com a espe-
cificidade de diversas deficiências, como: o goalball, futebol de cinco, 
basquete para cadeirantes e etc. Apesar desses avanços, ainda há muito 
caminho a ser trilhado para que as pessoas em condição de necessidade 
especiais (PCNE) sejam incluídas nos esportes. 

Mesmo tendo uma expressiva produção acadêmica no âmbi-
to da Educação e da Educação Física (EF) sobre esportes adaptados, não 
existem muitas pesquisas que se preocupam com o ensino inclusivo para 
alunos com deficiência visual (FALKENBACH; LOPES, 2010). É a 
partir desta reflexão que o presente artigo objetiva apresentar uma pro-
posta de unidade didática de ensino do Basquetebol para alunos cegos.
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Metodologia

Buscamos apresentar uma proposta de unidade didática para o 
ensino do basquetebol para alunos cegos. A unidade didática possui oito 
aulas, cada uma delas com a duração de uma hora. Optamos também pelo 
estudo de caso porque, como assevera Trivinos (1987), este tipo de estudo 
possibilita realizar uma análise e uma descrição mais pormenorizada de 
um determinado objeto/fenômeno. No caso da nossa pesquisa, fizemos 
um estudo de caso com um discente cego do curso de licenciatura em EF 
na cidade de Goiânia. Sobre os procedimentos metodológicos, utilizamos 
da observação participante, pois um dos pesquisadores sempre participava 
juntamente com discente observado nesse estudo. 

Construção da Unidade Didática

Além de apresentarmos as propostas de atividades, iremos 
apresentar as adaptações que realizamos para possibilitar um aprendiza-
do melhor para os participantes das aulas. Segundo Melo (2004) a EF 
para alunos com deficiência visual não pode ser igual àquela desenvolvida 
em classes regulares, contudo, a partir da adaptação é possível descobrir 
novas potencialidades e fomentar a ampliação do leque deles. Assim, bus-
ca-se aqui propor atividades que possam ser desenvolvidas com turmas 
que possuem algum aluno deficiente visual, pois objetiva-se mostrar que 
é possível incluí-los nas aulas de Basquetebol da Educação Física escolar.
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Aulas 1 e 2: num primeiro momento, será oferecido o ensi-
no da história e das regras básicas do Basquetebol. Para tal, de maneira 
discursiva, objetiva-se dialogar sobre a história e as regras deste esporte. 
Ademais, é realizada a atividade de aquecimento “pique-pega sobre as 
linhas da quadra de basquetebol”, buscando reforçar as demarcações da 
quadra. Para tornar essa atividade mais inclusiva, todos os alunos da 
turma podem ser divididos em duplas e cada dupla deverá ter um aluno 
com olhos vendados. As linhas da quadra, também podem ser marcadas 
com fitas de diferentes espessuras no intuito de fazer com que o aluno 
sinta as mesmas ao pisar e se situe no espaço.

Atividade de vivência corpo/bola: o aluno terá que conduzir 
(com drible) a bola da linha de fundo da quadra até a linha central. Ao 
chegar lá o aluno terá que jogar a bola para o alto, bater o máximo de 
palmas possíveis e pegar a bola após o seu primeiro quique no chão. O 
aluno cego participante desta pesquisa relatou que esta atividade é um 
pouco complexa, mas que se a bola tivesse um guizo ficaria muito mais 
fácil. A partir disto criamos uma adaptação para facilitar a percepção do 
quique da bola. Colocamos a bola dentro de uma sacola com caroços de 
feijão e o aluno achou que ficou melhor para ouvir o quique da bola no 
chão. Assim, em todas as demais aulas o aluno passou a fazer as ativida-
des com a bola de basquete dentro de uma sacola plástica.

Aulas 3 e 4: trabalho da técnica dos tipos de passes e dribles 
no Basquetebol. Inicialmente, propõem-se atividades para o aprendi-
zado da técnica e depois atividades que proporcionem uma vivência ao 
aluno cego dos passes e dribles em situações de jogo. No que tange aos 
passes, por conta da ausência do campo visual, o professor precisa ini-
cialmente realizar o movimento de forma pausada e pedir para o aluno 
cego sentir a movimentação. Depois, o professor deverá dar a bola para 
o aluno, orientando que, no caso do passe de peito, a bola deve estar na 
altura do peito e que ele deverá realizar extensão horizontal dos braços, 
à frente, ao final da extensão, movimento brusco dos pulsos, impulsio-
nando a bola à frente no sentido de cima para baixo e para os lados.
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Outra atividade para aprimorar o aprendizado do passe será 
um jogo coletivo. Os alunos serão separados em duas equipes. Nesta 
atividade os alunos terão que tentar trocar cinco passes dentro da sua 
equipe para realizar o arremesso (em qualquer tabela). A cada intercep-
tação da equipe adversária a contagem dos passes será reiniciada. Nessa 
atividade, o aluno cego deverá estar acompanhado de algum colega para 
que este possa ajudá-lo a se movimentar na quadra, tanto para ações de-
fensivas, quanto ofensivas. Quando ele receber a bola, os alunos da sua 
equipe serão orientados a baterem palma para facilitar o passe. Quando 
receber a bola próximo à cesta, o professor ficará abaixo da cesta baten-
do um cabo de vassoura no aro para facilitar a percepção da altura e do 
local onde a bola terá que ser arremessada. 

As atividades seguintes serão voltadas para o aprendizado dos 
tipos de dribles3 no Basquetebol. A primeira delas refere-se ao controle 
de drible alto e drible baixo. Os alunos deverão sair da linha de fundo 
da quadra de basquete e irem andando até a linha central da quadra rea-
lizando o drible com a passagem de uma mão para outra e depois voltar. 
Nota-se que é possível que os alunos videntes iniciem a aprendizagem do 
drible olhando para o solo, ou seja, com a cabeça abaixada. Nesse sentido, 
vale a pena variar a atividade pedindo para que todos os alunos tentem 
driblar com os olhos fechados sem campo de visão, tal qual já estará fa-
zendo o aluno deficiente visual. O importante aqui é frisar que estes dri-
bles devem ser ensinados de modo fragmentado para facilitar a execução 
e entendimento do aluno cego, logo, o fundamental é simplificar estes 
movimentos para que possam ser compreendidos e executados.

3. É importante descrever a mecânica do drible: os alunos 
devem estar de cabeça erguida, braços semiflexionados, 
dedos separados e com a bola sempre à frente e ao lado do 
corpo, tentando sempre driblar até a altura da cintura num 
movimento de cima para baixo. 
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Aulas 5 e 6: aprendizado dos fundamentos do arremesso. Le-
vando a mecânica do arremesso em consideração, os alunos praticarão 
o arremesso na linha de lance livre. Toda vez que o aluno cego for ar-
remessar o professor (ou algum colega) deverá ficar debaixo da cesta 
batendo um cabo de rodo ou vassoura no aro. Uma possibilidade sig-
nificativa é, depois de um tempo, o professor pedir para que todos os 
alunos arremessem com os olhos fechados. Na sequência, o objetivo é 
explorar o arremesso em diferentes posições da quadra. Serão demarca-
dos cones em cincos pontos.

Aulas 7 e 8: trabalhar situações do jogo. Nesse sentido, se for-
marão equipes de cinco jogadores. Quando a equipe do aluno cego for 
jogar, o professor deverá acompanhá-lo colocando as mãos em seus om-
bros para orientá-lo sobre qual será sua posição dentro do sistema em que 
estão jogando, para informar sobre onde ele está, onde a bola está e o que 
ele deve fazer naquele momento. Outro ponto importante, tratando-se 
principalmente do jogo em si, são as marcações da quadra. Uma sugestão 
é que o professor passe fitas de diferentes grossuras nas linhas da quadra 
para que o aluno, ao correr, consiga senti-las e perceber em qual espaço da 
quadra ele está. Outro exemplo, para o aluno saber se está ou não dentro 
do garrafão o professor pode colocar uma lona (ou um tecido fino) nesta 
região e o aluno, ao pisar na mesma, se situará na quadra.

Considerações finais

A partir do diálogo estabelecido com o aluno deficiente visual 
que participou das aulas propomos que no ensino do basquetebol o profes-
sor leve em consideração a adaptação e construção dos seguintes materiais: 
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 » Quadro 2 – construção e adaptação de materiais para a aprendizagem do basquetebol

Tipos de materiais Finalidade

Cabo de vassoura

Servir como sinalizador e 

localizador ao produzir som 

no contato com o aro.

Sacola plástica com caroços 

de feijão

Servir como guizo situando 

a bola em relação ao joga-

dor.

Fitas adesivas de diferentes 

espessuras 

Servir como referência 

para o aluno, ao pisar, 

compreender as linhas da 

quadra do basquetebol

Tecido (lona)

Ficar colocada na região do 

garrafão para o aluno sentir 

com os pés. O mesmo pode 

ser feito non círculo central. 

Corda ou barbante
Marcar as linhas laterais e 

linhas de fundo. 
Fonte: construção dos autores

É de suma importância, na execução dessa unidade didática, o 
diálogo com o(s) aluno(s), sobretudo, refletindo diante das atividades 
propostas, suas principais dificuldades, o que facilitaria a execução das 
mesmas e o que poderia ser modificado. Sem dúvida, na esteira de Melo 
(2004), devemos reconhecer que a aprendizagem das mais diversas prá-
ticas esportivas é um direito de todo e qualquer aluno. Nesse ponto, um 
olhar voltado para as novas possibilidades esportivas com deficientes 
visuais na escola pode ampliar nossa visão, nos munindo de ferramentas 
para uma educação mais humana e crítica.
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POTENCIALIDADES DA TRIBUTAÇÃO 
SOBRE A RENDA E O PATRIMÔNIO 

COMO INSTRUMENTO DE JUSTIÇA 
SOCIAL: UMA NOVA OPORTUNIDADE 

PARA O BRASIL

Autor: Jonas Batista de Oliveira

Orientador: Emerson Gervásio de Almeida 

Introdução

Tendo por objeto o bem-estar humano, a partir do equilíbrio 
fiscal, social e econômico do país, o tributo constitui-se como ferramenta 
fundamental para equalizar e harmonizar a relação Estado – cidadão. Não 
se discute a sua existência, mas seus preceitos de justiça social, sua dosagem 
e aplicabilidade. E, diante de um horizonte iminente de reforma tributária, 
que tramita no Congresso Federal, é mister a renovação da discussão da 
matriz tributária brasileira, que tem se pautado em uma tributação indire-
ta e regressiva, com a exação sobre a produção e o consumo, penalizando, 
assim, a porção menos afortunada do povo brasileiro.

Argumentos que justificam a busca por uma nova matriz 
tributária no Brasil surgem de forma empírica e estruturada. Por 
exemplo, a percepção cotidiana do cidadão quando não consegue 
atendimento do Estado em suas necessidades básicas, como saúde 
e educação; ou a constatação da ONU (Organização das Nações 
Unidas), em seu relatório anual – Índice de Desenvolvimento Humano 
Ajustado à Desigualdade (IDHAD), de 2018 – onde o Brasil ocupa 
a posição de número 79, com uma pontuação de 0,759. A Noruega é 
a líder no ranking, com uma pontuação de 0,953 (IDHAD).
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Mesmo diante das adversidades, e na contramão do senso co-
mum, é possível identificar fatores positivos em nosso modelo tribu-
tário que precisam ser ajustados, não para aumentar a carga tributá-
ria brasileira, mas como proposta de substituto direto do modelo atual: 
maior tributação sobre a renda e o patrimônio, e minoração da tributa-
ção sobre a produção e o consumo. O país precisa tributar mais 
em “qualidade”, e não somente em “quantidade”, e, assim, tornar a 
estrutura tributária um agente de crescimento e justiça social, e não 
um fomentador da desigualdade social.

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 
(CF/88) encaminha o entendimento de amparo às condições do con-
tribuinte, frente às demandas do fisco, quando traz em seu art. 145, § 1º, 
que “Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão gra-
duados segundo a capacidade econômica do contribuinte”. A atual matriz 
tributária, regressiva e indireta, que segundo Salvador (2016) ultrapassa 
50% da arrecadação, parece afrontar claramente este texto, e os princípios 
nele contidos: o da isonomia e da capacidade contributiva. Tributos como 
ICMS e IPI, onde ricos e pobres são expostos ao mesmo doseamento tri-
butário, exemplificam esta realidade. Por sua vez, estes mesmos princípios 
apontam para um modelo de tributação com maior incidência sobre a ren-
da e o patrimônio. O respeito aos critérios da progressividade, generalida-
de e universalidade, também corroboram nesta direção.

Metodologia

O método tem por objetivo a busca e o aumento do co-
nhecimento. Para ter eficácia, indica regras e propõe procedimentos 
que mostram os caminhos a serem percorridos pela pesquisa. Para 
Gil (2002. p. 17), a pesquisa é o “procedimento racional e siste-
mático que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas 
que são propostos”. Acompanhando a visão de Karl R. Popper, citado 
por Marconi e Lakatos (2003, p. 94), este estudo caracteriza-se por 
utilizar o método hipotético dedutivo, pois a partir da observação de 
fatos e contextos, levanta uma hipótese como solução provisória (apli-
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cação das potencialidades encontradas nos princípios que regem a 
tributação da renda e do patrimônio, como promotor da justiça social), 
e que será submetida a testes, até que se confirme ou seja falseada, sen-
do substituída por uma nova.

Esta pesquisa assume natureza aplicada, pois tem a motivação 
de ampliar o entendimento e contribuir na solução de um problema 
em nosso meio - Laville e Dionne (1999). Realizado de forma explo-
ratória, esta pesquisa está em linha com o pensamento de Gil (2002) 
quando argumenta que “uma pesquisa sobre problemas práticos pode 
conduzir à descoberta de princípios científicos”.

Com uma abordagem qualitativa, frente a complexidade e 
abrangência do tema, utilizou-se a pesquisa bibliográfica e documental, 
para a obtenção dos dados que apontam e contribuem para a investigação 
proposta. Assim, foram utilizados a legislação constitucional e infraconsti-
tucional, livros, teses, artigos, e publicações oficiais normativas e explicati-
vas, bem como planilhas e estudos estatísticos, extraídos de sites governa-
mentais, tais como os sites da RFB e IBGE, dentre outros.

Resultados e discussão

De forma breve, é mister ter o conceito de justiça social 
como um norte a ser perseguido. Para Leonetti (2002, p. 228) a justi-
ça social, é “a repartição do ônus do todo social, compreendendo por 
óbvio os tributos, é feita segundo critérios prévia e democraticamente 
escolhidos, sempre se respeitando a capacidade de cada um”. Na visão 
deste autor, o conceito se pauta na necessidade de convívio em sociedade 
com regras e condições que proporcionem cada vez mais igualdade, a 
partir das desigualdades existentes.

Na CF/88, em seu art. 3º, III, reza textualmente que é um 
objetivo fundamental da República Federativa do Brasil “erradicar a 
pobreza e reduzir as desigualdades sociais”. Porém, após 31 anos, estes 
objetivos são apenas procrastinados, dando lugar aos mais diferentes 
interesses, e pautas emergenciais, à época de cada gestão. O belo texto 
constitucional parece ter ficado apenas no campo das ideias, assumindo 
o caráter de um eterno projeto.
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A justificativa por mudanças vem por meio de pesquisas ins-
titucionais, como a divulgada pelo IBGE, da PNAD contínua 2018, 
que comprova o aumento da desigualdade da renda em nosso país. 
Segundo a pesquisa, de 2017 para 2018, há um distanciamento, cada 
vez maior e constante, entre as extremidades dos que obtém renda: dos 
10% dos mais pobres, se constatou uma queda de 3,2% em seus ganhos; 
enquanto do outro lado, 1% dos mais ricos, teve aumento de 8,4%.

Outro dado publicado pelo IBGE, que demanda atenção, é a 
verificação de que 10% da população, com os maiores ganhos, detinham 
em 2018 uma massa de 43,1% do montante dos rendimentos; ao passo 
que, na outra ponta, os 10% mais pobres ficaram com apenas 0,8%.

Thomas Piketty (2015), afirma que é sempre mais eficiente re-
fazer a distribuição de riquezas por meio da redistribuição fiscal. Na visão 
de Evilásio Salvador (2016, p. 8), “a tributação é um dos melhores instru-
mentos de erradicação da pobreza e da redução das desigualdades sociais”.

Utilizando dados da RFB, Carga Tributária 2017, pode-se 
confirmar que a tributação sobre a renda representou, nos anos de 2016 
e 2017, 6,46% e 6,23% do PIB, respectivamente. Se agregarmos à renda 
a tributação sobre a propriedade, chegaremos a 7,92% e 7,72% do PIB, 
respectivamente. A partir de dados da OCDE Revenue Statistic 2018 (ano 
base 2016), incorporado ao relatório da RFB, Carga Tributária 2017, 
em alguns dos maiores países capitalistas, e mais desenvolvidos, os tribu-
tos sobre a renda, o lucro e o ganho de capital, representam mais de 10%, 
tais como: Reino Unido (11,9%), Alemanha (12%), EUA (12,15%), Ca-
nadá (15,1%), Finlândia (15,3%), Nova Zelândia (17,8%) e Dinamarca 
(28,7%). Nestes países, conforme dados da OCDE, apresentados por Sal-
vador (2016), 2/3 da arrecadação recaem sobre o patrimônio e a renda, e 
aqui encontramos o novo modelo proposto.

Assim, o Brasil trilha em sentido oposto ao dos países desenvol-
vidos quando nossa maior base tributária está sobre o consumo e a 
produção. Davi (2011, p. 66) afirma que “são considerados regressivos 
na medida em que tem uma relação inversa com o nível de renda do 
contribuinte, prejudicando as pessoas de menor poder aquisitivo”. 
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Tramitam no Congresso Nacional Brasileiro duas Pro-
postas de Emenda à Constituição (PEC), como resposta do Estado 
à enorme desigualdade social que nos envolve: a PEC 45/2019, que 
tramita na Câmara Federal, e a PEC 110/2019, no Senado Federal.  
Uma terceira proposta acaba de ser encaminhada pelo Poder Executi-
vo, em 20 de julho de 2020, todavia, não inova quanto aos pontos aqui 
abordados. As propostas atuais revelam o grau de urgência deste de-
bate, pois mais uma vez o consumo é o “protagonista”, e os princípios 
constitucionais, assim como a tributação sobre a renda e a propriedade, 
são margeados pelo legislador.

Considerações finais

Neste trabalho, seguindo diversos pensadores e exemplos de 
outros países, e a partir da observância, de fato, dos princípios constitu-
cionais da isonomia, da capacidade tributária, e da progressividade, 
a tributação sobre a renda e o patrimônio configura a base mais 
próxima do “ideal” para a construção de um novo modelo tributá-
rio, a fim de buscar condições mais dignas, justas, e socialmente 
eficientes na equalização da problemática das desigualdades fiscal e 
social percebida na realidade brasileira. E, para lograr uma profunda 
alteração em nosso sistema tributário brasileiro, defende-se um maior 
envolvimento da população com o tema “tributo”. Para isso, a oportu-
nidade surge a partir da reforma tributária. Com o agravante da crise 
econômica atual, em decorrência da pandemia do COVID-19, esta 
reforma assume um caráter de maior urgência e relevância.
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A MULHER NEGRA NA NARRATIVA 
AUTOBIOGRÁFICA EM ‘DIÁRIO DE 

BITITA’ DE CAROLINA MARIA DE 
JESUS NA PERSPECTIVA DA CRÍTICA 

LITERÁRIA FEMINISTA

Autora: Carolina Bernardes Pereira

Orientadora: Fernanda Franco Tiraboschi

Introdução

O objetivo deste trabalho é refletir sobre a obra “Diário de 
Bitita” de Carolina Maria de Jesus, no intuito de observar como a auto-
ra utiliza o espaço literário para denunciar a permanência de estigmas 
sociais decorrentes da intersecção de raça, gênero e classe social na cons-
trução da identidade da mulher negra na sociedade de sua época.

Para tanto, recorremos à Crítica Literária na perspectiva do Fe-
minismo Negro como aporte teórico-metodológico para subsidiar nossas 
reflexões. Cavalcante (2017, p. 27) ressalta que “[as] feministas negras e 
pós-coloniais inauguram novas formas de pensar, teorizar, criticar e inves-
tigar a produção literária.”  Assim, nos apoiamos nos estudos de pesquisa-
doras que discutem questões de raça, gênero e classe social como opressões 
que incidem sobre a mulher negra, tais como Akotirene (2019), Collins 
(2017) e hooks1 (1981), bem como autoras que lidam com a imagem da 
mulher negra na sociedade, sobretudo, na literatura, como Cavalcante 
(2017), Evaristo (2005), Gonzalez (1984, 2018) e outras.

1. Gloria Watkins utiliza o pseudônimo bell hooks (com iniciais 
minúsculas) como uma estratégia política. 
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Por questões de restrição de espaço, neste texto, optamos por 
apresentar os pressupostos teóricos em diálogo com as análises sobre a 
obra, em estudo, na seção seguinte. 

O Diário de Bitita: Subalternização e Resistência na 
Autorrepresentação da Mulher Negra

A literatura, em particular a brasileira, é de hegemonia bran-
ca. Mesmo quando se trata do homem negro, a representação está, com 
muita frequência, voltada para posições subalternas. As mulheres ten-
dem a assumir papéis de prostitutas e criadas, restringindo-as aos servi-
ços domésticos (EVARISTO, 2005). Desse modo, Santos (2009, p.49) 
afirma que “[a] produção literária brasileira esteve atrelada por muito 
tempo a ideologias racistas”.

A partir do feminismo negro, a mulher negra decide contar 
a sua própria história e falar por si mesma, no intuito de inserir-se no 
mundo da escrita para desestabilizar hierarquias e estigmas sociais. 
Conceição Evaristo (2005) teoriza a respeito da narrativa e a possibi-
lidade de afirmação da identidade da mulher negra por meio dela, de 
modo a colocá-la no centro da narrativa. Para tanto, a autora cunhou o 
termo ‘escrevivência’ para fazer referência à narrativa de si mesma que 
está atravessada por vozes das mulheres que a antecedem, ou em suas 
próprias palavras “[b]usco a voz, a fala de quem conta, para se misturar 
à minha” (EVARISTO, 2017, p. 11).

Carolina Maria de Jesus, escritora negra, em sua obra inti-
tulada “Diário de Bitita”, relata memórias de sua infância e juventude. 
Trata-se de uma narrativa autobiográfica que conclama a ideia de ‘escre-
vivência’ cunhada por Evaristo (2005), na qual, Carolina expõe sua pró-
pria vivência atravessada por problemas sociais ligados ao cruzamento 
de raça, gênero e classe social. Nessa narrativa, ela conta que vive com 
a mãe e o irmão que precisam driblar a pobreza e a opressão racial para 
garantir a sobrevivência. 

Na obra em estudo, podemos observar questionamentos da 
narradora em relação à supremacia do homem sobre as mulheres, e do 
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rico sobre o pobre, como pode ser evidenciado nesse trecho: “Porque 
só os homens ricos é que podiam dizer ‘Sabe com quem você está falan-
do?’ para mostrar a sua superioridade” ( JESUS, 1986, p. 34). 

Gonzalez (1984) salienta que o racismo naturaliza os estig-
mas sociais em relação à condição do homem e da mulher negra como 
pessoas que devem viver na miséria e sofrer perseguições. Segundo a 
autora, “[a] primeira coisa que a gente percebe, nesse papo de racismo 
é que todo mundo acha que é natural. Que negro tem mais é que viver 
na miséria.” A autora ainda aponta o fato de que as pessoas consideram 
“natural que seja perseguido pela polícia, pois não gosta de trabalho, 
sabe? Se não trabalha, é malandro e se é malandro é ladrão. Logo, tem 
que ser preso, naturalmente” (GONZALEZ, 1984, p. 225-226).

É possível observar que a narradora, no “Diário de Bitita”, 
também denuncia como as opressões de raça e de classe social coloca-
vam a mulher negra em uma situação de vulnerabilidade. Tal fato pode 
ser notado no excerto a seguir: 

Um dia minha mãe estava lavando roupa. Pretendia lavá-la depres-
sa para arranjar dinheiro e comprar comida para nós. Os policiais 
prenderam-na. [...] Quando meu irmão soube que a mamãe estava 
presa começou a chorar. Rodávamos ao redor da cadeia chorando. 
À meia-noite resolveram soltá-la. Ficamos alegres. Ela nos agra-
deceu depois chorou. Eu pensava: “É só às pretas que vão presas” 
( JESUS, 1986, p. 28).

A autora parecia incomodada com a violência que o racismo 
impunha às pessoas negras, porque eram desfavorecidas nos mais diver-
sos contextos sociais. O homem branco, no pódio, desfrutava dos pra-
zeres da vida às custas dos recém libertos, que não sabiam o que de fato 
era essa “tal liberdade”, pois continuavam a mercê da “raça dominante”. 
À título de ilustração, observemos este trecho:

Quando os pretos falavam: “– Nós agora, estamos em liberdade” eu 
pensava: “mas que liberdade é esta se eles têm que correr das auto-
ridades como se fossem culpados de crimes? Então o mundo já foi 
pior para os negros? Então o mundo é negro para o negro, e branco 
para o branco ( JESUS, 1986, p. 56).
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Podemos ainda notar que mesmo criança, ela já reconhecia a 
desvalorização da mulher. A menina chega a pensar que seria melhor ter 
nascido homem para poder desfrutar dos “benefícios” do sexo masculino, 
“[o] homem que trabalha ganha mais dinheiro do que uma mulher e fica 
rico e pode comprar uma casa bonita para morar” ( JESUS, 1986, p. 12).  
Pequenina, Carolina teve a sua própria experiência de ser tratada como 
inferior por ser menina e não menino. Tal fato pode ser observado no 
trecho seguinte: “Oh Bitita, você é tão correta que deveria ter nascido ho-
mem. O homem honesto e correto é sol terrestre” ( JESUS, 1986, p.31). 
Desse modo, é possível perceber indícios da intersecção entre gênero e 
raça como opressões que colocam a mulher numa posição subalternizada 
(AKOTIRENE, 2019; HOOKS, 1981; COLLINS, 2017).

De acordo com Gonzalez (1984), o papel da mucama (escrava 
moça negra), na sociedade escravocrata, não se restringia apenas aos ser-
viços domésticos, mas abrangia o uso do corpo da mulher negra como 
objeto de prazer para o senhor. Gonzalez (1984) ainda afirma que, após 
a abolição da escravidão, a imagem da mucama se desdobrou em duas: a 
mulata e a doméstica. A mulata passa a ser vista como a figura da beleza e 
do desejo. “Quanto à doméstica, ela nada mais é do que a mucama permi-
tida, a da prestação de bens e serviços, ou seja, o burro de carga que car-
rega sua família e a dos outros nas costas” (GONZALEZ, 1984, p. 230). 

Em seu Diário, Bitita, como foi apelidada a escritora, teste-
munha a realidade de muitas mulheres negras como corpos-objetos de 
bens e serviços e até de prazer. Na maioria dos casos, estavam rendidas 
aos trabalhos mais desvalorizados e os filhos, por não terem com quem 
ficar, iam com a mãe para o serviço e eram discriminados impiedosa-
mente. As filhas moças eram frequentemente vítimas de assédio sexual. 
E, desde muito novas, essas meninas, assim como a mãe, tinham os seus 
corpos invadidos e violentados da mesma maneira que as mucamas, 
como podemos notar neste trecho:

Se o filho do patrão espancasse o filho da cozinheira, ela não po-
dia reclamar para não perder o emprego. Mas se a cozinheira tinha 
filha, pobre neguinha! O filho da patroa a utilizaria para o seu no-



180VII PRÊMIO SBPC/GO DE POPULARIZAÇÃO DA CIÊNCIA 2020

S
u

m
á
ri

o

viciado sexual. Meninas que ainda estavam pensando nas bonecas, 
nas cirandas e cirandinhas eram brutalizadas pelos filhos do senhor 
Pereira, Moreira, Oliveira, e outros porqueiras que vieram do além-
-mar ( JESUS, 1986, p.34).

A narradora revela a figura da mulher negra explorada, tanto 
pelo homem, quanto pela patroa rica. Mesmo liberta, ela está condenada 
ao trabalho desumano, obrigada a receber o que achavam que seu traba-
lho valia, ou seja, um preço muito abaixo do justo, o que caracteriza um 
trabalho escravo velado, conforme ilustrado nesse trecho: “Pedi a conta. 
Me deram cinco mil-réis, deveriam me dar oitenta”. ( JESUS, 1986, p.141). 
Outras vezes expulsa do serviço acusada de roubo por ser preta, “Eu só 
ouvia a palavra: ‘Sumiu! Sumiu! Deve ter sido ela.’  Eu estava estendendo 
as roupas quando vi chegarem dois soldados” (JESUS, 1986, p. 143).

A educação formal inacessível às pessoas pobres, que na maior 
parte eram as mulheres negras, também é evidenciada nessa narrativa. 
As escolas eram destinadas aos filhos dos ricos, proporcionando, assim, 
a permanência dessa classe dominante no poder. Nesse sentido, a cor da 
pele determinava os espaços sociais que as pessoas poderiam ocupar. E 
as escolas eram espaços negados aos negros de classe menos favorecida 
(MALDONADO TORRES, 2016). Tal fato pode ser visto neste tre-
cho: “[o] filho do pobre, quando nascia, estava destinado a trabalhar 
na enxada. Os filhos dos ricos eram criados nos colégios internos”. Vale 
dizer que as mulheres negras ocupavam um lugar de maior vulnerabili-
dade, visto que eram impedidas de estudar por conta de sua cor, gêne-
ro e, também, porque estavam relegadas às classes menos favorecidas 
(AKOTIRENE, 2019).

Por fim, podemos dizer que a ‘escrevivência’ de Bitita, permea-
da pelas vivências de opressão racial, sexista e classista, nos fornece uma 
visão situada e nos permite perceber, ao lado da narradora, a indignação 
de ser subalternizada em decorrência de vetores como gênero, raça e clas-
se social, mas também nos mostra a resistência de Bitita frente a essas 
opressões (ARANSIOLA, 2019; EVARISTO, 2005; RAMOS, 2019).
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Considerações Finais

A representação da mulher negra continua sendo associada 
aos estigmas construídos ao longo da história (AKOTIRENE, 2019; 
GONZALEZ, 1984, 2018). A imagem estereotipada a respeito des-
sas mulheres permanece, mesmo que de forma camuflada, na memória 
coletiva, de maneira a perpetuar desigualdades em seus acessos aos dife-
rentes âmbitos sociais. 

Visto isso, enquanto professore(a)s de línguas e de literaturas 
precisamos nos atentar aos textos literários que levamos para nossa sala 
de aula, uma vez que podemos contribuir para reforçar identidades este-
reotipadas de grupos marginalizados socialmente. Por outro lado, é pos-
sível utilizar textos literários para questionar e refletir sobre as opressões 
de raça, gênero e classe social que incidem, principalmente, sobre as mu-
lheres negras (COLLINS, 2017; EVARISTO, 2005). Dessa forma, pre-
tendemos contribuir para fomentar práticas pedagógicas alicerçadas em 
uma educação intercultural e antirracista nas aulas de Língua Portuguesa 
e suas Literaturas, ao oferecer uma discussão a partir de um texto literário, 
que pode ser usado em sala de aula para problematizar marcadores de 
desigualdades sociais como raça, gênero e classe social que se entrelaçam 
e subalternizam a mulher negra na sociedade brasileira.
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COMO UM CONTO DE FADAS: UMA 
RELAÇÃO DIALÓGICA ENTRE O 

CONTO DA CINDERELA E O CINEMA

Autora: Adriane dos Santos Gonçalves

Orientador: Kesley Mariano da Silva 

Culturalmente os contos de fadas (ou contos maravilhosos) 
habitam o imaginário humano há muitos séculos e continuam a encan-
tar não só as crianças, mas também os jovens e adultos. Estes contos 
canônicos, oriundos da oralidade, não só permanecem atravessando os 
tempos, como também se abrem para releituras e recontos, atualizan-
do-se à cultura dos novos tempos. E é sobre esse viés que este artigo ver-
sa: as relações do clássico conto da Cinderela de Charles Perrault com 
suas variantes intertextuais retratadas no cinema hollywoodiano, à luz 
do dialogismo de Mikhail Bakhtin e dos conceitos de intertextualidade 
teorizados por Julia Kristeva e seus desdobramentos como é o caso da 
transtextualidadade, teorizado por Gerard Genette. 

Filmes como Uma Linda Mulher (Pretty Woman, Garry Mar-
shall, 1990), Encontro de Amor (Maid in Manhattan, Wayne Wang, 
2002) e O diabo veste Prada (The devil wears Prada, David Frankel,2006), 
“dialogam” com o conto da Cinderela, podendo ser releituras que atuali-
zam este clássico da literatura, ainda que de forma implícita. Neles se faz 
presente alguns dos elementos mágicos marcantes do conto, como: a fi-
gura do príncipe (par romântico); a fada madrinha (cumplice que oferece 
ajuda); madrasta (figura opositora); as irmãs invejosas (rival); o baile; o 
sapatinho (objeto de ligação ou transformação); e a própria gata borra-
lheira (plebeia/protagonista). Estes elementos mágicos são formados pelo 
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conjunto de acontecimentos, ações e objetos que compõem o enredo lúdi-
co que atraem o leitor/ouvinte. Cada conto possui um elemento principal 
que o singulariza entre as demais (GONÇALVES, 2009).

Parte-se da teoria bakhtiniana sobre dialogia, cuja base é de que 
o discurso nunca é totalmente autônomo, pois ele não é falado por uma 
única voz, mas por muitas vozes, geradoras de muitos textos que se en-
trecruzam no tempo e no espaço (BLIKSTEIN, 2003). Com base nas 
teorias de Bakhtin, a filósofa e crítica literária, Julia Kristeva, cunhou o 
termo “intertextualidade”. Para Kristeva, o discurso literário seria um diá-
logo de várias escrituras e que todo texto é absorção e transformação de 
outros textos. Em síntese, intertextualidade é o processo de construção, 
reprodução ou transformação do sentido, explicito ou implícito. 

A ocorrência intertextual, conforme explica Fiorin (2003), 
dá-se por meio de três formas: por citação, alusão e estilização. Já o críti-
co literário francês e teórico da literatura, Gerard Genette, desenvolveu 
a teoria da transtextualidade, que é o conjunto de relações que podem 
existir entre dois ou mais textos e as divide em cinco categorias, sendo 
elas: intertextualidade, aparatextualidade, metatextualidade, hipertex-
tualidade e arquitextualidade.

O artigo versa sobre as possibilidades de releituras do conto 
da Borralheira no cinema. Vale ressaltar que e literatura é um campo 
fértil e oferece infinitas leituras e releituras de uma mesma obra, ainda 
mais quando esta dialoga com o cinema – outra fábrica da imagina-
ção. A adaptação escolhida é o clássico do Walt Disney, “Cinderella”, 
de 1950; baseado na versão do francês Charles Perrault, publicado em 
seu livro (1697), “Contos da Mãe Gansa”. Betelheim (2002) alega que 
Perrault reduz “Borralheira” a uma fantasia bonitinha sem nenhuma 
implicação e talvez por isso seja a mais apreciada.

De acordo com a análise, foi observado que o longa “Encontro 
de Amor” (Maid in Manhattan), dos três, é o que mais se aproxima da 
narrativa de Cinderela. No longa, a “borralheira” se chama Marisa Ven-
tura, uma camareira de hotel e seu “príncipe”, Christopher Marshall, é 
um politico republicano. O sapatinho de Marisa é o casaco Dolce & 
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Gabanna que ela vestiu de uma cliente do hotel, Carolaine Lane, (irmã 
invejosa) que disputará o amor de Chris. Suas “fadas madrinhas” são o 
mordomo principal do hotel, Lionel Bloch, que autoriza Marisa ir ao 
jantar de gala (o baile) e sua amiga Stephanie que a ajuda se vestir para o 
jantar. A “madrasta” é sua própria mãe, Veronica Ventura, que está sem-
pre criticando e depreciando a filha. Outra figura opositora do romance 
é o Jerry Siegal, o assistente de Chris, por ter interesses políticos.

Em “Uma linda mulher”, Vivian Ward (a borralheira) é uma 
prostituta que se apaixona por Edward Lewis (o príncipe), um empresário 
bem-sucedido. O gerente do hotel representa a “fada madrinha” de Vivian, 
pois ele a ajuda comprar um vestido para o jantar de negócios (o baile) 
com Edward e ainda lhe ensina algumas regras de etiquetas. A figura opo-
sitora (madrasta) do romance é o advogado do Edward, Philip Stuckey. 

Já o enredo de “O diabo veste Prada” (The devil wears Prada), 
à primeira vista, se destoa em comparação aos clichês mencionados, 
mas é só uma impressão. A “borralheira” da história é Andrea (Andy), 
uma jornalista recém-formada e que consegue uma vaga para trabalhar 
como assistente de uma poderosa editora de uma revista de moda, Mi-
randa Priestly (a madrasta). O papel de “irmã invejosa” é da também 
assistente Emily Charlton. A fada madrinha de Andy é o diretor de arte 
da revista, Nigel Kipling, responsável por sua transformação e a vestiu 
para um jantar importante da revista (o baile). O “sapatinho” de Andy 
foram as botas Chanel que ela usou e que despertou a inveja de Emily.

Como observado, nem todos os elementos “mágicos” estão 
presentes no mesmo enredo fílmico, mas também não é obrigatório. O 
telespectador consegue identificar o intertexto presente. O filme “En-
contro de amor” contém a maioria dos elementos mágicos importantes 
da história de Cinderela, com exceção da abóbora que se transforma em 
carruagem.  Já “Uma linda mulher” mantém a premissa do príncipe (em-
presário bem-sucedido) que se apaixona pela plebeia (prostituta), mas 
sem o auxilio do sapatinho de cristal. No terceiro caso, diferentemente 
das histórias citadas, a “recompensa” da borralheira Andy não é se casar 
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com o príncipe e sim conquistar o sucesso profissional. Haja vista que a 
figura do “príncipe” no enredo não é bem delineada, pois as duas propos-
tas de par romântico não foram bem-sucedidas.

Todavia, não se pode afirmar, com propriedade, que estes lon-
gas sejam uma adaptação/versão de Cinderela. Em especial o filme “O 
diabo veste Prada”, por se tratar de uma adaptação do livro homônimo 
da autora Lauren Weisberger (2003). A conjectura é a de que os filmes 
analisados sejam uma “espécie” de versão recreativa de Cinderela. Sob o 
viés bakhtiniano, pode-se perceber o dialogismo presente, que é o cru-
zamento de vozes entre os textos versados e a obra-fonte, ainda que de 
forma implicita. Ao passo que se encaixa na teoria da intertextualidade de 
Kristeva (enraizada no “dialogismo” de Bakhtin), pois todo texto é absor-
ção e transformação de outros textos, podendo ser reconhecido ou não.

Em outras palavras, o caráter deste artigo é meramente suges-
tivo ao propor existir um possível diálogo intersemiótico entre os textos 
abordados. Pois, ainda que os filmes mencionados não sejam uma ver-
são declarada, habitam neles a “aura” do conto da Borralheira. 
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POÉTICAS DE LIBERTAÇÃO  
NAS ARTES VISUAIS: MEMÓRIAS  

DE UMA LAMPARINA

Autora: Lucélia Maciel de Souza

Orientadora: Manoela dos Anjos Afonso Rodrigues

Coorientador: Dalton Oliveira de Paula

Palavras-chave: Arte contemporânea. Memória. Auto-
biogeografia. Racismo. Machismo. 

Introdução

Memórias de uma lamparina é uma pesquisa em artes visuais 
que surge da minha necessidade de fala. Nesta investigação, escolho a 
lamparina como objeto acionador de imagens, histórias e fazeres que 
constituem o que chamo de poéticas de libertação. Esse processo é in-
fluenciado por memórias de infância e de situações cotidianas de opres-
são que são comuns a mim e a muitas outras mulheres. 

Crescer num lar patriarcal é conviver diariamente com o ma-
chismo e, sendo eu uma mulher não branca, nordestina e que vive longe 
do seu Estado natal, sinto na pele com frequência o que é o racismo e a 
xenofobia. Na minha pesquisa artística, pergunto como posso partir de 
memórias autobiográficas para criar lugares de enunciação e, ao mesmo 
tempo, confrontar a hegemonia branca, machista e racista. Por isso, utili-
zo a autobiogeografia (RODRIGUES, 2017) como abordagem metodo-
lógica, pois considero que o lugar onde nasci e os deslocamentos geográ-
ficos que depois vivenciei influenciam profundamente a minha forma de 
lembrar, narrar, criar e produzir conhecimento por meio da arte. 
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Para refletir sobre os episódios de racismo e machismo que já 
vivenciei, convoco o pensamento da artista e teórica Grada Kilomba, 
bem como as Poéticas de Escrevivências da escritora Conceição Eva-
risto. Essas duas personalidades negras me auxiliam na revisitação das 
memórias e me fazem perceber a importância da abordagem autobio-
gráfica à medida que construo a minha pesquisa. Dentre tantos artistas 
visuais que investigo na minha pesquisa, neste texto menciono traba-
lhos artísticos de Priscila Rezende e Eustáquio Neves, pois me ajudam a 
observar a potência do meu próprio trabalho no processo de visibiliza-
ção e ressignificação dessas opressões. 

A memória autobiográfica, a escrita e o fazer artístico

Puxando pelo traço da memória, costumo esbarrar na crian-
ça que cresceu ouvindo calada que falar era um ato de desobediência. 
Ao optar por desenvolver um trabalho artístico que parte das minhas 
vivências, reforço que faço isso não por enxergar apenas o meu próprio 
umbigo, mas sim para enunciar minhas experiências depois de toda 
uma vida de silenciamento. Grada Kilomba reconhece a escrita como 
potência transformadora, “pois aqui eu não sou a “Outra”, mas sim eu 
própria. Não sou o objeto, mas o sujeito. Eu sou quem escreve minha 
própria história, e não quem é descrita. Escrever, portanto, emerge 
como um ato político” (KILOMBA, 2019, grifos da autora, p. 28). 

Apesar dos silêncios, guardo comigo o afeto do convívio diário 
com iaiá e ioiô – meus avós – dos seus hábitos e gestos que muitas ve-
zes se reproduzem involuntariamente no meu corpo. A foto-pintura do 
Biso e da Bisa sempre esteve na parede da sala. É como se eles estivessem 
assuntando tudo, fosse dia ou noite, para me lembrar de que: “Nossos 
passos vêm de longe...Sonhamos para além das cercas. [...] a cada instante 
os nossos antepassados nos vigiam e com eles aprendemos a atravessar os 
caminhos das pedras e das flores” (EVARISTO, 2017, p. 107).
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O racismo e o machismo cotidianos

Para tratar de episódios de machismo e racismo do cotidiano, 
Grada Kilomba (2019) usa o termo “racismo genderizado” para se re-
ferir à opressão que sofremos no dia a dia, tanto por sermos mulheres 
como por sermos negras.  Enquanto a mulher branca luta por direito de 
igualdade de gênero, nós pretas temos que lutar pelo direito de igualda-
de e, além disso, lutar também contra o racismo, que em muitos casos 
é praticado tanto por homens brancos quanto por mulheres brancas.

Na tentativa de comparar o sexismo e o racismo, as feministas bran-
cas esquecem de conceituar dois pontos cruciais. Primeiro, que elas 
são brancas e, portanto, têm privilégios brancos. Esse fator torna 
impossível a comparação de suas experiências às experiências de 
pessoas negras. E, segundo, que as mulheres negras também são 
mulheres e, portanto, também experienciam o sexismo. Uma falha 
irônica. (KILOMBA, 2019, grifos da autora, p. 100).

As opressões diárias são refletidas por diversas formas de 
tratamento, seja por sermos mulheres, pela cor da pele, pelo lugar de 
origem e tantas outras desculpas para legitimar a discriminação. Kilom-
ba destaca que mesmo com todos os impedimentos que o racismo nos 
impõe, “não somos “pessoas desaparecidas”, mas sim “pessoas falantes”, 
sujeitos falantes que estão transformando a teoria. Que mulheres negras 
são afetadas por múltiplas formas de opressão - racismo, sexismo” (KI-
LOMBA, 2019, grifos da autora, p. 108). É assim que sigo desenterran-
do esse cordão, em busca dos meus ancestrais.

Poéticas de libertação

Uma das primeiras lembranças que trago na memória é a es-
curidão da casa de iaiá e ioiô e da aventura que era desbravá-la sob a luz 
da lamparina. O medo era constante, assim como descreve Evaristo nas 
suas escrevivências: “Quando a luz da lamparina era apagada, a escuri-
dão do pequeno cômodo, em que dormíamos, me doía. Ao apagar das 
luzes, minhas irmãs logo adormeciam [...]. E tudo parecia vazio a pedir 
algum gesto de preenchimento” (EVARISTO, 2017, p. 77).
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Outra lembrança que me é muito presente é a dos rabiscos 
que eu fazia nas paredes da casa de farinha. Tais paredes eram de adobe 
com acabamento em argila, areia e cimento. Já os desenhos eram feitos 
com pedaços de carvão encontrados por lá mesmo. Para mim, na in-
fância, o desenho era um refúgio. Enquanto eu desenhava, um mundo 
imaginário emergia. Nesse universo, os problemas não me alcançavam e 
eu era a dona das minhas próprias vontades. 

Hoje, enquanto eu desenho, ouço o ruído do pincel que des-
liza sobre a textura do papel pardo e sou tomada por gestos e movimen-
tos pelos quais transformo essas memórias. Uso esse tipo de papel pela 
semelhança que ele tem com as paredes da casa de farinha. No trabalho 
Memórias (Figura 1), composto por 35 desenhos feitos com nanquim 
sobre papel pardo, retrato lamparinas que aparecem rasgadas, amassa-
das e quebradas. Elas fazem alusão às opressões que nós mulheres ne-
gras sofremos no dia a dia. Todas essas lamparinas são corpos que estão 
lado a lado, cada um com suas especificidades, mas também estão jun-
tas, unidas, constituindo um todo. 
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 » Figura1. Lucélia Maciel, Memórias, 2019. Nanquim sobre papel pardo, 224 x 200 cm. Exposição coletiva No Interior 
da Imagem, Centro Cultural Octo Marques. 

Foto: Paulo Rezende. Fonte: Acervo pessoal.

Nessa busca por ressignificação das memórias, sigo rastros, de-
senhos, histórias e trabalhos de outros artistas (Figura 2). Priscila Rezen-
de, por exemplo, dispõe seu corpo para que o público escreva palavras 
sobre ele. Essas palavras são pejorativas, usadas para se referir às pessoas 
negras. Após este processo de escrita que é violento, o corpo da artista é 
lavado em água corrente como um processo de limpeza e purificação. Já 
o artista Eustáquio Neves, trabalha com memórias que apresentam ques-
tões sociais e de gênero. Em Máscara de Punição, por exemplo, o artista 
sobrepõe uma fotografia de sua própria mãe quando jovem com outra 
imagem: a de uma máscara que era usada para castigar escravizados.
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 » Figura 2: Priscila Rezende, Purificação II, 2014. Performance. (à esquerda). Fonte: http://
priscilarezendeart.com; Eustáquio Neves, Máscara de Punição, 2004. Fotografia analógica ma-
nipulada, dimensões variáveis. (centro e à direita). Fonte: https://www.facebook.com/neves.eustaquio/

Sigo conduzindo a lamparina, buscando iluminar passagens 
e fugir das sombras. Revivo esse passado que ainda é presente e crio 
espaços de agenciamento para refletir criticamente sobre as opressões 
que nos são impostas diariamente. Por meio desta pesquisa em artes 
visuais, constato que além de mim, existem tantas outras negras artistas 
que continuam a compartilhar os mesmos silêncios e aflições, pois ain-
da vivemos numa sociedade racista e machista. 
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