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Resumo: 
O presente trabalho surgiu em uma aula de música, onde diversos vídeos musicais eram 
apresentados para as crianças/alunos das Fases 1, 2 e 3 (aula com integração de turmas) 
do CEMEI Homero Frei, no município de São Carlos SP, onde fora destacado o clipe da 
música: “ZUMBI” de Jorge Benjor, a música e as imagens destacados no vídeo 
chamaram a atenção das crianças e despertaram o interesse em “querer mais”. As frases 
mais ouvidas foram: “Põe de novo tia?”; “De novo professora!” “O Zumbi tia!” “ Eu 
quero ver!” e assim, percebendo o gosto e o interesse dos pequenos que pensou-se na 
criação e desenvolvimento de um livro confeccionado pelas crianças através do 
texto/letra da música. Assim sendo, de forma instintiva, estabelecemos relações entre as 
imagens e o texto que compõem um livro e fez com que as crianças viajassem na 
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história, conhecessem um pouco do Continente Africano e da Lei 10.639/03, da História 
e da Cultura Afro-brasileiras, da História da África, o que, espera-se apontar rotas, 
caminhos e possibilidades de romper com as desigualdades. O sucesso da 
implementação da lei depende da continuação das lutas sociais e coletivas, sendo a sua 
mera aprovação um exemplo de vitória e conquista dos movimentos sociais. 
Palavras chave: Lei 10.639/03, cultura Afro-brasileiras, música/ilustração. 
Introdução: 

Na educação infantil as crianças já começam a conhecer as diferenças e semelhanças 

entre os colegas do grupo, escolhem com quem brincar e se relacionar na escola, tem 

suas preferências por brinquedos, e, no entanto é fundamental que o educador trabalhe 

em sala de aula questões sobre diferença e em especial as relacionadas ao pertencimento 

racial, não só com as crianças, mas com as famílias e comunidade. (CEERT,2011). 

As diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil ressalta : 

Art. 7º Na observância destas Diretrizes, a proposta pedagógica das instituições de 

Educação Infantil deve garantir que elas cumpram plenamente sua função sociopolítica 

e pedagógica: 

V - construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a 

ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento de 

relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, 

linguística e religiosa. (diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil) 

Assim sendo e de acordo com o Plano Nacional de Implementação da Lei n° 

10.639/2003, O papel da educação infantil é significativo para o desenvolvimento 

humano, a formação da personalidade, a construção da inteligência e a aprendizagem. 

Os espaços coletivos educacionais, nos primeiros anos de vida, são espaços 

privilegiados para promover a eliminação de qualquer forma de preconceito, racismo e 

discriminação, fazendo com que as crianças, desde muito pequenas compreendam e se 

envolvam conscientemente em ações que conheçam, reconheçam e valorizem a 

importância dos diferentes grupos étnico raciais para a história e cultura brasileiras. 

(Brasil. MEC, 2003). Nessa perspectiva criou-se a junção de história da África, música 

brasileira, desenho e pintura, resultando em um livro denominado pelas próprias 

crianças por “Zumbizinho. 

[...] precisamos sempre rememorar a história – a de cada um de nós e de todos – 
conhecer a história, estudar a história, desatando a linguagem acorrentada por tão 
diversas mordaças, ameaças, correntes, grilhões. Destaco, ainda, que os profissionais 
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da educação precisam discutir o racismo e os seus próprios preconceitos, temas que, 
com frequência, não têm sido reconhecidos como legitimamente pedagógicos. Encontro 
racismo e preconceito nas coisas da escola? Sim, e muito; e como poderia ser de outro 
modo? [....] acredito que existe o melhor método, uma única melhor maneira de ensinar 
isto ou aquilo; que tem especial apego a escolas de desenvolvimento, a padrões de 
aprendizagem...; que padroniza, que tem nas grades (curriculares) a base de seu 
trabalho: que separa, que se grega, desagrega, valoriza a delação, a desunião, a 
premiação e o castigo (KRAMER, 1995, p. 69). 
Objetivos: 
Divulgar e produzir conhecimentos, bem como atitudes, posturas e valores que 
eduquem cidadãos quanto à pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir 
objetivos comuns que garantam respeito aos direitos legais e valorização de identidade 
cultural brasileira e africana.  
Desenvolvimento/resultados: 
Depois de ouvir a música ZUMBI de Jorge Benjor, as crianças realizaram a ilustração 
do trabalho utilizando tinta guache e giz de cera. Após o trabalho das crianças, o 
material foi encadernado e utilizado para contação de histórias. O trabalho foi aplicado 
no início do mês de agosto de 2019. 
 

Conclusão: 

A importância de incluir a lei 10639/03, conclui-se que seja necessária uma mudança de 

atitudes, de posturas, no qual exige comprometimento dos profissionais da educação, 

requer uma mudança nos discursos, que a teoria vire prática.  

É indispensável à elaboração de um trabalho que promova o respeito mútuo, a 

valorização e o reconhecimento das diferenças, com isso, cabe a nós educadores, 

professores, e demais profissionais da educação, lutar por práticas para que de fato  a 

Lei 10639/03 esteja presente no ambiente escolar, e para que seja promovido o pleno 

desenvolvimento das crianças no que tange as questões raciais. 
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Lei 10639 de 9 de janeiro de 2003. Acesso em  

18.07.2019 

youtube.com/watch?v=qFoOgKONIHY Zumbi – Jorge Benjor 

Anexos: 

Zumbi – Jorge Ben Jor 

Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo 

Aqui onde estão os homens, Há um grande leilão, Dizem que nele há; Uma princesa à 

venda, Que veio junto com seus súditos, Acorrentados em carros de boi 

Eu quero ver, Eu quero ver, Eu quero ver 

Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinda, Mina, Quiloa, Rebolo 

Aqui onde estão os homens, Dum lado cana de açúcar, Do outro lado o cafezal 

Ao centro senhores sentados, Vendo a colheita do algodão tão branco, Sendo colhidos 

por mãos negras 

Eu quero ver, Quando Zumbi chegar, O que vai acontecer, Zumbi é senhor das guerras 

É senhor das demandas 
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Obs. Todas as fotos apresentadas no trabalho têm as devidas 

autorizações dos pais e/ou responsáveis. 
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RESUMO 

  
  Este artigo tem como proposta trazer à luz dos fatos um breve levantamento de dados sobre a 

opinião dos alunos do curso superior que após alguns anos de finalização ou não do ensino médio 

resolveram se aventurar no curso superior, iremos observar para isso a avaliação da reinserção do adulto 

no contexto do ensino superior.Introduzindo uma pequena pesquisa em uma amostra destes alunos e 

observando as bibliografiasdisponíveis pudemos notar que o retorno do adulto no contexto do ensino é 

geralmente impulsionado pela necessidade de aperfeiçoamento e permeada por dificuldades. Assim, o 

objetivo deste estudo é identificar os motivos para a sua reinserção, os desafios encontrados e as 

expectativas.Para a pesquisa o questionário foi disponível eletronicamente por um período de 30 dias, 

tendo assim tempo hábil para que pudesse participar à qualquer momento. Os resultados encontrados, 

mostram que de forma geral temos um público dominante do sexo masculino 71% complementando o 

feminino 29% a média de idade de nossa amostra é de 42 anos, 90% dos entrevistados acessam 

diretamente a internet para suas atividades e os 10% restantes somente o necessário para as atividades 

solicitadas, sendo que não acessa a internet diretamente ou por livre e espontânea, em sua maioria 51% 

dos alunos de nossa amostra estão matriculados cursos de Ciências Humanas, 32% em Ciências 

Biológicas e 17% em Ciências. 83% trabalham e 17% procuram uma recolocação no ambiente de 

trabalho. 22% nos descreveram que tiveram dificuldade na ambientação desta nova realidade. 

 

 

Palavras-chave:Ensino, Reinserção, Curso Superior, pesquisa. 
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1. Introdução  
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Desafio, dedicação e motivação são itens imprescindíveis que compõe a vida e nosso cotidiano, 

seja no que tange trabalho, cuidados com a família ou as tarefas diuturnas realizadas com repetição a às 

vezes até a exaustão, imagine então quando aplicamos isso no quesito busca de conhecimento e 

renovação, ou seja, estudar. Ainda mais quando associado a isso temos o fator peso da idade, as 

responsabilidades de ser um pai de família e a fadiga incansável do dia a dia e suas intempéries. Neste 

artigo, apresentamos uma visão de tudo isso baseado em estudos e também em nossa própria percepção, 

pois afinal de conta fazemos parte deste grupo seleto de pessoas que ao longo de um dia se propõe no 

desafio de buscar em uma nova formação acadêmica aquela motivação, uma nova profissão ou até mesmo 

realização pessoal. 

 

2. Revisão Bibliográfica 

 

Basta um olhar atento sobre o ambiente de ensino superior (universitário e técnico) para observar 

que o corpo discente tem a composição quase homogênea emuma faixa etária dejovens – 20 anos – que 

saíram a pouco tempo do ensino médio. 

A faixa etária de adultos, principalmente acima de 40 anos não é o público foco destes 

ambientes. Isso, porque a formação profissional desse grupo, em grande medida, já ocorreu – seja pela 

inserção no mercado de trabalho logo após o ensino médio, ou pela realização de cursos superior e/ou 

profissional.[ 2 ][ 6 ] 

Este cenário pode passar despercebido devido a preconcepção de que alcançado a vida adulta, o 

indivíduo chegou no ápice de seu desenvolvimento e crescimento. Ou seja, é o momento da estabilidade 

do ciclo de vida, onde há estabilidade financeira e familiar [ 5 ].   

Quando este adulto por qualquer motivo tem a necessidade do preenchimento de uma lacuna em 

seu currículo ou até uma tentativa de respirar novos ares e se reinsere no ambiente de ensino superior 

alguns desafios e motivações aparecem no seu cotidiano educacional.  

O desafio mais perceptível é o processo de aprendizagem do conteúdo. Este desafio não diz 

respeito a capacidade de compreensão e absorção do conteúdo em si, mas nos elementos cotidianos de 

uma vida adulta já estruturada.O tempo disponível para os estudos, criação de hábito de leitura, falta de 

domínio tecnológico no acesso aosmateriais, dificuldade de entrosamento com os demais alunos são 

alguns aspectos que acarretam dificuldades no cotidiano universitário [ 1 ] [ 5 ][ 6 ].  

Segundo Coulon [ 8 ] o cotidiano da vida universitária é constituído por uma rotina de estudos de 

longas horas, com uma dedicação quase que exclusiva. Assim, para alunos que possuem sua rotina 

dividida entre trabalho, família e estudos, a dedicação exclusiva apenas ao estudo se torna penosa e em 

alguns momentos impossível de ser colocada em prática. 

a tendência é que maiores sejam as dificuldades a serem enfrentadas 

no processo de afiliação ao ofício de estudante, pré-requisito central para 

entrar na vida universitária. [ 8 ] 

Por outro lado, o processo de aprendizagem de um indivíduo vai além do contexto escolar de 

transferência de conhecimento. A construção de saberes e, portanto, da aprendizagem também está nas 

interações sociais, no intercâmbio de conhecimento e nas comunicações cotidianas. Ou seja, o seu 
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processo se dá ao longo da vida dos indivíduos[ 1 ].Neste sentido, quanto maior a bagagem 

multidisciplinar, a acumulação de conhecimento formais e informais e a vivênciado indivíduo, maior será 

a sua concentração de conhecimento. 

os conhecimentos informais também aparecem como fator 

facilitador nesse processo de aprendizagem, isso pode ser considerado visto 

que o adulto traz consigo uma história mais longa de experiências, 

conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo. [ 1 ]. 

 

Neste sentido, a construção do conhecimentode um indivíduo será reflexo das diferenças de 

experiências, interesses, motivações, atenção, compreensão e até mesmo dos valores e comportamento. O 

modo como ocorre a construção do conhecimento e a sua captura pode se dar de forma diferente entre 

indivíduos com uma certa discrepância de idade, trazendo diferentes habilidades e dificuldades. Resultado 

este, que decorre tanto do conhecimento já acumulado, como na forma como se dá absorção do conteúdo 

e das relações interpessoais. 

Segundo Oliveira [ 4 ], o processo de aprendizagem para os indivíduos com maior idade é, em 

grande medida, facilitado pelos conhecimentos informais adquiridos das experiências e das considerações 

já vividas, promovendo maior capacidade de reflexão sobre o conhecimento. 

Nesta balança entre a agregação do conhecimento já adquirido informal e formalmente que atua 

como uma base facilitadora da captura do conhecimento.E no outro lado da balança, a rotina de afazeres, 

pouco tempo disponível para estudar, para alimentação do hábito de estudos e das atividades fora de sala 

de aula, que dificultam o andamento do curso e do processo de aprendizagem deste grupo de indivíduos.  

 

3. Objetivo 

 

O objetivo deste trabalho é discorrer sobre as motivações, desafios e expectativas encontrados 

por uma faixa etária específica, na sua reinserção ou não no ensino superior. O artigo será consituido por 

dois parâmetros, ou seja, por meio de revisão bibliográfica em artigos ou livros sobre o assunto e com 

dados levantados por uma pesquisa online através de um formulário disponibilizado aos interessados que 

compõe o quadro discente da UNICEP e possíveis alunos de outras instituições encontrados através das 

redes sociais. 

 

4. Metodologia 

 

O trabalho será realizado mediante uma revisão da bibliográfica sobre o tema “a reinserção de 

adultos maiores de quarenta anos no ensino superior”, e a aplicação de um questionário disponibilizado 

digitalmente para um grupo de indivíduos estudantes maiores de quarenta anos. Sem pretensão de 

apresentação de resultados comparativos e com uso de inferência estatística, mas buscando uma amostra n 

que seja suficientemente grande (em geral, n > 30), mesmo sem conhecermos a distribuição da população 

ou até os intervalos de confiança para a média, nesta forma podermos utilizar com base a distribuição 

normal padrão para que possamos obter uma representatividade.[ 7 ]. Neste formulário levantamos as 
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informações dos entrevistados sobre: Idade, qual o curso que frequenta atualmente, qual a área de 

atuação, se é a sua primeira graduação, se exerce alguma atividade ( trabalho remunerado) atualmente, 

qual o motivo de estar novamente frequentando um ambiente escolar, se encontrou dificuldades na 

adaptação desta nova realidade, e em caso de positividade quais foram estas dificuldades, se por acaso se 

arrepende de ter voltado a estudar, e da mesma forma de positividade na resposta, quais os motivos deste 

possível arrependimento. 

 

5. Resultados. 

Nossos resultados serão baseados em um total de 41 formulários, que foram preenchidos 

eletronicamente por alunos universitários com idade superior a 40 anos que após entendimento da 

importância do estudo aceitaram responder a este formulário com suas informações e anseios sobre estar 

cursando uma graduação, nossa amostra é constituída por 71%de Homens e 29% Mulheres. A média de 

idade é de 42 anos, sendo que o aluno mais velho tem 54 anos, 83% de nossa amostra trabalha atualmente 

e 17% está sem trabalho, não levamos em consideração para analise a questão teórica do que se 

caracteriza por desemprego, somente portanto se o aluno está sem atividade remunerada no momento do 

estudo.  

 Sobre o ensino da graduação 41% de nossa amostra constitui-se de pessoas que estão em sua 

primeira graduação e 59%portanto já cursaram outra graduação. Em termos de representatividade deáreas 

com 51%, ou seja, maioria da amostra é de cursos de Ciências Humanas, 32% de Ciências Biológicas e 

17% de Ciências Exatas, o curso que mais é representado nossa amostra é o curso de Administração 22%, 

conforme figura 01, nela mostramos a distribuição descritiva de todos os cursos que compõe nossa 

amostra. Segundo a figura 02 notamos que 24% estão novamente inseridos no ambiente universitário na 

busca por uma chance melhor de colocação no mercado de trabalho e 22% na busca por uma mudança em 

área de atuação, outros 15% buscam realização pessoal e profissional, enquanto que 12% buscam realizar 

um sonho antigo de cursar uma graduação. 

 Como já mencionado em nosso estudo na pesquisa bibliográfica, a questão da dificuldade na 

reinserção do indivíduo no ambiente universitário, em nossa amostra 22% disseram que encontrado 

dificuldade neste processo, sendo que para 33% estas dificuldades estão relacionadas à tecnologia atual, 

provavelmente fruto da evolução constante da universidade em proporcionar ao aluno atualização de 

conteúdo e também ferramentas atualizadas no ensino. 

 

Figura01. Distribuição dos Tipos de Cursos da amostra. 
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Figura 02. Distribuição dos motivos por estar na graduação. 
 

 
 

Figura 03. Distribuição se encontrou dificuldades na adaptação e quais são estas dificuldades na volta 
para a Universidade. 
 

 
 
 

Figura 04. Distribuição se houve arrependimento em retornar para uma nova graduação e quais são estes 
arrependimentos na volta para uma nova graduação.
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Figura 05.Indicaria esta experiência para um amigo, ou alguém que estivesse em dúvida. 

6. Conclusões 

 

Ao iniciar este estudo não imaginávamos que iriamos realizar um levantamento de dados, porém 

foi tomada esta decisão com o apoio de nosso orientador e agora colhendo os frutos com os dados 

tabulados verificamos a importância de trabalhos como estes que utilizam dados reais e que são realizados 

dentro do ambiente acadêmico e com informações sobre as pessoas que compõe este universo, nota-se 

que a qualificação acadêmica é muito bem vista para estas pessoas e que contribui muito para a evolução 

da sociedade e isso se dá através de muito esforço e dedicação de todas as pessoas envolvidas, sejam elas 

do objeto deste estudo, ou seja, alunos com idade superior a 40 anos ou como tantas outras que não foram 

ouvidas e que estão em faixas etárias diferentes. Todas estas pessoas que no dia a dia exercem o direito de 

se profissionalizar, buscar conteúdo, buscar a luz, através de muito esforço pessoal e dedicação para obter 

melhorias em suas vidas laborais ou pessoais. 

Vale destacar que observamos também queuma quantidade razoável de pessoas de nossa amostra 

se mostrou arrependida desta tomada de decisão(29%), mas com certeza ao final do processo talvez este 

gosto amargo ou arrependimento seja esquecido em troca de muitas alegrias e felicidades pelo obstáculo 

transposto. Esta certeza não esta em achismo ou opinião própria de quem desenvolveu este estudo, mas 

sim em dados desta mesma pesquisa, pois, (93%) da amostra  indicariam para um amigo ou outra pessoa 

qualquer esta experiencia, que deve ser vista como uma conquista pessoal e também comunitária, pois 

neste processo existem muitas pessoas envolvidas, sejam as famílias dos estudantes, bem como todas as 

pessoas que fazem parte do mundo acadêmico, sejam elas: docentes, secretarias pessoal de apoio e 

manutenção que fazem do seu labor diário a construção de uma sociedade melhor e também pessoas 

melhores.  

Logo, a obtenção de dados desta forma e sua divulgação continuada ao ambiente acadêmico é 

essencial também para a manutenção desse ambiente de inovação que, nos dias de hoje, é indispensável 

para o desenvolvimento de nossa sociedade. Em consequência disso podemos também obter a melhoria 

na qualidade do ensino e do ambiente acadêmico. 

 

 

 

 

 

 

SIM
93

NÃO
7
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A LOGISTICA E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS PAGERS 
 

Axl Oliveira 
 

 
RESUMO 
Sabendo que os processos logísticos adotados pelas empresas podem impactar todo o processo de 
distribuição e produção de uma empresa o artigo busca trazer uma proposta de melhoria em um ERP 
próprio dentro de uma empresa e a implementação do sistema de pagers para que o sistema de 
distribuição interno seja reinventado e que volte a atender a demanda sem a necessidade de locomoção de 
clientes dentro das instalações. Ainda visando a melhoria do funcionamento do ERP também trazer uma 
maneira de mudança cultural dentro da empresa para que as necessidades sejam atendidas corretamente. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: ERP, Pagers, logística, comunicação, distribuição 
 
 
 
1 – INTRODUÇÃO 
 
 Dentro de uma empresa de manutenção aeronáutica situada no estado de São Paulo, uma 
mudança no sistema de distribuição de materiais está causando uma perda na produção de suas oficinas 
internas devido a uma falha na logística que até um momento não foi aberta nenhuma discussão sobre o 
assunto e que se mostra prejudicial ao desempenho das atividades pela falta do conhecimento de que uma 
logística desalinhada afeta toda a cadeia de produção que pode ser explicado em [1] 
 

“A logística/CS é um conjunto de atividades funcionais (transporte, controle 
de estoques, etc..) que se repetem inúmeras vezes ao longo do canal pelo qual 
matérias-primas vão sendo convertidas em produtos acabados, aos quais se 
agrega valor ao consumidor” 
(Ballou, p. 29,2006)  

 
A empresa possui dentro de suas instalações oficinas que fazem a manutenção de componentes que fazem 
parte das aeronaves, existem oficinas distintas que trabalham desde o sistema elétrico e estrutural de uma 
aeronave, quanto com a fabricação de capas e tecidos das mesmas. 
No passado sempre que era necessário algum tipo de material as oficinas faziam uma requisição dentro de 
um ERP próprio que iria informar ao armazém da empresa qual era a necessidade da oficinas e de seus 
mecânicos, essas requisições possuem três tipos de prioridades para que o armazém saiba qual requisição 
deve ser atendida primeiro pois existe uma necessidade maior para tal material. Após o material estar 
pronto para entrega um carrinho de distribuição conhecido como MilkRunfazia a coleta desses materiais e 
através de uma rota programada fazia a distribuição dos mesmos em seus devidos destinos, essa rota 
poderia ser alterada para atender as prioridades máximas primeiro, após a entrega das prioridades o 
mesmo deveria retornar a rota padrão e continuar a distribuição das requisições. 
Devido a algumas causalidades com o MilkRun a circulação interna do mesmo foi vetada, fazendo com 
que não exista mais algum sistema de entrega de materiais para as oficinas internas, lembrando que o 
carrinho MilkRun ainda existe porém ele só circula pela área externa da empresa, atendendo apenas os 
hangares. Com essa mudança agora sempre que um mecânico tem a necessidade de algum material o 
próprio deve se deslocar até o armazém para fazer a retirada do material, não possuindo a informação se o 
material está pronto para coleta ou não, podendo até mesmo ter de esperar no armazém para que seu 
material esteja pronto para retirada. Com isso a incidência do aumento de solicitações com prioridade 
máxima tem crescido e causando demandas desnecessárias dentro do sistema de ERP e fazendo com que 
o tempo de produtividade dos mecânicos decaiam por ter de se locomover sempre que for necessário 
algum material. 
[2] Segundo Ching(2010) o controle de estoque e logística pode ser responsável por absorver até 40% de 
todos os custos de uma empresa e também reforça que as empresas não devem temer investir nessas 
temáticas umas vez que o custo beneficio será gritante. 
 
2 – OBJETIVOS 
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Visando otimizar esse processo é proposto a implementação do sistema de Pagers junto com o ERP da 
empresa. Os pagers possuem diversos tamanhos e formatos e existem empresas que produzem Pagers 
para atender uma demanda especifica. A ideia dos pagers é, sempre que uma prioridade máxima for feita 
o mecânico deverá retirar um pager de seu terminal que encontra-se dentro da oficina, colocar o numero 
do mesmo na requisição do material, após retiraro Pagerdo terminal o mecânico pode deixa-lo em sua 
bancada de trabalho. 
Assim que o material estiver separado e pronto para coleta o colaborador do armazém deverá acionar o 
pager do mecânico solicitante informando a ele através de luzes e vibração que seu material está pronto 
para entrega, este processo permite uma comunicação entre o armazém e o mecânico dentro da oficina 
mesmo que seja simples e resumida, lembrando que [3]  
 

“O processo de comunicação ocorre no momento em que o emissor emite uma 
mensagem ao receptor, por intermédio de um meio, através de um canal. O 
receptor decodificará a mensagem que pode chegar até ele com algum ruído 
(bloqueio, filtragem) e, então, a partir daí, produzirá o feedback, a resposta 
àquilo que lhe chegou.” 
 

Para que não exista a necessidade de locomoção dos mecânicos deve ser disponibilizado um colaborados 
que faça a entrega dos materiais nas oficinas solicitantes, como não é permitido o retorno do MilkRun 
deverá ser disponibilizado um carrinho manual para carregar os materiais a serem entregues, esse mesmo 
colaborador deverá possuir um pager com formato diferente, este aparelho deve possuir uma pequena tela 
que informe que existe uma prioridade máxima para ser retirada e entregue e que informe também qual a 
oficina solicitante para que o mesmo possa formular a melhor rota que deve seguir. Fazendo com que os 
mecânicos não precisem sair de suas instalações para retirar o material e que ele tenha visibilidade de 
quando seu material chegará na oficina. 
Como citado anteriormente, existe uma grande quantidade de materiais solicitados como prioridade 
máxima, porém esse sistema está sendo utilizada de maneira errônea, uma vez que os materiais 
solicitados não são utilizados de imediato ou não sendo utilizados no mesmo dia, além de que muitos 
materiais com prioridade máxima são devolvidos ao armazém por serem pedidos errado. Atualmente na 
empresa não existe uma maneira de se medir isso, é medido apenas o tempo que o armazém leva para 
fazer a separação e a entrega do material. Tendo em vista a necessidade de mudanças sabemos também 
que não é necessário apenas mudar um sistema e sim também é necessário uma mudança cultural pelos 
solicitantes de materiais. É sugerido que cada oficina tenha um terminal onde é depositado os materiais de 
prioridade máxima, assim que o material for depositado no terminal um novo temporizador será iniciado, 
esse medirá o tempo de resposta do mecânico em relação ao material solicitado. Possuindo essas 
informações é possível fazer uma reunião mensal com os lideres de cada oficina para apresentar os 
números mensais de materiais em prioridade máxima, e os tempos de separação, entrega e retirada dos 
materiais. Desta forma os lideres podem conscientizar seus colaboradores quando houver mal uso do 
sistema, afinal sempre que uma prioridade surge uma outra requisição deixa de ser separada para que a 
prioridade seja atendida de imediato. 
Processos mais modernizados podem ser a chave para alcançar um grau elevado em relação as ações um 
tanto quando arcaicas adotas no momento dentro da empresa , de acordo com [4] 
 

“A escolha de uma boa estratégia de logística/CS exige o emprego de grande 
parte dos mesmos processos criativos inerentes ao desenvolvimento de uma 
boa estratégia corporativa. Abordagens inovadoras de estratégia de 
logística/CS podem proporcionar vantagens competitivas” 
(Ballou, p. 50,2006)  

 
3 – Metodologia  
Durante o desenvolvimento do projeto foram feitas medições de tempo dentro das instalações para que 
possamos ter um número médio de tempo que leva pra fazer os trajetos possíveis de entrega, uma vez que 
sem o MilkRun existem mais trajetos que podem ser feitos, também foi medido o tempo de separação 
dentro do armazém para materiais mais fáceis e mais complicados de movimentação. Quando apresentado 
aos colaboradores do armazém os mesmos se mostraram muito positivos as novas mudanças pois 
influenciaria diretamente a eles pois, sem uma demanda demasiada de prioridades máxima o trabalho 
poderia ser executado de maneira menos intensa e cansativa .Possuindo essas informações foi apresentado 
primeiramente aos líderes das oficinas uma pequena previa de como seria feito o projeto e dos tempos que 
levaria para entrega em sua maioria foi possível observar a aprovação dos líderes. Após a proposta foi 
apresentadas aos mecânicos que a primeira vista se mostraram resolutos a implementação do sistema pois 
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a coleta de dados poderia ser um infortúnio para aqueles que estão utilizando o sistema erroneamente , 
porém em segunda instância foi possível observar a aceitação do mesmo, uma vez que a movimentação 
seria reduzida para eles. 
 
4 – RESULTADOS 
 
O projeto de trata de uma proposta de implementação para a empresa, ainda não foi aplicado dentro das 
instalações, o mesmo apenas foi apresentados para as áreas que serão afetadas diretamente com as 
mudanças. Tomando como objetivo principal, adaptar o ERP próprio da empresa para implantar o sistema 
de Pagers para que exista uma visibilidade maior entre todas as partes do processo desde o mecânico 
solicitante, o armazém que disponibilizará o material, o entregador que fará a distribuição e novamente o 
mecânico que saberá quando seu material está pronto para coleta. E como segundo objetivo buscar 
conscientizar os mecânicos solicitantes sobre o  uso indevido das prioridades de requisição apresentando 
os números e demonstrando o uso equivoco das requisições pode causar atrasos na separação e entrega de 
materiais. Vale ressaltar [5] 
 

“De acordo com Rebelo (2011) em um estudo feito no mês de dezembro é 
possível notar que os custos logísticos no Brasil estão em altíssimos níveis. 
Comparado aos de países de 1º mundo como os EUA, os custos logísticos do 
Brasil variam entre 10-15% do PIB nacional, o que representa 2 vezes mais 
que os níveis americanos. Isso mostra que o Brasil apesar de estar em um 
crescimento econômico considerável ainda apresenta muitas falhas, tais como 
a falta de investimento em infraestrutura, a falta de uma boa gestão de 
estoques, política de armazenagem ruim e uma política administrativa muito 
burocrática, acarretando assim um aumento nos custos de 20 a 30%.” 

 
5 – CONCLUSÃO 
 
Pode se observar que a falta de inovação pode ser a ruina de diversas empresas, até mesmo grandes 
empresas que se recusaram a adotar novos métodos e mercado podem cair, como o exemplo da Kodak 
como citado em [6] 
 

“Esse foi o pecado capital da Kodak, não entender a velocidade do avanço da 
tecnologia, da Lei de Moore, do crescimento exponencial. Mesmo sendo uma 
empresa inovadora, a Kodak era uma empresa industrial do século XX, com 
pensamento e comportamento do século XX, onde as mudanças de mercado 
eram lentas e dominados por grandes corporações mundiais 
Todas as empresas estão sujeitas ao “efeito Kodak”, a digitalização da 
economia é um caminho sem volta e vai afetar a todos, cada vez mais rápido 
e de forma mais intensa.” 

 

Limitar-se ao mesmo, não visando novos processos e novas ferramentas é o inicio de um “efeito Kodak”, 
mesmo que este seja apenas um dos processos dentro da empresa, o mesmo pode gerar uma bola de neve, 
até tomar proporções que não podem ser recuperadas, uma empresa que possui uma logística falha tende a 
trilhar o caminho da falha. 
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RESUMO 

 

Este trabalho procura apresentar e familiarizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS). 

Através da necessidade eminente no contexto educacional e a transformação dos sistemas 

educacionais em sistemas educacionais inclusivos inicia-se, portanto, uma longa jornada pela garantia de 

pleno acesso às crianças com deficiência à educação infantil, com a efetivação das medidas necessárias à 

consecução da meta de inclusão plena. 

Diante do contexto educativo e desafiador que temos atualmente, onde o ensino é obrigatório dos 

4 aos 17 anos e direito da criança de 0 a 3 anos, torna-se necessário buscar estratégias e metodologias que 

levem a inserção e formas de aprendizagens através de brincadeiras multissensoriais, onde as crianças são 

instigadas a redescobrirem o mundo, assim como, são introduzidas estratégias de desenvolvimento da 

comunicação.  

Sendo assim, objetivou-se trabalhar LIBRAS com as crianças de um Centro Municipal de 

Educação de São Carlos, promovendo assim, o conhecimento e a interação com pessoas que necessitam 

utilizar-se na Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) na sua comunicação. 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: compreender, inclusão, LIBRAS 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

“Penso que o mundo é um acorde imenso de imensas geografias e diferenças. 

Nenhum homem é igual a outro homem. E só por esse mistério a vida já vale a 

pena”.(MURRAY, 1997, p.23) 

 

Considerando a necessidade eminente no contexto educacional e a transformação dos sistemas 

educacionais em sistemas educacionais inclusivos inicia-se, portanto, pela garantia de pleno acesso às 

crianças com deficiência à educação infantil, com a efetivação das medidas necessárias à consecução da 

meta de inclusão plena. 

Para cumprimento necessários das Mudanças na prática pedagógica da educação infantil, os novos 

marcos legais, políticos e pedagógicos da educação infantil, a mudança da e a redefinição da educação 

especial, em consonância com os preceitos da educação inclusiva, constituíram-se nos principais fatores 

que impulsionaram importantes transformações nas práticas pedagógicas. Considerando que a educação 

infantil é a porta de entrada da educação básica, seu desenvolvimento inclusivo tornou-a o alicerce dos 

sistemas de ensino para todas e todo 

Conforme a resolução n° 04/2009   do CNE, as creches e pré-escolas passaram a prever o 

atendimento das especificidades educacionais das crianças com deficiência em seus projeto político-

pedagógicos (PPPs)  , planejando e desenvolvendo as atividades próprias da educação infantil de forma a 

favorecer a interação entre as crianças com e sem deficiência nos diferentes ambientes (berçário, solário, 

parquinho, sala de recreação, refeitório, entre outros), proporcionando a plena participação de todos. De 

acordo com a lei n° 13.005/2014  , a articulação entre as áreas da educação infantil e da educação especial 

é condição indispensável para assegurar o atendimento das especificidades das crianças com deficiência 

na creche e na pré-escola. 

À luz desses preceitos legais, a resolução nº 5/2009  do Conselho nacional de educação (CNE) 

estabeleceu as Diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil (DCNEI), adotando os 

pressupostos da educação inclusiva. Assim, as creches e pré-escolas passaram a se constituir em 

estabelecimentos educacionais, públicos ou privados, destinados à educação das crianças de 0 a 5 anos de 

idade, por meio da implementação de proposta pedagógica elaborada e desenvolvida por professores 

habilitados, superando o modelo assistencialista e fragmentado, divorciado do sistema educacional. 

O artigo 7 da Convenção da ONU sobre os direitos das pessoas com deficiênciaestabeleceu o 

compromisso com a adoção de medidas necessárias para assegurar às crianças com deficiência o pleno 

exercício de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais em igualdade de oportunidade com as 

demais. O documento internacional também resolveu a polêmica da coexistência entre um sistema 

segregado de educação, que se baseia na condição de deficiência, e um sistema comum, que reconhece e 

valoriza a diversidade humana presente na escola, ao explicitar que o direito das pessoas com deficiência 
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à educação somente se efetiva em sistemas educacionais inclusivos, em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino. 

A Língua brasileira de sinais / Libras é usada por cerca de mais de 5 milhões de pessoas no 

Brasil e é a principal forma de comunicação para a maioria das pessoas surdas no país. O Dia nacional da 

Libras, comemorado em 24 de abril, foi instituído em 2002, quando a língua passou a ser reconhecida 

como meio legal de comunicação e expressão por meio da lei nº 10.436.  

Partindo deste princípio observa-se também que a educação infantil é um direito constitucional 

de todas as crianças que vivem no Brasil. A emenda nº 59/2009alterou os incisos I e VII do artigo 208 da 

Constituição, determinando a obrigatoriedade da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. 

Consequentemente, a matrícula tornou-se obrigatória a partir da pré-escola, sendo o acesso à creche um 

direito de todas as crianças de 0 a 3 anos, devendo o poder público ampliar sua oferta gradativamente. 

Portanto diante deste contexto educativo e desafiador, torna-se necessário buscar estratégias e 

metodologias que levem a inserção e formas de aprendizagens através de brincadeiras multissensoriais, as 

crianças são instigadas a redescobrirem o mundo, assim como, são introduzidas estratégias de 

desenvolvimento da comunicação.  

Na perspectiva inclusiva, valoriza-se tanto a comunicação oral, quanto a sinalizada e demais 

formas alternativas de expressão, levando as crianças a compartilharem meios diversificados de interação 

desde a mais tenra idade. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é apresentar e familiarizar a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 

como início de segunda língua para as crianças ouvintes. Tornam-se objetivos também deste projeto, 

promover a curiosidade e o interesse em aprender a Língua de Sinais e conhecimento das crianças e 

possível interação com pessoas que necessitem de comunicação através de LIBRAS,problematizar as 

diferenças, possibilitar crianças ouvintes de se comunicarem com surdos e com seus pares em diversos 

ambientes, desenvolver a expressão corporal, lateralidade, coordenação motora fina, organização espacial 

e percepção visual a partir da aprendizagem da LIBRAS. Além disso, os alunos passarão a compreender e 

respeitar a diversidade linguística, integrar e envolver as experiências das famílias sobre o interesse das 

crianças pelas atividades propostas em relação ao projeto / LIBRA. 

 

3 – METODOLOGIA 

 Este projeto foi proposto a 25 alunos da Fase 6 do Centro Municipal de Educação Infantil Profª. 

Maria Lucia Aparecida Marrara” o qual foi integrado ao conteúdo programático pedagógico anual. 

As atividades propostas através deste projeto se deram de forma lúdica e gradual, possibilitando 

assim a integração com as demais propostas pedagógicas planejadas para o ano letivo. 

Iniciou com sondagem, cujo intuito era a elaboração das propostas de intervenção pedagógica, 

no momento em que estas fossem oportunas, integrando também a proposta do projeto com palestras, 

visitas de membros da Associação de Surdos à escola, visita das crianças à escola Bilíngue Municipal, 
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bem como a presença do fonoaudiólogo para que, juntamente, com a professora fossem realizadas as 

atividades de estimulação junto a comunidade escolar sobre inclusão de surdos. 

Também trabalhou-se a proposta de ampliar o conhecimento e estímulo à capacitação de 

professores, especialistas e demais funcionários da escola, sobre a questão da necessidade de buscar 

mecanismos de comunicação com surdos. 

Houve visitas de especialistas, alunos surdos, exposições de cartazes, pesquisas com os pais e 

familiares sobre a temática e também fomos visitar os alunos bilíngues na Unidade Escolar onde estudam, 

bem como trocas de correspondências, de vídeos e desenhos dos alunos. 

 

4 – RESULTADOS 

 

 Inicialmente ficou evidente a empolgação das crianças sobre a proposta de estar aprendendo algo 

diferente, que possibilitaria a elas, além de novas aprendizagens de entender que somos capazes de nos 

comunicarmos de diferentes formas para sermos compreendidos e compreender. 

Durante o desenvolvimento do projeto abrangeu-se a possibilidade de novas propostas e desafios 

através de interesse das crianças, o que enriqueceu de forma considerável o proposto inicialmente. 

Ao finalizá-lo observa-se o olhar das crianças mais sensíveis das crianças, com o fim de 

brincadeiras desconfortáveis que evidenciavam   diferenças entre elas. 

A percepção do conhecimento através da língua de sinais possibilitou além da proposta em si de 

novas aprendizagens, o enriquecimento do conteúdo pedagógico proposto no planejamento para estes 

alunos 

 A proposta de apresentação de Libras para as crianças ouvintes sensibilizou os pequenos para a 

questão da inclusão, apresentou a eles uma nova forma de comunicarem.  

As crianças aprenderam sinalizar o nome, cores, números, frases curtas e o alfabeto. 

 

5 – CONCLUSÃO 

  

 Neta e Córdula apud Amarilha, Ferreira et al., citam a importância da atividade lúdica na 

Educação Infantil: 

A atividade lúdica, favorece a comunicação da criança com o meio e com ela 

mesma, pois assim ela descobrirá novas formas de se comunicar e, com isso, de 

maneira dinâmica, conseguirá compreender o meio em que está inserida e a si 

própria. 

 Córdula, complementa que: 

O repertório do professor deve ser diversificado, para que possa atuar com toda 

a diversidade de pensamento, cultura, valores e saberes que os educando 

trazem consigo, pois cada criança é um universo particular, com suas 

dificuldades, limitações, possíveis problemas de todas as ordens e 

potencialidades que podem ser exploradas e estimuladas para o seu pleno 

desenvolvimento. 
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 Como conclusão, este projeto levou a entender que a necessidade de incluir pessoas equivale 

admitir a existência de exclusão das mesmas.  

Convive-se com desigualdades, injustiças, preconceitos, discriminações e desrespeito a toda e 

qualquer diferença e em todos os segmentos da sociedade, seja pela crença, religião, cor da pele, condição 

social, intelectual, ora pela opção sexual, diferenças culturais, deficiências e por aí vai. 

Se por um lado testemunhamos ações excludentes, por outro, comunga-se dos ideais de que 

todos têm diretos iguais. 

Tendo em vista o resultado do trabalho que foi desenvolvido, considerando as mudanças já 

mencionadas, apontaram um caminho de possibilidades que enriquecem não só aluno surdo como 

também a todos que o cercam, constata-se que incluíram-se todos. 

Se a inclusão é o resgate à humanização, a escola que flexibiliza, modifica, se prepara, pesquisa, 

reconhece as diferenças e propõe a igualdade a partir de trabalhos diferenciados, certamente oferece 

cidadania. 

Desejo próprio dos que amam e que sabem que educar e proporcionar acessibilidade ultrapassam 

normas e leis. 
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RESUMO 

Este artigo tem como proposta inicial partir de um levantamento de dados piloto na cidade de 

São Carlos-SP, que posteriormente será continuado introduzir na nossa sociedade um novo indicador, que 

não traga como elemento principal apenas o aspecto econômico – tão utilizado na elaboração de 

indicadores sobre qualidade de vida, para considerar o desenvolvimento de uma sociedade mas as 

percepções e avaliações dos indivíduos sobre serviços públicos eos comportamentos práticos morais.Para 

isso, foram realizadasneste mês de outubro de 2019 entrevistas distribuídas aleatoriamente pela cidade 

com um total de 236 pessoas ouvidas sobre alguns temas centrados no objetivo do estudo, sendo destes, 

63% mulheres e 37% homens. O levantamento de dados foi realizado através de uma pesquisa com 

entrevistas pessoais no domicilio do entrevistado, com sua anuência e utilizando de métodos de 

amostragem aleatória estratificada (AAE) que dividiu a cidade de São Carlos – SP em 17 setores ou 

estratos. Posteriormente foi realizado uma amostragem aleatória simples (AAS) para sortear as ruas de 

cada setor utilizando para isso um gerador de números aleatórios e concomitante uma amostragem 

aleatória sistemática (AAS) para obter um intervalo para o sorteio das casas.Com os resultados foi 

possível observar tanto as percepções e avaliações sobre os serviços públicos, mas principalmente, os 

maiores anseios, as violências já sofridas e as boas ações e comportamentos vistos. Com estas 

informações podemos, de modo geral, esboçar a qualidade de vida dos indivíduos e propor a criação de 

um indicador capaz de mensurá-la.  
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 A multidimensionalidade é um dos componentes presentes em muitas pesquisas sobre a 

sociedade, isso se dá por sua heterogeneidade. Ou seja, a sociedade é composta por indivíduos de 

diferentes credos, classes sociais, raças, ideologias, dentre outros inúmeros aspectos que podem 

caracterizar um indivíduo e um grupo de indivíduos em uma sociedade [1].  

Neste artigo, apresentamosuma proposta de inovação na avaliação da percepção das diferentes 

composições das classes sociais com uma pesquisa que por sua vez terá coleta de dados, 

impulsionamento, análise, constituição e condução da sociedade.Será criado um protótipo, com um novo 

sistema de condução da sociedade brasileira baseado no FIB (Felicidade Interna Bruta)[15] do Butão que 

foi criado pelo Rei Jigme Wngchuck, em 1972[13]. 

O FIB é um indicador que identifica e mensura o padrão de vida digna e as carências que os 

cidadãos do Butão possuem. Por meio deste conhecimento são realizadas políticas públicas, tornando 

possível que as necessidades e as concepções de vida dos cidadãos fossem colocadas em primeiro lugar. 

O desenvolvimento neste caso não é apenas econômico, mas principalmente social[2]. 

Atualmente a constituição dos principais indicadores sociais se dá porPIB (Produto Interno 

Bruto) – desenvolvido pelo economista Simon Kuznets – e IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) – 

criado pela PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) em 1990, a partir dos 

trabalhos de Mahbub Ul Haq e Amartya Sem – que são baseados consecutivamente em resultados 

restritamente econômicos de riquezas, atividades produtivas e informações basicamente quantitativas para 

analisar uma sociedade[12] [6][7].  

No caso deste trabalho o VIB (Valor Interno Bruto) tem como princípio dar voz a própria 

população, assim como no FIB, e trazer as concepções e demandas da sociedade pela própria 

sociedade.[8] 

Desta forma, o objetivo deste trabalho é a criação de um modelo baseado em um novo indicador 

que tenha como observação aspectos dos valores morais que serão descritos pela própria população 

inserindo assim um contexto onde levara a autorreflexão. Utilizando para isso multi métodos para o 

levantamento e analises dos dados obtidos. 

 

2. Desenvolvimento 

 

O FIB é um modelo de desenvolvimento da sociedade, no caso a butanesa, em que a Felicidade 

substitui os aspectos econômicos utilizados pelos indicadores até então existente. O desenvolvimento 

social dos países ocidentais, como no caso do Brasil é mensurado através de dois indicadores.O PIB 

(Produto Interno Bruto) que representa a soma, em valores monetários, de todos os bens e serviços finais, 

isto é, tem como objetivo principal mensurar a atividade econômica de uma região. 

O IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) que é uma medida comparativa usada para 

classificar os países pelo seu grau de "desenvolvimento humano" por meio de informações como taxa de 

alfabetização, matrícula, longevidade e renda. Ou seja, é um indicador que avalia a qualidade de vida e o 

desenvolvimento econômico de uma população a partir de informações estritamente quantitativas.  

 Sabendo que a qualidade de vida e o desenvolvimento econômico de uma sociedade estava 

pautado por estes dois pilares (PIB/IDH) o governo do Butão entendeu que, apesar de destes indicadores 
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econômicos avaliarem o grau de satisfação da vida, e a qualidade da vida em sociedade, esses indicadores 

não serviriam para analisar o desenvolvimento da sua sociedade. Diante disso, foi criado em 1972 o FIB, 

um indicador que leva em consideração além dos aspectos econômicos, os aspectos ambientais, culturais, 

psicológicos, espirituais, dentre outros que são inerentes a uma sociedade e na percepção de seus cidadãos 

sobre qualidade de vida e felicidade[10].  

 Por ser um modelo de desenvolvimento social pautado por índices de felicidade e um modelo 

alternativo para o capitalismo, o FIB teve grande apoio da ONU - que divulgou a iniciativa deste pequeno 

país para os países membros. O FIB é constituído por quatro pilares: Desenvolvimento Econômico 

Sustentável, Preservação da Cultura, Conservação do Meio Ambiente e Boa Governança que, por sua vez, 

são subdivididos em outros nove domínios: Bem-Estar Psicológico, Ecologia, Saúde, Educação, Cultura, 

Padrões de Vida, Uso do Tempo, Vitalidade Comunitária e Boa Governança. Desses pilares e subtópicos 

destaca-se o Bem-Estar (Felicidade) da sociedade[2]. 

Após a coleta dos dados, referentes a estes quatro pilares e a construção dos indicadores, o FIB 

passa a ser utilizado para a prática da boa governança para a formulação de políticas públicas tanto para 

preencher as necessidades apontadas pela população, como deixa de realizar ações que podem impactar 

negativamente alguns dos pilares no qual o FIB é construído.[14] 

A boa governança se define pela sábia gestão do poder econômico e 

político de modo a garantir que a sociedade crie e preserve as 

condições materiais, sociais, culturais e ecológicas de viver em 

harmonia, alegria, paz e Felicidade. [2].  

Baseado no modelo de desenvolvimento social do Butão, o Profº. Dr. Jorge Oishi (Departamento 

de Estatística da UFSCar) percebeu que o sistema implantado no país asiático poderia ser adaptado à 

realidade brasileira, sendo assim, criando o Sistema VIB: Sistema Valor Interno Bruto.[4]. 

 Importante salientar que o VIB foi pensado através de experiências acadêmicas, isto é, no ano de 

2004 foi realizado no Brasil, especificamente no Estado de São Paulo, uma pesquisa que resultou no 

Mapa da Felicidade. Essa pesquisa foi realizada em 74 municípios, tendo a colaboração de 

aproximadamente 6 mil famílias. Os resultados da pesquisa indicaram que o paulista atribui o seu grau de 

Felicidade a fatores como Família, Saúde, Religiosidade, Bem-Estar com a vida, o aspecto Econômico 

apareceu como um dos últimos indicadores de felicidade.[3][4][5]. 

Podemos, neste sentido, observar que os aspectos que podem ser considerados pela sociedade 

como de felicidade e qualidade de vida estão distantes dos utilizados tanto pelo PIB quanto pelo IDH. 

Estes ainda são indicadores que produzem resultados acerca do desenvolvimento social/humano, mas 

como tal, não conseguem mensurar o que a população compreende como qualidade de vida e fornece um 

indicador holístico como a felicidade. 

Desta forma, com os resultados do Mapa da Felicidade, foi possível refletir sobre a necessidade 

de criar um mecanismo ou indicador capaz de mensurar, quantificar e qualificar a qualidade de vida e/ou 

vida com qualidade com questões que vão além do econômico, como o interesse público, as práticas 

morais e comunicação pública. 

Ao se deparar com a realidade do Butão, com os resultados alcançados pelo FIB e com a 

experiência do Mapa da Felicidade, identificamos umapossibilidade de que o modelo a ser implementado 



27 
 

no Brasil eadaptado à realidade brasileira - o VIB poderia alcançar resultados positivos na busca por uma 

sociedade melhor e mais informada. O VIB de propõe a levantar informações por meio de famílias, sobre 

as suas realidades e percepções do mundo, possibilitando assim a criação de um indicador capaz de 

representar a realidade desta comunidade. Como contribuição, as informações levantadas e os indicadores 

construídos poderão serem utilizados como guias de ações por parte do governo local e toda a sociedade, 

desde as famílias que participam do levantamento quanto à sociedade que de posse destas informações 

poderá entender melhor e projetar transformações e melhorias na forma como enxergamos nossa 

sociedade. 

 

3. Objetivos 

 

O objetivo geral deste trabalho será através de observação de pesquisas já realizadas constituir 

um instrumento de coleta de dados piloto baseado no FIB e observar através de técnicas estatísticas e 

computacionais a proposta de construção de novos indicadores por meio de levantamento de dados em 

uma pequena amostra da população de São Carlos-SP. 

Com relação aos objetivos específicos, destacamos: o primeiro objetivo específico é o 

levantamento de dados por meio das famílias. No qual serão observadas aproximadamente 200 

(DUZENTAS) famílias captadas aleatoriamente distribuídas pelo município, levantando para tal 

informações sobre o seu dia a dia, suas necessidades e como se dá o entendimento e a utilização de 

serviços públicos da cidade de São Carlos - SP, como também o cumprimento de seus diretos e deveres 

etipos de violências já sofridas e presenciadas por membros da família.  

O segundo objetivo específico será a criação em si dos indicadores a partir das informações 

anteriormente disponibilizadas pelas famílias.  

 

4. Metodologia  

 

Para realizarmos o levantamento de dados utilizaremos um plano amostral múltiplo constituído 

por AAE- Amostragem Aleatória Estratificada para divisão da cidade de São Carlos em 17 Setores ou 

estratos, AAS – Amostragem Aleatória Simples para obtenção das ruas sorteadas e do lado da rua onde 

serão aplicados dispostas em EXCEL numeradas em sua totalidade, AAS – Amostragem Aleatória 

Sistemática para obtenção do intervalo onde serão sorteadas as casas. 

Usaremos três módulos de controle para direcionar a pesquisa: Módulo de Indicadores de 

Interesse Público (promovendo conhecimento sobre a qualidade dos serviços públicos, viabilizando 

análise e divulgação dos serviços para governantes e políticos, para que estes tomem ciência da situação e 

adotem medidas adequadas, por exemplo: “Quais serviços públicos a família usou no período de 12 

meses? Como foi o atendimento? Procurou algum serviço e não encontrou?); Módulo de 

Comportamentos Prático-Morais (promovendo a melhoria da sociedade diminuindo os comportamentos 

impróprios e aumentando os bons comportamentos com a divulgação dessas práticas, por exemplo: “A 

família foi vítima do descaso? Procurou uma vaga de idoso e não encontrou, pois a mesma estava 

ocupada por pessoas que não eram idosas?); Módulo de Comunicação Pública (promovendo 



28 
 

conhecimentos que os cidadãos precisam ter para desempenhar bem o seu papel e ajudar a melhoras a 

sociedade, exemplo: conhecimento que as famílias possuem sobre cidadania e serviços públicos, bem 

como seu grau de compreensão intelectual).  

Para o andamento da pesquisa iremos implementar técnicas computacionais de gerenciamento de 

banco de dados, técnicas de georrefenciamento das famílias amostradas e posteriormente analisadas. 

 

5. Resultados 

Com um total de 236 entrevistas, destas 37%Homens e 63%Mulheres. As faixas etárias 

trabalhadas foram divididas em seis grupos, onde obtivemos a seguinte dispersão entre os entrevistados: 

1% entre 16-17 anos; 6% entre18-24 anos; 12% entre 25-34 anos; 13% entre 34-44 anos; 57% 45-59 anos 

e 41% acima dos 60 anos. Sobre internet 70% declararam que possuem ou utilizam internet, destes ainda 

83% participam de alguma rede social e 17% não participam. 

Sobre a avaliação da utilização de algum serviço público, neste onde o entrevistado ou alguém 

da família teve que se deslocar ou procurar para utilizar ou ter acesso, como UBS, CAPES, NUBS, 

secretarias, dentre outros. 25%declararam não ter utilizado nenhum tipo de serviço público e 75% 

utilizaram, conforme o descritivo na figura 02 de tipos de serviços utilizados. Com relação à violência 

sofrida pelo entrevistado ou alguém da família 13,6% declararam ter sofrido algum tipo de violência, 

conforme distribuição na figura 01 descritiva do tipo de violência sofrida. Outro comportamento 

levantado pela pesquisa foram os bons comportamentos onde 30,6% dos entrevistados declararam não 

lembrar ou não presenciar qualquer exemplo de bom comportamento, sendo que 69,4%descreveram 

alguns comportamentos que deveriam ser repetidos ou mais vistos no dia a dia. Outra variável 

interessante é o comportamento relacionado à utilização de internet, 70% declararam acessar internet e 

destes 83% estão de alguma forma conectados a alguma rede social. 

 
Figura 01. Distribuição dos Tipos de Violências Sofridas e Declaradas espontaneamente pelos 
entrevistados 
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Figura 02. Distribuição dos Serviços Públicos Utilizados pelos entrevistados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 03. Distribuição da Utilização de Internet e Redes sociais. 
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RESPEITO E GENTILEZA AO PRÓXIMO E AO IDOSO 7,9% 
GENTILEZA NO TRÂNSITO + CEDER O LUGAR NO ÔNIBUS 5,8% 
AJUDAR IDOSOS A SUBIR NO ONIBUS + SER GENTIL 3,7% 
PARAR O CARRO PARA PEDESTRE + RESPEITAR A FAIXA DE PEDESTRE 3,7% 
AUXILIAR OS ANIMAIS DE RUA 3,7% 
AÇOES LIGADAS AO MEIO AMBIENTE + RECICLAGEM + CONSUMO CONSCIENTE 2,9% 
ARRECADAÇÃO DE BRINQUEDOS E CESTAS BÁSICAS 2,9% 
Tabela 01. Distribuição do tipo de Boa ação e bons comportamentos que achou muito bom e que deveriam 
ser repetidos. 
 

6. Conclusões  

 

Como destacado o objetivo geral deste trabalho foi através um levantamento de dados obter 

informações para o início da constituição de um novo modelo de avaliação de uma população, não 

levando em consideração apenas o modelo econômico mas sim aspectos que vão além disso , ou seja, 

aspectos sociais que envolvam mais os indivíduos na busca por uma sociedade melhor, neste ponto os 

resultados nos mostraram que ainda existem muitas dúvidas sobre quais os serviços públicos estão 

disponíveis à população, na maioria dos casos de utilização do aparato público disponível 82% utilizaram 

a saúde e 18% em outras diversas áreas ou secretarias, ainda sobre este resultado 84% declararam terem 

seus problemas resolvidos, ou seja, um índice de 84% de resolubilidade, valor considerado bom pelos 

órgãos de saúde. Observando a importância deste pequeno indicador  em nossos resultados podemos notar 

a importância que se faz em considerar relevante o atendimento à saúde no município, pois se há um 

impacto negativo desta secretaria na sociedade por qualquer motivo que seja e levando em consideração 

os dados apresentados neste trabalho o mesmo seria de grande monta, dado o volume do tamanho da 

população e da utilização dos serviços de saúde declarados pela nossa amostra.  

Outro resultado que se faz notar é sobre os tipos de boas ações ou comportamentos notados pelos 

entrevistados, 30,6% não notaram nenhum tipo de comportamento, ou seja, em seu dia a dia, não 

presenciaram qualquer boa ação ou com comportamento que fosse digno de nota, nos 69,4%, ou seja, 

maioria da amostra o que mais chama a atenção é o auxilio ao próximo, seja ele desafortunado em 

situação de rua ou momentaneamente passando próximo aos entrevistados ou em qualquer situação do dia 

a dia, auxiliar o próximo é uma das características que consideramos muito importante e digna do que nos 

faz seres humanos, uma pequena parcela 3,7% também lembrou do auxílio aos animais de rua, fato esse 

que vemos no nosso cotidiano em redes sociais, ou até em divulgação de cartazes sobre este tipo de 

preocupação que atinge estes animais, em muitos casos abandonados por seus antigos donos seja por 

algum motivo dispare ou específico que não foi levantado em nossa pesquisa. 

 O presente estudo nos possibilitou a obtenção de conhecimentos práticos e dados que no futuro 

auxiliarão na melhoria do processo para a obtenção e exploração de melhores índices e compilação de 

novas perguntas para continuidade deste projeto. 
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RESUMO 

 

Este trabalho procura demonstrar uma nova maneira de ampliaro conhecimento das crianças. Os contos 

fazem parte da vida das crianças, partem de uma situação real e concreta para proporcionar emoções e 

vivências significativas. Neste gênero aparecem seres encantados e elementos mágicos pertencentes a um 

mundo imaginário que todas as crianças se encantam. Por meio de linguagem simbólica dos contos, a 

criança vem a construir uma ponte de significação do mundo exterior para seu mundo interior, 

aprendendo valores, refletindo sobre suas ações, desenvolvendo seu senso crítico, sua criatividade, sua 

expressão e linguagem. O objetivo é desenvolver nos alunos o prazer pela leitura, bem como a 

aprendizagem de conteúdos e valores através dos contos. Tornam-se objetivos secundários deste projeto o 

desenvolvimento da oratória e ampliação do vocabulário, a socialização, o trabalho com a autoestima dos 

alunos, o desenvolvimento físico e emocional e demais princípios fundamentais do desenvolvimento 

humano. Além disso, os alunos passarão a identificar o que são contos de fadas, as marcas temporais, 

letras e palavras conhecidas e os personagens presentes nos mesmos. Os alunos serão estimulados a 

identificar conflitos e solucioná-los, ler ainda que de maneira não convencional, produzir textos tendo o 

professor como escriba. 

Para a realização deste trabalho utilizou-se diferentes técnicas como leitura, dramatizações, escrita não 

convencional, máquina fotográfica para registras os momentos e também um cartazes, desenhos.Os 

resultados obtidos até o momento foram bem satisfatórios, demonstrando que os alunos interessaram-se 

pelas atividades, realizando-as com empenho, além do apoio recebido pelas famílias que observaram os 

resultados positivosocorridos em casa e na Unidade. 
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PALAVRAS-CHAVE: Contos, leitura, escrita, faz-de-conta, oratória 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Partindo do pressuposto que a criança é uma esponja que absorve tudo o que recebe, o trabalho 

com contos de fadas vem para auxiliar no processo ensino-aprendizagem, visto que através de cada 

história há um mundo a se descobrir, uma vasta gama de questões a serem trabalhadas. 

De acordo com [3]: 

É na interação social que as crianças são inseridas na linguagem, partilhando 

significados e sendo significadas pelo outro. Cada língua carrega, em sua 

estrutura, um jeito próprio de ver e compreender o mundo, o qual se relaciona a 

características de culturas e grupos sociais singulares. Ao aprender a língua 

materna, a criança toma contato com esses conteúdos e concepções, 

construindo um sentido de pertinência social. 

[1] destaca a importância da leitura para as crianças: 

[...] formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias. Escutá-las é o 

início de aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho 

absolutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...]. 

Em nossa sociedade, todos somos responsáveis pelo processo de aprendizagem das crianças, 

portanto, devemos explorar a importância do vínculo afetivo, o desenvolvimento sensório-motor, a 

aquisição da linguagem, a resolução de conflitos.Além disso, vemos como alvo na educação infantil, a 

afetividade, descobertas de novos métodos para vivências em grupo bem como o desenvolvimento da 

autoestima, da afetividade e da autonomia. Trabalhar estas temáticas de maneira contextualizada e 

criativa é um dos desafios encontrados por professores na atualidade. É sabido que a criança possui em si 

um egocentrismo infantil que deve ser superado com a maturidade natural do passar do tempo. Buscando 

desenvolver percepções, sentimentos, vocações, experimentações, expressões e socialização de maneira 

lúdica e progressiva, o trabalho com a afetividade e autonomia se faz necessário e urgente nos espaços 

das Escolas de Educação Infantil, quando visa-se a formação integral dos envolvidos.Levando em 

consideração também o avanço da tecnologia e redes sociais, percebemos que nessa faixa etária, os alunos 

já estão amplamente mergulhados nesse meio virtual, surge então a necessidade de resgatar o prazer pela 

leitura, pela dramatização, pela arte. 

Quando se fala em Educação Infantil, logo pensamos no desenvolvimento integral da criança, 

buscando trabalhar os aspectos cognitivos, físicos e emocionais. 

Dessa forma, torna-se necessário que o professor busque constantemente trabalhar das mais 

variadas formas com os alunos. 

[1]destaca que quando a leitura acontece por meio da contação, permite ao aluno sentir emoções 

importantes com os personagens, bem como conhecer e descobrir novos lugares e outros tempos que não 

são os seus. Tudo isso porque a contação conduz os alunos no mundo da fantasia, leva-os a uma leitura 

por meio da escuta, sendo assim passam a pensar e a verem com os olhos da imaginação. 
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[1] ainda destaca: 

 Ler é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário. 

E preciso pensar nos espaços em que as crianças utilizam no ambiente escolar, para que esses 

colaborem com o desenvolvimento das mesmas. Como diz [3]: 

O espaço acaba tornando-se uma condição básica para levar adiante muitos dos 

outros aspectos-chave. As aulas convencionais com espaços indiferenciados 

são cenários empobrecidos e tornam impossível (ou dificultam seriamente) 

uma dinâmica de trabalho baseada na autonomia e na atenção individual de 

cada criança. 

 

 [3] complementa ainda que na educação infantil os espaços devem ser amplos, diferenciados, de 

fácil acesso. E diz: 

Também é importante que exista um espaço onde possa ser realizadas tarefas 

conjuntas de todo o grupo: assembleias, dramatizações, atividades rítmicas. 

 Sendo assim, os espaços dentro da unidade escolar, devem oferecer subsídios para que as 

crianças possam viver a realidade e também o faz-de-conta. 

 As histórias além de estimularem a imaginação, levam o aluno a criar, reproduzir, explorar e 

aprender linguagens diversas. 

 [4] cita a importância de garantir no currículo experiências relativas a linguagem verbal. Falam 

que de acordo com DCNEI, a criança deve ser inserida em um contexto com experiências de narrativas, 

de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita bem como ter convívio com diferentes gêneros 

textuais orais e escritos. 

 O trabalho com contos, possibilita o desenvolvimento dos alunos em duas modalidades de 

linguagens: a linguagem oral e a linguagem escrita. 

 Na linguagem oral, temos o papel do interlocutor, que deve utilizar-se dos mais variados 

recursos: gestos, expressões faciais, ritmo, volume, intensidade e entonação. Na linguagem escrita, o 

interlocutor é ausente, portanto usa-se expressões de escrita e pontuação. 

Além disso, é muito importante desenvolver a oralidade na Educação Infantil, pois 

consequentemente se favorece a interação social. O papel do educador é criar o hábito da contação de 

histórias despertando nos alunos curiosidade para que criem suas próprias histórias, mesmo que 

verbalmente. 

Há uma distância temporal entre o pensar e o escrever, a linguagem escrita permite maior 

reflexão por parte do autor, maior organização das ideias, entre outros. No caso da educação infantil, onde 

o professor é o escriba, os alunos estão no papel de interlocutor, sendo assim eles pensam mais rápido do 

que o professor (escriba) organiza as ideias e as coloca no papel. É importante desde essa faixa etária, 

conduzir os alunos a estruturarem o pensamento, utilizando inconscientemente elementos de coesão, 

coerência e um vocabulário mais formal. 

O trabalho com contos vem pautado também na importância que o faz-de-conta tem na vida das 

crianças. As histórias possibilitam à criança adentrar no mundo da imaginação, desenvolvendo assim o 

simbolismo, visto a importância do jogo simbólico na educação infantil. 
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De acordo com [3], é preciso formar indivíduos críticos, responsáveis e atuantes na sociedade, e 

é na Educação Infantil que vemos como um marco para formação do interesse pela leitura, pois é nessa 

idade que são formados os hábitos da criança. 

Sendo assim, [5] destaca: 

Sensibilizar consiste em impressionar, envolver, gerar interesses e promover 

estímulos positivos. É na interação entre o contador de histórias e os leitores 

iniciantes que no primeiro momento haverá a disposição dos alunos para que 

estes estejam receptivos à contação de histórias, promovendo-se a empatia 

entre as partes envolvidas na atividade. 

 

2 – OBJETIVOS 

 

 O objetivo deste trabalho é desenvolver nos alunos o prazer pela leitura, bem como a 

aprendizagem de conteúdos e valores através dos contos. Tornam-se objetivos secundários deste projeto o 

desenvolvimento da oratória e ampliação do vocabulário, a socialização, o trabalho com a autoestima dos 

alunos, o desenvolvimento físico e emocional e demais princípios fundamentais do desenvolvimento 

humano. Além disso, os alunos passarão a identificar o que são contos de fadas, as marcas temporais, 

letras e palavras conhecidas e os personagens presentes nos mesmos. Os alunos serão estimulados a 

identificar conflitos e solucioná-los, ler ainda que de maneira não convencional, produzir textos tendo o 

professor como escriba. 

 

3 – METODOLOGIA 

 A metodologia implicada neste trabalho levou em consideração inicialmente a necessidade de 

buscar meios para se trabalhar ludicamente a escrita, leitura e oratória na educação infantil, mesmo que de 

maneira não convencional. 

Baseado na necessidade e importância de trabalhar a descoberta da leitura, apresentaram-se 

diversos livros de contos de fadas, dentre eles: Os três porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, Branca de 

Neve e os sete anões e o João e o pé de feijão. Realizaram-se as leituras dos contos, criando situações de 

fantasia e encantamento, transportando a imaginação para o reino do maravilhoso. 

A cada semana foi lido um conto, trabalhando as emoções que as histórias transmitem, 

resgatando a importância que os contos exercem sobre as crianças. Os alunos foram levados a conhecer 

elementos mágicos como: fadas, magos, duendes, anões, gigantes, bruxas, entre outros. Foram 

estimulados a recontar a história, utilizando fantoches. Também desmistificaram medos, ampliaram 

repertório, criaram histórias. Encenaram, dramatizaram, transformaram-se. 

Brincadeiras de faz-de-conta foram inseridas com mais frequência na rotina escolar. Em alguns 

momentos livres e em outros dirigidas, onde o professor estimulava os alunos a transformarem-se em 

personagens diferentes daqueles em que habitualmente se transformavam, criando assim um momento de 

conflito onde os alunos eraminstigados a resolver problemas, organizar pensamentos e trabalhar as 

emoções. 
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Foi possível trabalhar durante todo um semestre com o projeto. As fotos foram incorporadas ao 

caderno de atividades desenvolvido durante o ano e levadas como recordação ao final do ano letivo pelos 

alunos, bem como publicadas nas redes sociais (Facebook e grupo de pais no WhatsApp). 

 

 

4 – RESULTADOS 

 

 Os resultados obtidos até o momento com a implementação deste projeto foram positivos e 

satisfatórios. Percebemos um avanço significativo no desenvolvimento da oratória dos alunos. 

 Percebemos melhoras significativas em relação a utilização adequada da linguagem oral, tanto 

na recontagem da história como no dia-a-dia em momentos diversos.O vocabulário das crianças também 

se ampliou de maneira significativa.A dramatização e criação de histórias tornou-se habitual, 

desenvolvendo nos alunos o gosto pelo teatro. Através da criação de textos espontâneos, percebemos o 

avanço na escrita. 

Além disso, os alunos desenvolveram noções de direita e esquerda, tamanho, espaço, 

correspondência, ideia de quantidade, classificação, relação número / numeral, tudo isso trabalhado 

através de jogos. 

No âmbito da identidade e autonomia, os alunos estão mais seguros quanto a expressar seus 

desejos, desagrados, preferências e vontades. Percebemos grande avanço no respeito e valorização dos 

amigos, familiares e outros grupos. O diálogo está cada vez mais presente, principalmente na resolução de 

conflitos. 

Em geral, percebemos que os alunos, desenvolveram grande apreciação pela leitura em geral, e 

através dela se envolveram com músicas, danças, dramatização e jogos. As habilidades e competências 

foram ampliadas através de modelagem, recorte e colagem, dobradura. Percebemos mudanças até nos 

quesitos alimentação e principalmente no que diz respeito a preservação do meio ambiente. 

A formalização e finalização do projeto se dará na ultima reunião de pais e mestres, onde todo o 

material angariado será apresentado para os familiares, alunos e demais membros da comunidade escolar 

que se interessarem. 

 

5 – CONCLUSÃO 

 

 A leitura e a escrita tem função social na educação infantil, devem ser adquiridas e praticadas 

desde cedo. 

Sendo assim, é importante que as crianças tenham acesso a diferentes tipos de histórias, de textos para 

que possa construir sua aprendizagem. 

No caso de crianças não alfabetizadas, a leitura dar-se-á através de um interlocutor e a escrita 

através de um escriba. Porém, os alunos podem fazer a leitura de imagens, desenvolvendo habilidades na 

oralidade e interpretação, que são componentes os quais utilizarão mais tarde para a aprendizagem da 

leitura e da escrita. 
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A partir disso chegamos a conclusão de que a leitura é fundamental e que a escola é a maior 

mediadora nesse mergulho das crianças no mundo da leitura. 

O projeto em questão funcionou como uma ferramenta facilitadora da aprendizagem, gerando um 

impacto positivo na construção de conhecimentos dos alunos. 

Percebemos nos alunos, amadurecimento para ouvir, expor suas reflexões, expressar os seus 

sentimentos e respeitar as diferenças dos colegas. 

Os alunos passaram a enxergar com novos olhos o universo mágico e encantador das histórias. 

O trabalho realizado resultou em grande aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos 

aspectos cognitivo, físico e mental, abriu espaço para a emoção, o prazer e o ato reflexivo,  

Portanto, ressaltamos que a contação de histórias se torna um instrumento de compreensão do 

mundo e amadurecimento pessoal. 
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RESUMO 
As sociedades estão em constante movimento e mudanças, pois elas geralmente acompanham 
momentos históricos, mesmo que exista algumas que seguem, respeitam e preservam a sua própria 
tradição, de forma a cultivar a sua própria história, sem deixar se influenciar de forma a alterar a sua 
estrutura. Outras em decorrência da sua localização, cultura e recursos financeiros, não tem acesso a 
esse movimento e mudanças nas sociedades modernas.Ciente da adoção de tecnologias pela sociedade, 
torna-se importante compreender o relacionamento entre essa adoção e a inovação pois,  auxiliam na 
criação de novos perfis de usuários.O objetivo do trabalho foi promover um planejamento de marketing 
a inovaçao visando melhorar o relacionamento entre clientes e microempresa, afim de fomentar o 
engajamento por meio da página do Facebook.Foi feito um encontro com a responsável pela empresa 
para recolher informações sobre a MEI denominada como Estilo Believe, e as informações são sobre a 
página do Facebook. Foi analisado os dados fornecidos pelo Facebook dos clientes que já 
acompanhavam a loja, Brainstorm de postagens,analisou-se o engajamento da página e foi realizado um 
treinamento dos responsáveis pelo marketing da loja.O projeto trouxe maior engajamento por parte do 
público que áa curtia a página,teve se também aumento de curtidas do público, o que fez a 
microempresa ganhar maior notariedade acarretando em um aumento do número de compradores dos 
produtos da loja Estilo Believe. 
 
PALAVRAS-CHAVES:Marketingdigital. Redes sociais. Microempreendedores.   
 
 
1 INTRODUÇÃO 

As sociedades estão em constante movimento e mudanças, pois elas geralmente acompanham 

momentos históricos, mesmo que exista algumas que seguem, respeitam e preservam a sua própria 

tradição, de forma a cultivar a sua própria história, sem deixar se influenciar de forma a alterar a sua 

estrutura. Outras em decorrência da sua localização, cultura e recursos financeiros, não tem acesso a esse 

movimento e mudanças nas sociedadesmodernas. 

Frente a isso, com observação da história e a vida cotidiana, é possível ver que as revoluções 

industriais, trouxeram e trazem mudanças nas sociedades, que pode ser encarado como um benefício, 

visto que trouxeram evolução na forma de trabalho, produção de produtos, e até lucro para as empresas, 

devido ao aumento da velocidade de produção. 

Dessa forma, as novas tecnologias, que são frequentemente adotadas em atividades do dia a dia 

diversas pessoas como a internet mudou a forma de comunicação entre pessoas “[...]sobretudo com a 

democratização das formas de acesso e do aumento da largura de banda, o mundo mudou, aformas de 

comunicar alteraram-se por completo e a própria Internet mudou." ([4], p.12) e com as empresas e 

microempresas (MEI), não seria diferente. 

As redes também ganharam espaço na Era da informação, se tornaram tema de discussões e 

pesquisas que ajudaram a compreender os novos processos de comunicação social: 

[...] na era da informação – na qual vivemos – as funções e processos sociais 
organizam-se cada vez mais em torno de redes. Quer se trate das grandes 
empresas, do mercado financeiro, dos meios de comunicação ou das novas 
ONGs globais, constatamos que a organização em rede tornou-se um 
fenômeno social importante  e uma fonte crítica de poder.  ([1], p.267). 
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Ciente da adoção de tecnologias pela sociedade, torna-se importante compreender o 

relacionamento entre essa adoção e a inovação pois,  auxiliam na criação de novos perfis de usuários ena 

“ [...] implementação de novos mecanismos de sensibilização do consumidor.”  ([2], p.59) 

Destarte esse trabalhocom o uso da inovação incremental possui como seu escopo inovar a 

divulgação da MEI e seus produtos, para isso, o trabalho visa inserir as redes sociais como ferramentas de 

marketing, na microempresa localizada na cidade de São Carlos -SP que exerce atividade de Comércio 

varejista de artigos do vestuário e acessórios. 

Este trabalho ganha propriedade se associado com a Dinâmica do Contágio, que em suma é o 

contágio de pessoas em uma rede social, que pode ser elucidado quando ([2], p. 168) afirmam “[...] a 

estrutura de conexões da rede social, passa-se à modelagem da dinâmica do contágio da tecnologia entre 

os indivíduos da população.” 

Inovar pode ser assimilado como uma forma de trazer algo novo, aperfeiçoar ou expandir algo, 

ela pode ser criada ou ser desenvolvida aos poucos, por exemplo a inovação radical, que é a criar algo, o 

que envolve maior capital (precisa de maior investimento) e maiores riscos. Por outro lado, há a inovação 

incremental que em suma é desenvolver algo que já existe, processo que envolve menos capital e corre 

menos riscos. 

A proposta deste trabalho foi promover um planejamento de marketing a inovação visa melhorar 

o relacionamento entre clientes e microempresa, fomentar o engajamento através da página do Facebook 

já existente, ganhar força no meio virtual fazendo uso de vocabulários atuais e utilizando de 

entretenimento voltado ao público alvo para gerar curtidas e comentários, fazendo com que a publicação 

ganhe visibilidade entre os amigos da pessoa engajada. 

 

2 MÉTODO  

Refere-se a uma pesquisa de cunho teórico aplicado, de caráter exploratório, e de natureza 

qualitativa que abordará os temas: inovação, redes sociais, engamento em redes sociais. A análise 

exploratória e descritiva da literatura disponível sobre o tema proposto viabilizará a construção de um 

conhecimento teórico sobre as novas perspectivas do uso de redes sociais por MEIs. 

Para contextualização teórica serão utilizadas as fontes bibliográficas e documentais, ([3],p. 44) 

conceitua que “A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído 

principalmente de livros e artigos científicos.”, e a documental ([3], p. 45) define como “[...] a pesquisa 

documental vale-se de materiais que não receberam ainda um tratamento analítico ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos de pesquisa.” 

Foi feito um encontro com a responsável pela empresa para recolher informações sobre a MEI 

denominada como Estilo Believe, essas informações são sobre a página do Facebook.  

Sobre a página ela conta com 396 curtidas de seguidores, o trabalho foi implementado de acordo 

com o estudo desses usuários para que com seu engajamento, outros usuários se identifiquem com o 

conteúdo e aumente o envolvimento da página. 

Abaixo há o Cronograma de atividades de suporte informacional: 
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Tabela 1: Cronograma de atividades de suporte informacional 

INOVAÇÃO - Cronograma Físico 

Atividade Início Fim 

Analisar os dados fornecidos pelo facebook dos clientes que já acompanham a 
loja 

Agosto 
2018 

Agosto 
2018 

Brainstorm de postagens Setembro 
2018 

Dezembro 
2018 

Montar cronograma de postagens Setembro 
2018 

Fevereiro 
2019 

Analisar o engajamento da página (comparativo) Janeiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

Treinar os responsáveis pelo marketing da loja Fevereiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

Analisando a página já existente da empresa, podemos perceber que a maioria das postagens 

feitas visa mostrar as novidades da loja, como roupas que chegaram ao estoque ou montagem de looks 

inspiracionais para as clientes a fim que eles se desloquem até o estabelecimento para enfim garantir a 

peça. A proposta visa melhorar essa cooperação lojista-cliente através de uma pesquisa de público para 

gerar posts atrativos e, com isso, um envolvimento mais efetivo dos integrantes da página com as 

publicações. 

 

 

 

Tabela 2: Dados da Empresa 

 Data de elaboração 06/10/2017 

Empresa Aulida Berenice Moretti 

Nome Fantasia Estilo Believe 

CNPJ 28.809.061/0001-13 

Ramo de Atividade 7.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 

Página na Internet https://www.facebook.com/believe018/ 

Endereço completo da 
Sede 

R Miguel Petroni ,2401, Loja 10, Jardim Bandeirantes, São Carlos ,13.562-190 

Histórico da empresa  

Fonte: Elaborado pelas autoras 

 

Para maiores detalhamentos, as autoras elaboraram uma tabela que mostra as atividades 

desenvolvidas pelo marketing e responsáveis pela empresa, com o uso de ferramentas do Facebook. Essa 

tabela pode ser visualizada na tabela 2.  
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Tabela 3: Detalhamento da Atividade 

Detalhamento da Atividade Indicador de Execução Início Fim 

Através do Analytics que o próprio facebook 
disponibiliza para os moderadores das páginas, dá 

pra fazer um estudo de público pontual e 
tirarcaracterísticas de interatividade para propor 

um determinado tipo de postagemaplicada. 

Marketing 
Agosto 
2018 

Agosto 
2018 

Equipe de marketing se reúne com os moderadores 
da página juntamente com os responsáveis da 
empresa durante várias sessões para sugerir 

postagens atrativas, além de sugerir postagens com 
promoções e sorteios que criam um engajamento 

acima da média e pode ser usado para a criação da 
rede de interatividade. 

Marketing e responsáveis pela 
empresa 

Setembro 
2018 

Dezembro 
2018 

Depois do brainstorm, uma grande maioria de 
postagens aplicadas para o engajamento já foram 
idealizadas, essa etapa é para criar o cronograma 

em que elas irão para a página, sempre respeitando 
um tempo relevante entre uma postagem aplicada e 

outra para que o algoritimo do facebook não 
bloqueie seu aparecimento na timeline do público 

alvo. 

Marketing 
Setembro 

2018 
Fevereiro 

2018 

A análise do engajamento surge depois dos meses 
em que a equipe de marketing lançou as postagens 

direcionadas e aplicadas (Setembro 2018 à 
Fevereiro 2018). Os dados de curtidas e 
compartilhamentos nesse tempo serão 

comparativos com o número anterior ao projeto, 
assim poderemos ver o impacto positivo (ou 

negativo) na mídia social da empresa e, 
automaticamente, o fluxo de vendas. 

Marketing 
Janeiro 
2019 

Fevereiro 
2019 

Se a resposta foi positiva, a equipe demarketing 
termina seu trabalho de aplicabilidade e treina os 

que ficarão responsáveis pela página dali em diante 
mostrando sempre como se guiar nos interesses do 
público em questão e manter o marketing aplicado 
ao público alvo e não somente realizar postagens 

aleatórias. 

Marketing Fevereiro Fevereiro 

Fonte: Elaborado pelas autoras 
  
 
4 CONCLUSÃO 
 

Frente a isto a proposta de inovação com o uso das redes sociais vem se mostrando viável, pois 

sabe-se que é grande a quantidade de contas de usuários em redes sociais e pelo cenário atual é 

observável que haverá maior crescimento das redes sociais o que influencia o aumento das contas de 

usuários cadastrados eassíduos. 
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Assim, com o projeto que buscou trazer maior engajamento por parte do público que já curte a 

página da Estilo Believe, é certo que a equipe responsável pelo marketing digital da loja, mantenha o 

público atual e o novo engajado, utilizando as postagens direcionadas para eles. Além disso, a equipe 

deve trazer conteúdos diários para manter a página e o público atualizado, acerca dos acontecimentos da 

microempresa e seusprodutos. 

Posteriormente com o aumento de curtidas do público e do engajamento,  a  microempresa 

ganha destaque e popularidade, o que pode acarretar em maiores cliente e compradores dos produtos da 

Estilo Believe, assim haverá ganho e lucro paraela. 
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GESTÃO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS: ANÁLISE DE DESEMPENHO DAS ÁREAS DE 
ARMAZÉM E LOGÍSTICA E A SUA RELAÇÃO COM AS ROTINAS DE LIBERAÇÃO DE 

AERONAVES. 
 

Eloy Cid Junior 

Renan Luis Rodrigues 

 

RESUMO: 

Os resultados insatisfatórios de atendimento na disponibilização de materiais ao setor de manutenção de 
aeronaves de uma grande empresa aérea, motivaram a necessidade de um estudo das causas e 
consequências que essa ineficiência vem causando no resultado da entrega do produto final, ou seja, o 
avião liberado para a operação de malha, que é o avião em condições de receber passageiros. Esse 
fenômeno organizacional é complexo e engloba inúmeras variáveis, tornando igualmente complexo o 
processo de escolha do objeto de pesquisa etrês possíveis causas de problemas foram levantadas: 
Disponibilização de materiais que constam em estoque no armazém da companhia, materiais que não 
constam em estoque e requer compra internacional, materiais que estão em reparo nas oficinas da 
empresa. Nesse estudo foram analisados os processos de atendimento de materiais constantes em estoque 
no armazém por serem a maior demanda do processo. Os resultados mostram uma deficiência nas 
operações de separação de material, milk run (logística entre o armazém e ilha de materiais nos hangares) 
e alocação dos materiais nas ilhas. As atividades apontam problemas na execução, elevando o tempo de 
atendimento e foram tratadas individualmente para que haja maiores assertividade nas falhas existentes. 
Foram aplicadas ferramentas de metodologia lean, analisados   os resultados e sugeridos planos de ação, a 
fim de se obter maior eficiência nos processos de atendimento ao cliente. 
PALAVRAS-CHAVES:Milk run; Just in time; Cadeia de suprimentos; Lean manufacturing 
 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Em consequência do frequente aumento da demanda, a gestão de estoques na cadeia de 

suprimentos passou a ser de vital importância para as organizações. Segundo [1] 

“ O Just  in Time é um sistema que tem por objetivo produzir a quantidade 
demandada a uma qualidade perfeita, sem excesso e de forma rápida, 
transportando o produto para o lugar certo no tempo desejado” (Hall, R. W., 
1983). 

A vantagem de se utilizar este conceito, está na agilidade e na redução de custos que ocorrem em 
toda cadeia produtiva. Os hangares já são estruturados com ilhas onde são alocados os materiais de giro 
para que o fornecimento seja realizado em pequenas quantidades e em fluxo contínuo. Toda a lógica do 
sistema contribui para aperfeiçoar o espaço utilizado no armazém.  Outro fator de extrema importância é a 
acuracidade, que é o resultado de uma apuração pontual das quantidades físicas em comparação com as 
quantidades registradas no sistema de controle das entradas e saídas do estoque. São índices baseados na 
relação existente entre as informações levantadas nos inventários.Se a acuracidade não for precisa, 
teremos um causador de consideráveis problemas para a empresa,diminuindo a assertividade das compras 
e da produção. Ainda que o estoque reduzido signifique mais dinheiro em caixa, a produção poderá ser 
interrompidadevido a falta de matérias-primas e componentes.Este é o objetivo do Milk Run, um sistema 
de logística onde o estoque é reposto com maior frequência, o que dispensa grandes investimentos em 
infraestruturas e funcionários e ainda elimina o desperdício de materiais. Esses três conceitos são a base 
do processo de abastecimento de linha para a manutenção do CHECK de aeronaves dessa empresa aérea. 

Para análise e proposta de soluções para os desvios encontrados, foram aplicadas algumas 

ferramentas da metodologia lean manufacturing: 
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SMED:Utilizada com o objetivo mapear o processo e detectar melhorias na redução dos tempos das 

atividades que fazem parte do objetivo do estudo. Segundo [3] 

O(Single minute Exchange of die, ou traduzido para o português como 
“Troca rápida de ferramentas”), é uma metodologia amplamente reconhecida 
no Lean, e que visa a redução do tempo de preparação de máquinas ou 
instalações (conhecido como tempo de setup ou tempo de troca). Reduzido 
tempo de setup é um elemento essencial para a implementação de alguns 
pilares do Lean, como JIT (Just-in-time) e o nivelamento da produção 
(ALMOMANI et al., 2013 apud MENDES, 2017) proporcionando redução 
dos níveis de estoque (final e em processo, os tempos de produção e espera, 
assim como melhorias na qualidade e flexibilidade na produção (MORALES 
MÉNDEZ; SILVA RODRÍGUEZ, 2015).   

5W2H:Foi utilizada para definir para mapear as atividades e determinar “qual ação será executada? ”; 

“quem irá executar/participar da ação? ”; “onde será executada? ”, “quando será executada? ”; “por que a 

ação será executada? ”; “como será executada a ação”; e “quanto custa executar a ação? ”.Conforme [4], 

 Esta ferramenta é extremamente útil para as empresas, uma vez que elimina 
por completo qualquer dúvida que possa surgir sobre um processo ou sua 
atividade. Em um meio ágil e competitivo como é o ambiente corporativo, a 
ausência de dúvidas agiliza e muito as atividades a serem desenvolvidas por 
colaboradores de setores ou áreas diferentes. Afinal, um erro na transmissão 
de informações pode acarretar diversos prejuízos à sua empresa, por isso é 
preciso ficar atento à essas questões decisivas. (PERIARD,2009) 

Takt Time:Utilizada para de mapear os tempos de cada atividade executada no processo estudado, a fim 

de se levantar propostas para melhoria nos tempos de execução das tarefas. De acordo com [2] 

Corresponde ao ritmo de produção necessário para atender a demanda (a 
palavra alemã takt corresponde ao ritmo musical), ou seja, o tempo de 
produção que se têm disponível pelo número de unidades a serem produzidas 
em função da demanda. Taiichi Ohno define o Takt Time como “o resultado 
da divisão do tempo diário de operação pelo número de peças requeridas por 
dia” (ALVAREZ E ANTUNES JR, 2001 apud CANTIDIO, 2009). 

2.MÉTODO 

Primeiramente foi feito um brewing storm com o cliente, no caso a manutenção, para entender o 

sentimento com relação ao serviço prestado, depois foi analisada base de dados do sistema de apoio, que é 

o sistema que gerencia toda a movimentação e apontamentos dos tempos da operação de manutenção, 

iniciou-se a analise com a verificação da média total de atendimento. A partir daí verificou-se a 

necessidadede dividir o tempo  por atividade que compõe o tempo total, foram analisados 

individualmente os tempos de separação do materiais no armazém, o processo de milk run que é a 

logística dos materiais separados pelo armazém até a ilha de materiais, e finalmente a alocação dos 

materiais na ilha; Essas três rotinas compõe o tempo total da atividade estipulado em 20 min. A partir dos 

dados levantados foram verificadas as causas raiz dos problemas e a partir daí formulado planos de ações 

para a solução dos problemas levantados. 

O modelo estratégico (Figura 1) utilizado para o mapeamento das ações foram baseados e três 

pilares: Voz do cliente, onde foram ouvidas as necessidades do cliente, o que ele espera as dificuldades a 

visão que ele tem do processo. Estratégia do Armazém, com o objetivo de mapear soluções a fim de 

diminuir o tempo e qualidade no atendimento, e alinhamento de objetivos, a fim de desenvolver um 
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trabalho conjunto entre fornecedor e cliente, com o intuído de compartilhamento de ideias e mudança de 

cultura para encontrar soluções produtivas. 

 

 

Figura 1. Modelo estratégico para desenvolvimento das ações. 
 

2.1 Analise da atividade  

O mecânico faz a requisição via sistema do material em um totem dentro do hangar de 

manutenção, tendo três opções de tempo de entrega do material, que são: “Agora”, tempo de entrega por 

parte da área de suprimentos que é de 20min, “Nesse turno”, tempo de entrega de 2hs, e “Próximo 

turno” que é de 6hs. Feita a requisição a mesma é impressa no balcão de atendimento do armazém e a 

partir daí o almoxarife faz a separação do material, a movimentação no sistema e posteriormente 

disponibiliza o material no ponto de coleta. O motorista do veículo que faz o Milk run coleta os materiais 

separados e faz a logística entre o armazém e as três linhas de manutenção, disponibilizando os materiais 

nas ilhas de cada hangar. Os provedores das ilhas recebem os materiais, fazem as alocações sistêmicas e 

físicas nos endereços de armazenagem dentro da ilha. Para esse estudo de caso foram analisados apenas 

os materiais de status “Agora” por serem os de maior necessidade e urgência no atendimento e o objetivo 

desse trabalho.Vale ressaltar que essas operações de manutenção trabalham 24hs por dia, divididas em 

três turnos distintos:1º turno – 07:00hs às 16:24hs, 2º turno – 16:00hs às 01:07hs e 3º turno – 11:07hs às 

08:10hs.  

 
3. RESULTADOS E ANÁLISES 

 
Analisando os gráficos da Figura 2, nota-se que no geral apenas 3% das requisições são 

atendidas dentro da meta desejada que é de 20 min, 6% >20min e <30min, 12% >30min e <4514 % 

>45min e <60min e finalmente 65% <60min. Já no grafico que analisa performa-se de atendimento por 

turno de trabalho, verifica-se maior eficacia no turno 2 com 45% dentro da meta, enquanto o turno 1 

atende 33% e o turno 3, 22%. Essas analises foram feita em uma base de dados de 2.134 requisições de 

materiais no período de 01/11 a 21/11/2018. 
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Figura 2. Gráficos de indicador de percentual de tempo de atendimento do status “AGORA”  geral e por 
turno. 
 

Os gráficos da Figura 3, foram feitos baseado no percentual de atendimento por atividade, e 

foram divididos em duas analises: Analise “A”, processo de separação do material no armazem que 

atende 45% das requisições dentro da meta de 20min. Analise “B”, milk run + entrada do material na ilha 

de materiais atende 26% da meta contratada. 

 

 

Figura 3. Gráficos de indicador de percentual de tempo de atendimento do status “AGORA” nos 
processos de separa, milk run e entrada na ilha de materiais. 
 
 

Para um maior detalhamento nos levantamentos de causa, foram divididas as analises “A”, por 

turno (Figura 4) para verificar as performasses, e verificou-se que  o turno 1 tem melhor resultado, 

atingindo 54% da meta contratada, enquando o turno 2 tem 33% e o turno 3 apenas 13%. 

 

Figura 4. Gráficos de indicador da analise “A” da figura 3, percentual de tempo de atendimento do status 
“AGORA” nos processos de separação no armazém total e por turno. 

 

O mesmo conceito foi utilizado para analise de causa para a rotina de Milk run e entrada dos 

materiais nas ilhas de materiais (Figura 5), e chegou-se a conclusão de que o 2º turno tem uma melhor 
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performasse com 40% de atendimento dentro da meta, enquanto o  turno 1 atende 38% e o turno 3 atende  

22%. 

 

 

Figura 5. Gráficos de indicador da analise “B” da figura 3, percentual de tempo de atendimento do status 
“AGORA” nos processos Milk run e entrada do material na ilha de materiais. 
 

Analisando os indicadores apresentados, verifica-se que o turno 1 se destaca no processo de 

separação de materiais apesar de um volume de requisição maior no intervalo de horário referente a esse 

turno, enquanto que o turno 3, tem a menor performance apesar do volume de requisição ser menor no 

período referente ao seu turno. Já no processo Milk run e entrada na ilha de materiais, o turno 2 se destaca 

com o melhor percentual de atendimento do status “Agora”. Para maior entendimento dos resultados 

obtidos, foi feito uma amostragem do percentual de requisições efetuadas pelos mecânicos de manutenção 

no status “agora” utilizando as bases de dados do último trimestre e verificou-se um percentual acima de 

60%, como mostra a Figura 6. 

 

 
Figura 6. Gráficos de indicador de percentual de requisição no status “agora” 
 

Outro fator que contribuiu para se chegar as causa raiz, são os picos de requisições em 

determinados horários, onde é possível mapear a necessidade de um maior númerode  funcionários em 

determinados horários, conforme mostra a Figura 7. 

Milk Run + Ilha 
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Figura 7. Gráficos de indicador de quantidade de requisição “agora” por horário. 
 

4.CONCLUSÃO 

Esse estudo teve como objetivo avaliar a parcela de responsabilidades da área de suprimentos 

nos atrasos de entrega de aeronaves e propor melhorias para uma maior efetividade e qualidade no 

atendimento, e chegou-se a conclusão de que a área tem uma grande parcela de responsabilidade por esses 

atrasos, conforme mostrado nas análises apresentadas. Baseado nos dados levantados, e utilizando 

metodologia lean, foi possível mapear alguns planos de ações para minimizar o problema e melhorar a 

qualidade  de atendimento como: Efetuar  medição de capacidade de separação média  e definir tempo 

padrão dessa tarefa no processo de separação de material no armazém, Implementar indicador de gestão 

visual em monitores (TV´s)  dentro das áreas de armazéns e ilhas  para acompanhamento do andamento 

da produção, analisar horários de pico  de demanda a fim de reforçar a equipe nesses períodos, 

desenvolver processo para agilizar milk run na coleta dos materiais nos armazéns e apontamento de 

entrega nas ilhas, diminuir o volume de requisições no status “agora”, pois foi verificado que muitos 

materiais não tinham urgência, verificar com a área de tecnologia da informação(TI) a possibilidade de 

impressão das requisições de status agora em uma impressora exclusiva para aumentar o foco. Baseado 

nessas ações concluiu-se que é possível reverter o quadro e obter um atendimento de excelência dentro do 

que se espera da cadeia de suprimentos. 
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RESUMO 
O movimento Open Data (dados abertos) aos poucos vem sendo introduzido em diversas discussões que 
abordam a inovação, eficiência, efetividade de serviços, pesquisas e transparência. Esse movimento tem 
como objetivo passar mais transparência na divulgação de dados e propiciar o seu reuso. Diversos 
aplicativos e plataformas têm sido desenvolvidos e conseguem traduzir o mundo dos números de forma a 
permitir que a sociedade conheça, entenda e interaja com esses dados. Dessa forma, esta pesquisa tem 
como objetivo identificar as principais dificuldades enfrentadas por essas instituições e analisar qual o 
valor devolvido para seus clientes. Com estudo de em empresa referência em dados governamentais. Os 
resultados apontaram que a maior dificuldade enfrentada pela empresa é a desorganização e falta de 
padronização dos dados. O valor que a empresa devolve para seus clientes está em oferecer informações 
claras que possam informar sobre o impacto tanto positivo quanto negativo que as decisões 
governamentais podem causar em seus negócios. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Dados abertos governamentais,atividades governamentais, Sigalei. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) propiciaram um novo cenário no uso e 

compartilhamento de dados, e com o advento da internet foi possível considerar políticas de acesso livre 

às publicações públicas, sejam elas cientificas, políticas e informativas. Atualmente, visando a 

transparência e colaboração sob diversos aspectos, vê-se o aumento de discussões sobre o conceito de 

dados abertos, o que incitou a questão da abertura de dados governamentais e científicos. 

O movimento Open Data, (dados abertos) surgiu com o objetivo de passar mais transparência na 

divulgação de dados e propiciar o seu reuso. Atualmente existe uma importante fundação denominada 

Open Knowledge International, que possui como objetivo incentivar o uso de dados abertos na sociedade 

vale exprimir que esta fundação não possui fins lucrativos. [3] 

Ao que tange a definição de dados abertos a Open Knowledge International acredita que “dados 

abertos são aqueles que podem ser livremente usados, reutilizados e redistribuídos por qualquer pessoa 

desde que se obedeça a atribuição da fonte e compartilhamento pelas mesmas regras.” ([3], n.p.). 

A publicação de dados na Web não é uma novidade, porém quando a questão é sobre dados 

abertos, vê-se que devem ser levados em conta alguns requisitos, como aponta [1] (p.6) “[...] a publicação 

de dados abertos pressupõe que determinadas características sejam respeitadas para garantir que eles 

possam ser acessados e reutilizados por máquinas.”. 

Os dados abertos podem influenciar na construção de novos conceitos, informações e projetos, 

uma vez que podem propiciar novos investimentos, tanto em instituições públicas como privadas que 

buscam transformá-los em um conhecimento benéfico para a sociedade.  

No Brasil, algumas instituições adotam e investem no acesso à informação, visto que este acesso 

se torna um diferencial para tomadas de decisão. [5].Os dados disponibilizados pelas cidades brasileiras 

estão incompletos, e apesar de alguns dados estarem adequados aos padrões internacionais, muitos dados 

como os sobre educação e transporte, necessita de bases de dados e transformações desses em 

informação. Outros problemas que surgem são os materiais em Portable Document Format (PDF), 
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conteúdos ilegíveis, e a falta de linguagem clara também são vistos como obstáculos à transparência. Há 

termos rebuscados, técnicos, apresentação confusa nos portais e classificações que muitas vezes só são 

compreendidas por trabalhadores do próprio local. 

A falta de uma linguagem de fácil compreensão para o cidadão se torna ainda mais difícil 

quando a pessoa recorre ao poder judiciário. Os responsáveis por responder a pedidos da Lei de Acesso à 

Informação (LAI) muitas vezes se esquecem de que estão escrevendo para cidadãos comuns e não para 

especialistas. Tudo isso dificulta o entendimento dos dados por parte dos cidadãos, a falta de 

padronização também dificulta a tarefa de quem quer trabalhar com dados abertos governamentais. 

Visto as ponderações sobre dados abertos e sua conexão com instituições públicas e privadas, a 

questão norteadora dessa pesquisa é: buscar quais são as maiores dificuldades das instituições que 

possuem a iniciativa de utilizar os dados abertos governamentais. 

Frente á isso este artigo objetiva-se identificar as principais dificuldades enfrentadas por essas 

instituições e analisar qual o valor devolvido para seus clientes e.qual o modelo de negócio adotado. 

 

2 METODO 
Essa pesquisa é de natureza qualitativa e do tipo exploratória. A análise exploratória e descritiva 

do material disponível permitiu a construção de um embasamento teórico sobre os dados abertos 

governamentais. Na pesquisa qualitativa o pesquisador pode por meio de estudo de caso, explorar as 

dificuldades enfrentadas, atividades e processos. 

Seu objetivo é exploratório porque pretende por meio de entrevista semiestruturada com o 

prestador de serviço ligado ao tema, tornar esse assunto mais familiar, ampliando o entendimento sobre o 

assunto [2]. 

Quanto aos procedimentos técnicos a pesquisa teve duas etapas. Iniciou-se com uma pesquisa 

bibliográfica em artigos relacionados ao tema e material disponível na internet. Para isso foram utilizadas 

as bases Scielo, Spell e Google Acadêmico. Na segunda etapa a técnica usada foi o estudo de caso. Para 

[7] o estudo de caso éútil quando se estuda fenômenos contemporâneos, quando o pesquisador tem pouco 

controle sobre os eventos e quando o ‘como’ ou ‘por que’ são questões apresentadas. A unidade de 

análise foi a empresa Sigalei localizada na cidade de São Carlos, SP. A escolha da empresa se deu por 

conveniência, devido à abertura da empresa para que a pesquisa fosse realizada. Além disso, a empresa é 

referência de empreendedorismo em dados abertos governamentais. 

Para tanto foi elaborado um roteiro com perguntas para o levantamento de dados sobre a empresa 

por meio de entrevista semiestruturada dirigida ao sócio fundador da empresa Sigalei. A entrevista, 

presencial, foi realizada no dia 04 de setembro de 2019, com duração de 50 minutos. Na primeira parte da 

entrevista presencial o objetivo era conhecer o entrevistado, a plataforma desenvolvida. Nesta fase foram 

elaboradas questões que possibilitaram a elaboração dos noves blocos do Modelo Canvas.  O Canvas 

gerado permitiu melhor entendimento sobre a estrutura e os relacionamentos do negócio. Na segunda 

parte da entrevista buscou-se conhecer melhor a parte técnica da plataforma Sigalei. 

 

3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
Os empreendedores utilizam a base de dados com informações sobre as atividades 

governamentais, disponibilizados pelo governo por meio das casas legislativas na esfera federal a câmara 
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dos deputados, senado federal e congresso nacional, na esfera estadual as câmaras dos principais estados e 

municípios, a câmara de São Paulo.  

Segundo o fundador da Sigalei, o negócio surgiu em 2014 como um aplicativo para uso do 

cidadão a hipótese era trazer informações sobre politica para os cidadãos comuns. O aplicativo foi 

lançado e muitas pessoas o instalaram, mas também houve desinstalação e o que se percebeu é que uma 

porcentagem dos usuáriosnão tinha desistido de utilizar o aplicativo. 

Os sócios procuraram entender quem eram as pessoas que continuavam a consumir as 

informações do aplicativo. Descobriu-se o interesse dos usuários na área de relações governamentais, 

percebeu-se também que essas pessoas consumiam informações do legislativo, com isso a equipe 

identificou um novo nicho de mercado. 

Em 2016 surgiu definitivamente o Sigalei – Monitoramento Legislativo e Inteligência Política, 

utilizando o site https://sigalei.com.br/[6]. O Sigalei tem o objetivo de simplificar o monitoramento das 

atividades governamentais e potencializar a capacidade de influência das instituições no processo 

legislativo. 

Um dos valores que o Sigalei entrega para seus usuários é facilitar o entendimento dos DGA na 

área da politica, visto que esses dados estão disponíveis, mas não são de fácil compreensão mesmo por 

aqueles que têm algum domínio do assunto. 

O Sigalei traz a proposta de economizar tempo, aumentar a performance e otimizar recursos de 

seus clientes, uma vez que são mais de 70 mil proposições tramitando na esfera federal, surgem por 

mês13 mil novas proposições na esfera federal.   

 

Figura 1 – Proposta de valor da Sigalei 

 

 

Fonte: Sigalei (2019). 

 

A Sigalei monitora automaticamente as casas legislativas em busca de informações sempre 

atualizadas para que seus usuários possam se manter informados sobre o andamento dos projetos, assim 
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como os impactos que podem ser causados em seus negócios, contribuindo de forma geral para a maior 

segurança nas tomadas de decisões. 

As casas monitoradas automaticamente pelo Sigalei nas esferas Federal: Câmara dos deputados, 

Senado federal, Congresso nacional; Estadual: Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Espirito Santo, Goiás, 

Mato Grosso do Sul, Piauí, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina; Municipal: Câmara de São Paulo.  

 

 

 

 

Figura 2– Estatísticas das proposições acompanhadas, filtros para visualização rápida de 
proposições. 

 

 

Fonte: Sigalei (2019) 

 

Análisedo modelo de negócio  

Para os empreendedores da Sigalei, a proposta de valor consiste em transformar um dado aberto 

governamental na área do legislativo de difícil compreensão em algo de fácil compreensão e que 

possibilite ao usuário saber como o governo pode impactar o seu negócio de maneira positiva ou negativa, 

e diante dessa informação lançar mão da melhor estratégia possível. 
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O parceiro chave do negócio é o Governo, pois é por meio dele que os empreendedores obtêm 

dados para manter o negócio. A parceria com as consultorias políticas também é útil para discutirem 

sobre as relevâncias das informações. 

Os clientes da Sigalei são grandes empresas, associações setoriais, ONGS, sindicatos, 

consultorias políticas e escritórios de advocacia. Seus canais de distribuição são blog, artigos, campanhas, 

Linkedlin, redes sociais, marketing. 

 O relacionamento com os clientes ocorre de maneira próxima, existe a interação com o 

cliente/usuário. O negócio conta com uma métrica quanto ao atendimento ao cliente, e também com um 

sistema de feedback e um departamento de pós-venda. 

A fonte de receita vem da venda de assinatura para os clientes/ usuários de sua plataforma. 

Recursos-chave são pessoas qualificadas. Para o bom funcionamento do negócio a Sigalei conta 

com pessoal de tecnologia da informação (TI), cientistas da computação, engenheiros da computação, 

analistas de sistemas, especialistas em domínio, cientistas políticos e administradores públicos. 

A atividade chave do negocio é a mineração, limpeza e organização dos DGA. 

A estrutura de custos envolve custos tecnológicos com a segurança dos dados e pagamento da 

equipe. 

Segundo o fundador da Sigalei a base de dados não se encontrava estruturada, sendo essa uma 

das maiores dificuldades enfrentada, já que as informações disponíveis não seguem um fluxo contínuo, as 

informações são quebradas o que dificultou a extração, coleta e organização dos dados. 

A desorganização ocorre na casa legislativa onde se faz a coleta de dados por conta da falta de 

fluxo, ou seja, a informação não tem sequência correta. Essa desorganização também ocorre entre as 

casas, uma vez que a mesma informação tem nome X em uma casa e nome Y na outra dificultando assim 

a coleta de dados. Nas casas as informações são disponibilizadas em locais diferentes dentro dos próprios 

servidores demandando tempo para sua obtenção. 

Essas práticas corroboram com os autores [4] que relatam que a abertura de dados pelo governo 

não facilitará automaticamente o aumento na geração de novos produtos e serviços, pois é preciso um 

grande esforço para estudar, interpretar e entender os dados para somente depois propor um novo 

negócio, produto ou serviço.  

ASigalei confirma que seu maior trabalho é entender, alinhar os dados para que ele possa fazer 

sentido e ser utilizado como uma informação de valor. 

Quando voltamos para o cidadão, a dificuldade de entendimento aumenta corroborando com a 

literatura As informações disponibilizadas pelo governo usam linguagem técnica, rebuscada dificultando 

o entendimento pelo cidadão comum, sendo um obstáculo para o cidadão. 

As informações incompletas também estão entre as queixas dos cidadãos. As informações 

disponíveis muitas vezes precisam de transformações, o quejustamente os empreendedores desse estudo 

de caso fazem para que os usuários possam ter uma informação realmente funcional. 

A dificuldade de acompanhamento das informações é outro fator relevante, visto que por mês 

surgem 13 mil proposições somente na esfera federal.  
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4 CONCLUSÃO 

A pesquisa teve como objetivo identificar as principais dificuldades enfrentadas por essas 

instituiçõesanalisar qual o valor devolvido para seus clientes e qual o modelo de negócio  

Para tanto foi realizado um estudo de caso na empresa Sigalei na cidade de São Carlos, SP, que 

buscou explorar o modelo de negócio adotado pelos empreendedores. 

A principal dificuldade enfrentada pelos empreendedores para uso dos dados abertos 

governamentaisfoi a falta de organização e padronização dos dados nas casas legislativas nas esferas 

federal, estadual e municipal. 

Seu parceiro chave é o governo de onde se obtém os dados para o funcionamento do negócio. 

Na atividade chave e recurso chaves se identificou a atividade de transformar os DGA 

disponibilizados pelo governo, em informações alinhadas e prontas para o consumo de seus 

clientes/usuários. 

A análise do caso permite dizer que o cidadão possui dificuldade de entender as informações do 

governo, a pesar da quantidade de iniciativas de aberturas de dados ter aumentado muitos ainda não 

adotaram os princípios e recomendações (OPENGOVDATA, 207; W3C, 2011) adotados 

internacionalmente em projetos e iniciativas de abertura de dados governamentais. Estar disponível é 

diferente de estar acessível e de fácil compreensão. 
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RESUMO 

O crescimento da população urbana torna necessário discutir questões como a geração e as formas de 

aproveitamento de resíduos, além das possibilidades de cultivar alimentos também nos espaços urbanos e 

da alimentação saudável. Na Educação Infantil, pode-se despertar ou aguçar o interesse das crianças sobre 

o cultivo de alimentos e as condições necessárias para que isso ocorra. Nesse sentido, o trabalho aqui 

apresentado teve como objetivos exatamente acompanhar e estimular a percepção das crianças com 

relação ao desenvolvimento de plantas e aos cuidados com elas, além de explorar possibilidades de 

reutilização de materiais, como garrafas PET. O projeto envolveu além do plantio e acompanhamento do 

desenvolvimento de mudas de fruta escolhida pelas crianças, atividades como leitura de textos de 

diferentes gêneros epreparo de receitas à base da fruta selecionada, todas devidamente registradas em 

fotografias. Garrafas PET foram reutilizadas tanto para compor tanto os vasos quanto os regadores das 

plantas. Ao longo do projeto, os alunos identificaram a importância da exposição à luz solar para as 

plantas;observando a diferença entre uma planta exposta ao sol e outra que permaneceu dentro da sala de 

aula, perceberam que apenas a água não garante seu crescimento.O projeto aumentar o interesse e a 

preocupação das crianças com o cuidado com as plantas, e também com a possibilidades de reutilização 

de materiais, já que os objetos obtidos a partir de garrafas PET (tanto os ‘vasos’ quanto os regadores’) 

podem ser reutilizados inúmeras vezes antes de serem reciclados. Mostra-se, ao mesmo tempo, inserido 

no contexto da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), ao trabalhar diversos objetivos previstos no 

documento. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, reutilização, desenvolvimento de plantas 
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1. INTRODUÇÃO 

Atualmente, cerca de 84% da população brasileira reside em cidades [2]. Nesse meio, torna-se 

cada vez mais necessário discutir questões como as possibilidades de se produzir alimentos em espaços 

reduzidos, nas chamadas ‘hortas urbanas’, que podem ser montadas dentro de cassas ou apartamentos. 

Outro ponto é a geração e aproveitamento de resíduos gerados no dia a dia: deve-se pensar 

primeiro em como não gerar resíduos, mas caso isso não seja possível, é interessante dar um novo uso e 

significado para os objetos usados, ou seja, reutilizá-los para outros fins, antes de reciclá-los (aproveitar o 

material de que são feitos).A reutilização de materiais como garrafas PET possibilita diminuir o impacto 

ambiental do envio para aterros ou do descarte irregular em ruas ou terrenos baldios. Para isto, é 

necessário ter cidadãos conscientes, sendo a escola um dos grandes agentes de disseminação de 

informações e sensibilização da comunidade. 

 De fato, ações de Educação Ambiental são imprescindíveis para conscientizar cada pessoa de 

que ela é responsável pela construção de um mundo justo e equilibrado ecologicamente; a 

responsabilidade de criar, identificar e praticar formas mais sustentáveis de interação sociedade-natureza 

é portanto coletiva e individual. 

No contexto da Educação Infantil, é também fundamental proporcionar o cuidado e o contato 

com a natureza, o consumo de alimentos saudáveis e desenvolver a autonomia das crianças nos processos 

de criação e cuidado com as plantas, aproveitando o fato de que estas, como quase todos os aspectos e 

elementos da natureza, chamam a atenção das crianças. É possível aguçar ainda mais seu interesse 

desenvolvendo atividades que proporcionem experiências agradáveis de experimentação e de utilização; 

entender os procedimentos de cuidado para o plantio e o acompanhamento da evolução,assim como 

identificá-las pelo nome, pelo sabor e pela utilização são algumas das oportunidades de aprendizagem [3]. 

Pensando nestas questões, este projeto foi planejado e desenvolvido junto às fases 6 (turmas A e 

B) da Educação Infantil do período da manhã do CEMEI “Cônego Manoel Tobias” (São Carlos-SP). 

 

2. OBJETIVOS 

O projeto teve como objetivos: 

- acompanhar e estimular a percepção das crianças com relação ao desenvolvimento de plantas, à 

necessidade do cuidado com elas, e principalmente aos fatores necessários ao seu crescimento; 

- mostrar e explorar possibilidades de reutilização de materiais, como garrafas PET; 

- realizar a leitura de diferentes gêneros textuais (livro de histórias e livro de receitas); 

- estimular o convívio das crianças com outros grupos. 

 

3. METODOLOGIA 

Para atingir os objetivos desejados, a metodologia inicialmente definida compreendeu: 

- realização de rodas de conversa em cada etapa do processo de plantio e observação; 

- leituras relacionadas ao tema; 

- apresentação da fruta e identificação de suas partes; 

- plantio da fruta (sementes e mudas) em garrafas PET, que inicialmente ficaram no jardim da 

escola; 
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- acompanhamentodo desenvolvimento das plantas, durante as regas; 

- transferência de uma das mudas do jardim para a sala de aula, quando as mudas dessem flores; 

observação e acompanhamento das mudanças ocorridas; 

- preparo de receita tendo como base a fruta selecionada; 

- visita ao Centro de Divulgação Científica e Cultural (CDCC) (São Carlos-SP), com plantio do 

morango, e observação de outras formas de reutilização de materiais para plantio de frutas e vegetais; 

- elaboração, pelos próprios alunos, de forma individual, de diários de bordo sobre as partes da 

planta, do plantio, das receitas; 

- registros fotográficos das etapas do projeto. 

 

4. RESULTADOS 

A roda de conversa inicial visou identificar uma fruta de preferência dos alunos, e seus 

conhecimentos sobre ela (como é, qual a forma de plantar, como ela se desenvolve, onde poderia ser 

plantada). Com a identificação do morango como fruta popular, a seguir foi feita a leitura do livro “O 

ratinho, o morango vermelho maduro e o grande urso esfomeado”, de Don Wood (1984), que as crianças 

gostavam muito. 

A seguir, levamos morangos para a sala de aula, apresentando-os às crianças e mostrando as 

‘sementes’, e também apresentamos mudas da fruta.Fizemos um estudo das partes da planta (Figura 1). 

Figura 1 – apresentação da muda do morango e de suas partes. 

 

Na etapa de plantio, surgiu a ideia de fazermos o plantio em garrafas PET, reutilizando-as como 

vasos e eliminando a necessidade de comprarmos vasos.Conversamos sobre as etapas de montagem dos 

vasos, e fizemos o plantio das sementes e mudasda fruta, mostrando a importância da colocação, no fundo 

dos vasos, de pedras para permitir a drenagem da água. 
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Todos os vasos foram incialmente dispostos no jardim da escola, e as crianças continuaram 

regando periodicamente todas as mudas e acompanhando o crescimento das plantas a partir das sementes 

e das mudas. Partes de garrafas PET foram reutilizadas como ‘regadores’ das plantas (Figura 2) 

 

Figura 2 – plantio e rega das mudas. 

 

Com o tempo, as crianças observaram e relataram que as plantas cresciam mais rapidamente a 

partir das mudas do que a partir das sementes. Posteriormente, quando as plantas começaram a dar flores, 

transferimos um vaso para dentro da sala de aula, enquanto que o outro permaneceu ao ar livre, no jardim, 

e todos continuaram sendo regados normalmente. 

Depois de duas semanas, as crianças perceberam que na planta de dentro da sala, as plantas 

começaram a ficar amarelada e a flor que havia nascido morreu, enquanto que nos vasos que continuaram 

no jardim, os morangos começaram a se desenvolver a partir das flores.Em outra roda de conversa, foi 

lançada a pergunta: “Por que o ‘pé de morango’ dentro da sala murchou?”. Ao longo da conversa, 

percebeu-se então que a diferença foi causada pela ausência de exposição à luz solar - foi formulada a 

pergunta: “Então,o sol também é comida da planta?” “Sim!”) 

As crianças perceberam que, embora dentro da sala, houvesse claridade, a luz do sol não batia 

diretamente sobre a planta, e também notaram que a absorção da luz solar se dá através das folhas. 

 Finalizamos esta fase do projeto com a execução de uma receita da gelatina de morango, 

escolhida por ser saudável e de fácil acesso a todos. Na execução da receita, comentamos sobre a 

necessidade e trabalhamos a higienização das frutas e das mãos antes do preparo de um alimento (Figura 

3). 

 



59 
 

 

 

Figura 3 – preparo da gelatina de morango. 

 

 

5. CONCLUSÕES 

As garrafas PET se mostraram uma alternativa interessante para cultivar plantas diversas, 

podendo ser dispostas isoladas ou em pequenos grupos, aproveitando pequenos espaços (pequenas 

hortasou mesmo hortas verticais). As crianças perceberam que a garrafa PET é possível plantar e produzir 

alimentos. 

Através do processo de plantio e acompanhamento, houve uma mudança na percepção da classe 

com relação aos fatores importantes para o crescimento das plantas: é fundamental ter sol, e não apenas 

claridade, para que elas se desenvolvam adequadamente. 

O projeto conseguiu aumentar o interesse e a preocupação das crianças com o plantio e cuidado 

com as plantas, e também com a possibilidades de reutilização, já que os objetos obtidos a partir de 

garrafas PET (tanto os ‘vasos’ quanto os regadores’) podem ser reutilizados inúmeras vezes antes de 

serem reciclados. 

 No mais, o projeto de modo geral, mostra-se inserido no contexto da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), uma vez que trabalha objetivos como “Compartilhar objetos e espaços com crianças 

da mesma faixa etária”, “Compartilhar, com outras crianças, situações de cuidado de plantas e animais 

nos espaços da instituição” e “Respeitar regras básicas de convívio social nas interações e brincadeiras” 

[1]. 
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A doença de Parkinson é um distúrbio neurológico de alterações complexas que ocorre com seus 

pacientes. Esta doença crônica e neurodegenerativa tem incidência acima de 65 anos, de 1% a 2% em 

todo o mundo e prevalência no Brasil de 3%. As causas da doença, principalmente devido à atrofia 

muscular e sua subsequente e constante dor, dificultam bastante o dia a dia dos pacientes. Neste artigo, 

apresentamos um relato de caso em que é usada uma combinação simultânea de laser e pressão negativa 

(vácuo foto). Essa aplicação foi realizada nas regiões dolorosas em uma sequência de sessões, permitindo 

estimulação da circulação, aumento da atrofia muscular e melhor compressão localizada do 

metabolismo. O protocolo foi muito positivo com alterações nas avaliações realizadas, comparações 

anteriores e pós-intervenção. 

Introdução 

Esta doença, caráter degenerativa, afeta, em geral, pessoas com mais de 65 anos de idade, cobrindo entre 

1 e 2% da população do mundo, enquanto no Brasil se aproxima de 3%, ou cerca de 1,5 milhões de 

brasileiros [ 1 , 2 ]. Esses dados se tornaram ainda mais preocupantes com a inversão da pirâmide etária 

no Brasil, onde a população está envelhecendo, em média, cada vez mais. Essa degeneração ocorre nos 

neurônios dos gânglios da base, especificamente na parte compacta da substância escura, causando 

redução ou ausência da produção de dopamina. A dopamina é o principal neurotransmissor liberado pelos 

neurônios nessa região e auxilia na execução de um movimento preciso e uniforme, além de alterações 

coordenadas na posição do corpo [ 3 ]. 

O sistema de produção de dopamina junto com a melanina faz com que os neurônios sofram perda de 

pigmentação. Nesse fenômeno, entende-se que, à medida que a substância negra fica mais brilhante, 

maior a perda de dopamina. Associado a essa perda de pigmentação, ocorre a depleção do 
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neurotransmissor dopamina, reduzindo a atividade das áreas motoras do córtex cerebral, desencadeando a 

diminuição dos movimentos voluntários [ 4 , 5] A dopamina liberada no núcleo caudado e no putâmen é 

um neurotransmissor inibitório; portanto, a destruição da capacidade de produzir dopamina nos neurônios 

no paciente parkinsoniano permitiria teoricamente que o núcleo caudado e o putâmen se tornassem 

intensos, ativos e possivelmente causassem uma saída contínua de estímulos excitatórios. sinais para o 

sistema de controle motor córtex-espinhal. Esses sinais podem excitar intensamente muitos ou todos os 

músculos do corpo, levando à rigidez. Alguns dos circuitos de retroalimentação podem oscilar facilmente 

devido ao ganho considerável do circuito de retroalimentação, após sua perda de inibição, levando ao 

tremor característico da doença de Parkinson [ 6 ]. 

A conexão do córtex cerebral aos núcleos base e tálamo em relação à função motora ocorre por duas vias 

diretas e indiretas. Ambos influenciam o movimento através da modulação da atividade inibitória do 

globo pálido interno no tálamo. Na doença de Parkinson, a diminuição da captação de dopamina causará 

menos inibição do globo pálido interno na via direta, resultando em aumento da inibição do tálamo. Na 

via indireta, a diminuição da dopamina causará uma maior inibição do globo pálido externo pelo estriado 

e, portanto, uma menor inibição do núcleo sub-talâmico, que ativará o globo pálido interno mais 

intensamente, aumentando a inibição talâmica [ 7 ] 

Assim, essas mudanças no padrão de disparo pela supressão da dopamina estabelecem a redução da 

ativação do córtex motor e, possivelmente, a supressão do sistema inibidor do tônus muscular e a inibição 

do sistema de comando da locomoção [ 8 ]. Tais alterações justificam o surgimento de sinais clínicos da 

doença de Parkinson, que incluem tremor em repouso, bradinesina que consiste em diminuição da 

amplitude e velocidade do movimento, cinesia que corresponde ao comprometimento no início do 

movimento. Com isso, rigidez muscular e instabilidade postural que consistem em deficiência de 

equilíbrio, com alto risco de quedas, também são aspectos comuns [ 9 ]. A percepção da qualidade de vida 

tende a ser pior devido a déficits motores, restrições das atividades diárias e depressão causada pela 

frustração nas tarefas simples do dia a dia [10 ] 

Sintomas não motores, como dor, em pacientes com doença de Parkinson são muito frequentes, levando a 

alterações na qualidade de vida e no grau de autonomia desses indivíduos. Em um estudo realizado em 

2010 com 159 pacientes com doença de Parkinson, a dor foi o sintoma não motor mais frequentemente 

relatado, afetando 72,3% dos pacientes [ 11 ]. O estresse causado pela contração muscular sustentada e 

espasmo muscular pode induzir a liberação de substâncias que sensibilizam os nociceptores e geram dor 

localizada. Essa dor, conjugada com contrações, pode resultar em déficits circulatórios e 

comprometimento nutricional, além de afetar o desempenho funcional muscular [ 12 ]. A rigidez 

muscular é responsável pela tensão muscular centralizada principalmente no nível da coluna vertebral e 

na raiz dos membros [13 ] Alguns estudos sugerem que a dor musculoesquelética parece estar relacionada 

à presença de rigidez muscular e cinesia e que geralmente afeta os músculos do pescoço, braço, região 

paraespinhal ou perna posterior [ 14 ]. Os espasmos musculares também podem resultar de um efeito 

indireto que comprime os vasos sanguíneos e leva à isquemia. Também aumenta a intensidade do 

metabolismo do tecido muscular, tornando a isquemia relativa ainda maior e criando condições ideais 
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para a liberação de produtos químicos indutores de dor [ 6] O aumento do consumo de energia, sob 

condições de isquemia resultante da compressão extrínseca dos capilares pela estase muscular e venosa, 

pode resultar em menor ingestão de nutrientes e causar desequilíbrio entre os nutrientes celulares 

necessários. Consequentemente, a síntese de ATP resulta em comprometimento da recaptação de íons de 

cálcio (Ca 2+ ) pela bomba no retículo endoplasmático, um fenômeno necessário para o relaxamento 

muscular [ 12 ]. 

Uma das causas sugeridas para a dor durante a isquemia é o acúmulo de grande quantidade de ácido lático 

nos tecidos, formado por causa do metabolismo anaeróbico. Outros agentes químicos, como bradicinina e 

enzimas proteolíticas, também são provavelmente formados nos tecidos por causa de danos celulares, e 

esses agentes, juntamente com o ácido lático, estimulam as terminações nervosas para dor extrema [ 6 ]. 

Nesta situação, um dos recursos comuns utilizados como terapêutica para o desconforto é o uso de anti-

inflamatórios e analgésicos. Existe, no entanto, ação equivalente de analgesia e reação anti-inflamatória, 

produzida por fototerapia. A fototerapia é o tratamento por luz (especialmente laser) bem estabelecido na 

prática terapêutica em saúde e atua no nível celular como uma ajuda para o metabolismo da energia 

celular. É comprovada a influência da estimulação luminosa na cadeia respiratória das mitocôndrias, 

aumentando a síntese energética (ATP) e permitindo vários efeitos terapêuticos. Especialmente quando a 

homeostase é alterada pelo estresse mecânico induzido, por terapia com pressão negativa, a demanda 

metabólica criada produz as condições ideais para o laser agir. Isso ocorre devido a vários estímulos ao 

corpo, como energia,15 ] 

Existem dois efeitos básicos após a aplicação da pressão negativa, como a melhoria da qualidade do 

sangue, pela liberação de substâncias causadas pela sucção e pela melhora da circulação sanguínea, 

contribuindo também para a resolução da dor, relaxamento muscular e equilíbrio do corpo. funções [ 16 ]. 

Nesse contexto, a fototerapia associada simultaneamente à pressão negativa, interage com respostas 

fisiológicas, retorna mais rapidamente a homeostase celular e tecidual ao corpo, potencializando e 

acelerando os efeitos terapêuticos da regeneração de tecidos, músculos, ossos e periféricos, bem como o 

aumento da microcirculação, a síntese de colágeno e a ação anti-inflamatória com analgesia. O uso 

combinado da terapia com pressão negativa simultaneamente com a fototerapia pode trazer benefícios em 

termos de melhora da rigidez e dor muscular, uma vez que a terapia combinada interage com respostas 

fisiológicas e devolve mais rapidamente a homeostase celular e tecidual ao corpo [ 16] Tais efeitos da 

terapia a laser e combinação de pressão negativa são os ingredientes necessários para melhorar muitos 

aspectos associados à doença de Parkinson. 

Assim, decidimos testar, em um caso clínico, o efeito combinado da fototerapia com pressão negativa na 

doença de Parkinson. O presente estudo tem como objetivo avaliar o uso combinado e localizado de 

Pressão Negativa e Fototerapia, na melhora das condições causadas pela doença de Parkinson, através de 

um relato de caso. Um estudo clínico completo está sendo preparado. No entanto, o estudo de caso foi 
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essencial para o desenho do estudo. O resultado foi tão positivo e surpreendente que motivou o relato de 

caso. 

Apresentação do caso 

Este relatório caracteriza-se por ser um estudo de caso, composto por um paciente do sexo masculino, 70 

anos, com doença de Parkinson. A sintomatologia foi composta por dor muscular na região cervical, 

tronco dorsal e braço esquerdo e presença de tremor grave em repouso unilateral esquerdo. O paciente é 

submetido ao tratamento medicamentoso com Levodopa e Canabidiol, associado à realização de atividade 

física, três vezes por semana. Um grupo fisioterapêutico realizou a coleta e acompanhamento dos dados 

durante o mês de janeiro de 2019 em uma clínica particular com a presença de outros especialistas. Os 

instrumentos utilizados na coleta de dados foram forma de avaliação, contendo questões sobre dados 

pessoais e características do sujeito estudado; Escala Visual Analógica; Questionário de qualidade de vida 

sobre a doença de Parkinson e a escala Hoehn e Yahr modificada [17 ] Quanto aos procedimentos, foi 

realizada uma entrevista para coletar dados pessoais e características da amostra. Posteriormente, foram 

aplicadas a Escala Visual Analógica, o Questionário de Qualidade de Vida sobre a doença de Parkinson e 

a Escala Hoehn e Yahr. As características do sujeito coletadas foram idade, sexo, estado civil, 

escolaridade, idade de início da doença, duração da doença, estágio da doença e medicação. O estágio da 

doença foi avaliado pela escala de Hoehn e Yarh modificada, pontuada de 0 a 5, e quanto maior a 

pontuação, maior a gravidade do comprometimento. 

O pesquisador, a partir da observação do quadro clínico em oito etapas, aplica esta escala: (0) para 

nenhum sinal da doença; (1) para doença unilateral; (1.5) para envolvimento unilateral e axial; (2) para 

doença bilateral, sem comprometer o equilíbrio; (2,5) para doença bilateral com comprometimento leve 

do equilíbrio; (3) para doença bilateral de comprometimento leve a moderado do equilíbrio; (4) por 

incapacidade grave, mas capaz de ficar em pé e andar sem ajuda; e (5) para uma pessoa em cadeira de 

rodas ou de cabeceira, necessitando de ajuda completa [ 16 ]. 

Para avaliar a intensidade da dor, foi utilizada a Escala Analógica Visual. Para usar essa escala, o 

indivíduo foi questionado sobre o seu grau de dor, 0 dos quais significa ausência total de dor e 10 o nível 

máximo de dor que o paciente pode suportar. 

Para avaliar a qualidade de vida, o Questionário de Qualidade de Vida para a doença de Parkinson foi 

utilizado como indicador da percepção do indivíduo sobre a saúde física, emocional e social. Esta 

ferramenta de avaliação é um questionário com 38 perguntas e 2 respostas alternativas (sim ou 

não). Envolve questões como capacidade física, nível de energia, dor, reações emocionais, isolamento 

social e qualidade do sono. Cada resposta “sim” corresponde a um ponto e, quanto menor a pontuação 

total obtida, melhor a percepção do indivíduo sobre sua qualidade de vida. 

A escala de avaliação da dor e o questionário de qualidade de vida foram aplicados na avaliação e após as 

seis sessões de aplicação do protocolo de tratamento. Foram realizadas duas sessões semanais, com 

duração de 30 minutos, totalizando 6 sessões. 
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O sujeito foi submetido à aplicação de fototerapia combinada e pressão negativa, utilizando o dispositivo 

PhotoVacuum (produzido pela MMO-São Carlos-SP-Brasil), conforme apresentado na Figura 1. O 

protocolo de terapia corresponde à aplicação no tronco dorsal e na coluna cervical bilateralmente e no 

braço esquerdo, cobrindo os seguintes músculos: músculo tríceps muscular, músculo semi-espinhal, 

multifídeo, músculos rotadores, músculos interespinhais, músculos intertransversos, músculo trapézio, 

principais e músculo romboide menor, músculo latus posterior e músculo escapular. O equipamento foi 

ajustado para os seguintes parâmetros: modo pulsado, MP7, dois comprimentos de onda conectados (3 

vermelho 660 nm e 3 infravermelho 808 nm), tempo de 20 minutos sendo cinco minutos por área, 

fazendo o movimento deslizante com a ventosa média, na pressão de 200 mmHg ( Figura 2 ). 

 

Figura 1: Equipamento de vácuo de fótons que combina terapia a laser nos dois comprimentos de onda 

(660 nm e 808 nm) com pressão negativa. 



66 
 

 

Figura 2: Ilustração da aplicação nas áreas afetadas pela dor, conforme descrito na metodologia. 

Resultados 

O estudo de caso foi realizado com um paciente do sexo masculino, 70 anos, com doença de 

Parkinson. Avaliada para estar nos estágios iniciais da doença, estágio 3, com pontuação de 1,5. Segundo 

a escala modificada de Hoehn-Yarh, apresentando tremor de repouso, nos membros superiores e 

inferiores, com envolvimento unilateral esquerdo e postura alterada. A Figura 3 mostra os dados 

coletados sobre a intensidade da dor usando a Escala Visual Analógica, antes e depois de seis sessões da 

aplicação do protocolo de tratamento com terapia a vácuo com fótons. A comparação da intensidade da 

dor pré e pós-aplicação do protocolo mostrou que, na pré-aplicação, a dor foi caracterizada pelo sujeito 

como grau moderado 6 e após seis aplicações do protocolo, a dor foi caracterizada como grau leve 1, 

evidenciando considerável melhora da dor ( Figura 3) 



67 
 

 

Figura 3: Intensidade da dor antes e após 6 sessões com terapia a laser combinada e pressão negativa. 

A Tabela 1 mostra a percepção da qualidade de vida do indivíduo em estudo, avaliado pelo Nottinghanm 

Health Profile (PSN), sobre questões enfrentadas diariamente. Nas cinco categorias, cada item teve uma 

resposta, cuja soma do SIM, pré e pós-tratamento, mostra melhora na percepção da qualidade de vida e 

pode estar relacionada à redução da dor muscular. 

Pergunta, questão Antes do tratamento Depois do tratamento 

Sinto dor à noite. A dor que sinto é desagradável sim Não 

Sinto dor ao mudar a posição do corpo sim Não 

Sinto dor ao caminhar sim Não 

Sinto dor ao me levantar sim Não 

Sinto dor constantemente sim Não 

Sinto dor ao subir ou descer escadas sim sim 

Sinto dor ao sentar na cadeira Não Não 

Respostas definidas dentro do conceito de pré-tratamento e pós-tratamento.   

Tabela 1: Perguntas sobre qualidade de vida, segundo o Nottinghanm Health Profile - Category PAIN. 

A Tabela 2 mostra a porcentagem de melhora em cada categoria para o Questionário de Qualidade de 

Vida após a intervenção. Comparando os resultados antes e depois da intervenção, houve diferenças 

percentuais significativas em todas as categorias. 
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Categorias Antes Depois de Diferença perceptiva (%) 

Dor 6 1 83,33 

Reacções emocionais 6 0 0 100 

Dormir 3 0 0 100 

Interação social 1 0 0 100 

Habilidades físicas 10 1 90 

Nível de energia 3 0 0 100 

Respostas definidas dentro do conceito de pré-tratamento e pós-tratamento, em uma escala de 0 a 10. 

Tabela 2: Porcentagem de melhora em cada categoria após a aplicação do protocolo de tratamento com 

fototerapia a vácuo. 

Discussão 

O presente estudo avaliou o uso combinado e localizado de pressão negativa e fototerapia localizada, na 

melhora das condições causadas pela doença de Parkinson. O paciente avaliado está nos estágios iniciais 

da doença, em que há manifestação unilateral dos sintomas, onde o sujeito pode viver de forma 

independente. O estudo demonstrou que, após a intervenção com o protocolo de tratamento utilizando 

fototerapia combinada e pressoterapia negativa simultaneamente com o dispositivo comercial 

PhotoVacuum, o indivíduo obteve uma redução na intensidade da dor muscular, de moderada pré-

intervenção a leve pós-intervenção, analisada através da escala visual analógica. A melhora da dor 

muscular também foi evidente no pós-intervenção e na qualidade de vida, bem como nas categorias de 

habilidades físicas, sono e reações emocionais, melhorando a qualidade de vida desse sujeito. Os 

resultados obtidos mostram que a condição física é importante e afeta o cotidiano dos pacientes com 

doença de Parkinson, o que está de acordo com Lemke et al. [10 ] A percepção da qualidade de vida tende 

a ser pior devido a déficits motores, restrições diárias de atividades e depressão. De fato, a cronicidade da 

dor muscular está associada a importantes limitações funcionais, o que implica limitações nas atividades 

da vida diária. O estresse causado pela contração muscular sustentada e espasmo muscular pode induzir a 

liberação de substâncias que sensibilizam os nociceptores e geram dor localizada, o que pode resultar em 

déficits circulatórios e comprometimento nutricional, além de afetar o desempenho funcional muscular 

[ 12 ]. 

A redução da dor evidenciada no presente estudo deve-se possivelmente aos efeitos fisiológicos da terapia 

de pressão negativa combinada com fototerapia no tecido muscular. Segundo Cunha, existem dois efeitos 

básicos após a aplicação de pressão negativa, como a melhoria da qualidade do sangue pela liberação de 

substâncias causadas por sucção e a melhoria da circulação sanguínea, também aguardando a resolução da 

dor, o relaxamento muscular e a equilíbrio das funções do corpo [ 15] Os efeitos fisiológicos da pressão 

negativa na homeostase tecidual são potencializados pela ação anti-inflamatória da 

fototerapia. Observando esses benefícios, o sujeito relatou melhora da dor na região dorsal do tronco, 

coluna cervical e membro superior esquerdo, desde as primeiras aplicações do protocolo, sendo reduzida 

até a sexta aplicação, caracterizando-a como intensidade de luz. Além disso, foi observada a ausência do 

tremor em repouso durante a aplicação do protocolo, sendo evidente após o término da aplicação, 
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permanecendo em repouso. Com base nesse resultado positivo para um caso controlado, um estudo 

completo está em preparação. No entanto, devido à importância de aplicar uma técnica que melhore a 

vida da doença de Parkinson, o relato de caso parece de fundamental importância. 

Conclusão 

Nossa hipótese é de que, no presente estudo, o uso combinado de pressão negativa e fototerapia 

localizada contribuiu positivamente para a redução da dor muscular, para a melhoria da circulação 

sanguínea local, consequentemente possibilitando um melhor suprimento sanguíneo para o metabolismo 

celular e consequentemente a melhora da habilidades físicas, ajudando na melhor qualidade de vida dos 

parkinsonianos. 
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Resumo 

Água uma substancia finita e vital para a vida dos seres e um importante recurso 
para tudo realizado pelo homem, produção de produtos, produção comida, plantações, 
higiene, entre várias utilidades, e desperdícios baseados em vazamentos que 
concessionárias muitas vezes são ineficazes de localizarem, geram uma perda muita 
grande de água. O presente artigo tem como objetivo propor uma forma mais eficaz e 
ágil de identificar pontos de vazamentos a fim de evitar o desperdício de água e recursos 
relacionados. O controle e gerenciamento dos vazamentos atribuídos a um sistema 
computacional permite uma maior precisão em relação a análise dos dados e 
propiciando uma localização mais precisa e mais rápida dos pontos das tubulações que 
necessitam de reparos evitando,além do desperdício de água e recursos, a erosão do 
solo. A perda de água e recursos são por grande parte atribuídos a ineficiência dos 
sistemas de detecção de vazamentos de água presentes nas concessionárias de 
distribuição de água. Com metades dos vazamentos acontecendo novamente e de forma 
constante prejudica a metodologia atual da concessionaria de distribuição de água da 
cidade de São Carlos o SAAE a detectarem os novos focos e consequentemente 
estendendo o tempo em que a água é desperdiçada.Com o sistema proposto nesta 
pesquisa os pontos de vazamentos serão detectados com uma maior facilidade deste 
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modo gerando uma maior agilidade durante a realização dos devidos reparos, e gerando 
uma queda na porcentagem de perda de água. 
 

Palavras chaves: Desperdício de água, Vazamento de água, Sistema Computacional, 
Distribuição de Água. 
 
 
 
 
Introdução 

Água é uma substancia insubstituível para a vida e um recurso finito que é 

utilizado em vários processos de fabricação e em vários produtos e o seu desperdício é 

um fator preocupante. 

Pesquisas realizadas pelo Instituto Trata Brasil com parceria com a GO 

Associados demonstram que de acordo com dados mais recentes divulgados em 2017 

pelo Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), revelam quecerca de 

40% das perdas estão localizadas na distribuição de água, sejam por vazamentos, falhas 

no sistema de medição ou por ligações clandestinas, sendo equivalente a 7 mil piscinas 

olímpicas de água. 

Segundouma notícia divulgada pelo Estadão em 2007 no Brasil indica que o 

registro de perdas reflete num total de 34% de toda a água produzida e tratada pela 

Concessionária de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP), remetido ao 

mau estado de conservação das redes de distribuição. 

As distribuições de água utilizadas ainda são arcaicas, com isso 

as cidades tem a urgência de trocas de sistemas mais atuais e 

funcionais, assim aumentando a demanda para instalações de 

sistemas em que diminui as ocorrências de problemas físicos 

dentro das cidades (Kepler2003). 

O controle e gerenciamento das perdas de água são de fator fundamental e ter 

um software trabalhando juntamente com sensores que são capazes de identificar e 

informar os vazamentos no menor tempo e com a maior precisão possível, propiciando 

uma redução na perda de água e conseqüentemente reduzindo o deterioramento da 

malha asfáltica. 

De acordo com o site da concessionária de água e esgoto da cidade de Cerquilho 

(SAAEC) é utilizado um software público denominado EPANET que possibilita aos 

técnicos à realização de uma simulação hidráulica da rede de abastecimento de água do 
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município identificando regiões com maiores pressões e determinando a necessidade de 

um controle.  

Alguns pontos de vazamentos não são fáceis de serem detectados por estarem 

em baixo do solo, ou por serem microvazamentos, passando despercebido ou acabando 

por serem ignorados devido ao volume do vazamento ser ínfimo. 

Dados obtidos no site do SAAE São Carlos determinam os meios para controlar 

as perdas com atribuições como: 

 implementar e coordenar a rotina permanente de geofonamento / caça-

vazamentos em todas as redes de água da cidade e ramais prediais a fim de 

identificá-los e providenciar o seu conserto; 

 coordenar junto às várias unidades administrativas do SAAE, os trabalhos 

de setorização de redes; 

 fazer análises estratificadas das perdas físicas; 

 coordenar trabalhos com o objetivo de redução das perdas físicas em 

parceria com os setores do SAAE envolvidos neste processo; 

 criar indicadores de desempenho para controle das perdas físicas 

envolvendo todos os setores do SAAE afins neste processo; 

 gerenciar os indicadores de desempenho para controle de perdas físicas em 

parceria com os setores do SAAE envolvidos no processo; 

 organizar e manter eficiente o serviço de localização de vazamentos; 

 elaborar e implantar modelo de gestão integrada de combate às perdas 

físicas; 

 indicar a localização exata dos vazamentos comunicados pelo “sistema 

0800”, de forma a evitar a abertura de vala em local onde não há 

vazamento; 

 executar outras atividades afins que lhe forem delegadas pela Gerência. 

Vale ressaltar que não podemos apenas se preocupar com os infravermelhos e 

métodos mais eficazes, mas como também as pressões hidráulicas que podem diferir 

dependendo do período do dia, já que as tubulações podem sofrer dilatações ou contrair 

por conta do calor do sol ou do frio da noite. Essas previsões podem ser calculadas para 

que não haja nenhuma complicação futura nas tubulações a serem instaladas. 

 O sistema computacional proposto irá compor o controle e gerenciamento dos 

dados, que são obtidos através da leitura dos sensores de pressão, vazão e 
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infravermelhos, instalados a cada 10 metros nas tubulações de distribuição de água em 

todas as vias da cidade, com isso determinando o pontode vazamentos presentes num 

raio de 10 metros, além de fazer uma previsão do estado de conservação das tubulações 

setorizadas de acordo com a data da última manutenção realizada, o tipo de vazamento 

ocorrido e a sua completa substituição. 

 O sistema computacional além de realizar as atribuições acima citadas, é 

responsável por todo tipo de cálculo baseado nas dilatações ao longo do dia, 

dependendo do calor exercido sobre as tubulações e desta forma regular a vazão de água 

afim de não sobrecarregar o sistema de distribuição, ocasionado micro trincas nos canos 

que futuramente se tornam vazamentos. 

 Os sensores irão indicar os pontos de vazamentos e o software de controle e 

gerenciamento irá fazer a leitura desses dados, disponibilizando a localização e o 

tamanho do vazamento em poucos minutos e em um raio de 10 metros. 

Na figura 1 abaixo temos uma representação simples da distribuição de água e 

recolhimento do esgoto. No sistema proposto, localizado no encanamento em azul 

ficariam posicionados os sensores de pressão, infravermelho e vazão a cada 10 metros, 

que por sua vez estariam integrados a um sistema que irá monitorar qualquer alteração 

significativa da pressão da água nos encanamentos identificando tudo que pudesse 

remeter a um problema de vazão. 

Figura 1 –Representação simples de distribuição de água e recolhimento de esgoto 

 
Fonte:https://rni.com.br/media/42/a0/e1/w.880/h.520/q.80/fit.crop/fm.pjpg/casas-veredas-6p4ns.jpeg 

 

Objetivo 
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O objetivo geral deste trabalho é realizar um estudo e propor uma metodologia 

eficiente para determinar de forma ágil e precisa pontos de vazamento de água na rede 

pública municipal de distribuição de água.  

Os objetivos específicos desta pesquisa são propor uma forma eficiente de evitar 

o desperdício de água, evitar o desperdício de recursos como humano e financeiro e 

evitar aocorrência de erosãono solo ocasionada por vazamentos no sistema de 

encanamento da cidade e melhorar a agilidade da concessionária de realizar os devidos 

reparos. Com estes resultados poderemos aplicá-lo em reformas para toda a cidade, 

além da melhoria em gastos e desperdícios para o governo, da mesma forma evitaremos 

futuros enchentes acumulados em esgotos por vazamentos ocorridos pelas redes 

elétricas e instalações de encanamento mal colocadas. Enfim, após o funcionamento da 

pesquisa, avançaremos para outras cidades adaptando o que for preciso para resolver o 

problema de desperdício de água. 

Metodologia 

A metodologia adotada é uma análise qualitativa de artigos científicos, dados 

disponibilizados no site da empresa concessionária de distribuição de água do município 

e região sobre os procedimentos de resposta das concessionárias em relação à detecção 

e reparo de vazamentos, propondo um novo método mais eficiente e eficaz. 

Resultados 
 Gráfico 1 – Vazamentos locais. 

 
Fonte: Autores. 
 

Gráfico 2 – Periodicidade dos reparos. 
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Fonte: Autores. 

 
Gráfico 3 – Opinião sobre a eficiência do SAAE em detecção de vazamentos. 

 
Fonte: Autores. 

 
Gráfico 4 – Opinião sobre o sistema computacional proposto. 

 
Fonte: Autores. 
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De acordo com os resultados obtidos em uma pesquisa com 30 pessoas realizada 

pelos autores demonstrados no gráfico 1, cerca de 53,4% dos entrevistados disseram 
que os vazamentos localizados nas proximidades ocorrem de forma constante, enquanto 
que 36,6% dos entrevistados disseram que os vazamentos localizados nas proximidades 
não ocorrem de forma constante e 10% não sabiam responder, evidenciando que mais 
da metade dos vazamentos sejam novos pontos ou pontos reparados anteriormente após 
um certo tempo voltam à acontecer novamente. 

No gráfico 2 cerca de 53,4% dos vazamentos são reparados em até 10 dias, 34% 
demoram de 10 a 15 dias para o devido reparo e 14% com previsões que podem 
ultrapassar os 20 dias, tempo que dependendo da proporção do vazamento aumenta 
drasticamente o volume desperdiçado de água.  

No quesito eficiência em relação a detecção de vazamentos pelo SAAE São 
Carlos demonstrado no gráfico 3 cerca de 73% dos entrevistados avaliaram os serviços 
como ruins e ineficazes, seguindo por 17% que não souberam responder, 7% avaliaram 
como um serviço bom e apenas 3% qualificaram com um serviço que é eficaz e faz a 
diferença. 

No gráfico 4 apresentado a ideia do sistema computacional proposto neste artigo 
para os entrevistados cerca de 90% gostaram da ideia e classificaram como uma forma 
eficaz de prevenir que os vazamentos se mantenham por tanto tempo. 

 
Conclusão 

Conclui-se que a perda de água e recursos são por grande parte devido a 
ineficiência dos sistemas de detecção de vazamentos de água presentes nas 
concessionárias de distribuição de água, representando um valor apurado em 2017 de 
40% de toda a perda de água registrada. Com o sistema proposto nesta pesquisa os 
pontos de vazamentos serão detectados com uma maior facilidade deste modo gerando 
uma maior agilidade durante a realização dos devidos reparos, e gerando uma queda na 
porcentagem de perda de água. 

Conforme os resultados obtidos conclui -se que metade dos vazamentos 
ocorrerem de forma constantes e que consequentemente acabam por prejudicar o 
sistema de detecção de vazamentos atual da concessionaria de distribuição de agua na 
cidade de São Carlosocasionando uma extensão do tempo em que a agua é 
desperdiçada, além disso a pesquisa levantou uma ideia positiva e uma opinião de ser 
um sistema capaz por parte dos entrevistados em relação ao sistema proposto neste 
trabalho. 
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RESUMO 
Considerando as atividades logísticas fundamentais de transporte, armazenamento e gerenciamento de 
pedidos, a venda pela internet tem impactado a logística das empresas. Este trabalho tem como objetivo 
analisar em quais setores do varejo os usuários mais têm realizado transações pela internet. Uma atenção 
foi dada ao segmento de supermercados com objetivo específico de identificar as razoes que levam 
consumidores a optarem ou não pelas compras pela internet. Foi realizada uma pesquisa, por meio de 
formulário eletrônico, junto a alunos de uma instituição de ensino superior no município de São 
Carlos/SP. Na amostra de universitários considerada a compra pela internet já foi realizada por quase 
todos, com destaque para o setor de entretenimento, seguido de vestuários e refeições. Para os 
supermercados a adesão ao serviço ainda é pequena e as principais razões estão relacionadas a aspectos 
culturais, como hábito de escolher produtos frescos. Apesar de quase a metade dos entrevistados terem 
tido problemas com compras eletrônicas, a maioria considerou o serviço logístico de venda pela internet 
de qualidade. 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVES: Varejo na internet. Compras pela internet. Vendas eletrônicas.  
 
 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 Atualmente o termo Logística, ou Logística Empresarial, está relacionado ao estudo da 

administração para promover melhorias no serviço de atender os pedidos dos clientes, por meio de 

planejamentos, organização e controle das atividades de movimentação e armazenagem que tem como 

foco facilitar o fluxo de produtos e de informação. Segundo [1]: 

A logística empresarial estuda como a administração pode prover melhor 
nível de rentabilidade nos serviços de distribuição aos clientes e 
consumidores, através de planejamento, organização e controle efetivo para 
as atividades de movimentação e armazenagem que visam facilitar o fluxo de 
produtos. A logística é um assunto vital. É um fato econômico que tanto os 
recursos quanto os seus consumidores estão espalhados numa ampla área 
geográfica. Além disso, os consumidores estão não residem, se é que alguma 
vez o fizeram, próximos donde os bens ou produtos estão localizados. Este é 
o problema enfrentado pela Logística: diminuir o hiato entre a produção e a 
demanda, de modo que os consumidores tenham bens e serviços quando e 
onde quiserem e a condição física que desejarem.  [1, p.21] 

Assim, como há avanços tecnológicos nos sistemas logísticos e de produção, há proporcionalmente o 

aumento na exigência do consumidor, devendo ser a satisfação do cliente a maior preocupação das 

empresas com as atividades de TI (tecnologia da informação) que é a base para a operacionalização do 

comércio eletrônico. De acordo com [8] 

 
A TI (tecnologia da informação) através do comércio eletrônico vem 
reunindo toda uma gama de acessibilidade e controle para as organizações. 
Sem ela, torna-se praticamente impossível a permanência de determinado 
seguimento de serviço ou produto. [8, p. 16] 

 Com o avanço da TI as atividades de logística e de gestão da cadeia de suprimentos tornaram-se 

cada vez mais presentes nas estratégias das empresas, uma vez que elas estão diretamente relacionadas 
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aos aspectos fundamentais da logística: gerenciamento de pedidos, armazenamento e transporte, conforme 

indicado em [1] e [6]. As atividades que envolvem rastreabilidade de produtos permitem aos participantes 

da transação acompanhar em detalhes as etapas de confirmação de pedido, preparação do pedido, envio 

do produto, recebimento do pedido, conferindo transparência as etapas que envolvem a operação como 

um todo, mas também promovendo a integração interna das empresas, sobretudo quando se considera as 

grandes áreas de produção, marketing e finanças. O comercio eletrônico ilustra a integração entre 

consumidores e empresas por meio de troca eletrônica de dados e como esta integração é mediada por 

atividades logísticas que operacionalizam as transações, tornam os serviços logísticos cada vez mais 

interligados ao comercio eletrônico.  De acordo com [7] o varejo consiste nas atividades que englobam 

todo o processo de venda de produtos e serviços que atendam a uma necessidade do consumidor final, o 

varejo pose ser qualquer organização que tenha como sua atividade principal a venda de produtos e 

serviços para o consumidor final. 

Conforme indicado em [3], o termo “Logística 4.0” foi mencionado pela primeira vez na feira de 

tecnologia industrial em Hannover, na Alemanha em 2011.De acordo com [4], 

 

Os conceitos da Logística 4.0 podem ajudar os profissionais a reduzir a perda 
de ativos, gerar econômica de custos de combustível, garantir estabilidade de 
temperatura, gerenciar estoque do armazém, ter uma visão do usuário e criar 
eficiência de frotas.  [4, p. 113]. 

 

O código de barras, leitoras óticas, sistemas, EDI (Electronic Data Interchange), sistemas 

logísticos, sistemas de previsão de vendas e sistema de estoque e faturamento para [5] são tecnologias que 

auxiliam o melhoramento do relacionamento com o cliente, bem como auxiliam a se atingir altos níveis 

de produtividade e eficácia das empresas varejistas. 

Assim, a Logística 4.0 envolve um conjunto de atividades das empresas que optam pelo 

comercio eletrônico. Nesta pesquisa o objetivo foi analisar os aspectos relacionados à percepção dos 

consumidores e usuários do sistema de comercio eletrônico, identificar quais os setores do varejo são 

mais utilizados e alguns dos fatores que inibem o desenvolvimento desta modalidade de vendas entre 

varejistas. 

 
2 METODO 
 Esta pesquisa, de caráter exploratório, é um estudo de caso, conforme apresentado em [9], sobre 

a utilização do comercio eletrônico varejista entre universitários de um curso de tecnologia, com o 

objetivo de analisar quais setores do varejo estão sendo mais procurados no comercio eletrônico. Além da 

revisão bibliográfica sobre logística, foi realizado uma pesquisa empírica, com uma amostra de 

consumidores universitários do município de São Carlos/SP. A pesquisa foi realizada com a aplicação de 

um questionário no formato de formulário eletrônico, contendo questões objetivas sobre os hábitos de 

compras pela internet. Para o setor de supermercados foram elaboradas questões objetivas específicas e 

questões abertas onde foram indicadas as justificativas por não utilizar este serviço. O universo de alunos 

considerado, pessoas que receberam o formulário, foi o do grupo de alunos cadastrados nas redes sociais 

já existente na instituição. s alunos de um curso superior de tecnologia, aproximadamente 400 alunos. A 

resposta ao questionário foi espontânea. Do total de formulários enviados, 39 indivíduos responderam o 
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questionário. Como o tema da pesquisa é comercio eletrônico, optou-se pela utilização de um instrumento 

de pesquisa baseado na tecnologia digital e de redes sociais para coleta de dados.  

 
3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 
 Dentre aqueles que responderam à pesquisa apenas um dos trinta e nove indivíduos nunca havia 

realizado compras pela internet. Para aqueles que compram ou já realizaram transações pela internet, 

destaca-se as transações no setor de entretenimento com 35,9% do total, seguido dos setores de vestuário 

(23,1%) e refeição (17,9%). Os demais segmentos (smartphones e acessórios, eletrônicos e informática; 

supermercados; utilidades domésticas) considerados conjuntamente, representam 23,1% da amostra 

analisada. De acordo com a figura 1: 

 

Figura 1- Setores com mais transações em uma amostra de 39 consumidores universitários no município 
de São Carlos-SP 

 

 

Entre os trinta e nove consumidores universitários na cidade de São Carlos-SP cerca de 53,8% considera 

o sistema do varejo online fácil de compreender e intuitivo, 41% acredita ser fácil de compreender, porém 

não intuitivo, 2,6% julga ser dificultoso e nada intuitivo e 2,6% nunca usou o sistema. De acordo com a 

figura 2: 

 

Figura 2- Opinião referente ao sistema do varejo de uma amostra de 39 consumidores universitários no 

município de São Carlos-SP 
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 Considerando apenas o setor de supermercados, 66,7% dos entrevistados afirmaram conhecer os 

serviços, mas apenas 5% afirmaram já ter utilizado este serviço, avaliando positivamente as 

operações.Com a análise das respostas que justificam a não utilização deste serviço foi possível 

identificar fatores culturais ligados ao hábito de ir ao local, de preferir escolher os produtos e tocá-los 

apareceram como respostas mais frequentes, mais de 50% do total. Dentre os demais fatores destacados 

estão a indisponibilidade do serviço para o local/bairro, sistema incompleto quando comparado à loja, 

incerteza quanto à qualidade do serviço e apenas uma resposta citou o fator relacionado ao custo do 

serviço.  

 Quando indagados sobre problemas nas compras pela internet, 56% dos participantes 

confirmaram ter passado por alguma experiencia negativa. Os principais problemas estariam relacionados 

a pedidos não entregue, a produtos com defeito, pedido errado ou produto avariado. Mas, em 

contrapartida, a avaliação do serviço logístico é de qualidade para 82% das respostas. Dentre os fatores 

destacados como positivos e que confere qualidade ao serviço estão o respeito ao prazo de entrega, o 

preço, a facilidade de realizar as transações. Para 95% dos participantes o sistema de venda no varejo on 

line é fácil de compreender, sendo que 54% consideram o sistema com uma interface que facilita o uso 

por ser de natureza intuitiva e 41% ainda consideram o sistema não intuitivo. 

 

4 CONCLUSÃO 

 O uso de plataformas de venda pela internet tende a crescer entre as empresas varejistas. Neste 

trabalho foi possível identificar como os consumidores de perfil universitário têm utilizado estes serviços, 

suas preferencias em relação aos setores do varejo e avaliações sobre estes sistemas de venda pela 

internet. A maioria dos usuários destes sistemas de venda estão satisfeitos com os serviços logísticos, mas 

há restrições como no caso dos supermercados, onde ainda há aspectos culturais que não permitem o 
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pleno desenvolvimento deste serviço. Outro elemento que apareceu indiretamente nas respostas sobre não 

utilizar serviços de supermercados on lineesteja relacionado ao porte do município e à proximidade das 

lojas físicas das residênciasquando comparado com a realidade das grandes cidades e metrópoles. 

 Para as empresas varejistas, mesmo que sob a perspectiva de longo prazo, será necessário 

desenvolver estratégias de vendas pela internet que contemplem as atuais demandas dos consumidores, 

com destaque aos sistemas de informação que envolvem estas operações.  De acordo com os pressupostos 

da teoria econômica [1], um mercado eficiente deve ser transparente, ter liquidez, harmonizar-se as novas 

necessidades continuamente e oferecer amplo acesso a todos. Os mercados eletrônicos possuem tais 

características, fomentando oportunidades. Contudo, é fundamental que se invista em conteúdo e 

melhoramento de atendimento ao cliente, bem como ultrapassar barreiras no país, como: o baixo nível de 

instrução e renda de boa parte da população, a falta de acesso as redes por parte da população, a 

dificultosa penetração e aceitação deste novo mercado e problemas logísticos. 
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LINA BO BARDI E A RESTAURAÇÃO CRÍTICA NO BRASIL 

 

Ana Lúcia Cerávolo 

 

RESUMO 
O período de 1930 a 1960 marca a organização e consolidação do atual IPHAN, mas no final dos anos 
1950 já se verifica uma inflexão nas políticas de preservação do patrimônio cultural brasileiro, com a ação 
de outros órgãos do governo federal, entidadesde representação profissional, órgãos estaduais e 
municipais e instituições internacionais que passam a atuar nessa área. Esse contexto mais amplo se 
estende também às restaurações arquitetônicas e marca a participação de arquitetos externos ao corpo 
técnico do IPHAN. Também marca os primeiros questionamentos e embates externos nas práticas de 
restaurações empreendidas pelo órgão federal e a introdução de novos princípios para as restaurações 
arquitetônicas, fundamentados no debate internacional.Lina Bo Bardi se destaca no âmbito projetual com 
a adaptação do Solar do Unhão para abrigar o Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM BA), 1961 a 
1963, e no âmbito teórico fundamenta sua adesão à restauração crítica, que vinha sendo formulada na 
Itália, desde pelo menos o final da II Guerra Mundial.O artigo apresenta os resultados da pesquisa de pós 
doutorado, realizado, entre agosto de 2018 e janeiro de 2019, no Instituto de Arquitetura e Urbanismo, da 
Universidade de São Paulo, e busca compreender a extensão do comprometimento de Lina Bo Bardi com 
a teoria da restauração crítica e o conjunto de sua obra; identificar e analisar todos os projetos e obras de 
restauração executadas pela arquiteta; contextualizar sua e sua contribuição para a constituição de uma 
prática de restauro no âmbito da cultura arquitetônica brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Patrimônio cultural; teorias da restauração; restauração crítica; Lina Bo Bardi; arquitetura moderna 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa3 sobre a relevância da  restauração arquitetônica no 
conjunto da obra de Lina Bo Bardi, identificando e analisando os projetos e obras de restauração 
executadas pela arquiteta, além de seu comprometimento com a teoria da restauração crítica, visando 
compreender sua contribuição para a atuação de arquitetos no campo da restauração no país. 
Na década de 1960, após a execução do projeto de adaptação do Solar do Unhão para abrigar o Museu de 
Arte Moderna da Bahia (MAM BA), 1961 a 1963, Lina Bo Bardi passa a ser referência no debate sobre a 
preservação do patrimônio cultural no Brasil, destacando-se no âmbito teórico sua adesão fundamentada à 
restauração crítica, que vinha sendo formulada na Itália, desde pelo menos o final da II Guerra Mundial, e 
que antecipa os conceitos da Carta de Veneza, formulados em 1964. 
Desde o Solar do Unhão muitos trabalhos foram realizados sobre sua obra, em evidência estão SESC 
Fábrica Pompéia, Centro Histórico de Salvador e Palácio das Indústrias. Mas, quais são os avanços que 
Lina Bardi traz para a prática e a reflexão teórica sobre a restauração ou intervenção de edifícios 
preexistentes? 
Além dos projetos mais conhecidos, localizamos no acervo do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi 
cerca de duas dúzias de projetos de adaptação de uso, requalificação de áreas degradadas e recuperação de 
edifícios isolados. Além dos já citados, podemos lembrar em Salvador: Belvedere da Sé, Barroquinha, 
Casa do Benin, Ladeira da Misericórdia, Casa do Olodum e a Fundação Pierre Verger, todos os projetos 

 
3 A pesquisa de pós doutorado foi realizado no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de 
São Paulo durantes os anos de 2016 e 2018, sob supervisão do Prof. Titular Renato Anelli, e permitiu 
aprofundar um dos temas iniciados no doutorado sobre a contribuição de Lina Bo Bardi para a 
restauração arquitetônica como prática projetual do arquiteto e a introdução de princípios da 
restauração crítica no Brasil. 
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entre 1986 e 1989. Fora da Bahia, podemos citar o Museu Butantã (SP, 1965), o Teatro e Bar no Morro 
da Urca (RJ, 1986), oTeatro Polytheama (Jundiaí, 1986), concluído após sua morte, Estação Guanabara 
(Campinas, 1990) e o Centro Vera Cruz (S. Bernardo do Campo, 1991), projetos não executados. 
Esses projetos e obras representam um terço da produção arquitetônica de Lina Bardi. A maior parte das 
encomendas se concentram nos anos 1980 e 1990. Nesse período, sobretudo a partir de meados da década 
de 1980, as intervenções têm um peso bastante importante, representando cerca de 80% do trabalho da 
arquiteta. 
Nesse período, ela constrói a “casinha”, seu estúdio na Casa de Vidro e estabelece a colaboração com 
Marcelo Suzuki, Marcelo Ferraz e André Vainer, que manterá até sua morte, em 1992. Cabe destacar que 
os arquitetos foram colaboradores e os principais responsáveis para que a memória de Lina Bo Bardi não 
caísse no esquecimento, mas não de forma nostálgica e sim por meio de suas obras e ações culturais, que 
deram continuidade ao legado da arquiteta. 
A trajetória que culmina na realização de uma obra diversificada que floresce inteiramente no Brasil, tem 
início na Itália, como enfatiza Renato Anelli [1], ao destacar a relevância dos anos de formação e início 
de carreira profissional em Roma e Milão, onde as ideias e concepções de Lina Bo Bardi serão gestadas e 
com as quais manteve diálogo por toda a vida.  
Na mesma direção, mas quanto à memória, passado e restauração, alguns autores buscam no período de 
formação pistas sobre as referências da arquiteta. É consensual que temas importantes para sua geração, 
que buscava articular os debates sobre arte e cultura à crítica social, história e política, estruturam as 
pesquisas e o olhar de Lina Bo Bardi sobre o mundo por toda a vida, em particular sua interpretação do 
BrasilCAMPELLO [2]. 
A compreensão sobre a não linearidade do tempo, conforme Bierrenbach[3], a produção arquitetônica  
superposta nas áreas urbanas, o interesse pela história, o passado e o antigo, o olhar arguto sobre a 
produção popular e a resistência contra cultura oficial, o reaproveitamento e a criatividade popular, a 
guerra, a destruição, a restauração, todos são temas que despertaram na Itália e que Lina Bo Bardi traz 
para o Brasil[4]. 
A Arquitetura é Arte, segundo ela, porque responde a demandas do homemcom soluções produzidas por 
ele próprio, desde a conformação do espaço íntimo da casa , do núcleo habitacional familiar até o 
onipresente espaço da natureza, portanto está circunscrita como História. Nesse sentido, Lina Bo Bardi 
afirma que : “(...) a beleza em si por si mesma é uma coisa que não existe (...). Existe enquanto é, porque 
existe por um período histórico e depois muda porque muda o gosto. Enquanto se é algo que é 
imprescindivelmente ligada à coletividade é bonita porque serve e continua a viver...[5] 
Portanto, a restauração também deveria reconstituir a “beleza”, o uso do edifício atendendo novamente às 
necessidade do homem. O importante, dizia Lina Bardi: “(...) é você não criar uma separação dizendo 
esse é velho. Isso era. Isso é. É hoje. O importante é compreender é que a vida é uma continuidade. É a 
vida daqueles homens que viveram aqui e continua hoje da mesma maneira. A atividade de trabalho foi 
interrompida, mas na verdade não foi interrompida porque mesmo numa ruína a vida invade o espaço 
produzido pelos homens”.[6] 
No SESC Fábrica Pompéia, projetado pela arquiteta entre 1977 e 1986, Lina Bo Bardi lapida o método 
iniciado no Solar do Unhão. Instala seu escritório na própria obra e juntamente com seus colaboradores, 
arquitetos, engenheiros e operários/construtores (mestres de obra, pedreiros, serralheiros, encanadores...) 
realiza um laboratório de experiências construtivas. Diz, (...) “ninguém transformou nada. Encontramos 
uma fábrica com uma estrutura belíssima, arquitetonicamente importante, original, ninguém mexeu. Nós 
colocamos apenas algumas coisinhas: um pouco de água, uma lareira. Quanto menos cacareco melhor. 
Fizemos também um esforço para dignificar a posição humana. Esse é o dado mais importante”[6] 
Ao visitar a antiga Fábrica de Tambores, a arquiteta Lina Bo Bardi, encontrou uma bela construção, feita 
com estrutura pioneira no Brasil de concreto armado com vedações em alvenaria. O que mais chamou a 
atenção da arquiteta, porém, foi o espaço que, durante os finais de semana era povoado por famílias com 
crianças brincando e jovens se divertindo. A arquiteta, percebendo a espontaneidade e veracidade 
daquelas atividades, considerou a situação presenciada para o partido do projeto: “Pensei: isso tudo deve 
continuar assim, com toda esta alegria”.A velha fábrica, construída a partir de tecnologia importada e 
sofisticada para a época, haveria, para a arquiteta, de ser reinventada. [7] 
Nessa obra, alguns processos construtivos artesanais foram pesquisados e incorporados na reforma da 
fábrica e na construção dos edifícios: os coletores de águas pluviais da rua interna foram feitos com 
técnica simples, pouco usuais para a estética moderna; já os mosaicos dos banheiros remetem a 
construções e artes populares. O espelho d’água com seixos rolados permeia o espaço livre do galpão da 
fábrica. As peculiaridades americanas, brasileiras, são elementos incorporados ao projeto [7]. 
 
 



86 
 

2. OBJETIVOS 

O presente artigo apresenta os resultados da pesquisa sobre a relevância da  restauração arquitetônica no 
conjunto da obra de Lina Bo Bardi, identificando e analisando os projetos e obras de restauração 
executadas pela arquiteta, além de seu comprometimento com a teoria da restauração crítica, visando 
compreender sua contribuição para a atuação de arquitetos no campo da restauração no país. 
Na década de 1960, após a execução do projeto de adaptação do Solar do Unhão para abrigar o Museu de 
Arte Moderna da Bahia (MAM BA), 1961 a 1963, Lina Bo Bardi passa a ser uma referência no debate 
sobre a preservação do patrimônio cultural no Brasil, destacando-se no âmbito teórico sua adesão 
fundamentada à restauração crítica, que vinha sendo formulada na Itália, desde pelo menos o final da II 
Guerra Mundial. 
 
 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa na área de história da arquitetura e urbanismo, focada nas obras de restauração 
empreendidas pela arquiteta Lina Bo Bardi. Priorizamos os levantamentos bibliográficos e 
iconográficos:primeiramente, localizamos livros, trabalhos acadêmicos, artigos em periódicos e 
apresentados em eventos científicos sobre a obra de Lina Bo Bardi e seus escritos. Concentramos esforços 
nas pesquisas no acervo do Instituto Lina Bo e Pietro Maria Bardi, em particular em seus projetos e em 
sua biblioteca para identificar suas leituras, em particular, quanto ao tema do trabalho. 
O levantado reúne desenhos arquitetônicos, croquis, e fotografias. Após um estudo das cerca de vinte 
obras localizadas, realizamos visitas in loco a cinco delas.  
A organização do material e a análise inicial dos estudos realizadosse estende da década de 1960, quando 
a arquiteta projeta e executa a restauração do Solar do Unhão, em Salvador, adaptando-o para abrigar o 
Museu de Arte Moderna da Bahia, até a década de 1990, quando realiza suas últimas obras, antes do 
falecimento em 1992. 
 
 

4. RESULTADOS 

Localizamos no acervo da arquiteta, como já destacamos no relatório parcial, um conjunto de 
aproximadamente 20 projetos, que representam cerca de um terço da produção de Lina Bardi. Percebe-se 
que a maior parte das obras de restauração se concentram nos anos 1980 e 1990. Nesse período, em 
particular a partir de meados da década de 1980, as intervenções têm um peso bastante importante, 
representando cerca de 83,33%. 
A partir desse levantamento,das leituras e análises de projetos, verificamos que a arquiteta formula sua 
metodologia e seu critério de intervenção em três momentos distintos: a) formação na Itália que envolve 
sua graduação e os trabalhos realizados em Milão antes da II; b) Solar do Unhão e c) SESC Pompéia. Na 
Bahia, quando retorna, na década de 1980, já vemos uma Lina Bo Bardi segura e pronta para implantar 
sua metodologia, então já definida. Deve-se salientar que o “método” é um conjunto de procedimentos 
que envolve o diagnóstico da obra e as circunstâncias que a cercam, a definição do programa, a 
restauração e limpeza dos componentes originais e inserção de novos elementos que permitam a execução 
das atividades propostas. 
O método é constituído por um conjunto de práticas e procedimentos, mas não é fechado em si e é 
adaptado conforme às exigências de cada uma das obras, que são consideradas em suas especificidades 
caso a caso. 
Dessas considerações, sugerimos uma hipótese sobre a formulação de uma metodologia de trabalho de 
Lina Bo Bardi, que orientou a seleção das obras visitadas. 

a) Solar do Unhão:obra inaugural: é o projeto no qual, na década de 1960, aprofunda a reflexão a 
respeito da restauração crítica e enfrenta o desafio da elaboração de um projeto completo de 
restauro para implantação do Museu de Arte Moderna, que conclui em 1963. É seu primeiro 
embate com o IPHAN e com as posturas e metodologias de restauro. 

b) SESC Pompeia:alargamento de conceitos e desenvolvimento de um método projetual que 
incorpora experiências empíricas:instala seu escritório na própria obra e juntamente com seus 
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colaboradores, arquitetos, engenheiros e operários/construtores (mestres de obra, pedreiros, 
serralheiros, encanadores...) realiza um laboratório de experiências construtivas. 

c) Ladeira da Misericórdia:consolidação do método: dos projetos elaborados na Bahia 
escolhemos esse por três motivos: i) único projeto habitacional realizado por Lina; ii) parceria 
com João Figueiras Lima (Lelé) e iii) dos seus projetos realizados é o único que não tem êxito 
como espaço público. 

d) Teatro Polytheama: o protagonismo dos colaboradores: comparação entre projeto e 
realização das obras: nesse caso a obra é finalizada após o falecimento da arquiteta. 

e) Palácio das Indústrias: o embate entre o edifício e o lugar: um dos últimos projetos 
realizados por Lina Bo Bardi e talvez o que a instigue a pensar mais o lugar do que o edifício, 
retomando princípios da teoria da restauração científica e as lições de Gustavo Giovannoni. 

 
 

5. CONCLUSÃO 

O antigo e o novo, o tempo histórico e a articulação entre passado e futuro, o patrimônio, como dito, já foi 
tema de reflexão de diversos trabalhos que abordam os temas do patrimônio e da restauração na obra de 
Lina Bo Bardi, foco do presente artigo. No entanto, entendemos que o reconhecimento de seu papel no 
âmbito da cultural arquitetônica, incorporando o restauro como prática do arquiteto fora das instâncias 
governamentais não está suficientemente avaliado. O estudo do conjunto de suas obras de restauração 
pode contribuir para a compreensão sobre a obra específica da arquiteta e também sua inserção no cenário 
brasileiro a partir da década de 1960. 
Enquanto Lúcio Costa e o grupo brasileiro do IPHAN procuravam na preservação do patrimônio o 
passado, e em geral um passado glorioso, Lina Bo Bardi encontrava em suas obras uma possibilidade de 
mudar o presente em busca de um futuro que respeitasse o passado e não se apartasse dele, construindo 
espaços e programas para valorizar as pessoas, denunciando a pobreza e encontrando nela autenticidade e 
criatividade para, por meio do trabalho educar e construir cidadãos de primeira classe. 
O pensamento humano, diz Lina “(...)subentende a história, cuja viva presença, em sua síntese e em seu 
valor normativo e admoestador está implícita em nossas ações, precisamente porque nós somos o 
resultado dessa mesma história”. Na sequência, faz uma advertência: “(...) e isso embora estejamos 
convencidos” de que o antigo não deve servir como norma, ele deve ser a energia vital da civilização 
moderna4”. (BARDI, 1957, p. 16)  
Com o passar do tempo, Lina Bo Bardi passou a defender a ideia de que os projetistas deveriam se 
preocupar menos com questões de beleza e estilo que com a vida e os programas que seus projetos 
promovem”. [8] 
O uso do termo pré-artesanato servia para evitar problemas com definições tradicionais de folclore. Lina 
Bo Bardi via nessa expressão estética espontânea uma habilidade transgressora e revolucionária - 
seguindo os passos do filósofo italiano Antonio Gramsci - que possibilitaria ao povo de pouca instrução e 
de poucos recursos, mas com habilidades artísticas intrínsecas, entrar na modernidade cultural, dando ao 
Brasil nova identidade. Essa terminologia tinha importante significado histórico e era a força por trás de 
sua definição de ‘arquitetura pobre’, ou seja, uma arquitetura de meios simples. Para criar a sede desse 
centro cultural e pedagógico, Lina Bo Bardi viu a oportunidade de usar o antigo Solar do Unhão, um 
conjunto monumental de edifícios do século dezesseis, que havia passado por vários usos anteriores. [8] 
O conjunto estava em processo de deterioração física e não era possível restaurar os edifícios à sua 
condição original. Lina havia estudado técnicas de restauro na sua educação romana e propôs o 
reaproveitamento dos edifícios históricos com algumas alterações, visando materializar seus pressupostos 
conceituais. Seu interesse era transformar os edifícios históricos num documento da cultura 
contemporânea. [8] 
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Introdução 

A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UNICEP - Centro Universitário Central 
Paulista, pelo ao Laboratório Experimental de Arquitetura e Urbanismo (LEAU) em 
parceria com o Centro Recreativo Infantil Vivá, buscou desenvolver um objeto lúdico cujo 
foco era a valorização do ambiente educacional e o uso pelas crianças na construção da 
qualidade do projeto pedagógico. 

A proposta partiu do centro de recreação Vivá que buscou no curso de Arquitetura 
e Urbanismo o suporte para o desenvolvimento de materiais para as práticas 
montessorianas. Este objeto deveria ser adequado ao uso externo, fortalecer as 
habilidades motoras, sociais e do imaginário das crianças. 

Aos Alunos do LEAU, coube a ação de desenvolver a proposta dentro das 
premissas apontadas pelo Vivá. 
 
Justificativa 

A qualidade do ambiente educacional faz parte das propostas pedagógicas e do 
conteúdo a ser oferecido à criança. Promover espaços e ambientes interativos nos centros 
de educação infantil e creches, possibilita que a criança se desenvolva de forma integral e 
promove a qualidade dentro do ambiente educacional. 

“O espaço educa” (FRAGO Y ESCOLANO, 2000) isto significa dizer que em um 
aspecto positivo ele é concebido como partícipe do projeto pedagógico (MALAGUZZI, 
1999; CABANELLAS E ESLAVA, 2005). A ausência dessa integração (arquitetura e 
educação) gera deficiências que necessariamente implicarão em critérios ruins e 
incompletos para as práticas pedagógicas/educativas. Nesse contexto, o espaço escolar e 
seus materiais são categorias fundamentais para se estabelecer critérios e indicadores de 
qualidade na educação infantil.  

 Oferecer materiais de qualidade, em contextos precários, possibilita que as 
práticas e o aproveitamento escolar sejam potencializados e a criança desenvolva-se 
melhor, promovendo um contexto escolar com maior qualidade. 

O Método Montessori enfatiza a autonomia da criança, respeita seu tempo de 
desenvolvimento, permitindo que ela construa seu caminho dentro das áreas do 
conhecimento de modo natural e independente, garantindo que sua individualidade e 
personalidade sejam únicas. Desde o início a criança é tratada e reconhecida como ser, 
com potencialidade e características individuais, peculiares e únicas. 
Objetivo 
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A proposta da pesquisa é a construção de um objeto lúdico que atenda múltiplos 
usos e compartilhe as diversas propostas das atividades com as crianças na escola, seja 
utilizado tanto nos espaços externos como internos. De fácil manipulação pelo adulto e 
seguro para as crianças. Ser modular e componível.  

Simultaneamente, queremos ressaltar a importância do ambiente educacional 
associado a qualidade do trabalho pedagógico essa intersecção melhora a qualidade das 
práticas educacionais na primeira infância. 

 
Metodologia de Pesquisa 

O projeto foi realizado com base em duas metodologias de pesquisa, a saber: 
Pesquisa etnográfica: por meio da observação,questionários, levantamentos 

fotográficos e entrevistas com a equipe gestora, professores, pais e crianças, 
realizamos o estudo do ambiente pedagógico, registrando suas potencialidades e 
limitadores. 

Pesquisa empírica: pela experimentação construímos e estudamos um objeto no 
qual desenvolvemos e aprimoramos nossas técnicas de projeto, desenho e 
compreensão sobre o objeto lúdico. 

  
A Pesquisa: 
 A partir da coleta do material da pesquisa etnográfica e dos testes empíricos com os 
modelos, da escuta e observação dos anseios da gestora sobre a ação das crianças no 
ambiente escolar, desenvolvemos o projeto para o objeto lúdico com as seguintes 
características: 

1. Versatilidade; 
2. Materiais “leves”; 
3. Utilização de materiais de baixo custo; 
4.  Fácil execução na produção;  
5. Facilidade de montagem para o usuário; 
6. Robustez do material;   
7. Modular; 
8. Multiplicidade de usos na creche. 

 
 
 
Abaixo, imagens de referências iniciais que nortearam o desenvolvimento do projeto: 
 

 
 
 

Figura 1 e 2. Exemplo de mobiliário Pliker -  imagem 
internet 
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Figura 3. Objeto que norteou o projeto -  foto no local 
acervo Viva 

Figura 4. Improvisação de cabana no local da pesquisa 
- foto no local- acervo VIvá 

Figura 5.  Objeto que norteou o projeto sendo utilizado - foto no localacervo 
Vivá 
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Modelo 1. Abril 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O primeiro modelo de estudo resultou em um formato orgânico, e um protótipo do sistema 
de encaixe das peças para sua composição em módulos. O desenho do objeto por suas 
características formais permitiu uma larga gama de composições e usos variados  

1. Curvas oferecem balanço 
2. Barras viram escada 
3. Pode ficar em mais de uma posição 
4. Balanço/ponte 
5. Atende as propostas iniciais da pesquisa 

Figura 6. Modelo 1 posição de ponte, primeira 
maquete 
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Figura 8. Croquis posição de ponte 

Figura 7. Croquis simulando escada 
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Modelo 2.  Maio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 No segundo modelo 
foram corrigidos ângulos estruturais para uma execução mais precisa no modelo 1:1, 
adição de um limitador  no curso da estrutura para controle do balanço; o sistema de 
encaixe foi aprimorado a fim de torná-lo mais rígido e confiável, e houve uma adequação 
ao espaçamento das barras de madeira para segurança da criança. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 9. Modelo 2. Em destaque o limitador de balanço 

Figura 10. Modelo 2. Em destaque o sistema de encaixe 
de dois pontos 
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Modelo 3. Junho 2019 
 

 
No terceiro modelo foram adequadas as medidas gerais para elaboração da maquete, em 
escala 1:10, baseando-se nos materiais escolhidos para a execução do projeto, além da 
quantidade e espaçamento das barras de madeira, além disso após vários testes em escala 
reduzida com modelos de estudo alguns novos ajustes formais foram executados para que 
o projeto se tornasse mais “sólido”. 

 

Figura 12 e 13. Modelo 3. Maquete em escala 1:10  
Figura 11. Croquis do objeto simulando um balanço em movimento  
Detalhe do limitador do balanço 
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No modelo final todos os ângulos, medidas e travamentos foram definidos e testados em 
escala, todas medidas incluindo altura, largura, medidas das peças e espaçamentos foram 
construídos a partir daABNT/NBR 16071 / BERÇO E PLAYGROUND.  
 
 O sistema de encaixe final foi projetado para se adequar a uma angulação mais ampla do 
que o modelo anterior de apenas dois pontos, porém ainda assim mantendo um bom 
coeficiente de segurança, já prevendo também o desgaste dos componentes em razão do 
atrito das peças.  
 
 

 
 
Vista de algumas composições de módulos unidos pelo sistema de encaixe possibilitando 
novos usos e possibilidades de composição.  
 

Figura 16. Detalhe de encaixe  

 

Figura 14. Modelo 3. Demonstração de união dos 
módulos 
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Figura 17. Modelo 3. Demonstração de união em sequência 

 

Figura 18. Croquis de junção possibilitando o uso como descanso  
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Figura 19. Modelo 3. Demonstração de união para formar cercado  

 

Figura 20. Modelo 3. Demonstração de união criando percurso  

 

Figura 21. Croquis de 3 módulos criando percurso 
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Acima o exemplo de algumas das junções possíveis dos módulos desenvolvidos utilizando 
o sistema de travamento, podendo ser utilizados como ponte, cabana, descanso, junto com 
outros módulos tendo continuidade. 
 
       A ideia de um protótipo inicial, escala 1:1, será realizada como um estudo final 
realizado no laboratório de maquetes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusão 

Figura 22. Modelo Final em vista   

Figura 23 e 24. Croquis em utilizações variadas  
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O projeto está em andamento, mas prevê e almeja após testes no VIVÁ como ambiente 
controlado, uma difusão em maior âmbito visando outras instituições de ensino (público e 
ou particular). 
Todo o projeto foi desenvolvido e pensado em relação a ergonomia da criança, ser de fácil 
execução, utilizar de materiais baixo custo, eco sustentáveis, sem perde a qualidade. Seu 
peso e tamanho foram pensados na facilidade de transporte e montagem pelo usuário 
adulto e feminino. 
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Croquis feitos pelos alunos do LEAU / autores do projeto 
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RESUMO 

O contato com a arte e o fazer artístico possibilitam à criança, com seus traços, 

suas pinturas e demais criações, transmitir pensamentos, desenvolver o olhar e 

comunicar-se com o mundo que a cerca.Visando despertar e desenvolver o interesse 

pelas artes plásticas, podendo conhecer um pouco de nossa história artística e cultural, 

realizamos o projeto “Conhecendo Tarsila”.Para além de tornar compreensíveis algumas 

das pinturas de Tarsila do Amaral, o projeto teve como objetivos centrais incentivar as 

crianças a interessar-se pelas próprias produções, pelas das outras crianças e pelas 

diversas obras artísticas com as quais entra em contato, ampliando seu conhecimento de 

mundo e de cultura conhecendo a história das obras de Tarsila. 

 

 

Palavras-chave: Tarsila do Amaral. Artes. Releitura de obras.  

 

1. INTRODUÇÃO 

 

As crianças em idade escolar gostam muito da observação e do fazer artístico. 

Por meio dos mais variados materiais demonstram sua criatividade e suas emoções. 

Aliada ao desenvolvimento infantil, a arte estimula habilidades como senso 

crítico, sensibilidade, autoexpressão e a linguagem. O contato com a arte e o fazer 

artístico possibilitam à criança, com seus traços, suas pinturas e demais criações, 
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transmitir pensamentos, desenvolver o olhar e comunicar-se com o mundo que a cerca. 

Cada criança apresenta sua cultura e história particular e conhecer o mundo externo faz 

parte do processo educacional.  

 Visando despertar e desenvolver o interesse pelas artes plásticas, podendo 

conhecer um pouco de nossa história artística e cultural, realizamos o projeto 

“Conhecendo Tarsila”. 

E por que trabalhar Tarsila do Amaral na Educação Infantil? 

Acredita-se que, dentre inúmeros artistas, essa artista apresente uma gama de 

possibilidades a serem desenvolvidas: temas brasileiros, cores vivas e formas simples 

que remetem diretamente a pensamentos e lembranças de infância. 

Ao longo do projeto, desenvolvido ao longo do primeiro semestre letivo de 

2019, os alunos foram desafiados a interpretar algumas das suas obras e a observar os 

elementos por ela utilizados: nuances, traços, ideias e cores. Conhecemos um pouco da 

história de cada arte e o que elas podem significar para a sociedade. 

Quando convidados a reinterpretar esse material, as atividades de releitura 

utilizaram pintura, recorte, colagem, manipulação de massa de modelar e argila. 

 Dentre o riquíssimo acervo de Tarsila optou-se por explorar as seguintes obras: 

O Urutu (1928), O Abaporu (1928), Sol Poente (1929) e A Cuca (1924). 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Para além de tornar compreensíveis algumas das pinturas de Tarsila do Amaral, 

o projeto teve como objetivos centrais incentivar as crianças a interessar-se pelas 

próprias produções, pelas das outras crianças e pelas diversas obras artísticas com as 

quais entra em contato, ampliando seu conhecimento de mundo e de cultura conhecendo 

a história das obras de Tarsila. 

 Como objetivos secundários elencamos: 

 Ampliar o conhecimento de mundo, da linguagem do desenho, da construção, do 

recorte, colagem, pintura e modelagem; 

 Manipular diversos materiais gráficos e plásticos sobre diferentes superfícies, 

ampliando suas possibilidades de criação; 

 Reconhecer as cores e formas geométricas;  
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 Explorar as possibilidades de transformação e manipulação dos materiais 

(formas, cores e texturas); 

 Desenvolver o senso crítico e conhecer a história das obras; 

 Ampliar o relacionamento entre pais e filhos no processo educacional; 

 Explorar a coordenação motora e concentração. 

 

 

3. METODOLOGIA 

Iniciamos o assunto realizando uma roda de conversa com os alunos sobre obras de 

arte. O que eles acham que é, se já viram, onde viram e qual eles gostaram. Alguns 

souberam responder outros não. Levamos as principais obras trabalhadas e cada um 

pode observar de perto o que é uma obra de arte. Em seguida explicamos que as obras 

são de Tarsila e contamos um pouco sobre a sua história de vida e seu trabalho.  

Criamos um vídeo com imagens das obras de Tarsila para que as crianças pudesses 

observar e identificar suas qualidades. Após o vídeo as crianças puderam desenhar o que 

mais gostou. 

Iniciamos um trabalho mais detalhado de cada obra semanalmente.  

A obra “O Urutu” (1928) foi a primeira obra a ser explorada. Contamos um 

pouquinho sobre a história da mesma e o que a imagem traz como significado para a 

sociedade. As crianças fizeram a releitura da obra e capricharam em suas criações.  “O 

Urutu”, obra também é conhecida como “O Ovo”, foi pintado em 1928. A cobra grande 

é um bicho que assusta e tem alto poder de deglutição. A partir daí, o ovo representa o 

nascimento de algo novo. Durante esta semana entregamos um folheto para os pais com 

imagem da obra, seu significado e pedimos que realizassem com seus pequenos a 

observação de imagens das obras de Tarsila na internet. Construímos uma maquete 

representando a obra e realizamos a exposição junto com os cartazes ao final do projeto 

na área externa da escola.  

Na semana seguinte trabalhamos a obra “O Abaporu” (1928). Com a mesma 

sequência de atividades da semana anterior exploramos a imagem conhecendo a 

história, significado e entrega de folheto informativo para os pais. O nome da obra, “O 

Abaporu”, pintado em 1928, tem origem tupi-guarani e significa "homem que come 

gente". Na pintura vemos um homem com grandes pés e mãos, e, ainda, o sol e um 

cacto. Quanto às cores usadas, há uma clara alusão ao Brasil, pois há destaque para o 
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verde, amarelo e azul, cores predominantes da nossa bandeira.  As crianças fizeram a 

releitura, confeccionamos um mosaico bem grande sobre a obra e os trabalhos ficaram 

expostos na área externa da escola. 

Nas duas semanas seguintes exploramos as obras Sol Poente (1929) e A Cuca 

(1924). Em “Sol Poente”, de 1929, a vegetação se encontra totalmente diferente daquilo 

que conhecemos. Mas, nessa tela, onde cinco animais se encontram num lago à frente, o 

que mais chama a atenção é, sem dúvida, o que lhe dá título: o sol poente e o céu que 

ele projeta. Fizemos a roda de conversa com diálogo sobre o mesmo e a releitura dessa 

vez além de pintada foi confeccionada com colagem de materiais diversos sobre a 

imagem (raspas de giz, casquinhas de lápis apontado, gliter, lantejoula, etc.), com a 

participação dos pais o desenho foi pintado como tarefa e a colagem em sala de aula. Os 

alunos amaram. A obra “A Cuca” pintada no começo de 1924, descrita por Tarsila como 

“um bicho esquisito, no meio do mato, com um sapo, um tatu, e outro bicho 

inventado”.Tarsila usou cores alegres e que lembram o Brasil, usando imagens 

estilizadas e as cores com vários matizes, deixando uma imagem que lembra a infância. 

Essa foi uma das obras que eles mais se identificaram pois tem um bicho que, na 

imaginação deles veio a ser várias outras coisas em nossa roda de conversa. Eles 

fizeram um registro em folha do que achavam que era aquilo. Em seguida uma releitura 

da imagem com colagem de recortes de revista.  

Ao final das atividades realizamos a exposição na área externa da escola e uma 

“Feira” onde os pais participaram e eles puderam apresentar seus trabalhos para os 

mesmos. 

 

4. RESULTADOS 

       É de suma importância que nossos alunos conheçam nossa cultura brasileira e a 

história dela. Ensinar na educação infantilsignifica trabalhar várias coisas ao mesmo 

tempo de forma interdisciplinar para que o desenvolvimento dos pequenos seja positivo 

e possamos obter um resultado de sucesso. A cada roda de conversa, cada pintura, cada 

colagem e relato das crianças pudemos perceber o quanto os alunos desenvolveram e o 

resultado foi muito positivo. Os pais também tiveram grande participação nas atividades 

das crianças e o trabalho em conjunto mostrou o quanto é importante para a evolução e 

crescimento do aluno. 
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Foto 1 – Pintura com tinta guache. 

 

 

Foto 2 – Construção de maquete. 

 

Foto 3 – Recorte e colagem. 
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Foto 4 – Confecção de mosaico. 

 

 

Figura 5 – “O Urutu” por Tarsila do Amaral 

 

 

Foto 6 – Releitura do “O Urutu”. 
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Figura 7 – “O Abaporu” por Tarsila do Amaral 

 

 

Foto 8 – Livre Interpretação de “O Abaporu”. 

 

 

 

Foto 9 – “Sol Poente” por Tarsila do Amaral. 

 



109 
 

 

Foto 10 – Releitura de “Sol Poente”. 
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DESMISTIFICANDO AS DIFICULDADES NO ENSINO-APRENDIZAGEM 
DOS SISTEMAS OPERACIONAIS 

 
Sandra Maria LEANDRO5 
Janaína Dias GOULART6 

 
RESUMO 
 

Os Sistemas Operacionais são softwares complexos que permitem a interatividade dos 

usuários com vários dispositivos eletrônicos. Dada a importância atribuída a esse 

software básico, por definir um padrão de comportamento dos dispositivos, a disciplina 

de Sistemas Operacionais faz parte do currículo de referências para cursos de graduação 

em Ciência da Computação e Informática no Brasil.É comum que os discentes 

enfrentem dificuldades de aprendizagem nessa disciplina, pois tais conceitos técnicos se 

apresentam muito abstratos quando a exposição dos conteúdos é essencialmente teórica. 

O objetivo do artigo descrever os principais recursos educacionais abertos (REA) 

disponíveis para utilização no ensino-aprendizagem dos conceitos básicos/iniciais de 

sistemas operacionais, no ensino superior, e apontar seus benefícios tanto para os 

docentes como para os discentes que estejam envolvidos nessas práticas. Para isso, 

buscaram-se os termos: sistemas operacionais AND recursos educacionais abertos. A 

pesquisa limitou-se ao período de 2012 a 2019 porque foi quando surgiu a definição do 

termo REA.Como critério de inclusão, adotaram-se trabalhos que discutiam sobre 

ferramentas no idioma português; análises das perspectivas de alunos e/ou professores; 

relatos de experiências (estudo de casos). Os resultados apontam que 85% dos REAs 

está disponível na plataforma web o que confere uma flexibilidade muito grande a sua 

utilização, enquanto apenas 15% é oferecida para desktop nos sistemas operacionais 

Windows, Linu41x e OS X. 

 
PALAVRAS-CHAVE:sistemas operacionais, recursos educacionais abertos, ensino-
aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO 

 
Os Sistemas Operacionais (SO) são softwares complexos que permitem a 

interatividade dos usuários com vários dispositivos eletrônicos. Em função dessa 

complexidade, um SO pode ser conceituado de várias maneiras.  

Segundo Tanenbaum (2009) um SO deve oferecer uma interface independente 

do hardware, além de possibilitar uma alocação ordenada e controlada de 

processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída, entre vários programas que 

competem entre eles.  

Dada a importância atribuída a esse software básico, por definir um padrão de 

comportamento dos dispositivos, a disciplina de Sistemas Operacionais é integrante do 

núcleo de fundamentos dos cursos de Computação de acordo com a Sociedade 

Brasileira de Computação (SBC) e faz parte do currículo de referências para cursos de 

graduação em Ciência da Computação e Informática no Brasil (SBC, 2019). 

É comum que os alunos, recém inseridos no mundo da computação/informática, 

enfrentem dificuldades de aprendizagem nessa disciplina, pois tais conceitos técnicos se 

apresentam muito abstratos quando a exposição dos conteúdos é essencialmente teórica.  

Conforme Perez-Davilla (1995) o ensino de SOs exige a interligação entre 

conceitos abstratos e tarefas práticas, necessitando de um componente prático 

significativamente bem elaborado, devido à dificuldade encontrada pelos discentes em 

integrar e aplicar tais conceitos e peculiaridades. 

Por isso, se os conteúdos não forem adequadamente trabalhados podem se tornar 

obstáculos que desestimulam o estudo e o aprofundamento em uma área tão importante 

que serve de subsídio para outros conceitos inter-relacionados. 

Para evitar que isso aconteça e interfira de maneira negativa na formação inicial 

de tais alunos se faz necessária,além do conhecimento mais aprofundado do conceito e 

das suas interligações com outros elementos do itinerário formativo do discente, muita 

criatividade e diversidade dos recursos audiovisuais utilizados nas aulas de modo a 

abranger os diferentes estilos de aprendizagem, proporcionando um conhecimento 

concreto, lúdico, agradável e contextualizado em uma linguagem que eles possam 

assimilar com facilidade.  

Como se trata do ensino-aprendizagem superior há de se levar em consideração 

os princípios da Andragogia, termo criado por Knowles em 1973, que é a ciência que 

estuda como os adultos aprendem (CARVALHO et al, 2010).  
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De acordo com Hamze (2019) para o adulto assimilar novos conhecimentos é 

necessário que entenda a aplicação prática do seu aprendizado, pois esse aluno está à 

procura de desafios e soluções de problemas, que possam melhorar sua vida 

profissional, ampliando seus saberes e oportunidades, surgindo a necessidade da 

utilização de recursos variados, mas que mostrem de modo mais concreto conceitos 

complexos, à primeira vista, e que estão inter-relacionados com outros tantos de igual 

importância. 

A partir deste contexto, torna-se relevante buscar mecanismos e recursos 

educacionais abertos (REA) para a disciplina de Sistemas Operacionais, nos quais se 

possa suportar o envolvimento, a integração e a imersão do aluno no seu ambiente, 

contribuindo com o processo de ensino-aprendizagem, impactando positivamente nos 

processos cognitivos desses discentes.  

O termo REA foi definido pela primeira vez como “materiais de ensino, 

aprendizagem e investigação em quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no 

domínio público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que permite acesso, 

uso, adaptação e redistribuição gratuitos por terceiros, mediante nenhuma restrição ou 

poucas restrições”, no Congresso Mundial REA, reunido na UNESCO, em Paris, de 20 

a 22 de junho de 2012 (UNESCO, 2019). 

Para ser considerado um REA, o recurso precisa permitir quatro liberdades 

mínimas, chamadas de"4Rs": revisar, reusar, remixar e redistribuir (do inglês, review, 

reuse, remix e redistribute). Atualmente, os REAs vêm despertado o interesse de 

pesquisadores mundialmentedevido a melhoria do desempenho dos discentes e a 

redução de custos com materiais didáticos (ROSSINI, 2015). 

De acordo Rossini (2015), uma das fundadoras do Projeto REA.br, são três os 

elementos principais em que estão baseados os recursos educacionais abertos: i) 

os conteúdos de aprendizado, como um livro, uma imagem ou até mesmo um curso que 

seja utilizado para fins educacionais; ii) as ferramentas tecnológicas, que possibilitam 

gerenciar ou disponibilizar esse conteúdo on-line; e iii) os recursos para implementação, 

que são as licenças de propriedade intelectual para promover a publicação aberta de 

materiais. 
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OBJETIVO 

O objetivo desse artigo é descrever os principais recursos educacionais abertos 

(REA) disponíveis para utilização no ensino-aprendizagem dos conceitos 

básicos/iniciais de sistemas operacionais, no ensino superior, e apontar seus benefícios 

tanto para os docentes como para os discentes que estejam envolvidos nessas práticas. 

 
METODOLOGIA 

Adotou-se o Google Acadêmico utilizando-se os termos: sistemas operacionais 

AND recursos educacionais abertos. A pesquisa limitou-se ao período de 2012 a 2019 

porque foi quando surgiu a definição do termo REA.  Como critério de inclusão, 

adotaram-se trabalhos que discutiam sobre ferramentas no idioma português; análises 

das perspectivas de alunos e/ou professores; relatos de experiências (estudo de casos). 

RESULTADOS 

A busca por recursos educacionais abertos resultou em 41 ferramentas (Quadro 

1) selecionadas por estarem em concordância com os critérios de inclusão pré-

estabelecidos.  

 

Quadro 1 – Distribuição dos REAs no ensino de Sistemas Operacionais 
 

Código REA Autores Descrição Ano 

01 Simulador de Backup 
Lógico 
 

PRATES, Leonardo 
Beck; FRANCISCO, 
Marlon Jordan; 
VANZELLA, Mateus 
Ribeiro; SILVA, 
VitorBertozzi da 

Simulao algoritmo 
responsável porcoordenar 
o processo de backup e a 
restauração do sistema de 
arquivos a partir de um 
backup. 

2015 

02 Hashi Problema do 
Jantar dos Filósofos 
 

ANDRIÃO, Andressa B.; 
DARAMBARIS, 
Jéssika; FERREIRA, 
Rafael V. 

Auxilia no aprendizado 
dos conceitos 
computacionais de 
sincronização 

2015 

03 Redes Ômega 1 
 

RODRIGUES, Bernardo 
Cardoso; GONÇALVES, 
Guilherme; 
CODOGNOTTO, João 
Pedro Gobbi; FREITAS, 
Rafael Martins de 

Simula o conceito de rede 
ómega, exemplificando a 
estrutura da rede,o 
caminho de dados 
percorrido entre diversas 
CPU’s e memórias. 
 

2015 

04 MEEG (Semáforos, 
Mutex e 
Produtor/Consumidor) 
 

MARQUES JUNIOR, 
Denilson Antonio; 
MARCATTO, Elisa 
Jorge; TOMAZELA, 
Lucas, NUNES, Victor 

Ensina os conceitos de 
semáforos, abordando 
desde os problemas que 
eles resolvem até as 
operações envolvidas em 

2015 
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Código REA Autores Descrição Ano 

Marcelino sua implementação. 
05 Fragmentação de 

Memória 
 

PRATES, Leonardo 
Beck; FRANCISCO, 
Marlon Jordan; 
VANZELLA, Mateus 
Ribeiro; SILVA, Vitor 
Bertozzi da 

Reforça os conceitos de 
SO sobre fragmentação 
interna e externa de 
memória. 
 

2015 

06 Métodos de E/S 
 

OLIVEIRA, Guilherme 
Caixeta de; AISSA, 
Jessica Bargas; SILVA, 
Leonardo Claudio de 
Paula e; MUNHOZ, 
Lucas Tognoli 

Simula a Entrada e Saída 
de um SO e as três 
técnicas mais utilizadas: 
E/SProgramada, Dirigida 
por Interrupção e 
porAcesso Direto à 
Memória (DMA) 

2015 

07 Mnemônico 
(Passagem de 
Mensagens) 
 

OLIVEIRA, 
CassianoZaghi de; 
ROVERE, Lucas 
Marques; VOTTO, Luiz 
Machado; LIMA, Vitor 
Mello de Araujo 

Simula a troca de 
mensagens entreprocessos 
com sends bloqueantes ou 
não bloqueantes e receives 
bloqueantes ou não 
bloqueantes. 

2015 

08 Redes Ômega 2 
 

GRANDO, Henrique 
Pizzol; MENDES, Igor 
Quintal; AGUIAR, João 
Victor Almeida de; 
SILVA, Moisés Botarro 
Ferraz 

Simula o funcionamento 
de uma rede Ômega, 
demonstrando seus 
princípios e processo de 
construção. 

2015 

09 RAID 
 

PRADO, 
GiulianoBarbosa; 
SILVANO, Victor 
Palombo; SILVA, Adson 
Filipe Vieira da 

Demonstra a estrutura e o 
funcionamento de um 
disco RAID. 

2015 

10 Escalonamento do 
braço do disco 
 

BELLINI, Leandro Luis; 
FINI, Pedro Henrique; 
OLINDA, Rafael 
Mariano de; TAPPARO, 
Tiago Vilela 

Simula os algoritmos mais 
consolidados em SO, 
sendo compostos por 
FCFS, SSTF e Elevator. 

2015 

11 Algoritmo do 
Banqueiro (Prevenção 
de Deadlocks) 
 

GUIMARÃES, Caio 
César Almeida; 
ARANHA, Henrique 
Cintra Miranda de 
Souza;MELLO, Lucas 
Eduardo Carreiro de  

Implementa o algoritmo 
do banqueiro e permitir o 
usuário seguir os passos 
do algoritmo. 

2015 

12 Algoritmos de 
Substituição de 
Páginas NRU FIFO 
2º relógio 
 

REIS, 
GyordanoGadoni; LEAL, 
Lucas Hilário Fávaro; 
KAWAMURA, Renan 
Yochiro 

Ensina os conceitos e os 
conhecimentos envolvidos 
nos algoritmos de 
substituição de página 
NRU, FIFO, Segunda 
Chance e do Relógio. 

2015 

13 Região Crítica e 
ExclusãoMútua 
 

FORTES, Guilherme 
Nishina; SILVEIRA, 
Henrique de Almeida 
Machado da; COSTA, 
Marcello de Paula 

Ilustra conceitos de SO 
referentes aos tópicos de 
Região Crítica e Exclusão 
Mútua. 

2015 
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Código REA Autores Descrição Ano 

Ferreira; TAKEDA, 
Sergio Yudi 

14 Problema do Barbeiro 
Dorminhoco 
 

BORGES, Klaus Explicar conceitos passo a 
passo para a elaboração de 
uma das possíveis 
soluções e os conceitos 
necessários para o 
entendimento da 
sincronização. 

2015 

15 FunOS (Process Wars 
/ Need for CPU 
Speed) 
 

QUERINO FILHO, Luiz 
Carlos; ESTÁCIO, 
Leonardo Bravo 

Composto por dois jogos 
que auxiliam o 
aprendizado e o 
entendimento de conceitos 
básicos de IPC (inter-
process comunication) 
como seções críticas, 
exclusão mútua e 
condições de disputa.  

2015 

16 Basoper (Escalonador 
para Sistemas Batch) 
 

SHISHIDO, Henrique 
Yoshikazu; AZEVEDO, 
Leonildo José de Melo 
de  

Auxilia o ensino de 
algoritmos de 
escalonamento de 
sistemas em lote e 
promover a visualização 
de aspectosfuncionais, 
estruturais e de 
desempenho. 

2015 

17 I3S (Simulador de 
Escalonamento em 
Sistemas Interativos) 
 

FIORAVANTI, Maria 
Lydia; KAMADA, 
Marcelo Koti  

Auxilia no ensino e 
aprendizado dos conceitos 
introdutórios de 
escalonamento de 
processos em sistemas 
interativos. 

2015 

18 Jantar dos Jogadores 
de Futebol (Filósofos) 

 

VARGAS, Iohan 
Gonçalves; 
MELO,Thadeu Antônio 
Ferreira de; RIBEIRO, 
Guilherme Ferraz 

Demonstra o uso de 
recursos limitados por 
diferentes indivíduos de 
forma eficiente/segura ou 
podendo-se 
causar deadlocks. 

2015 

19 Simulador de Fork, 
Wait e Exec 

SOUZA JUNIOR, Carlos 
Alberto Oliveira 
de;SANTOS, Rafael 
Ribeiro dos; SOUZA 
Paulo Sérgio Lopes de 

Simula o funcionamento 
das primitivas fork, wait e 
exec. Por meio do 
Program Counter (PC), as 
tabelas de páginas, tabela 
de processos, a 
técnica copy-on-write, o 
conceito de 
processo zumbi e 
descritores de arquivos 
associados ao processo. 
 

2015 

20 Histórico dos 
Sistemas 

PLAUTIUS,Aulos; 
FABBRI, Bruno, 
SAMPAIO, Frederico; 

Demonstra o histórico dos 
sistemas operacionais 
separado em quatro 

2015 



116 
 

Código REA Autores Descrição Ano 

Operacionais TANAKA, Thiago; 
SOUZA Paulo Sérgio 
Lopes de 
 

gerações organizadas 
sobre uma linha do tempo 
relacionando assim as 
principais diferenças entre 
um sistema e outro, 
principalmente em relação 
à arquitetura dos 
computadores nos quais 
rodavam estes sistemas. 
 

21 Interrupções Precisas SPENGLER,Ana 
Caroline; 
NASCIMENTO, Paulo 
Bardes Nogueira; 
CHIACHIO, Laís 
Helena; GOTO, Renato 
Seiji  

Visa destacar 
graficamente as 
propriedades de 
interrupções precisas 
através de uma simulação. 
A simulação apresentada 
ilustra um programa em 
execução sofrendo uma 
interrupção (precisa) e 
passando por todas as 
etapas necessárias para 
tratá-la corretamente. 

2015 

22 Process State CASTRO, Roni César 
de; ROSA, Raul 
Zaninetti; ORLANDI, 
Luan Gustavo; 
SANTOS, Henrique 
Pasquini  

Demonstra os conceitos 
dos estados de um 
processo de sistemas 
operacionais, incluindo os 
tópicos de 
multiprogramação, tempo 
compartilhado e 
preempção. 

2015 

23 SysSheeps SANTIAGO, Gustavo; 
ALBERTINE, Lucas; 
JUNQUEIRA, Marcos; 
FREITAS, Henrique  

Mostra a chamada de 
sistema Clone, que é 
exclusiva do SO Linux. 

2015 

24 LRU Simulator MARUYAMA, Alyson; 
BRAMBILA, Ariella; 
CAMPOS, Márcio 

Ajuda os professores a 
ensinar a política de 
substituição de páginas 
LRU por meio de 
simulação. 

2015 

25 Disk Formatting ZANARDO, Guilherme; 
NERY, Danilo; 
MOURA, Lucas; 
CECCON, Gustavo 

Mostra como um disco 
rígido é organizado, 
incluindo todas as técnicas 
usadas em formatação de 
baixo e alto nível para 
melhorar o desempenho 

2015 

26 Paging and 
Segmentation 

FERREIRA, Fúlvio 
Eduardo; GUIMARÃES, 
João Victor; LOPES, 
Rafael Miranda; 
OLIVEIRA, Willian 
Gomes de. 

Exemplifica as principais 
diferenças nos conceitos 
de paginação e 
segmentação. 

2015 

27 Sistemas de Arquivo SCHNEIDER JUNIOR, 
Carlos Alberto; 

Demonstra como uma 
ferramenta para aprender 

2015 
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Código REA Autores Descrição Ano 

FAT MARQUES Frederico de 
Azevedo; CROCOMO, 
Lucas Kassouf; 
ALEGRO Roberto 
Pommella. 

o sistema de arquivos 
FAT. 

28 Deadlock Modelling HECLIS, Victor Hugo; 
SAIA, Victor Augusto 
Moneratto; SILVA, 
Nilson Furquim da. 

Ajuda estudantes e 
professores a aprender e 
ensinar sobre deadlocks. 

2015 

29 Linux Scheduling MARQUES, Rafael; 
MACIAS, Julia M.; 
SOUTO, Gabriel Luiz F. 

Simula o escalonamento 
de processos do sistema 
operacional Linux. Mostra 
passo a passo o estado de 
cada processo até que 
todos eles finalizem sua 
execução. 

2015 

30 System Calls FRANÇA, Daniel 
Carvalho; BICALHO, 
Gabriel Scalet; 
CASTRO, Lucas 
Antognoni de 

Estimula os estudantes e 
facilita o aprendizado 
sobre as chamadas de 
sistema. 

2015 

31 Sleep Wake up 
Simulator 

WEIGERT, Rodrigo; 
RAAD, Rita; 
CABRINI,Matheus 

É um simulador do 
problema do 
produtor/consumidor com 
sleep/wake up, como 
apresentado no 
livro Modern Operating 
Systems (TANENBAUM, 
2014, p. 129). 

2015 

32 Buddy Algorithm AYOUB FIALHO 
Carlos Eduardo; 
SOUZA, Isadora Maria 
Mendes de  

Demonstra a operação 
básica do mecanismo de 
alocação de memória 
Buddy. 

2015 

33 Armazenamento 
Estável 

CRISTIANO,Gabriel 
Campos; 
CAVALHERI,Gustavo 
Dias; 
VENTURA,Leonardo  

Ensina o funcionamento 
do armazenamento 
estável. 

2015 

34 Algoritmo de Peterson GASPARINO, Lucas 
Marques; SILVA, Rogiel 
Dos Santos; LEITE, 
Tiago de Miranda  

Ilustra os conteúdos 
envolvidos no problema 
da exclusão mútua com 
espera ociosa, usando o 
algoritmo de Peterson 
como solução. 

2015 

35 Space Sharing 
Schedule 

STANZANI, Arnaldo 
Lopes;  GONÇALVES,  
Guilherme; ANJOS, 
Guilherme Silva dos; 
ROCHA, Pedro 
Regattieri  

Provê uma representação 
visual do Space Schedule 
Sharing. 

2015 

36 Boot System SILVA, Luis Ricardo 
Guabiraba da; SOUSA, 
Otávio Augusto Ferreira; 

Mostra o processo de 
inicialização de um 
computador, mostrando 

2015 
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Código REA Autores Descrição Ano 

NISSI, Rafael Kenji; 
DÁRIO, Victor 
Municelli  

passo a passo, desde o 
momento que ele é ligado 
até o fim da inicialização. 

37 Create & Join FERREIRA, Adriller 
Gênova; 
POLACHINI,Allan 
Ribeiro; OLIVEIRA, 
Hikaro Augusto de; 
CERQUEIRA, Leonardo 
César  

Aborda duas funções 
referentes ao conteúdo de 
threads, de acordo com o 
padrão POSIX, sendo elas 
a create e a join. 

2015 

38 Algoritmo de 
Substituição de 
Páginas do Conjunto 
de Trabalho 

FREITAS, Augusto de 
Paula; PAIXÃO, 
Gustavo Bouzaz; 
LOUREIRO, Lucas Silva  

Aborda o algoritmo de 
substituição de páginas do 
conjunto de trabalho por 
meio de simulação. 

2015 

39 X Window System TEDESCHI, Danilo; 
OLIVEIRA JUNIOR, 
Laercio de; MIYAZAKI, 
Luiz 

Objetiva introduzir aos 
estudantes ao mundo do 
sistema X-Window 
mostrando alguns códigos 
de aplicações X11 
simples. 

2015 

40 Threads 
implementation 

ROBIRA, Giovanni; 
JUSTINO, Luis Paulo 
Falchi; BIFFI NETO, 
Rafael 

Auxilia os estudantes a 
entender mais facilmente 
os conceitos de 
implementação de threads 
por meio de uma 
abordagem dinâmica e 
ilustrativa. 

2015 

41 Simulation of CFS 
Algorithm 

FRANÇA, William 
Nogueira R.; 
FERREIRA, Ana Clara 
K.; SILVA, Lucas de 
Carvalho R. da  

Simula o algoritmo CFS, 
escalonando os processos 
em uma árvore, 
permitindo ao usuário 
interagir com ela, tendo 
como retorno explicações 
sobre o que está 
acontecendo em cada 
passo. 

2015 

 
Fonte: as autoras (2019). 

 

A análise dos dados mostra que as descrições contribuem para potencializar o 

desenvolvimento da motivação intrínseca dos alunos. Sabe-se que a motivação 

intrínseca só será desenvolvida se somente três fatores estiverem presentes: autonomia, 

senso de competência e sentimento de pertencimento (TORI, 2015). 

 

Quadro 2 – Distribuição dos REAs eplataforma disponível 
 

Código Plataformadisponível 

01 Web 
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Código Plataformadisponível 

02 Web 
03 Web 
04 Desktop (Linux/Windows/OS X)  
05 Web 
06 Web  
07 Desktop (Linux/Windows/OS X)  
08 Desktop (Linux/Windows/OS X)  
09 Web 
10 Web 
11 Web 
12 Desktop (Linux, Windows, OS X)   
13 Desktop (Linux, Windows, OS X) 
14 Web 
15 Web  
16 Web 
17 Web 
18 Desktop (Linux, Windows, OS X)  
19 Web 
20 Web 
21 Web  
22 Web 
23 Web 
24 Web 
25 Web 
26 Web 
27 Web 
28 Web 
29 Web 
30 Web 
31 Web 
32 Web 
33 Web 
34 Web 
35 Web 
36 Web 
37 Web 
38 Web 
39 Web 
40 Web 
41 Web 

 
Fonte: as autoras (2019). 

 
 

Resumindo a distribuição de REAs por plataforma, é possível observar que a 

maioria (85%) está disponível na plataforma web o que confere uma flexibilidade muito 

grande a sua utilização, enquanto apenas 15% é oferecida para desktop nos sistemas 

operacionais Windows, Linux e OS X (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Distribuição de REAs por plataforma. 
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Fonte: as autoras (2019). 

 
Observa-se que os REAs poderiam ser mais exploradas pelos docentes, uma vez 

que as ferramentas podem tornar as aulas mais dinâmicas, atraentes, participativas e 

aumentar o rendimento dos alunos, de acordo com o propósito estabelecido. 

 

CONCLUSÃO 

A adoção dosrecursos educacionais abertos é uma tendência educacional 

mundial por representar uma alternativa livre e gratuita para a ampliação do acesso ao 

ensino, fomentando uma cultura de colaboração, participação e compartilhamento.  

Em função disso, os REAs na disciplina de Sistemas Operacionais podem 

proporcionaraos discentes aprendizagens mais dinâmicas e significativaspela 

colaboração e interatividade provenientes da cultura digital. 

Os resultados apontam que osREAs podem otimizar o processo de ensino-

aprendizagem, pois o uso dessas ferramentas se destaca como uma promissora proposta 

pedagógica, disponibilizadas de forma que qualquer usuário possa utilizá-los, aprimorá-

los, recombiná-los e distribui-los, permitindo despertar a criatividade de discentes e 

docentes. 

Recomenda-se que, em pesquisas futuras, sejam avaliados mais profundamente 

os resultados da prática dosREAse sua contribuição ao aprendizado dos Sistemas 

Operacionais, sugerindo como metodologia estudos de casos entre turmas que usem 

esse tipo recursos educacionais abertos e outras que direcionam o estudo pelos métodos 

teóricos tradicionais. 

85%

15%

Distribuição de REAs por platafoma

Web

Desktop (Linux/Windows/OS
X)
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Resumo 

Os processos emocionais vem a ser uma das ferramentas chave para 

alcançar sucesso no ensino escolar e até mesmo na formação pessoal e 

profissional do aluno. Sentir-se bem, amado e feliz, proporciona ao ser humano 

a sensação de paz e vontade de aprender, participar e buscar novos 

conteúdos, questionando e procurando cada vez mais explorar o mundo ao seu 

redor. O grau de importância de reconhecer e saber lidar com os sentimentos 

perante o outro é altíssimo, e elaborar um projeto educacional para ser 

aplicado com os alunos de diversas idades explorando o lado emocional no 

aprendizado veio a ser para nós professoras um trabalho excepcional.O 

Objetivo deste projeto é proporcionar uma reflexão ao educador e expor formas 

diversas de tentar conhecer o aluno e suas vivências em busca de proporcionar 

uma solução para sentir-se bem na escola e querer aprender; querer participar 

das atividades educacionais e sentir-se motivado fortalecendo seu 

desenvolvimento e aprendizado em busca de formar verdadeiros cidadãos que 

saibam respeitar e viver de forma ética qualificando seus direitos e deveres. 

Palavras chave: Sentimentos, educação, ensino 
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Trabalhar com crianças em sua formação exige do educador algo que 

vai além da teoria adquirida durante seus estudos e sua qualificação; ao se 

tratar de crianças, seres humanos, capazes de pensar e agir, o relacionamento 

entre educando e educador deve ser de respeito mútuo, lembrando sempre 

que o ser humano é dotado de sentimentos. 

O sentimento, apresenta a seguinte definição no dicionário: 

“substantivo masculino1. ato ou efeito de sentir(-se). 2. aptidão para 

sentir, disposição para se comover, se impressionar, perceber e apreciar algo 

etc.; sensibilidade. 3. afeto, afeição, amor. 4. noção, senso, consciência."ter o 

s. do dever cumprido". 5. atitude mental ou moral caracterizada por afeição.6. 

estado ou condição psicológica, e suas manifestações, originadas das pulsões 

de afeto ou aversão.7. expressão viva; entusiasmo, emoção.8.pesar, tristeza, 

mágoa.9.percepção íntima; intuição, pressentimento.10.conjunto das 

qualidades ou tendências morais de alguém“. Disponível em 

https://www.dicio.com.br. 

Em outras palavras vem a ser uma das ferramentas chave para alcançar 

sucesso no ensino escolar e até mesmo na formação pessoal e profissional do 

aluno. Sentir-se bem, amado e feliz, proporciona ao ser humano a sensação de 

paz e vontade de aprender, participar e buscar novos conteúdos, questionando 

e procurando cada vez mais explorar o mundo ao seu redor. 

Sentir-se mal, por diversos motivos que podemos encontrar hoje, 

provoca tristeza, vontade de não fazer nada, não participar, rebeldia, em alguns 

casos torna-se agressivo e em outros depressivo. Segundo uma pesquisa da 

Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, acessou dados de 176 245 

adolescentes de 12 a 17 anos e de 180 459 adultos com 18 a 25 anos — isso 

no período entre 2005 e 2014. E o resultado foi preocupante: analisando as 

respostas de questionários ligados ao bem-estar psíquico, a taxa de jovens que 

reportaram ter sofrido algum episódio de depressão subiu 37% (Saúde Abril). 

Diante desta realidade muitos problemas pessoais e sociais podem ser 

gerados e diretamente relacionados no processo educacional.  

O grau de importância de reconhecer e saber lidar com os sentimentos 

perante o outro é altíssimo, e elaborar um projeto educacional para ser 
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aplicado com os alunos de diversas idades explorando o lado emocional no 

aprendizado veio a ser para nós professoras um trabalho excepcional. 

Sabem-se que existem diversos motivos para um aluno se sentir triste: 

falta de carinho e atenção em casa, fome, bulling, estar sofrendo algum tipo de 

agressão (tanto física quanto psicológica), pais brigando, desatenção ou 

intolerância do professor na escola; enfim, várias situações podem gerar o 

problema. O Objetivo deste projeto é proporcionar uma reflexão ao educador e 

expor formas diversas de tentar conhecer o aluno e suas vivências em busca 

de proporcionar uma solução para sentir-se bem na escola e querer aprender; 

querer participar das atividades educacionais e sentir-se motivado fortalecendo 

seu desenvolvimento e aprendizado em busca de formar verdadeiros cidadãos 

que saibam respeitar e viver de forma ética qualificando seus direitos e 

deveres. 

Segundo Tapia e Fita (2000, pág. 9): 

“A motivação escolar é algo complexo, processual e contextual, mas 

alguma coisa pode fazer para que os alunos recuperem ou mantenham seu 

interesse em aprender. À sociedade, aos órgãos públicos e as outras 

instituições cabem encontrar soluções. Aos professores e equipe docente cabe 

a reflexão.” 

Os sentimentos e as emoções das crianças são constitutivas e a 

necessidade de identificar, reconhecer e comunicar seus sentimentos são 

ações importantes para um desenvolvimento integral. Aprender a lidar com 

seus próprios sentimentos é um exercício bem complicado, mas com o auxílio 

de pais e professores criando situações e oportunidades para as crianças 

identificarem o que estão sentindo auxilia no amadurecimento de forma efetiva. 

Quando a criança entende o seu sentimento, ela aprende a se comunicar e 

consegue escolher a melhor estratégia para lidar com problemas, situações 

negativas ou 

positivas. Segundo 

Santos: 

 

 

 

 

...a educação com objetivos exclusivamente cognitivos tem se 
mostrado insatisfatória, pois, apesar de tantos 
avançostecnológicos, da televisão, de computadores e, 
multimídiautilizados no processo educacional, as novas 
gerações têmmostrado crescente falta de competência 
emocional e social. 
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Saber lidar com seus próprios sentimentos é a chave para um 

desenvolvimento positivo e aprendizado do aluno. 

 

Objetivos: 

- Reconhecer os sentimentos, 

- Aprender a expressar suas vontades, 

- Reconhecer o respeito pelo outro, 

- Conscientizar-se sobre os acontecimentos diário e como agir na rotina 

escolar, 

- Assimilar os conteúdos escolares com prazer, 

- Explorar a coordenação motora e atenção com atividades específicas. 

 

Metodologia: 

- Para iniciar o assunto sentamos em roda de conversa com os alunos 

para falar um pouco sobre os sentimentos. Realizamos o projetos com idades 

diferentes (crianças entre três e seis anos na Educação Infantil e crianças do 

terceiro ano do Ensino Fundamental) e a cada diálogo realizado tivemos 

respostas variadas.  As expressões faciais e o comportamento das crianças 

são bem claras em relação ao que elas estão sentindo mas expressar tal 

sentimento muitas vezes se torna mais difícil para as mesmas. Levamos para 

nossa roda de conversa almofadas com carinhas que expressam a felicidade 

(risonha), tristeza (com olhinhos tristes) e nervoso ou bravo (carinha brava com 

as sobrancelhas fechadas). Com o auxílio da almofada as crianças escolhiam 

uma carinha e falava porque estava se sentindo assim.  Surgiram relatos 

diversos e alguns alunos que escolheram a tristeza declaram problema sem 

casa com os pais, ou amiguinhos. Conversamos com cada um individualmente 

e pudemos relacionar as características do aluno em seu comportamento com 

o rendimento escolar. O diálogo na roda de conversa é importante para as 

crianças e o professor, e se tornou uma atividade semanal durante o projeto. 

- Utilizamos a coleção “Sentimentos e emoções com bonecos” 

compostos por quatro livros que exploram o medo, a raiva, a tristeza e a 

felicidade. Com a utilização de um boneco, contamos cada história observando 
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a reação das crianças. Ao término eles puderam falar e manusear o livro e o 

boneco. Também utilizamos o livro “O Monstro das cores” de Anna Llenas e  

- Em nossa rotina introduzimos algumas musiquinhas que exploram o 

tema como “A Amizade” do Mundo Bita, a “História da Serpente” onde cada 

aluno é convidado a entrar na brincadeira, “Se eu fosse um peixinho e 

soubesse nadar” explora o resgate do amiguinho do fundo do mar, “Boa tarde 

como vai” com dinâmica de cumprimentar todos os amiguinhos entre si, entre 

outras disponíveis no DVD da Galinha Pintadinha.  

- Fizemos uma reunião com os pais para expor o tema trabalhado com 

os pequenos e algumas falas das crianças durante as rodas de conversa. Em 

um telão foram exibidas as fotos das crianças durante as atividades e 

Quanto você se preocupa com seu filho 

Olá papai, mamãe ou responsável, você já parou para pensar em quanto tempo se 
dedica ao seu filho?  Já observou o comportamento dele em casa? Seu filho é feliz? 

Você já sentiu raiva, você já sentiu inveja, você já chorou de tristeza. Você sabe o 
que são estes sentimentos e, de uma forma ou outra, aprendeu a lidar com eles. Seus filho 
talvez ainda não saiba nem nomear o que está sentindo. 

Talvez o primeiro passo para conversar sobre os sentimentos com seus filhos seja 
exercitar a empatia. É preciso se colocar no lugar do outro para tentar se aproximar do que 
ele está sentindo. Se às vezes as razões de uma crise lhe parecem pequenas, tente fugir um 
pouco de sua perspectiva adulta e busque ver o mundo pelos olhos de uma criança. Talvez o 
que pareça desimportante para você seja suficiente para enfurecer ou magoar uma criança. 
 É muito importante sempre refletir sobre a relação com seu filho e o quanto tem se 
dedicado a ele. Hoje em dia muitas crianças desde pequenas estão passando mais tempo na 
frente da televisão, celular e computador do que brincando e se divertindo, por ser uma 
forma de fazê-los “ficarem quietos” e assim os pais que trabalharam o dia todo vão 
descansar. Mas ficar quieto é bom? Seu filho quieto o tempo todo é bom? É importante 
reconhecer em seu filho se ele está bem: brinque, converse, dê atenção, sente-se na mesa de 
jantar com ele, troque carinho com seu filho e muitos sentimentos serão explorados neste 
momento. A criança alegra aprende e desenvolve com mais facilidade do que a criança 
triste. É muito provável que, em algum momento de sua relação com seu filho, você 
também se irrite por uma birra ou manha. Mantenha a cabeça no lugar. Seja firme em suas 
posições mas não tente argumentar com uma criança durante uma crise de raiva ou choro. 
Espere a reação natural, deixe que ele se expresse e aguarde um momento de mais calma. 
Será muito mais efetivo dialogar quando a poeira baixar. Aí, então, converse. Converse 
atenta e pacientemente. Doe seu tempo.  

Demonstre afeto. Comprar presentes e aceitar as manhas dando à criança tudo o eu 
ela pede não irá tampar o vazio da falta de carinho.  Bater ao invés de conversar também 
não ajudará. Converse com seu filho, mesmo pequeno.  

Permita-se sempre demonstrar seu amor aos seus filhos. Orgulho, carinho, alegria de 
tê-los por perto. Fale! Diga a eles como são importantes! Afinal, a criança que aprende a 
conhecer todo o tipo de sentimento poderá, muito facilmente, escolher quais são seus 
preferidos.  

 
Texto disponível em https://www.aletria.com.br/blog?single=Educacao-emocional-voce-
conversa-sobre-sentimentos-com-seu-filho. 
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entregamos o seguinte folheto: 

 

-Realizamos atividades em folha onde as crianças puderam expressar o 

que sentia quando estava em casa no fim de semana com os pais. As 

atividades foram expostas na parte exterior da escola para que a comunidade 

pudesse ver. Os maiores fizeram uma produção em cartolina na aula de artes 

também para exposição. 

- Em uma das rodas de conversa um aluno alegou estar triste porque a 

mãe tinha acabado de ter um bebê e não ligava muito para ele. Conversamos 

sobre o assunto, alguns alunos comentaram situações parecida em casa e em 

seguida realizamos a leitura do livro “O Menino e seu Irmão”. Após e leitura os 

alunos fizeram a releitura e com guache e cartolina tentaram desenharo seu 

sentimento para exposição na área externa. 

-Realizamos teatro de fantoches com uma História inventada pelas 

professoras onde a personagem principal teria seu primeiro dia de aula e 

estava com medo de ir para a escola. As falas foram adaptadas de acordo com 

a idade dos alunos. Após a atividade eles puderam manusear os fantoches e 

algumas crianças quiseram contar uma história inventada por ele também. 

- Com a utilização de cartolinas amarelas, as crianças cortaram círculos 

e criaram diversas carinhas que demonstrem os sentimentos de felicidade, 

tristeza e raiva, e montaram um painel para utilizarmos nas rodas de 

conversas.  

- O projeto continua em andamento e novos livros sobre o tema serão 

explorados. Novas atividades e reuniões com os pais serão construídas com os 

alunos em busca de formarmos alunos dedicados que realmente valorizem sua 

identidade, sua família, sua escola e a sociedade em si, sabendo lidar com 

seus sentimentos ao longo de sua formação. 

 

Resultado 

Os alunos participaram ativamente das atividades propostas e pudemos 

observar mudanças nas atitudes das crianças. Para os pequenos a fase do 

egocentrismo se faz mais forte onde birras e manhas são mais presentes em 

relação aos alunos maiores. Contudo por meio do diálogo e atividades 

realizadas conseguimos mostrar para as crianças a importância de respeitar o 
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colega, ajudar, dividir e agir com carinho. Sabemos que muitas serão as 

frustrações que eles poderão passar ao longo de seu desenvolvimento, mas a 

forma como eles poderão reagir diante de cada problema é o que mostramos 

em nossas atividades para manterem a calma e seguir em frente. Sabemos 

que muitos problemas educacionais não podem ser resolvidos somente dentro 

da unidade escolar, é necessário envolvimento e colaboração dos pais e 

comunidades para se obter sucesso. O processo emocional do aluno é 

condição fundamental, contudo os professores também dotados de sentimento 

devem refletir sobre suas ações identificando suas próprias emoções para ser 

capaz de lidar de forma madura com as emoções de seus alunos. 

 

 

Alunos da Educação infantil fazendo a roda de conversa 
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Alunos do Ensino Fundamental fazendo releitura do livro O Menino e seu 

irmão. 
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GERMOPLASMA 

Beatriz Muller 

Laura Destro 

Resumo  

 

Em um contexto que indica mudanças climáticas globais, intervenção 

do homem e desastres ambientais, a bioconservação é uma iniciativa para 

combater a extinção da fauna e flora. A inserção de áreas de proteção animal é 

uma alternativa já criada, entretanto não é suficiente ou fiscalizada. A 

criopreservação de seu germoplasma (ex situ ou in vitro) merece destaque com 

a criação de bancos, os quais abrigam coleções-base para a conservação de 

ampla variabilidade genética animal e vegetal. 

Este trabalho visa mostrar a importância de preservar os materiais 

genéticos de animais e vegetais do Brasil. A conservação dos recursos 

genéticos tem como objetivo evitar a extinção de determinadas espécies; 

criando assim um Programa de Conservação de Recursos Genéticos Animais 

que é uma importante alternativa para a manutenção da biodiversidade.  

Palavras chave: bioconservação, extinção, recursos genéticos. 

 

1.INTRODUÇÃO 

 
Desde a chegada dos portugueses e espanhóis no Brasil, a inserção 

de outras espécies, deu início à ameaça de extinção de animais brasileiros. 

Várias áreas do território brasileiro sofrem com a inserção do homem e 

desastres ambientais, mas evidentemente, a Amazônia é essencial para a vida 

e apresenta uma grande diversidade de animais e plantas. Entretanto, é uma 

das áreas mais predadas do planeta e denota grande devastação a cada ano. 

O último caso de queimada que ocorreu na Amazônia em 2019, alastrou o 

habitat de várias espécies, causando seu empobrecimento e futuramente pode 

causar sua erradicação.“A Floresta Amazônica, lar de uma em cada 10 

espécies do planeta, está em chamas. Desde a semana passada, nove mil 

focos de incêndio ardem simultaneamente na vasta floresta tropical no Brasil, 
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espalhando-se para a Bolívia, Paraguai e Peru. O fogo, ateado em boa parte 

intencionalmente para limpar a terra para a criação de gado, agricultura e 

extração de madeira, foi exacerbado pelo período de estiagem. Os incêndios 

representam números alarmantes, com um aumento de 80% em relação ao 

mesmo período no ano passado, de acordo com o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais Inpe). Os incêndios podem até ser vistos do espaço. Para 

os milhares de espécies de mamíferos, répteis, anfíbios e aves que vivem na 

Amazônia, o impacto dos incêndios vem em duas fases, uma imediata e a 

outra em longo prazo.”  (DALY, Natasha, National Geographic, terça-feira, 27 

de agosto de 2019) 

A alternativa para este impasse é relacionar a importância e 

essencialidade dos bancos de germoplasma, que abrigam coleções-base para 

a conservação de diversas espécies de animal e vegetal, com a Amazônia, 

buscando a biodiversidade e preservação da variabilidade genética. 

Perante a isso, o banco de germoplasma foi criado a partir de 1983 a 

Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia incluiu a conservação animal em 

sua programação de pesquisa e criou seu Banco de Germoplasma Animal, que 

hoje conta com mais de 65.000 amostras de sêmen e mais de 400 embriões de 

um total de 19 raças de seis diferentes espécies de animais domésticos. 

Havendo a necessidade de resgatar populações que se extinguiram, ou que 

tenham características biológicas a serem preservadas e até mesmo espécies 

localmente em risco de extinção ou adaptadas, o programa ex situ proporciona 

técnicas de inseminação artificial, transferência de embriões, produção in vitro 

e micromanipulação de gametas e sexagem de sêmen/embriões. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 
O banco de germoplasma tem grande função e importância, pois é 

onde se torna possível a conservação do material genético.O objetivo em 

estudá-lo é conseguir preservar o material para uso imediato e/ou futuro 

tornando possível o desenvolvimento de uma espécie. 

Atualmente o banco de germoplasma é mais utilizado para animais de 

produção e sementes com foco em manter características qualitativas. SeuO 

uso é muito importante para conservação de animais silvestres e exóticos pois 

nos últimos anos tem aumentado o número de espécies em extinção, a coleção 

de materiais genéticos desses animais pode fazer com que seja reversível e 

tenhamos um bom desempenho na nossa fauna. 

 

2.1 Objetivos específicos 
 

No Brasil existe Banco de Germoplasma animal, porém com pouco 

investimento, voltado mais para agricultura e animais de corte. A preservação 

de recursos genéticos é um assunto no qual as pesquisas estão bem 

reduzidas, portanto é necessário aumentar o estudo e pesquisas em relação as 

áreas afetadas, tendo como foco a Amazônia que é o maior bioma do Brasil; a 

região abriga grande quantidade de recursos naturais a região é o lar de 

milhares de espécies, sendo portanto uma área de grande diversidade de 

fauna e flora. Sua importância pode ser tanto ambiental como: variedade de 

espécies, reservatório de água doce, fitoterapia, etc; como também econômico: 

agropecuária, hidroelétrica, recursos vegetais, minerais e animais.  

 
Gráfico representando a quantidade de pesquisa por ano: 
ANO Qtd Publicação   

 

     
2012 199         
2013 171         
2014 125         
2015 80   

 

2016 58   
2017 40   
2018 22   
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Perante o objetivo apresentado, é notório a falta de pesquisas e 

investimentos.Os desastres ambientais estão ocorrendo fortemente em pouco 

curtos períodos, como em 2019 com as queimadas ou o derrame de petróleo 

na região do nordeste, e entre outros que afetam diretamente a fauna e flora do 

Brasil.  

O objetivo do trabalho é aumentar o conhecimento e incentivo as 

pesquisas perante as áreas afetadas, efetuar coletas, informação, 

documentação e armazenamento do material genético, e a atuação em 

pesquisas de biotecnologia, genômica e, mais recentemente, nanotecnologia, 

que estão na linha de extinção, principalmente as espécies nativas brasileiras, 

já que com a chegada dos portugueses e as últimas devastações houve grande 

diminuição dos animais, levando a perda nativa. Além disso, garantir e 

aumentar a variabilidade genética e a diversidade. 

 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
“O Banco de Germoplasma Animal vem cumprindo o seu papel de armazenar o 

material genético das raças ameaçadas de extinção. A princípio, esse material 

parecia muito distante de programas de melhoramento genético animal e 

chegava a ser desdenhado por melhoristas, que diziam que o destino das 

raças naturalizadas era o Jardim Zoológico.”  

(MARIANTE, A.S.; ALBUQUERQUE, M.S.M; RAMOS, A.F. 2011.) 

http://www.cbra.org.br/pages/publicacoes/rbra/v35n2/RB362%20Mariante%20p

ag64-68.pdf 

 

“A redução da biodiversidade vem apresentando uma preocupante aceleração 

nos últimos 100 anos (IUCN, 2011), apesar do incremento de algumas 

iniciativas, das quais pode ser citada a ampliação da superfície de área 

protegida no planeta. Contudo, as áreas de proteção raramente são capazes 

de proteger todos os habitats e espécies de interesse. ” 
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(SILVA, A.R.; et al. 2012.) 

http://www.uece.br/cienciaanimal/dmdocuments/CONERA_PALESTRA%20%2

817%29.pdf 

 

“Devido a sua riqueza, a Amazônia sofre constantemente ameaças e mau uso. 

Há a presença de grandes recursos na região que estão diretamente 

relacionados a agropecuária e agricultura, o que acaba comprometendo as 

espécies ali viventes e a devastação da região em diferentes estágios. Para 

evitar a extinção de espécies nativas e introduzidas, foi criado e implementado 

pela EMBRAPA Amazônica Oriental, o BAGAM (Banco de germoplasma 

animal da Amazônia oriental) no município de Salvaterra – PA, na ilha de 

Marajó com apoio da SUDAM.” 

(MARQUES, J.R.F. et al. 2018. ) 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/409966/1/6016.pdf 

“A região do Cerrado sofre com a perda de germoplasma animal de suas 

respectivas espécies nesse habitat pelo crescimento das cidades, fronteiras 

agrícolas, aumento da população humana, extração de madeira, abertura de 

estradas e distúrbios como fogo, caça, pecuária e, sobretudo, atropelamentos 

de animais silvestres em rodovias. Para retardar esse processo, o foco do 

trabalho foi determinar a possibilidade de recuperar, isolar e caracterizar 

fibroblastos de três espécies diferentes (lobo-guará, veado-catingueiro e 

cachorro – do - mato) utilizando o meio de criopreservação para conceber um 

banco de germoplasma contendo fibroblastos de diferentes espécies silvestres 

do bioma Cerrado, evitando a perda”  

(MATTOS, LUCIANA MIRANDA. 

2016.)http://repositorio.unb.br/handle/10482/21597 

 

“A importação de raças exóticas, selecionadas em regiões de clima temperado, 

no início do século XX, levou a uma drástica substituição das raças nativas. 

Para que este importante material genético não fosse perdido, o Brasil criou um 

Programa de Conservação de Recursos Genéticos Animais, coordenado pelo 

Centro Nacional de Pesquisa de Recursos Genéticos e Biotecnologia 

(Cenargen), da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). A 

conservação vem sendo realizada por diversos Centros de Pesquisa da 
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Embrapa em parceria com Universidades, Empresas de Pesquisa Estaduais e 

produtores privados. O programa inclui as seguintes etapas: (a) identificação 

das populações em adiantado estado de diluição genética; (b) caracterização 

fenotípica e genética do germoplasma; e (c) avaliação do potencial produtivo.” 

(ABUQUERQUE, A.S.M et al. 2002.) 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=279936 

“Em um cenário que aponta para mudanças climáticas globais, a conservação 

de recursos genéticos animais voltada a raças localmente adaptadas aos 

diferentes biomas brasileiros tem ganhado importância. Neste contexto, 

estratégias de conservação in situ e ex situ vêm sendo utilizadas para 

assegurar a variabilidade genética de caprinos das raças Azul, Canindé, 

Marota, Moxotó, Nambi e Repartida”  

(RAMOS, A.F. ET AL. 2011.) 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/901927/1/RB360Ramospag1

04107.pdf 

“A plataforma e suas redes de conservação de recursos genéticos propiciam 

pesquisas sobre as espécies conservadas, gerando uma notável quantidade de 

informações sobre o genótipo, o fenótipo e o potencial aproveitamento de tais 

animais em sistemas sustentáveis de produção, para benefício da população 

humana. “ (PIOVEZAN, UBIRITAN ET AL. 2012.) 

https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/bitstream/doc/951042/1/10.pdf 

“O conhecimento do grau de variabilidade genética, por meio de estudos de 

divergência, é fundamental no processo de identificação de novas fontes de 

genes de interesse (Falconer & Mackay, 1996). Entre as formas para avaliar 

essa diversidade, destaca-se a caracterização molecular, que permite, a partir 

de marcas genéticas, indiferentes às interferências ambientais, inferir sobre o 

grau de diversidade entre indivíduos e entre populações.”  

(COSTA, S. TATIANA ET AL. 2011. ) 

http://seer.sct.embrapa.br/index.php/pab/article/viewFile/9523/6348 

 

“O conhecimento da diversidade genética entre um grupo de genitores é 

importante no melhoramento, sobretudo na identificação de combinações 

híbridas de maior heterozigose e maior efeito heterótico e, portanto, na 

recuperação de genótipos superiores nas gerações segregantes.”  
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(CARVALHO, P. LUÍS ET AL. 2003) 

http://www.scielo.br/pdf/%0D/pab/v38n10/18295.pdf 

 

“Estima-se que o número de animais vitimados por atropelamentos chegue a 

aproximadamente 450 milhões de animais/ano nas diversas espécies, sendo: 

400 milhões de pequenos vertebrados, 3 milhões de grandes vertebrados e 

aproximadamente 47 milhões de vertebrados de médio porte, a partir do 

estabelecimento de uma taxa média de 1,7 milhões de quilômetros à malha 

rodoviária do território brasileiro, levando-se em consideração a ampla 

diferença entre rodovias e estradas de asfalto e terra, pertencentes às esferas 

federal, estadual, e municipal. Uma estratégia para a conservação ex situ é o 

estudo da biologia da reprodução da espécie Cerdocyon thous é a 

criopreservação de seu patrimônio genético através da formação de um Banco 

de Germoplasma Animal, onde se contemplou o estudo do sistema reprodutor 

feminino de cinco espécimes por descrição morfológica e ultraestrutural, cultivo 

e criopreservação celular (fibroblastos)” 

(MACHADO, L. C.2016.) 

http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/74/74135/tde-03032017-

093030/en.php 

 

 

“A troca de germoplasma não abrange a totalidade das espécies. Ainda que 

seja a principal fonte de obtenção de plantas, a troca está restrita aos membros 

da comunidade. A ocorrência de perdas e abandonos de plantas está cada vez 

mais frequente, especialmente em espécies de autoconsumo” 

(ABADIAS, KÉDIMA SARMENTO. 2019.) 

http://200.129.163.131:8080/handle/tede/7240 

“Além disso, paralelamente ao desenvolvimento de estratégias de conservação 

dogermoplasma, seria também necessário o desenvolvimento de outras 

biotecnologias, como a inseminação artificial,controle de ovulações, e 

tecnologia de embriões.” 

(SILVA A. R. ET AL. 2018.) 

http://www.cbra.org.br/portal/downloads/publicacoes/rbra/v42/n3-4/p120-

124%20(RB747).pdf 
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Em um cenário que aponta para mudanças climáticas globais, a conservação 

de recursos genéticos animais voltada a raças localmente adaptadas aos 

diferentes biomas brasileiros tem ganhado importância. Neste contexto, 

estratégias de conservação in situ e ex situ vêm sendo utilizadas para 

assegurar a variabilidade genética de caprinos das raças Azul, Canindé, 

Marota, Moxotó, Nambi e Repartida. Dentre as estratégias de conservação ex 

situ, está a criopreservação de sêmen e embriões caprinos para o 

enriquecimento de bancos de germoplasma que visam à conservação a longo 

prazo. O objetivo deste trabalho foi discutir aspectos importantes da 

conservação dos recursos genéticos animais, abordando estratégias de 

enriquecimento do Banco Brasileiro de Germoplasma Animal com sêmen e 

embriões caprinos e destacando desafios e perspectivas da conservação de 

raças localmente adaptadas aos biomas brasileiros. (AU) 

RAMOS, A. F; ALBUQUERQUE, M. S. M; MARIANTE, A. S. 2011.  

https://pesquisa.bvsalud.org/bvs-vet/resource/pt/vti-8668 
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RESUMO 

O uso da Internet das Coisas (do inglês, Internet ofThings, IoT) na indústria 4.0, representa a 

possibilidade de conectar objetos físicos à Internet, permitindo a execução de funções e operações de 

forma coordenada. A IoT é definida como sendo uma rede universal que conecta e interage dispositivos 

do mundo físico as suas funcionalidades por meio da coleta, análise e processamento de dados. A 

indústria 4.0 de forma geral compreende a automação e tecnologia da informação, aplicadas à 

manufatura, ou seja, é a transformação de matérias-primas, por meio altamente tecnológico, em produtos 

de valor agregado. Esses conceitos mostram o salto tecnológico que eleva a automação à máxima 

potência, permitindo aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas e dinâmicas, 

ascendendo à atividade a um patamar mais eficiente, inteligente, rápido, preciso e independente. O 

objetivo desse trabalho é analisar e qualificar a influência da Internet das Coisas (IoT) no processo de 

logística no universo da indústria 4.0, buscando identificar o potencial dessa ferramenta para a solução de 

adversidades do cotidiano das empresas. A metodologia utilizada no desenvolvimento deste trabalho foi a 

pesquisa em materiais publicados em livros, revistas, jornais, meios eletrônicos, entre outros. Buscando 

identificar fatores que venham a determinar ou contribuir para a ocorrência dos fatos do uso da IoT no 

processo de logística. A pesquisa quantitativatem como principal objetivo a observação, interpretação e 

registro das relações estudadas. Após a análise dos dados coletados, foi possível observar que a 

ferramenta objeto deste estudo é muito utilizada e para àqueles que não a utilizam, o interesse é grande, 

visto que os benefícios alcançados são relevantes e interessantes quanto a custos e melhorias. Concluiu-se 

assim, que a utilização da IoT como ferramenta de apoio nos processos de logística da indústria 4.0  

trouxe às empresas uma melhora significativa, bem como os dados coletados ajudam muito nas tomadas 

de decisões gerencias e notou-se uma redução nas perdas, reduzindo assim os custos com a logística, ou 

seja, independentemente da motivação para a implantação da ferramenta, será certo que a mesma poderá 

trazer inúmeros benefícios no processo como um todo. 
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Palavras chave: Internet das coisas, conectividade, logística, indústria 4.0. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O uso da Internet das Coisas (do inglês, Internet ofThings, IoT) na indústria 4.0, para [7], representa a 

possibilidade de conectar objetos físicos à Internet, permitindo a execução de funções e operações de 

forma coordenada. Um exemplo prático seriam carros autônomos que se comunicam entre si e 

apresentam as melhores opções de mobilidade em vias públicas e grandes centros urbanos. 

[1], define IoT como sendo uma rede universal que conecta e interage dispositivos do mundo físico 

as suas funcionalidades por meio da coleta, análise e processamento de dados. 

Segundo [4], o processamento inteligente dos dados e sua utilização e conectividade, será referência 

para a tomada de decisões de empresas, governos e cidadãos, tornando as atividades e os equipamentos 

urbanos mais eficientes e sustentáveis, seja no âmbito econômico, ecológico, político e/ou social. 

A indústria 4.0 de forma geral compreende a automação e tecnologia da informação, aplicadas à 

manufatura, ou seja, é a transformação de matérias-primas, por meio altamente tecnológico, em produtos 

de valor agregado. Pode ser conceituada também como, um impacto profundo e exponencial, que se 

caracteriza pelo conjunto de tecnologias que permitem a aliança do mundo físico, digital e biológico. [3]. 

Esse conceito mostra o salto tecnológico que eleva essa automação à máxima potência, permitindo 

aos robôs desempenharem funções cada vez mais complexas e dinâmicas, ascendendoà atividade a um 

patamar mais eficiente, inteligente, rápido, preciso e independente. [14] 

Em outras palavras, a indústria 4.0 pode ser entendida como um novo paradigma de produção 

desenvolvido nas empresas e organizações, sendo resultado da chamada quarta revolução industrial, a 

qual trouxe como marca um significativo avanço na relação entre homem e máquina. 

Considerando sua concepção, a indústria 4.0 traz uma forte relação com atributos como 

conectividade; inteligência artificial, onde máquinas aprendem com experiências, combinando grande 

volume de dados com processamento rápido e interativo e algoritmos inteligentes, permitindo ao 

dispositivo absorver e reproduzir automaticamente padrões ou informações; data science(ciência de 

dados), que é uma ciência que estuda as informações e seu processo de captura, transformação geração e 

análise; big data, termo utilizado para definir um grande volume de dados (estruturados ou não 

estruturados) e é utilizado por empresas e organizações para clareza nas tomadas de decisões; IoT; 

machinelearning(aprendizado de máquina), método de análise de dados que automatiza a construção de 

modelos analíticos, baseado na ideologia de que sistemas podem aprender com dados e solucionar 

problemas com o mínimo da intervenção humano; e tantos outros, transformando dentro das organizações 

a maneira como máquinas se comunicam e utilizam as informações para otimizar o processo de produção, 

tornando-o mais econômico, ágil, autônomo, eficaz e eficiente. [14] 

A IoT é uma das tendências bem propagadas desta revolução, pois a união desses dois fenômenos 

viabiliza grande parte da automação das fábricas. Por meio de sistemas, sensores e recursos de 

comunicação, entre outros, a IoT permite a gestores e líderes acompanhar processos e operações de forma 

intensa, podendo avaliar o desempenho e analisar relatórios em cada etapa e em tempo real, mesmo que à 

distância ou em situações de extremos, como por exemplo, um ambiente com temperaturas de difícil 

permanência para o ser humano. 
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Um cenário intrinsecamente associado a IoT e a indústria 4.0 é a logística, para Martins [6], o mundo 

está cada vez mais hiper conectado, deste modo, as indústrias são diariamente incentivadas a inovar 

incorporando soluções que otimizem a cadeia de produção. A logística é uma fração a parte, tendo muitos 

processos em que são necessários cuidados com a produção, comercialização e distribuição de 

mercadorias. A autora defende que com uma logística bem elaborada, haverá um ganho significativo na 

eficácia em sustentabilidade, no aumento da inteligência nas operações estratégicas e na automação de 

processos e de veículos. 

[5], defende que diariamente a logística, dos mais diferentes setores da sociedade moderna, passa por 

uma revolução, seja por necessidade, por concorrência ou evolução da prestação do serviço. A associação 

da IoT e a logística, traz uma forma de conseguir vantagens financeiras, por meio de aplicativos capazes 

de gerar informações úteis quanto aos custos e comportamentos da atividade. 

Além disso, o setor da logística, no âmbito da indústria 4.0 tende a movimentar o mercado financeiro, 

de acordo com o relatório da Grand ViewResearch, esse segmento deve alcançar US$ 17 bilhões em 

investimentos até o ano de 2025. [5] 

De acordo com [9] as empresas são beneficiadas em relação a concorrência por logísticas de 

qualidade. Entretanto, para o benefício ser contínuo e eficaz é de suma importância relacionar o setor com 

as novidades tecnológicas. Destaque para as relações de gestão de frotas, que permite a operação de um 

grande número de veículos no dia a dia, coletando e integrando dados gerados; e monitoramento por 

vídeo, além de contemplar a gestão de frotas, também permite uma perspectiva maior de segurança. 

Para [5], o gerenciamento da logística via dispositivos IoT oferece diferentes soluções para o 

benéfico dos negócios, tais como: 

● Monitorar desempenho dos motoristas; 

● Monitoramento e diagnósticos remotos; 

● Manutenção preventiva; 

● Gerenciar combustível; 

● Análises completas da frota; 

● Rastreamento de veículos; 

● Comunicação interativa com motoristas; 

● Logística menos custosa em tempo e dinheiro. 

 

Aplicando essas soluções, é possível gerar uma significativa redução nos custos operacionais e assim, 

tornar mais efetivo e eficaz todo o processo da entrega. [5] 

Destaque para a análise de dados e efetividade logística, que além de armazenar e processar dados, 

pode também realizar análises buscando a evolução da força de trabalho e preparando as organizações 

para arquitetar planejamentos de vendas. Ou seja, com esse recurso tecnológico (IoT) o sistema de 

logística terá um banco de dados disponível para a compreensão de aspectos como motoristas mais 

eficientes, melhores rotas (mais rápidas e seguras), entre outros pontos relacionados à qualificação da 

produtividade. Com esses dados, e sua análise pontual, é possível realizar treinamentos para qualificar 

equipes e obter mais segurança em otimizar oportunidades de gerar receitas ao negócio. [5] 
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Essa tecnologia pode também apresentar as condições dos veículos, como níveis de fluído e 

combustível ou emissões de C0². Desta forma, a IoT permite que, através de ferramentas e aplicativos, 

informações variadas sejam transmitidas e/ou coletadas de forma a permitir que gestores e analistas, a 

partir de dados, tenham condições tangíveis para importantes tomadas de decisões. [6] 

 

 

2. OBJETIVO 

O objetivo desse trabalho é analisar e qualificar a influência da Internet das Coisas (IoT) no processo 

de logística no universo da indústria 4.0, buscando identificar o potencial dessa ferramenta para a solução 

de adversidades do cotidiano das empresas.  

Objetiva-se identificar indicadores que apresentem a interação entre a ferramenta IoT e o processo de 

logística das empresas, suas diversas aplicações por meio de sistemas específicos e, as necessidades e 

carências desse setor dentro da indústria 4.0. 

 

3. METODOLOGIA 

O presente trabalho é embasado em duas metodologias de pesquisa científica. Será utilizada a 

pesquisa teórica ou bibliográfica que, segundo [8], consiste em um estudo sistematizado desenvolvido 

com base em materiais publicados em livros, revistas, jornais, meios eletrônicos, entre outros. Sua 

característica se dá pelo acesso público e irrestrito. Esta metodologia é instrumental analítica. Este tipo de 

pesquisa traz uma análise de determinada teoria, baseada em fundamentos teóricos explicativos [10]. Ou 

seja, será realizada uma busca bibliográfica que apresente a base metodológica, introdutória e conceitual 

da utilização da tecnologia IoT (Internet das coisas) enfatizando a logística no âmbito da indústria 4.0. 

Por fim, a pesquisa quantitativa será aplicada para o desenvolvimento do artigo. De acordo com [15], 

este tipo de pesquisa tem o ambiente primário como principal fonte dos dados, e o pesquisador é o 

instrumento chave, tendo como principal objetividade, a observação, interpretação e registro das relações 

estudadas. 

 

4. RESULTADOS 

Por meio de questionário aplicado às empresas que trabalham o objeto de estudo dessa pesquisa, foi 

possível identificar o quanto e a forma como a ferramenta IoT pode e/ou está sendo utilizada nos 

processos de logística na indústria 4.0. 

A ferramenta IoT é utilizada por seis empresas, conforme apresentado na figura 1. Três empresas não 

utilizam a IoT, e embora apenas uma tenha afirmado que tem o interesse em utilizar essa ferramenta, 

outras duas empresas demonstraram franco interesse em implantá-la. Dos entrevistados, quatro utilizam o 

IoT como ferramenta para a logística interna e três como prestação de serviço. Para a implantação da 

ferramenta, três empresas necessitaram de menos de um ano, uma de um a dois anos e três mais de dois 

anos. Desse total, cinco precisaram de treinamento para a equipe. Como apresentado na figura 2, a maior 

parte dos entrevistados afirmam que houve uma melhora significativa no processo de logística após a 

implementação da ferramenta. Os dados obtidos pela implantação da ferramenta, é considerado no 

processo de tomada de decisão para cinco empresas, conforme apresentado na figura 3. Quatro empresas 
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disseram que houve redução dos custos com a utilização da ferramenta IoT, duas afirmam não ser 

possível avaliar com os dados obtidos até então e apenas uma disse ainda não ter reduzido os custos. 

Entre os motivos para a implantação da ferramenta de IoT no processo de logística, destaque para a 

automatização e informatização do processo, que foi motivo para cinco empresas. Destaque também para 

a busca pela melhoria no processo de logística que foi citada em três oportunidades, conforme 

apresentado na figura 4. 

 

 

Figura 1. A utilização da ferramenta de IoT pelas empresas na indústria 4.0 Fonte: os autores. 

 

 

 

Figura 2. Melhora nos processos de logística da empresa após a implantação da ferramenta de IoT. 

Fonte: os autores. 
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Figura 3. Dados utilizados no processo de tomada de decisões gerencias na empresa. Fonte: os autores. 

 

 

 

 

Figura 4. Motivação para a implantação da ferramenta de IoT no processo de logística na indústria 4.0. 

Fonte: os autores. 

 

A utilização da IoT como ferramenta de apoio de uso na indústria 4.0, pode ter extrema relevância 

para que a empresa melhore seus processos, ou ainda que ofereça recursos e métodos que auxiliam outras 

empresas nos seus processos. 

Para justificar essa importância, foi possível identificar que mais de 60% dos entrevistados utilizam 

alguma ferramenta de IoT no seu processo de logística, para a parcela que não utiliza, todas 

demonstraram forte interesse em possuir essa ferramenta. Tal ferramenta mostrou ainda, que é possível 

ter uma melhora significativa no processo de logística implantando a IoT. Esses dados são ainda mais 

justificáveis uma vez que ao obtê-los, as empresas têm um forte apelo persuasivo para as tomadas de 

decisões gerencias, o que levará a empresa a se planejar de forma mais pontual e assertiva. A redução de 
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custos também é um fator que contribui muito para a utilização da IoT nos processos de logística, visto 

que mais de 55% dos entrevistados afirmaram terem reduzidos seus custos com a implantação da 

ferramenta. 

Seja para a automatização e/ou informatização, ou ainda para a melhoria nos processos de logística, 

seja para superar a concorrência, para reduzir custos ou ganhar agilidade, a utilização da IoT no processo 

de logística dentro da indústria 4.0 é além de uma possibilidade real e já constatada no mercado, também 

uma grande oportunidade para crescer e desenvolver novas, eficientes e eficazes aplicações que venham a 

aumentar sua utilização, facilitando observações e planejamentos estratégicos das organizações. Visando 

sempre a integração de setores por meio de sistemas que gerem resultados e dados de relevância. 

 

5. CONCLUSÃO 

Conclui-se que a utilização da IoT nos processos de logística da indústria 4.0  é uma ferramenta de 

grande apoio para a melhoria contínua, uma vez que os dados coletados ajudam muito nas tomadas de 

decisões gerencias e com isso é notório a redução nas perdas, e também atenuação nos custos com a 

logística, ou seja, com o uso da IoT no processo de logística, será certo que o resultado trará inúmeros 

benefícios e possibilitará a empresa investir e planejar em novos e mais modernos projetos. O estudo 

dessa ferramenta no universo da indústria 4.0 possibilitou uma análise pontual quanto a sua utilização e 

aceitação, o que mostrou que essa vertente tem ainda imensa aplicação acadêmica e profissional, podendo 

ser agregado ainda mais valor e relevância para as futuras pesquisas. 
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Introdução 

O dia a dia na Educação Infantil precisa ser construído com 

“sensibilidade e beleza, com crianças brincando, realizando investigações e 

com professores provocando aprendizagens” (BARBOSA, Ane Mae 2009). O 

presente projeto apresenta uma preposição metodológica multidisciplinar que 

possibilitou a ambientação dos alunos com relação às questões de diferenças 

étnicas e raciais, por meio de contação das histórias de Ruth Rocha (“Romeu e 

Julieta” e “Bom dia, todas as cores!”). Além disso, as atividades lúdicas e 

educativas abordadas ao longo do projeto, permitiram o desenvolvimento 

sensorial e cognitivo dos alunos da Fase 4 (3-4 anos). 

Sendo o Brasil um país caracterizado por uma complexa miscigenação 

social, cultural, racial e étnica, cabe à instituição de ensino valorizar esses 

aspectos sócio-culturais únicos, ao mesmo tempo contemplar a BNCC (Base 

Nacional Comum Curricular). Segundo o Artigo 3 da Constituição Federal de 

1988: 

“Art. 3 da Constituição Federal: Contribuir para uma sociedade mais 

livre, justa e igualitária; Garantir o desenvolvimento Nacional; Erradicar a 

pobreza e marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de descriminação.” 

Neste contexto, a escola tem contribuição fundamental no 

desenvolvimento de um projeto de educação que vise aprimorar capacidades 

que permitam intervir na realidade e transformá-la, instigando a habilidade de 

solucionar problemas e desafiar limites. A primeira infância marca as primeiras 

rupturas na vida da criança. É um momento no qual sua cognição se expande 
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rapidamente e precisa constantemente de estímulos e saberes. Desde 

pequenas, as crianças elaboram traços e desenhos simbólicos, buscando por 

estilos e linguagens expressivas. 

Dessa forma,o professor cumpre um papel mediador e traz novos 

horizontes para mais perto do aluno. As cores, desempenham um papel 

importante na comunicação social, sendo um dos pontos básicos de partida 

para a longa jornada do conhecimento.A arte é a área do conhecimento que 

abrange o desenvolvimento e a prática da linguagem visual.Assim, conviver 

com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas,no cotidiano da 

instituição escolar, possibilita às criançasvivenciar diversas formas de 

expressão e linguagens. Com base nessasexperiências diversificadas, as 

criançaspodem desenvolver suas próprias produções artísticas ou culturais, 

exercitando a autoria (coletiva e/ou individual), com traços, desenhos, 

modelagens, manipulação de diversos materiais e recursos tecnológicos. 

Essas experiências contribuem para queelas desenvolvamsenso crítico, 

ampliem seu conhecimento sobre si mesmas e dasociedade que os cercam. 

Por isso, o projeto aqui desenvolvido visou promover o aprimoramento 

da imaginação, raciocínio lógico, capacidade de abstração e interpretação dos 

alunos da Fase 4. Através dos livros “Romeu e Julieta” e “Bom dia, todas as 

cores!” (Ruth Rocha), os alunos foram incentivados a expandirsua percepção 

visual, por meio da identificação das cores primáriase secundárias e de formas 

geométricas. Assim, eles foram capazes de produzir desenhos, pinturas, 

modelagens, recortes, dobraduras e colagens, através da mistura dessas 

cores. Consequentemente, as atividades desenvolvidas estimularamo trabalho 

em equipe, possibilitaram a ampliação do vocabulário (linguagem oral e escrita) 

e apresentaram diferentes ópticas para a compreensão das diversidades 

étnico-raciais. 

 

Metodologia 

As atividades vivenciadas ao longo do projeto foram iniciadas por meio 

de uma roda de conversa e manuseio de papéis celofane que representavam 

as cores primárias (vermelho, amarelo e azul). Cada cor foi apresentada, 

questionando se os alunos sabiam quais eram, ao mesmo tempo que o 
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docente analisava as percepções e reações dos mesmos. Em seguida, foram 

exploradas as seguintes atividades didáticas, resumidas na Figura 1: 

 

 

Figura 1. (A)Contação da história “Romeu e Julieta”, utilizando fantoches de diferentes 

cores, permitindo a identificação das personagens pelos alunos.(B)A atividade 

damágica das cores permitiu aos alunos associarem as cores apresentadas com 

frutas.(C)Os alunos vivenciaram as diversas cores citadas no livro “Bom dia, todas as 

cores!”.(D)Confecção de canteiros citado no livro “Romeu e Julieta”, através de papel 

colorido e associação de rolos pintados pela criança da mesma cor. 

 

1) Jogos de encaixe: consistiu na separação e classificação das peças 

em grupos de cores primárias. 

2) Carimbo da mão: cada criança podia escolher a cor primária para 

que sua mão fosse carimbada. 

3) Contação de história: ao contar a história“Romeu e Julieta”, os 

fantoches de diferentes cores foram apresentados, ao mesmo que 

era solicitada aos alunos sua identificação com relação à cor 

correspondente (Figura 1A). 
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4) Mágicas das cores: essa atividade permitiu a associação das cores 

com frutas. A docente se caracterizou de “bruxinha” (Figura 1B) e fez 

sua apresentação com uma música, pedindo ajuda das crianças para 

transformar garrafas transparentes com cores equivalentes às frutas 

descritas nos seus respectivos rótulos (laranja, pera, maçã, banana, 

uva, morango, etc.). 

5) Degustação de alimentos das garrafas mágicas: foram explorados 

as cores e o paladar através dos alimentos descritos nas garrafas da 

“bruxinha”. 

6) Tapete das cores:confecção de um tapete com retângulos e 

quadrados coloridos nas cores correspondentesque representassem 

os canteiros citados na história de “Romeu e Julieta”. Foi fornecido 

rolos de papel para que as crianças realizassem a pintura dos 

mesmos, de acordo com a cor do papel colorido (Figura 1C). 

 

Posteriormente, foram desenvolvidas atividades gráficas, que 

consistiram em: 

 

1) Desenhos livres:essa atividade possibilitou o desenvolvimento da 

criatividade dos alunos (Figura 1D). 

2) Desenho orientado:através da contação da história “Romeu e 

Julieta”, foi solicitado aos alunos pintarem a borboleta com guache 

amarelo, limitando o espaço a ser preenchido pela cor. Em seguida, 

após a contação da história “Bom dia todas as cores!”, os alunos 

confeccionaram o camaleão e utilizaram de cores diversas para 

colorir o mesmo. 

 

Por último, foram desenvolvidas atividades com formas 

geométricasvivenciadas nas histórias: 

 

1) Recortes de figuras geométricas (círculo, quadrado e triângulo). Em 

uma roda de conversa, esses recortes foram oferecidospara que as 

crianças, permitindo, através do manuseio, sua identificação.  
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2) Blocos lógicos foram distribuídos em diferentes espaços da sala, 

sendo solicitado aos alunos que os agrupassem de acordo com suas 

formas fazendo associações. 

3) Associação dos objetos de dentro da sala de aula como a mesa 

(quadrado), ventilador (círculo), bambolê (círculo), folha de papel 

(retângulo). 

4) Desenho de figuras geométricas no chão:formas geométricas 

(quadrado, círculo e triângulo) foram desenhados no chão utilizando 

fita adesiva. Em seguida, os alunos caminharamsobre essas figuras, 

ao mesmo tempo que foi solicitada sua identificação. Os principais 

questionamentos utlizados ao longo dessa atividade foram: “O que 

aconteceu quando chegaram nesse canto?”; “Parar mudar de 

direção vocês precisaram virar o corpo?”;“Todos estão com roupas 

da mesma cor?” “Se sim, quantas vezes vocês viraram?”; “O que 

acontece ao andarmos no círculo?O círculo tem cantos?”. 

5) Passeio pela escola: permitiu a identificaçãode formas geométricas 

com relação aos objetos utilizados no cotidiano escolar, como por 

exemplo: janelas, pratos, ventiladores, etc. 

6) Painel de materiais recicláveis:Utilizando material reciclável, o 

docente convidou aos alunos a identificar as formas geométricas que 

compunham os diferentes materiais. 

 

Essas mediações foram formas de ajudar as crianças a chegarem em 

suas próprias conclusões. 

 

Conclusão 

O projeto desenvolvido permitiu a expressão e integração dos alunos, 

incentivando autonomia, permitindo novas descobertas e resolução de 

conflitos. Durante o trabalho, o interesse pelos alunos foi constantemente 

retomado através de rodas de conversa, relembrando os conceitos iniciais, 

mantendo o foco e objetivos a serem alcançados.Essas abordagens 

resgataram a atenção e comprometimento dos alunos envolvidos. As 

produções artísticas das crianças(desenhos, pinturas), serão expostas 

futuramente para toda a comunidade escolar interna e externa. 
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Resumo: 

05 de junho dia mundial do meio ambiente: Plantio de árvores: Atemoias, Jatobás, 

Pitangueiras e Cabreúva. "O Dia Mundial do Meio Ambiente é comemorado 

anualmente em 5 de Junho. O Dia Mundial do Meio Ambiente começou a ser 

comemorado em 1972, com o objetivo de promover atividades de proteção e 

preservação do meio ambiente, e alertar o público e governos de cada país sobre os 

perigos de negligenciarmos a tarefa de cuidar do mundo em que vivemos." 

Em comemoração ao Dia do meio ambiente, crianças/alunos e professores das Fases 1 e 

3 do CEMEI Homero Frei realizaram neste dia o plantio de mudas de árvores, sendo: 05 

mudas de Atemoia, 3 mudas de Jatobá, 1 muda de Cabreúva, 1 muda de Graviola e 03 
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mudas de pitanga, que foram obtidas de doações de familiares dos professores. Assim 

sendo, as crianças do CEMEI Homero participaram no dia do meio ambiente (05 de 

junho de 2019) de uma ação de conscientização sobre o meio ambiente, com o plantio 

de mudas dessas árvores. Os professores e alunos se prontificaram a cuidar das mesmas 

e acompanhar o desenvolvimento delas: regar, adubar, realizar a capina ao redor e 

estercar quando necessário. O local escolhido para o plantio não irá atrapalhar as 

atividades escolares, já que a escola fica localizada ao lado de uma mata e a escolha dos 

lugares fica entre a escola e a mata e terá sol e sombra para se desenvolverem. 

Palavras chave: Conscientização ambiental; Meio ambiente; plantio de mudas 

Objetivos:  

Promover a conscientização ambiental por meio de estudos sobre arborização e 

reflorestamento em áreas urbanas. Plantio de mudas de árvores às crianças do CEMEI 

Homero Frei objetivando comemorar o dia do meio ambiente com simbolismo e 

compromisso com o futuro; 

Contribuir para a sustentabilidade, tendo como meta o desafio de proteger o meio 

ambiente; Colaborar para a melhoria da sociedade com orientação pela qualidade de 

vida;  

Conscientizar a criança, o ser humano, de seu papel e de sua contribuição para a 

preservação do meio ambiente;  

Estimular e desenvolver atividades que permitam aflorar o senso de cooperação, 

participação e cidadania;  

Oportunizar experiência construtiva e gratificante e, assim, despertar nos estudantes o 

desejo de melhorar o mundo através da natureza;  

 Fazer da escola um ambiente mais atrativo, desenvolvendo uma atividade envolvente e 

agradável.  

Introdução: 
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A iniciativa surgiu da necessidade em desenvolver um projeto ambiental para a escola 

visando o Meio Ambiente, com a participação das crianças da Fase1, Fase 2, Fase 3 e 

Fase 6 do CEMEI, ele também é responsável por despertar a consciência ecológica das 

crianças, os verdadeiros responsáveis pelo futuro e preservação do nosso planeta. O 

processo de conscientização ambiental ocorre dentro da escola e possui uma 

metodologia interdisciplinar e dinâmica, mexer na terra, adubar, regar, acompanhar o 

crescimento e o desenvolvimento, o ataque das formigas e muitos outros fatores que 

surgem após o plantio despertam nas crianças a curiosidade, a pesquisa e o 

entrosamento com os colegas, comunidade escolar e famílias. 

Conclusão: 

São várias as formas para cooperar com o meio ambiente, e a escola preocupada com 

esta questão, encontrou através do plantio das mudas  um espaço para sensibilizar as 

crianças sobre a importância de ser sustentável. O plantio das mudas visa inserir nas 

crianças pequenas sobre a importância de fomentar o cooperativismo e também de 

cuidar do meio ambiente, tendo em vista que a responsabilidade é de todos. Através do 

plantio das mudas, promover o envolvimento das crianças/alunos, professores, e 

comunidade em geral, em busca da harmonia entre o desenvolvimento da sociedade e a 

preservação dos recursos naturais, fazendo com que o país avance e se desenvolva de 

maneira consciente e inteligente. A educação ambiental visa compreender os processos 

por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente. O meio ambiente é bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida. É importante que todos trabalhem pela ideia da  ligada a 

Sustentabilidade. 
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