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APRESENTAÇÃO 

 A Universidade Estadual do Piauí – UESPI, desde a sua fundação, tem 
assumido o compromisso em todas as linhas que sustentam o mundo acadêmico-
científico, sobretudo nas dimensões do ensino, da pesquisa e da extensão. No 
que concerne à pesquisa, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – 
PROP/UESPI tem seguido uma trajetória incansável no intuito de incentivar, 
promover e socializar pesquisas, tanto na iniciação científica, quanto nas demais 
pesquisas ligadas à inovação tecnológica e pesquisas variadas de alunos e 
professores de cursos de graduação, de pós-graduação Lato Sensu e Strictu 
Sensu. Tal compromisso é, em primeiro plano, com docentes, discentes e 
técnicos da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. No entanto, é fulcral 
enfatizar que as ações de tal comprometimento envolvem e atraem estudantes, 
pesquisadores e profissionais de outras instituições de ensino superior, bem 
como agências de fomento à pesquisa.  
 Nesse sentido, o presente livro de resumos traz o conjunto de textos que, 
em linhas gerais, expressam o que está sendo pensado, pesquisado e produzido 
nas diversas áreas do saber e do conhecimento. São resumos dos trabalhos 
apresentados durante o XIX Simpósio de Produção Científica da UESPI, que, em 
sua edição de 2019, alcança um recorde de trabalhos inscritos. O evento 
movimenta, direta e indiretamente, diferentes agentes e setores da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI, pois, desde a concepção, perpassa pela mobilização 
de alunos, técnicos professores, coordenadores, diretores, pró-reitores, vice-reitor 
e reitor. A realização do evento não aconteceria sem a contribuição de cada um e 
de todos. 
 A produção científica no Piauí, mesmo diante de um cenário não muito 
favorável, a partir das recentes políticas do governo federal, ainda demonstra 
fôlego e qualidade. Por esse viés, as pesquisas realizadas devem ter, em seu 
horizonte, a promoção do bem-estar e da igualdade e equidade sociais, 
econômicas e políticas. Dessa forma, os pesquisadores, desde a iniciação 
científica às pós-graduações Lato Sensu e Stricto Sensu, devem ter as suas 
pesquisas como uma ferramenta, também, para lutar contra qualquer atitude que 
ponha em risco o desenvolvimento das pesquisas no estado e no país. 
 A diversidade e pluralidade dos temas e objetos de pesquisa apresentados 
durante o evento demonstram a riqueza dos trabalhos. Indicam, em larga medida, 
que todos os cursos, impulsionados por seu corpo docente e discente, estão 
atuantes em temáticas pertinentes e atualizadas, acompanhando a dinâmica das 
demandas acadêmicas, científicas, econômicas, culturais, artísticas e sociais. 

Teresina, 02 de maio de 2020. 
. 

Profa. Dra. Ailma do Nascimento Silva 
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação/ PROP- UESPI 

Prof. Dr. Pedro Pio Fontineles Filho 
Diretor de Departamento de Pós-Graduação – DDPG/PROP – UESPI 

Prof. Dr. Franklin Oliveira Silva 
Diretor de Departamento de Pesquisa -DDP/ PROP- UESPI 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

BIODIVERSIDADE DE CIGARRINHAS-DAS-PASTAGENS NO CAMPUS DA UESPI EM 

CORRENTE, PIAUÍ 

João Gabriel Perreira dos Santos, Leomara Vieira de França Cardozo, Jaiane de Lira Carvalho 

A cigarrinha-das-pastagens é um inseto sugador, da família cercopidae, que acarreta danos às 
culturas da alfafa, arroz, cana-de-açúcar, centeio, feijão, soja e, principalmente, a pastagens, 
sendo considerada a principal praga que afeta esta cultura. No município de Corrente, localizado 
no extremo sul do estado do Piauí, concentra-se o maior rebanho de bovinos do estado e não há 
registro da presença inseto como praga, mas o mesmo pode estar presente na região. Assim, 
objetivou-se realizar o levantamento da biodiversidade da cigarrinha-das-pastagens no Campus 
da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), em Corrente, Piauí. Dessa forma, o presente 
trabalho foi executado no período de junho de 2018 a junho de 2019 em área de 0,6 hectares de 
pastagem cultivada com a gramínea da espécie Andropogon guayanus, na UESPI, onde foram 
demarcados 10 pontos amostrais de 1m², georreferenciados no momento da instalação e 
monitorados a cada 15 dias, sendo ainda realizado o acompanhamento climático local diário 
através da Estação Automática de Corrente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 
No período de execução do projeto, não foi observada a presença de indivíduos adultos, embora 
em abril de 2019, tenha-se encontrado em 10% área espuma no colo do A. guayanus, sendo que 
as condições climáticas deste período foram favoráveis ao desenvolvimento das ninfas presentes 
na espuma, com temperatura média de 25,5°C e 98% de umidade relativa do ar. Entretanto, não 
foi verificada a presença do inseto durante os 12 meses de monitoramento na área de estudo, 
sendo que esse resultado apresenta-se favorável a nível de produção de plantas forrageiras, 
tanto para alimentação animal quanto para produção de sementes, indicando que as condições 
ambientais de Corrente-PI na safra 2018/19, em área com o A. guayanus não proporcionaram o 
desenvolvimento dos insetos, quebrando seu ciclo de desenvolvimento ainda no início do estágio 
de espumas. Apesar disso, não se pode afirmar a inexistência do indivíduo adulto na região, já 
que, fatores como o capim presente e a condição ambiental no período de observação podem 
não ter sido favoráveis ao desenvolvimento do mesmo. 

Palavras-chave: Andropogon Guayanus, Forrageira, Praga 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

CONSERVAÇÃO DE ALFACE (LACTUCA SATIVA L.) NA PÓS COLHEITA 

Carina dos Santos Batista, Leomara Vieira de França Cardozo, Pompeu Ferreira de Melo 
Junior, Keylan Silva Guirra 

O alface é uma hortaliça folhosa bastante suscetível à perda de água, sendo que o manejo 
inadequado na pós colheita pode intensificar a deterioração do produto. Dessa forma, o objetivo 
do trabalho foi identificar método e tempo de conservação do alface tipo americano na pós 
colheita. O experimento foi conduzido na Universidade Estadual do Piauí, Corrente em agosto de 
2019. Folhas de seis cabeças de alface americano foram lavadas em água corrente e colocadas 
dentro de recipientes de poliestireno, coberto com papel toalha, outras seis cabeças não foram 
lavadas sendo diretamente acondicionadas em sacos de poliestireno, fechados, da mesma forma 
que foi comprado. Ambos recipientes contendo o alface foram armazenados em geladeira a 20ºC 
por períodos de 0, 3, 6 e 9 dias, sendo em cada período avaliado: massa fresca, largura, 
coloração e índice de necrose nas folhas. O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso, no 
esquema fatorial 2x4, sendo utilizado 3 repetições. Os dados obtidos foram submetidos a análise 
de variância pelo teste Scott-Knott (p < 0,05). Não foi observada interação significativa para 
nenhuma das variáveis analisadas. Também não houve significância em ambos fatores para as 
variáveis massa fresca e largura, de forma que nem o recipiente nem o período de 
armazenamento permitiu redução ou ganho de água, nem perda de matéria seca das folhas. 
Entretanto, houve significância nos dois fatore na variável coloração e em necrose apenas para 
período de armazenamento. Essa significância mostrou que no recipiente não houve 
amarelecimento das folhas durante todo período de armazenamento, enquanto no saco as folhas 
começaram amarelar com 9 dias de armazenamento. Além disso, no recipiente a necrose 
apareceu somente com 9 dias, enquanto no saco começou aparecer com 3 dias de 
armazenamento. Dessa forma, conclui-se que o alface pode ser armazenado em recipiente de 
poliestireno coberto com papel toalha por até 6 dias, e em saco de poliestireno entre 1 e 3 dias 
mantendo a qualidade das folhas para o consumo. 

Palavras-chave: Tempo de Armazenamento, Refrigeração, Recipiente 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

DESENVOLVIMENTO INICIAL DE MUDAS DE BERINJELA COM A APLICAÇÃO DE 
FERTILIZANTES FOLIARES 

Ytaro Lemos Rocha, Leomara Vieira de França Cardozo, Gustavo Neres da Silva, Keylan Silva 
Guirra 

A aplicação de fertilizantes tem sido eficiente na produção de mudas de diversas olerícolas. 
Assim, o objetivo do trabalho foi avaliar a aplicação do fertilizante químico e orgânico no 
desenvolvimento inicial de mudas de berinjela. O experimento foi realizado no telado, da 
Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Corrente-PI. Sementes de berinjela, cultivar Embú, 
foram semeadas em substrato com areia lavada em agosto de 2019 e as mudas submetidas às 
seguintes adubações foliares em intervalos de 7 dias: comercial (0,05ml de Max Orggam/100ml 
de água), orgânico (9,97ml de chorume vegetal/ 100ml de água) e o testemunha (sem aplicação 
de fertilizantes). Aos 28 dias após a instalação do teste avaliou-se: número de folhas, 
comprimento e largura da folha, comprimento da parte aérea, comprimento radicular, matéria 
seca da parte aérea e radicular. O delineamento utilizado foi inteiramente casualizado com 4 
repetições cujo os dados foram submetidos ao teste de Scott-knott a 5% de probabilidade, 
utilizando o programa estatístico Sisvar®. Não foi apresentada diferença estatística significativa 
entre os tratamentos analisados, ou seja, não há diferença no desenvolvimento da cultura de 
berinjela até 28 dias quanto à aplicação de fertilizantes via foliar. Pela observação dos aspectos 
analisados, provavelmente as doses que foram aplicadas tanto do comercial quanto do orgânico 
não continham a quantidade de nutrientes necessários para que as mudas de berinjela 
acelerassem seu crescimento. 

Palavras-chave: Solanum Melongena, Chorume, Adubação 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

DOSES DE CHORUME NO DESENVOLVIMENTO INICIAL DE RÚCULA 

Gustavo Neres da Silva, Leomara Vieira de França Cardozo, Ytaro Lemos Rocha, Marcos 
Vinícius Ribeiro Borges, Keylan Silva Guirra 

A decomposição de resíduos sólidos gerados pela sociedade produz um líquido composto por 
nutrientes denominado chorume, que pode ser utilizado como adubo em plantas. Entretanto deve-
se saber a dose correta de chorume a ser utilizado em cada cultura. Objetivou-se com esse 
trabalho identificar a dose do chorume no desenvolvimento inicial de mudas de rúcula. O 
experimento foi conduzido no telado da Universidade Estadual do Piauí, Corrente, em agosto de 
2019. Foram semeadas sementes certificadas de rúcula apreciatta folha larga em bandejas de 
polietileno de 200 células contendo areia como substrato. No intervalo de sete dias as mudas 
foram submetidas a adubação foliar a base de chorume, sendo realizada a diluição do chorume 
em água, formando as seguintes concentrações: 0%H2O (água)+100CH (chorume); 
25%H2O+75%CH; 50%H2O+50%CH; 75%H2O+25%CH. Trinta dias após a instalação do teste 
foram avaliadas: número, comprimento e largura de folhas, comprimento da parte aérea e 
radicular, matéria seca da parte aérea. O delineamento experimental foi inteiramente casualizado 
com quatro repetições. As variáveis foram submetidas à análise de variância e as médias a 
regressão a 5% de probabilidade utilizando o programa estatístico Sisvar®. Não houve diferença 
significativa entre as doses para nenhuma das variáveis analisadas, isso mostra que 
provavelmente esse chorume não continha a quantidade de nutrientes que as muda de rúcula 
demandavam em sua nutrição, já que a quantidade de nutriente varia com a matéria prima da 
produção do chorume. 

Palavras-chave: Eruca Sativa, Adubação Foliar, Muda Orgânica 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

INCIDÊNCIA DE RHIZOCTONIA SOLANI NA CULTURA DO FEIJOEIRO COMUM EM 
TERESINA - PI 

Jonatham Fernandes Duarte, Renato Romão Morais, Francineuma Ponciano de Arruda, 
Faynyson Hadamys Siqueira Teixeira, Mariana Santos Borges, Cícero Nicolini 

No Brasil, o feijoeiro pode ser acometido por diversos patógenos habitantes do solo, dentre os 
quais podemos destacar a Rhizoctonia solani. Este fungo pode afetar as sementes, as quais 
apodrecem no solo antes ou durante a germinação. Quando a infecção é expressa no estágio de 
plântula, o fungo produz lesões na base do caule que pode resultar em tombamento ou na morte 
do sistema radicular. A incidência e a severidade do ataque estão associadas às condições do 
ambiente, solo e a sucessão de culturas cultivadas na área. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar a incidência de R. solani em cultivo de feijão comum nas condições climáticas de Teresina 
- PI. O município de Teresina apresenta clima do tipo Aw’ (tropical subúmido quente), com duas 
estações definidas, seca e chuvosa, precipitação média de 1.336,5 mm, temperatura média do ar 
de 27°C e umidade relativa média do ar de 72,6%. O trabalho foi desenvolvido nos meses de 
maio e junho de 2019, com semeadura direta em sulcos no espaçamento de 0,5 m entre fileiras, 
com densidade de 50 sementes por metro linear. Após a emergência das plântulas, observou-se 
sintomas da doença no colo, caule e raízes das plantas. Aos 14 dias após a emergência realizou-
se a contagem, sendo as plantas coletadas para o isolamento do fungo em meio de cultura BDA. 
A identificação foi realizada através de microscopia óptica e os dados de incidência 
transformados em porcentagem. O resultado mostrou um percentual de 9,46% de plantas 
atacadas pelo fungo na área em estudo. Pela análise microscópica concluiu-se como agente 
causal a R. solani. A presença de R. solani também foi confirmada na análise sanitária das 
sementes. É conhecida a transmissão deste patógeno através de sementes em diversas culturas. 
Neste experimento a incidência da rhizoctoniose foi elevada, indicando a possível transmissão do 
patógeno via sementes. 

Palavras-chave: Phaseolus Vulgaris, Feijão-comum, Fitopatologia 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

MORFOBIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE COPAIFERA LANGSDORFFII 
DESF. 

Naryara Diniz Melo, Maria da Conceição Sampaio Alves, Bianca Jaqueline Santos Rodrigues, 
Geovana Silva Santos 

A Copaifera langsdorffi é uma espécie com ampla distribuição geográfica que se estende todo 
território brasileiro, além de percorrer do nordeste da Argentina até a Venezuela. Essa espécie 
pertence à família Leguminosae, subfamília Caesalpinioideaeu, popularmente conhecida como 
podói, copaifera,copaíba preta, copaibera entre outros. A copaíba pode chegar ate 35 metros de 
altura sendo utilizada desde economicamente para a construção de moveis, produção de óleos e 
biodiesel ate sua utilização medicinal com poder anti-inflamatório. Nesse caso, o objetivo desse 
trabalho é caracterizar e ilustrar a morfobiometria de frutos e sementes de Copaifera langsdorffi. 
As sementes foram extraídas de frutos maduros coletados no Distrito de irrigação Tabuleiros 
Litorâneos do Piauí- DITALPI, localizado no município de Parnaíba- PI, em maio de 2019. Na 
descrição da morfologia e medidas foram mensuradas com o auxílio de uma balança analítica 
para a pesagem e um paquímetro digital para determinar precisamente a biometria. Foram 
utilizadas 500 sementes pesadas em 5 repetições com 100 unidades. Para as medidas foram 
caracterizadas quanto a largura, comprimento e altura. Os dados foram analisados através do 
programa Excel. O peso médio das sementes é de aproximadamente de 38,6g. A altura das 
sementes varia de 7 a 12mm, a largura de 18 a 28mm e o comprimento de 15 a 20 mm. Os frutos 
variam com as medidas de 7 a 13mm de altura, 18 a 26mm de largura e 15 a 20mm de 
comprimento. 

Palavras-chave: Leguminosae, Podói, Biometria 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

MORFOBIOMETRIA DE FRUTOS E SEMENTES DE COMBRETUM LEPROSUM MART. 

Geovana Silva Santos, Maria da Conceição Sampaio Alves, Bianca Jaqueline Santos Rodrigues, 
Naryara Diniz Melo 

Combretum leprosum Mart é um arbusto ou pequena árvore pertencente à família Combretacea 
que é nativa da América do Sul. No Brasil se distribui pelo Nordeste, onde é conhecida como 
mofumbo, cipoaba e pente-de-macaco. Essa espécie possui extratos em diferentes regiões da 
sua morfologia que são utilizados como expectorantes, hemostáticas, sedativas e afrodisíaca e 
tem grande potencial na recuperação de áreas degradadas, principalmente por ser resistente a 
queimadas e cortes. Este trabalho teve como objetivo retratar e explanar a morfobiometria de 
frutos e sementes de Combretum leprosum Mart. O presente estudo foi realizado no Laboratório 
de Biologia da Universidade Estadual do Piauí-Campus de Parnaíba. A coleta dos exemplares foi 
feita no sítio do Guariba Bom Princípio- PI. Para a descrição morfológica do fruto e da semente, 
foram usadas 600 unidades, divididas em seis subamostras de 100. Tanto o fruto quanto a 
semente foram pesadas com o auxílio de uma balança analítica e medidas utilizando um 
paquímetro digital. Para a determinação das características morfológicas foram analisadas o 
comprimento e largura. Os dados foram analisados pelo Excel afim de obter as médias . A 
unidade de dispersão é o fruto, seco, indeiscente, castanho, do tipo betulídio com uma semente 
por fruto. A semente é monospérmica com 4 estrias longitudinais. As características morfológicas 
tiveram variação no comprimento dos frutos entre 18 a 26 mm; largura 18 a 27 mm, sementes 8 a 
10 mm de comprimento; largura 2 a 5mm. 

Palavras-chave: Combretacea, Espécies Nativas, Mufumbo 
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CIÊNCIAS AGRÁRIAS 

AGRONOMIA 

NÚMERO DE GERAÇÕES DE TRICHOGRAMMA PRETIOSUM NA FLORESTA 
AMAZÔNICA, BRASIL. 

Lanna Letícia Goes Silva Oliveira, Gerane Celly Dias Bezerra Silva, Márcio Alves Silva 

O parasitoide Trichogramma pretiosum Riley (Hymenoptera: Trichogrammatidae) é o principal 
parasitoide de ovos de lepidopteros na América do Sul. No Brasil, essa espécie é encontrada 
naturalmente nos diferentes biomas e agroecossistemas e pode ser utilizado no controle biológico 
conservativo ou aplicado. Os agroecossistemas inseridos no bioma da Floresta Amazônica 
podem maximizar o controle biológico em função da preservação ambiental e da manutenção do 
equilíbrio biológico. Nesse contexto, visando maximizar a adoção do controle biológico no bioma 
amazônico procurou-se estimar o número de gerações do parasitoide T. pretiosum em diferentes 
hospedeiros e municípios, estabelecendo os organismos alvos com maior suscetibilidade ao 
parasitoide e zoneando as regiões com maior potencial de utilização do parasitoide. O modelo 
para estimar as gerações reúne os dados de temperatura e os dados biológicos de T.pretiosum 
em 10 lepidópteros hospedeiros, limiar térmico de desenvolvimento e a constante térmica. Foi 
considerada a média histórica da temperatura do ar de 17 municípios da região Norte do Brasil, 
desde o início de funcionamento das estações meteorológicas até dezembro de 2018. O 
parasitoide T. pretiosum apresentou entre 31 a 48 gerações nos diferentes hospedeiros, 
apresentando maior número de gerações quando utilizou o hospedeiro Anagasta kuehniella 
(Zeller) e menor número quando desenvolveu em ovos de Tuta absoluta (Meyrick). O gradiente 
latitudinal influenciou no numero de gerações do parasitoide T. pretiosum, sendo registrado maior 
número gerações em Boa Vista – RR e menor número em Vilhena – RO. Foi registrado maior 
número de gerações de T. pretiosum na estação do inverno. A cada grau de aumento ou redução 
da temperatura do ar o número de gerações por ano de T. pretiosum aumenta ou decresce numa 
constante de 2,7; 2,3; 2,8; 2,7; 2,4; 2,8; 2,8; 2,7; 3,0 e 2,2 gerações nos hospedeiros Helicoverpa 
armigera (Hübner), Neoleucinodes elegantalis (Guenée), Sitotroga cerealella (Olivier), 
Trichoplusia ni (Hübner), Pseudoplusia includens (Walker), Anticarsia gemmatalis (Hübner), 
Anagasta kuehniella (Zeller), Tuta absoluta (Meyrick), Phthorimaea operculella (Zeller) e 
Spodoptera frugiperda (J. E. Smith) respectivamente. A espécie T.pretiosum pode apresentar 
mais de 30 gerações por ano nos agroecossistemas da Floresta Amazônica, independente do 
município ou do hospedeiro. 

Palavras-chave: Bioecologia, Controle Biológico, Parasitoide de Ovos 
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PERFIL DO CONSUMIDOR DO SHOPPING NATUREZA, TERESINA (PI) 

Vilmar Ferreira Lima Junior, Rita de Kassia Oliveira Tavares, Amanda Héllen Sales Sobral, 
Dário Guilherme Alves de Sousa, Jean Kelson da Silva Paz 

O objetivo dessa pesquisa foi caracterizar o perfil do consumidor do Shopping Natureza, 
observando um padrão nestes perfis. Entre os meses de maio e junho de 2017, período de maior 
consumo destes produtos, foram realizadas visitas periódicas ao local e aplicados questionários, 
onde se visou obter: o perfil profissional, o gasto mensal com esses insumos, as plantas 
ornamentais favoritas, as principais dificuldades e sugestões de melhoria. Verificou-se que há 
uma maior participação de consumidores do gênero feminino, em torno de 55,5%, com uma faixa 
etária variando de 18 a 60 anos; Entre os consumidores do gênero masculino, constatou-se uma 
faixa etária variando entre 19 a 59 anos. A freqüência de compra no Shopping Natureza variaram, 
desde a 1º vez até 20 anos de fidelidade de compra, com média de 8 anos.; identificou-se ainda 
que o gasto mensal com esses produtos, possui uma variação de R$20,00 a R$300,00 mensal, 
com média de aproximadamente R$ 87,40 mensal, ocorrendo um aumento significativo nos 
meses de maio e junho. Entre os principais produtos procurados e adquiridos, constatou-se que 
há predominância de rosas(37,03%), samambaias(29,6%), lírios(18,5%) e petúnias(14,8%). Entre 
os principais problemas relatados estão: local com pouca estrutura, falta de segurança, 
divulgação e pouca variedade de produtos. O consumidor do Shopping natureza em sua grande 
maioria é do sexo feminino com idade média de 36 anos, compra regularmente plantas 
ornamentais com um valor médio de R$ 87,40 e exige melhorias estruturais no local e maior 
diversidade de produtos. 

Palavras-chave: Comércio, Insumos, Plantas Ornamentais 
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SUBSTRATO COM COMPOSTO ORGÃNICO NA PRODUÇÃO DE MUDAS DE 
TOMATE 

Pompeu Ferreira de Melo Junior, Leomara Vieira de França Cardozo, Ruth Soares Lopes, 
Carina dos Santos Batista, Keylan Silva Guirra 

O composto orgânico oriundo da compostagem é utilizado como adubo na agricultura. Esse 
composto sendo utilizado na dosagem correta com outros componentes pode formar um 
substrato para produção de mudas, sem ocasionar a não germinação das sementes ou 
desenvolvimento irregular das mudas. O presente experimento teve como objetivo comparar o 
crescimento inicial de mudas de tomate submetidas ao substrato comercial e a proporções de 
composto (C) e solo (S). Foram realizados seis tratamentos: 100% C + 0% S; 75% C + 25% S; 
50% C + 50% S; 25% C + 75% S; 0% C + 100% S; 100% substrato comercial orgânico 
(testemunha). Os substratos foram colocados em bandejas, onde foram semeadas sementes de 
tomate da cultivar Gaúcho e conduzidos no telado da Universidade Estadual do Piauí em 
Corrente em agosto de 2019. Vinte dias após a instalação do teste foram avaliados: densidade do 
substrato, índice de velocidade de emergência, comprimento radicular, comprimento da parte 
aérea, quantidade de folhas, área foliar. O delineamento utilizado foi inteiramente ao acaso com 
quatro repetições. Os dados foram submetidos ao teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 
Houve diferença significativa para variável densidade do solo, observando que o substrato 
comercial reteve mais água que os demais substratos. As demais variáveis não tiveram diferença 
significativa, com exceção da área foliar, em que a proporção 50%C + 50%S foi superior a todos 
os demais substratos. Assim, o substrato composto por 50%C + 50%S foi a única proporção que 
apresentou mudas com crescimento inicial superior ao substrato comercial, sendo este 
recomendado para substituir o comercial por ser mais barato e de fácil acesso aos produtores 
rurais. 

Palavras-chave: Solanum Melongena, Compostagem, Latossolo Vermelho-amarelo 
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TRATAMENTO DE SEMENTES DE BETERRABA COM BIORREGULADOR VEGETAL 

Marcos Vinícius Ribeiro Borges, Leomara Vieira de França Cardozo, João Gabriel Perreira dos 
Santos, Keylan Silva Guirra 

O Stimulate® vem sendo muito utilizado na aplicação foliar para um incremento em sua 
produtividade, entretanto pouco se sabe do comportamento fisiológico da semente ao ser a 
tratada com biorregulador vegetal. Desta forma o trabalho objetivou encontra uma dose de 
stimulate para o tratamento de sementes de beterraba que não afete a sua qualidade fisiológica. 
O trabalho foi realizado na Universidade Estadual do Piauí- UESPI, em agosto de 2019. As 
sementes utilizadas da cultivar Katrina foram submetidas aos seguintes tratamentos: 
Testemunha(sem nenhum tratamento); sementes embebidas por 2 minutos na dosagem de 1, 2, 
3 ml de Stimulate® para 75 sementes por tratamento; em seguida essas sementes foram 
submetidas aos seguintes testes de qualidade fisiológica: germinação, primeira contagem, 
emergência das plântulas, comprimento de plântulas. foi utilizado o delineamento inteiramente ao 
acaso com 4 repetições, utilizando o programa Sisvar (teste de Scott-Knott a 5% de 
probabilidade). Houve diferença significativa para todos os parâmetros analisados de forma que 
tanto a germinação quanto o vigor da semente foi mantido aplicando apenas 1 ml do 
biorregulador vegetal, porém quando houve o aumento da dose de Stimulate® para 2 e 3 ml o 
vigor e a germinação tiveram uma redução. Até a dose de 1 ml de Stimulate® mantém-se a 
germinação e o vigor das sementes de beterraba. A aplicação via semente de Stimulate® até 1 ml 
não afeta a qualidade fisiológica da semente de beterraba. 

Palavras-chave: Beta Vulgaris, Regulador Vegetal, Qualidade Fisiológica 
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FUNGOS ASSOCIADOS A FOLHAS DE CYCAS REVOLUTA THUNB 

Ingryd Luzia de Farias Andrade, Beatriz Meireles Barguil 

A planta ornamental cica, sagu ou sagu-de-jardim, como é popularmente conhecida no Brasil, 
possui como nome científico Cycas revoluta Thunb. É uma planta ornamental, de origem 
japonesa e indonésia, erroneamente chamada de palmeira, pois pertence à divisão 
Gminospermae e família Cycadaceae. Tem sido bastante utilizada em projetos paisagísticos 
residenciais e comerciais em diversos estados brasileiros, incluindo o Piauí. No início de 2019 
foram visualizadas lesões necróticas em folíolos de diversas plantas, portanto este trabalho 
objetivou a micoflora associada à cica. Amostras de folhas com sintoma foram coletadas nos 
seguintes municípios: Teresina - PI, Beneditinos - PI, Eusébio - CE e Chapada dos Guimarães - 
MT. Após a coleta do material, os mesmos foram desinfestados com água corrente e sabão; os 
fragmentos obtidos foram então desinfestados em hipoclorito de sódio a 1%, álcool 70% e água 
destilada esterilizada, por um minuto em cada. Os fragmentos foram plaqueados em meio de 
cultura BDA (batata dextrose ágar) e colocados em BOD a 26°C sob alternância luminosa de 12h 
por sete a dez dias. Após o crescimento das colônias, as mesmas foram observadas ao 
microscópio para identificação dos gêneros fúngicos. Os gêneros observados foram: 
Cladosporium, Colletotrichum, Nigrospora, Pestalotiopsis e Scytalidium. Pode-se concluir que a 
espécie Cycas revoluta abriga diversos gêneros fúngicos e que os mesmos podem atuar como 
endófitos ou fitopatógenos. 

Palavras-chave: Cica, Fitopatologia, Micologia 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 

 

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

MICROBIOLOGIA 

FUNGOS ASSOCIADOS À FOLHAS DE YUCCA ELEFANTIPES REGEL 

Ilka Emily da Costa Silva, Ana Gabryelle Goncalves Pedro de Sousa, Beatriz Meireles Barguil 

A yuca pé de elefante (Yucca elefantipes Regel) é um arbusto semi lenhoso pertencente à família 
Agavaceae, e possui como centro de origem a América Central. Essa espécie é bastante utilizada 
em ornamentação de praças e áreas verdes, pois possui características interessantes como 
tronco ereto, ramificado e com roseta de folhas, que são lanceoladas, rígidas e podem apresentar 
de 20 a 40 cm de comprimento. Em 2019 foram observadas lesões em folhas de yuca pé de 
elefante e, portanto, este estudo teve como objetivo verificar quais espécies fúngicas estão 
associadas a folhas dessa espécie vegetal. As coletas foram realizadas em três locais de 
Teresina - PI: a) Campus da UESPI Torquato Neto; b) Campus da UFPI Petrônio Portella; c) 
Parque Zoobotânico. As folhas coletadas foram lavadas e os fragmentos obtidos de 1cm2 foram 
desinfestados em álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1% e água destilada esterilizada, durante 90 
segundos em cada etapa. Os fragmentos foram plaqueados em meio de cultura bda (batata-
dextrose-ágar) e mantidos a 26°C durante 10 a 12 dias sob alternância luminosa de 12h. Após o 
crescimento de colônias fúngicas, lâminas contendo estruturas fúngicas foram preparadas e 
observadas ao microscópio. Nas colônias onde houve formação de conídios foi possível observar 
a presença dos gêneros: Botrytis, Colletotrichum e Curvularia. Em algumas colônias não houve 
formação de conídios e o gênero permanece desconhecido. Conclui-se que a micoflora associada 
às folhas de yuca pé de elefante é diversificada. 

Palavras-chave: Coleta, Fitopatologia, Lesão 
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FUNGOS ASSOCIADOS À FOLHAS DE YUCCA ELEFANTIPES REGEL 

Ana Gabryelle Goncalves Pedro de Sousa, Ilka Emily da Costa Silva, Beatriz Meireles Barguil 

A yuca pé de elefante (Yucca elefantipes Regel) é um arbusto semi lenhoso pertencente à família 
Agavaceae, e possui como centro de origem a América Central. Essa espécie é bastante utilizada 
em ornamentação de praças e áreas verdes, pois possui características interessantes como 
tronco ereto, ramificado e com roseta de folhas, que são lanceoladas, rígidas e podem apresentar 
de 20 a 40 cm de comprimento. Em 2019 foram observadas lesões em folhas de yuca pé de 
elefante e, portanto, este estudo teve como objetivo verificar quais espécies fúngicas estão 
associadas a folhas dessa espécie vegetal. As coletas foram realizadas em três locais de 
Teresina - PI: a) Campus da UESPI Torquato Neto; b) Campus da UFPI Petrônio Portella; c) 
Parque Zoobotânico. As folhas coletadas foram lavadas e os fragmentos obtidos de 1cm2 foram 
desinfestados em álcool 70%, hipoclorito de sódio a 1% e água destilada esterilizada, durante 90 
segundos em cada etapa. Os fragmentos foram plaqueados em meio de cultura bda (batata-
dextrose-ágar) e mantidos a 26°C durante 10 a 12 dias sob alternância luminosa de 12h. Após o 
crescimento de colônias fúngicas, lâminas contendo estruturas fúngicas foram preparadas e 
observadas ao microscópio. Nas colônias onde houve formação de conídios foi possível observar 
a presença dos gêneros: Botrytis, Colletotrichum e Curvularia. Em algumas colônias não houve 
formação de conídios e o gênero permanece desconhecido. Conclui-se que a micoflora associada 
às folhas de yuca pé de elefante é diversificada. 

Palavras-chave: Coleta, Fitopatologia, Lesão 
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OCORRÊNCIA DE ANTRACNOSE EM PACHIRA AQUATICA AUBL. 

Ângela da Costa Braga, Beatriz Meireles Barguil 

A frutífera Pachira aquatica Aubl. tem origem no sul do México e no norte da América do Sul é 
conhecida popularmente por munguba, falso cacau, castanheira-do-Maranhão, dentre outras. 
Essa espécie é importante para a ornamentação de cidades desde a segunda metade do século 
XIX, sendo utilizada em praças e jardins. Em 2018 foram observadas manchas foliares necróticas 
em plantas existentes no Campus Petrônio Portella – UFPI – em Teresina – PI. Na literatura 
poucos trabalhos relatam a ocorrência de doenças neste espécies e nenhum deles foi conduzido 
no Piauí. Portanto, este trabalho objetivou identificar o agente etiológico que causa lesões em 
folhas de P. aquatica. Para a identificação, folhas com sintomas foram coletadas e os fragmentos 
contendo lesões foram desinfestados com álcool, hipoclorito de sódio e água. Foram colocados 
em placas de Petri com meio de cultura BDA e incubados a 26ºC durante sete dias sob 
alternância luminosa de 12 horas em câmara de crescimento. Após a obtenção dos isolados em 
cultura pura, os mesmos foram caracterizados morfoculturalmente com base na coloração das 
colônias, na medição de conídios e apressórios. O isolados também foram inoculados em folhas 
sadias e identificados a nível molecular por meio do sequenciamento do gene GAPDH. A partir 
dos isolamentos foi possível visualizar crescimento micelial cotonoso e de coloração 
predominante branca e ao microscópio foram visualizados conídios hialinos e cilíndricos, sendo 
possível concluir que os patógenos isolados pertencem ao gênero Colletotrichum. Folhas novas e 
maduras já expandidas foram inoculadas por meio de discos de micélio e por suspensão de 
conídios com concentração de 3 x 105 conídios/mL, e observou-se que as folhas novas foram 
mais afetadas, do que as folhas maduras para os dois tipos de inoculação. A partir do 
sequenciamento do gene GAPDH dos isolados, foram identificadas as espécies C. siamense, 
C.karstii e C. brevisporum como causadoras da antracnose em P. aquatica. Esse é o primeiro 
relato no Brasil em que as espécies de Colletotrichum foram caracterizadas quanto à morfologia, 
patogenicidade e por biologia molecular. Palavras Chaves: Colletotrichum; Fitopatologia; 
Munguba 

Palavras-chave: Colletotrichum, Fitopatologia, Munguba 
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OCORRÊNCIA DE ANTRACNOSE EM RUSSELIA EQUISETIFORMIS SCHL. ET CHAM 

Wendy Cardoso Rocha de Lima, Neurylene Araújo de Mesquita, Beatriz Meireles Barguil 

As plantas ornamentais são muito utilizadas em ambientes públicos devido a sua grande beleza e 
formas variadas. A flor de coral (Russelia equisetiformis) é um arbusto que possui brotações 
finas, com pequenas folhas, inflorescências axilares e flores tubulares, de cor vermelha. Sintomas 
necróticos nos ramos foram visualizados em plantas localizadas em Teresina – PI. Por isso o 
objetivo do trabalho foi analisar a etiologia das lesões encontradas em ramos da flor de coral, 
utilizando dados morfológicos, patogênicos e moleculares. Ramos infectados foram coletados em 
dois locais do município de Teresina e fragmentos de tecido sintomático foi desinfestado. 
Posteriormente, os fragmentos foram plaqueados em meio BDA e mantidos a 26°C durante 8 
dias. Após o crescimento de colônias fúngicas, as mesmas foram repicadas para a obtenção de 
cultura pura. Os dados morfológicos foram obtidos por meio da caracterização dos conídios e 
apressórios em relação ao comprimento e largura, e da coloração micelial. Ramos sadios de flor 
de coral foram utilizados para a inoculação dos isolados utilizando discos de meio contendo 
micélio fúngico, que foram depositados sobre ferimentos. A identificação molecular foi feita por 
meio da PCR e posterior sequenciamento do gene GAPDH. A partir dos isolamentos foi possível 
verificar um crescimento micelial cotonoso e de coloração geralmente branca. Os conídios 
formados eram hialinos, cilíndricos e unicelulares. Essas características são próprias do gênero 
Colletotrichum. Os primeiros sintomas foram visualizados 7 dias após a inoculação e o 
comprimento da área lesionada foi medida aos 21 dias após a inoculação que variou de 0,31 cm 
a 0,55 cm. As análises moleculares ocorreram após a obtenção das sequências e comparação 
com as sequências no Blast® onde: WR 1 é C. tropicale e os quatro demais isolados são C. 
siamense. Dessa forma, conclui-se que espécies do gênero Colletotrichum são agentes causais 
da antracnose em flor de coral e este é o primeiro relato da doença no Brasil. 

Palavras-chave: Flor de Coral, Fitopatógenos, Pcr 
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ASPECTOS REPRODUTIVOS DE ELACHISTOCLEIS PIAUIENSIS CARAMASCHI E 
JIM, 1983 (AMPHIBIA, ANURA, MICROHYLIDAE) NO MUNICÍPIO DE BURITI DOS 

LOPES-PI 

Maria Beatriz de Andrade Sousa, Guilherme Ramos da Silva, Carolina Miranda de Aguiar 

A família Microhylidae apresenta 63 gêneros e dentre eles Elachistocleis Parker 1927, que inclui 
18 espécies. Elachistocleis piauiensis é uma espécie de pequeno porte, hábito fossorial e 
presente nos estados do Maranhão, Piauí e Ceará. trabalhos que foram realizados sobre o 
mesmo, se resumem apenas à descrição da espécie no município de Picos, da descrição de seu 
canto de anúncio e notas de distribuição geográfica e da glândula pós-comissural do gênero, 
além do relato sobre o comportamento de tanatose O trabalho teve como objetivo, relatar 
aspectos reprodutivos de Elachistocleis piauiensis, em uma localidade no munícipio de Buriti dos 
Lopes-PI. As atividades de campo foram realizadas no mês de março de 2019, onde foram 
realizadas observações in situ com início aproximadamente às 17:30h estendendo-se até cerca 
de 20:30h. A espécie apresenta modo reprodutivo do tipo 1, dimorfismo sexual em relação ao 
CRA, amplexo axilar e comportamento de coorte associado a displays visuais, além do primeiro 
registro do girino da espécie. Ainda é necessário mais estudos que abordem a espécie, pois este 
conhecimento tem relevância no manejo e conservação da mesma no estado do Piauí. 

Palavras-chave: Anfíbios, Comportamento Reprodutivo, Conservação 
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GIRINOS (AMPHIBIA, ANURA) DO MUNICÍPIO DE BURITIDOS LOPES (PI) 

Carolina Miranda de Aguiar, Maria Beatriz de Andrade Sousa, Guilherme Ramos da Silva 

Para a maioria das espécies de anuros, os girinos são o estágio inicial de desenvolvimento, 
estando adaptados a uma gama de habitats e microhabitats. O estado do Piauí apresenta 59 
espécies de anfíbios anuros e a falta de conhecimento sobre seus girinos é flagrante.O objetivo 
deste trabalho foi levantar e identificar girinos no município de Buriti dos Lopes (PI). As atividades 
de campo foram realizadas entre fevereiro a julho de 2019,sendo utilizado o método de captura 
ativa através de peneira nos corpos d’ água presentes na área. Foram encontradas na localidade 
estudada oito espécies, distribuídas em três famílias; Hylidae (3 espécies), Leptodactylidae (4 
espécies) e Microhylidae (1 espécie), onde é confeccionada uma chave de identificação e 
figurada pela primeira vez a larva de Elachistocleis piauiensis, .Acreditamos que esta diversidade 
encontra-se subamostrada, devido à variedade de microhabitats. Há necessidade da continuidade 
de inventariar as possíveis demais formas larvais presentes na localidade, e com isso poder 
utilizar esse conhecimento para futuros inventários e ações de manejo e conservação. 

Palavras-chave: Ambiente Dulciaquícola, Larvas, Piauí 
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ATIVIDADE FÍSICA E SINTOMAS CLIMATÉRICOS NAS MULHERES DE MEIA IDADE 

Ana Beatriz de Sousa Moura, Gleiciane Costa Moura, Priscilla Soares Spindola, Lediane de 
Sousa Oliveira, Maria da Conceição Barbosa da Silva, Samia Servulo Araujo, Ingride Sousa 

Linhares, Patrícia Uchôa Leitão Cabral 

A qualidade de vida relacionada à saúde da mulher na meia idade é influenciada tanto pela 
severidade dos sintomas do climatério, como por fatores psicossociais e culturais ligados ao 
próprio processo de envelhecimento. Estudos mostram que uma das alternativas não 
farmacológicas mais eficazes na redução dos sintomas climatéricos e na prevenção primária e 
secundária de inúmeras doenças crônicas é a prática de exercícios físicos regulares. O objetivo 
foi avaliar a sintomatologia climatérica e a qualidade de vida em mulheres de meia idade 
fisicamente ativas e sedentárias. Realizou-se um estudo transversal que compreendeu uma 
amostra de 100 mulheres, entre 40 a 60 anos, sendo 50 fisicamente ativas e 50 sedentárias 
residentes na cidade de Teresina - PI. Aplicou-se um questionário referente às características 
sociodemográficas e para avaliar a sintomatologia climatéricas e qualidade de vida relacionada à 
saúde, utilizou-se o Menopause Rating Scale (MRS). Realizou-se uma estatística descritiva e 
aplicou-se também o teste de Kolmogorov-Smirnov, o teste t student e o teste de qui-quadrado ou 
Fisher quando adequado. Utilizou-se também Razão de Prevalência com intervalo de confiança 
de 95%, para analisar a associação entre qualidade de vida e nível de atividade física. A média 
das mulheres avaliadas foi de 53,19±6,01 anos. As mulheres sedentárias possuíam escores mais 
elevados em todos os domínios, somatovegetativo (5,28±3,70), psicológico (5,22±3,97) e 
urogenital (2,28±2,85), do MRS, indicando maior intensidade de sintomas que as fisicamente 
ativas (2,86±2,55; 2,18±2,58; 1,04±1,87 respectivamente). O escore geral do MRS mostrou-se 
bem mais elevado (12,78±8,62) nas sedentárias que nas ativas (6,08±60,7), significando maiores 
níveis de sintomas climatéricos nessas mulheres (<0,005). Quando utilizado o escore do MRS 
para avaliação da qualidade de vida relacionada à saúde, observa-se que a maioria (86,0%) das 
mulheres fisicamente ativas foi classificada com maior nível de qualidade de vida, enquanto 
apenas 56% das sedentárias obtiveram essa classificação (p<0,05). Essas mulheres tiveram 5,11 
vezes mais chances de terem maiores níveis de qualidade de vida, quando comparadas às 
sedentárias. A prática de atividades físicas regulares parece contribuir para a redução dos 
sintomas climatérios, influenciando positivamente a saúde e qualidade de vida de mulheres de 
meia idade. 
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O atual cenário nutricional contribui para a epidemia de obesidade e de outras doenças crônicas 
que já alcançam todos os grupos etários, incluindo os adolescentes. O estilo de vida pode ser 
definido de acordo com os padrões de comportamentos relacionados à saúde, considerando-se 
as escolhas disponíveis para as pessoas conforme suas condições de vida. Objetivo foi verificar a 
associação da composição corporal com o estilo de vida de estudantes do Ensino Médio de uma 
escola pública de tempo integral da cidade de Teresina (PI). Estudo transversal com 269 
adolescentes de uma escola estadual em Teresina, PI. Foram coletadas informações 
sociodemográficas e de estilo de vida por meio de um questionário, e medidas antropométricas, 
peso, estatura e dobras cutâneas tricipital e subescapular para cálculo de índice de massa 
corporal e percentual de gordura. Para análise estatística dos dados foram utilizados Teste T de 
Student, teste Qui-Quadrado e Teste Man-Whitney (Nível de significância P<0,05). 
RESULTADOS: Os estudantes possuem uma idade média de 15,9 (DP±0,9) anos, sendo 51,7% 
do sexo feminino. A maioria (63,9%) dos escolares pertence à classe C. Os rapazes 
apresentaram valores médios superiores em relação à massa corporal (P<0,01) e estatura 
(P=0,0084). Em relação à composição corporal, 76,2% da amostra apresentou estado nutricional 
de eutrofia, seguido de sobrepeso com 13,8%. As moças possuem comportamento alimentar 
mais negativo (51,1%), praticam menos atividade física (31,7%) e são mais estressadas (15,1%) 
que os rapazes. Os escolares que afirmaram ter um estilo de vida positivo nos domínios da 
nutrição (p=0,0043); atividade física (p= 0,0001) e estresse (p= 0,0065) apresentaram valores 
inferiores e estatisticamente significativos do percentual de gordura corporal. Houve associação 
entre o estilo de vida e a composição corporal dos adolescentes, pois quanto mais negativo o 
comportamento maior o percentual de gordura. Estratégias de promoção da saúde nessa 
população devem estimular mudanças de hábitos nos domínios da nutrição, atividade física e 
estresse, principalmente, no sexo feminino. 
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INTRODUÇÃO: A criação de ambientes facilitadores de escolhas saudáveis é uma prerrogativa 
da promoção da saúde e neste sentido, a preocupação com o estilo de vida e saúde dos 
escolares é uma prioridade nas metas do movimento das escolas promotoras de saúde. A 
adolescência é um período de grandes transformações biológicas, psicológicas e sociais e nesse 
sentido ampliam-se também as vulnerabilidades relacionadas a adoção de comportamentos 
negativos de saúde, dentre eles a redução da prática de atividades físicas regulares. OBJETIVO: 
Analisar o estilo de vida e o nível de atividade física de estudantes do ensino médio. 
METODOLOGIA: Estudo descritivo, quantitativo de corte transversal que compreendeu uma 
amostra de 317 adolescentes do Colégio Estadual Zacarias de Góis – Liceu Piauiense. Utilizou-se 
o ‘’Perfil do Estilo de Vida Individual’’ para avaliação do estilo de vida dos escolares e o 
questionário “Atividades Físicas Habituais” para avaliar o nível de atividade física. A análise 
estatística incluiu medidas descritivas, o teste Shapiro-Wilk, Qui-quadrado de Aderência, U de 
Mann-Whitney, H de Kruskal Wallis e a correlação de Spearman. Valores de p<0,05 foram 
considerados significativos. RESULTADOS: A média de idade dos estudantes foi de 16,02 ± 0,98 
anos, sendo a maioria (56,5%) do gênero feminino. Quando analisados os domínios do estilo de 
vida, observou-se que o comportamento preventivo obteve maior escore (2,62±0,53), seguidos 
por relacionamentos (2,22±0,60) e controle do estresse (2,09±0,68), indicando assim um estilo de 
vida positivo nesses aspectos. A nutrição (1,35±0,59) e a atividade física (1,86±0,73) obtiveram 
os menores escores, revelando um estilo de vida negativo dos estudantes nesses domínios 
(p<0,001). Os meninos possuem escores mais elevados e significativos que as meninas nos 
domínios nutrição, atividade física e controle do estresse (p<0,05). Quanto ao nível de atividade 
física, 51,2% dos estudantes foram classificados como inativos/pouco ativos e não houve 
diferença significativa entre os gêneros. Observou-se uma correlação positiva e significativa entre 
o nível de atividade física e o domínio nutrição (r=0,140). CONCLUSÃO: Os resultados revelam a 
necessidade de elaboração de estratégias educativas de promoção da saúde no ambiente 
escolar que favoreçam aos estudantes a escolha de estilos de vida saudáveis, principalmente nos 
aspectos relacionados à nutrição e a atividade física. 
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Nos dias atuais a busca constante pelo corpo considerado “perfeito”, magro ou musculoso, 
divulgado pelas mídias e redes sociais, influencia diretamente a insatisfação dos jovens com a 
própria aparência. Isso se torna preocupante devido a não aceitação dos adolescentes em 
relação ao seu corpo, podendo aumentar a prevalência de depressão e distúrbios alimentares 
como anorexia e bulimia. O objetivo foi Investigar a relação entre a insatisfação corporal e o 
Índice de Massa Corporal – IMC de estudantes do ensino médio. Estudo descritivo, quantitativo 
de corte transversal que compreendeu uma amostra de 222 estudantes do 1º ao 3º ano do ensino 
médio de duas Escolas Estaduais da zona sul da cidade de Teresina- PI. O Body Shape 
Questionnaire – BSQ foi utilizado para avaliação da insatisfação com a imagem corporal. A 
classificação do IMC foi realizada de acordo com o manual do Projeto Esporte Brasil. A análise 
estatística incluiu medidas descritivas, o teste Shapiro-Wilk, U de Mann-Whitney, H de Kruskal 
Wallis e a correlação de Spearman. Valores de p<0,05 foram considerados significativos. A média 
de idade foi de 16,21 ± 1,17 anos. A maioria (52,3%) foi do gênero masculino. Houve maior 
prevalência de estudantes (78,4%) sem insatisfação com a imagem corporal, no entanto as 
meninas apresentam maiores escores no BSQ (74,31±21,22) que os meninos (53,15±35,63), 
indicando maior insatisfação com a imagem corporal (p<0,05). Quando analisados os níveis de 
insatisfação com a imagem corporal, as meninas se revelaram mais insatisfeitas em todos os 
níveis (leve, moderada e grave) que os meninos (p<0,001). Quanto ao IMC, a maioria dos 
estudantes (76,6%) foi classificado como normal. Houve uma correlação positiva e significativa 
(r=0,312; p<0,001) entre a insatisfação corporal e o IMC, indicando que à medida o IMC aumenta, 
a insatisfação com a imagem corporal também aumenta. A insatisfação com a imagem corporal 
se relacionou com o IMC e as meninas se mostraram mais insatisfeitas que os meninos. Os 
resultados indicam que é importante promover ações de promoção da saúde no ambiente escolar 
que favoreçam a melhor aceitação do corpo. 
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As Universidades devem ser espaços que favoreçam a formação humana e a construção de 
sociedades mais justas e saudáveis. No entanto, estudos têm revelado que estudantes 
universitários apresentam altas prevalências de inatividade física e baixos escores de qualidade 
de vida, com pior desempenho para o domínio do meio ambiente. O objetivo foi avaliar o nível de 
atividade física e a qualidade de vida de estudantes de Educação Física da Universidade 
Estadual do Piauí – UESPI. Participaram do estudo 145 estudantes do curso de Licenciatura em 
Educação Física da Universidade Estadual do Piauí – UESPI, campus Torquato Neto. Os 
participantes responderam aos questionários World Health Organization Quality of Life 
(WHOQOL-bref) e International Physical Activity Questionnaire – (IPAQ) e forneceram 
informações socioeconômicas. A análise estatística incluiu medidas descritivas e o teste exato de 
Fischer, teste U-Mann Whitney e teste de Kruskall-Wallis. Valores de p<0,05 foram considerados 
significativos. RESULTADOS: Dos participantes do estudo 44,1% são do gênero feminino e 
55,9% masculino, com média de idade 22,52 ± 4,38 anos. Houve maior prevalência (53,8%) dos 
estudantes irregularmente ativos e 2,1% eram sedentários. A análise da qualidade de vida 
revelou o domínio do meio ambiente apresentou menor escore (57,07 ± 11,89), enquanto o 
domínio das relações sociais apontou o maior escore (71,44 ± 14,16). A comparação por gênero 
mostrou diferença significativa apenas no domínio psicológico, com pior resultado para o feminino 
(62,57 ± 12,10) (p=0,017). A comparação por grupos mostrou que os estudantes mais ativos 
apresentaram escores mais elevadas na percepção de qualidade de vida que os sedentários e 
irregularmente ativos (<0,001). Verificou-se também que à medida que o nível de atividade física 
aumentava, os escores dos domínios físicos (r=0,274), psicológicos (r=0,175) e a percepção de 
qualidade de vida também aumentava (r=0,400). Houve uma relação positiva e significativa entre 
os níveis de atividade física e qualidade de vida dos estudantes. É fundamental buscar 
alternativas que favoreçam o aumento dos níveis de atividade física durante o processo de 
formação na universidade. 
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A saúde é um fenômeno complexo que depende de fatores biológicos e das condições 
econômicas e sociais em que estão inseridos os indivíduos. Na contemporaneidade, os estilos de 
vida e a percepção de saúde dos indivíduos, em especial dos adolescentes, são afetados pela 
hiperconectividade, as mídias socias e o avanço tecnológico em geral. O objetivo foi avaliar a 
associação da percepção de saúde com o estilo de vida e o estado nutricional de estudantes do 
Ensino Médio de uma escola pública no município de Teresina/PI, Brasil. Estudo transversal com 
269 estudantes do ensino médio de uma escola estadual em Teresina, PI. Foram coletadas 
informações sociodemográficas e de estilo de vida e autopercepção de saúde por meio de 
questionários e realizadas mensurações da massa corporal e estatura para cálculo do Indice de 
Massa Corporal. A análise estatística incluiu medidas descritivas de frequência absoluta e relativa 
e o teste Qui-quadrado de Pearson, sendo considerados significativos valores de p-valor <0,05. 
Os estudantes possuem idade média de 15,9 (DP±0,9) anos, sendo 51,7% do sexo feminino e a 
maioria (63,9%) pertencente à classe C. Mais da metade (50,9%) dos adolescentes possuem 
percepção negativa de seu estado de saúde. Houve prevalência de 17,5% dos estudantes com 
excesso de peso, que incluiu sobrepeso e obesidade respectivamente. A maioria (70,2%) dos 
escolares com excesso de peso tiveram percepção negativa de sua saúde. Em relação ao estilo 
de vida, os componentes da nutrição (8,5%) e atividade física (31,2%) apresentaram as menores 
frequência de comportamentos negativos. Houve associação significativa da percepção de saúde 
com todos os componentes do estilo de vida e o estado nutricional dos estudantes. Considerando 
que o estilo de vida e o estado nutricional foram associados à percepção de saúde dos escolares, 
é importante elaborar ações de promoção da saúde que visem mudanças nos comportamentos 
de saúde, em especial, nos domínios da atividade física e nutrição. 
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O período do climatério é caracterizado por alterações hormonais, físicas e psicológicas que 
associados a fatores ambientais podem levar a mulher de meia idade a níveis elevados de 
estresse. Estudos mostram que a prática de atividades físicas pode auxiliar as mulheres na 
diminuição dos níveis de estresse nessa fase da vida. Objetivo foi avaliar o nível de estresse em 
mulheres no climatério fisicamente ativas e sedentárias. Estudo transversal que compreendeu 60 
mulheres entre 40 a 65 anos, sendo 30 fisicamente ativas e 30 sedentárias. As mulheres ativas 
praticavam atividades físicas supervisionadas no Parque Nova Potycabana há pelo menos 3 
meses com uma frequência mínima de 3 vezes por semana. Utilizou-se dois questionários, sendo 
um referente às características sociodemográficas e clínicas e o Inventário de Sintomas de Stress 
de LIPP, que permite avaliar o nível de estresse. A análise estatística incluiu medidas descritivas, 
o teste de Kolmogorov, o teste t-student, o teste qui-quadrado e fisher. O nível de significância 
adotado foi de α = 0,05. A média das mulheres avaliadas foi de 51,8 anos, 31,7% relataram 
possuir o ensino médio completo, 41,7% possuíam renda familiar entre 2 e 3 salários mínimos, 
75% das mulheres eram não fumantes e 60% das mulheres já haviam entrado na menopausa. As 
médias apresentadas no teste de LIPP, em todas as fases, foram maiores nas mulheres 
sedentárias, indicando maior nível de estresse nas mesmas, quando comparadas às mulheres 
fisicamente ativas, no entanto apenas na fase III (fase de exaustão), observamos diferença 
estatística significativa (p<0,05) entre os grupos de mulheres. Atividades físicas regulares pode 
ser uma alternativa na diminuição dos níveis de estresse, tendo fundamental importância na 
melhoria da qualidade de vida das mulheres no climatério. 
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Neste trabalho apresentamos uma análise crítica de alguns jogos eletrônicos enquadrados no 
gênero Hack and Slash (H&S), ou corta e massacra. Esse gênero é derivado do RPG e o termo 
H&S começou a ser usado para indicar uma prática de jogo que evidenciava de imediato o 
combate. Para análise dos jogos foi enfatizado primeiramente as características dos jogos desse 
gênero, onde foi descrito os objetivos, foco, enredo, regras do jogo, personagens, mecânica do 
jogo, a história, a jogabilidade bem como também foi apontado quais as relações que esses jogos 
estabelecem com o jogador; dentre outras características relevantes para o entendimento dos 
jogos tipo H&S. Após elencar as principais características dos jogos fizemos uma crítica 
argumentativa com base na qualidade dos jogos analisados refutando a ideia de que esses tipos 
de jogos apresentam apenas combate e que o tipo “corta e massacra” pode possuir um enredo 
não possuem história e também pode incluir elementos de intriga e mistério. 
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O crescimento no investimento de fontes renováveis como a energia fotovoltaica no Brasil é 
perceptível. Isso se dá devido ao avanço de tecnologias para melhoramento dispositivos 
fotovoltaicos (normalmente feito de silício ou outro material semicondutor) na geração de energia. 
Quando se estuda a eficiência de um dispositivo fotovoltaico é necessário realizar medidas 
elétricas para determinar a impedância do material, do espectro de absorção e se o material tem 
comportamento de diodo. Uma das técnicas para se avaliar a eficiência de uma célula fotovoltaica 
é através da medida espectral da eficiência de conversão de fótons que chegam em elétrons 
medidos na corrente. Essa medida é conhecida como Eficiência Quântica Externa (EQE). A EQE 
é a razão entre o número de portadores de cargas geradas pela célula solar e o número de fótons 
de um determinado comprimento de onda que incidem em uma área conhecida na célula solar a 
partir do exterior (fótons incidentes). O método de contar o número de fótons da fonte de luz por 
unidade de área e por unidade de tempo é feito utilizando um fotodiodo com responsividade 
conhecida A responsividade espectral é uma medida similar a EQE mas, com unidades de 
corrente por potência (A/W) para cada comprimento de onda. Com o número de fótons incidentes 
é possível obter a eficiência de qualquer dispositivo fotossensível para a fonte de luz escolhida na 
instrumentação. Na montagem da instrumentação da EQE é utilizada uma fonte de luz branca 
(uma lanterna LED Bright 200M Q5 Cree) com tensão controlada por uma fonte TTI instruments 
PL601, em conjunto com o monocromador Oriel 260. Propomos a comparação de três 
montagens. A primeira estratégia é utilizando um eletrômetro Keithly 6517A na medição da 
fotocorrente. Na segunda estratégia é utilizado um modulador de sinal (chooper) e um lock-in da 
Signal Recovery 1260 para amplificar o sinal, diminuir o efeito de ruídos. Por fim, utilizamos um 
medidor de potência (um power meter 2931C da Newport). O controle dos instrumentos e a 
aquisição de dados para o cálculo da eficiência da célula fotovoltaica em resposta a cada 
comprimento de onda foi feito usando a linguagem de programação Python através do protocolo 
de comunicação GPIB (General Purpose Interface Bus). O objetivo do trabalho foi comparar 
diferentes instrumentações para realização da técnica de EQE. 
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Newton no seculo XVII com seus trabalhos sobre a luz dava a primeira ideia do que a luz branca 
era formada. Mostrou que ela era composta por varias cores distintas. Durante o "reinado" da 
mecânica clássica, os físicos tinham chegado a conclusão de que a luz era uma onda 
eletromagnética, entretanto com o surgimento da mecânica quântica foi revivida a ideia de que a 
luz era composta por partículas. Nesse trabalho, quantizamos o campo eletromagnético partindo 
das ideias clássicas de Maxwell. Assim mostramos que o campo é formado por um numero infinto 
de osciladores harmônicos independentes, e cada oscilador está associado com um estado de 
vibração do sistema, que são os fótons. Esses estados contem múltiplos inteiro de energia, no 
caso onde onde à excitação no campo é nula, ou seja, não há fótons, a energia é diferente de 
zero e essa energia da origem ao chamado de efeito Casimir. 
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Esta pesquisa objetiva compreender a diversidade de brincadeiras criadas por meninos e 
meninas na Praça Estado de Israel, em Campo Maior (PI). Ao brincarem, meninos e meninas 
fazem uso da criatividade e imaginação e constroem suas vivências lúdicas e o espaço em que 
brincam. A pesquisa foi realizada por meio de observação participante das brincadeiras das 
crianças. O grupo foi formado por um grupo de seis meninas e um menino. O brincar é um marco 
na vida das crianças que dá a elas possibilidades de criar uma diversidade de brincadeiras e 
experimentar o lúdico e a própria a realidade, tomando consciência de si mesmo como um ser 
ativo. As crianças brincam de uma diversidade de brincadeiras coletivas, muitas delas criadas 
espontaneamente. Ao brincar, faziam uso da criatividade ao dar significados lúdicos a objetos já 
existentes na Praça, como folhas, bancos, galhos, terra, transformando-os em brinquedos, 
objetos do brincar. Esta criatividade estende-se a um animal, uma ovelha, chamada Cabrita, com 
a qual as crianças (e adultos) brincam. O espaço das brincadeiras não é isento de conflitos, 
especialmente entre as meninas, havendo disputas quanto aos papéis a serem ocupados durante 
a brincadeira. Além das brincadeiras, as conversas informais na Praça e na porta da casa da 
pesquisadora também foram lugar de construção da pesquisa e também de posicionamento ativo 
das crianças, pois era um momento em que podiam perguntar sobre a pesquisadora. Quando, 
nas brincadeiras, havia alguém em posição de comando, era representado o papel autoritário da 
mãe. Conclui-se que é vasto o repertório de brincadeiras criadas e desenvolvidas pelas crianças 
na Praça e que a criatividade e imaginação se fazem presentes tanto nas brincadeiras, como no 
cotidiano delas. A criatividade é a matéria-prima das brincadeiras das crianças, permitindo-lhes 
construir um mundo lúdico diverso. 

Palavras-chave: Criatividade, Brincadeiras, Criança 
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CIÊNCIAS HUMANAS 

ANTROPOLOGIA 

AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM UMA RUA DA CIDADE 
DE CAMPO MAIOR-PI 

Ícaro Javan Ferreira Lages, Carlos Augusto Fernandes de Medeiros, Rebeca Hennemann 
Vergara de Souza 

Esta pesquisa etnográfica trata das brincadeiras das crianças e adolescentes de 10 a 15 anos em 
uma rua de Campo Maior, com o objetivo de conhecer suas brincadeiras. Os principais atuantes 
das brincadeiras foram seis crianças e três adolescentes. Este trabalho foi realizado como parte 
das atividades da disciplina Fundamentos Antropológicos da Educação. Podemos observar que 
as brincadeiras na rua são variáveis, pois as crianças brincam de diferentes tipos de brincadeiras, 
sejam de tipicamente de rua, como taco, ou não, como jogar damas. Além disso, as crianças 
ocupam tanto a rua propriamente dita como as calçadas em frente de casa. As crianças 
constroem e fazem valer as regras das brincadeiras, ensinando as outras crianças a forma 
correta. É frequente a presença de brincadeiras tradicionais, como se esconde, queimada e 
futebol. Quando envolviam brinquedos, as brincadeiras geralmente apresentavam uma divisão de 
gênero, meninos brincavam de carrinho e boneco e as meninas de bonecas, barulhando durante 
estas brincadeiras. Já o jogo de futebol, jogar damas e o andar de bicicleta eram mistos, 
envolvendo meninos e meninas. Destaca-se também a existência de solidariedade, 
companheirismo e cuidado entre eles, seja no desenvolvimento das brincadeiras, como quando 
alguém cai, seja no horário de voltar para casa. É frequente o empréstimo de brinquedos. 
Concluiu-se que as brincadeiras são um dos principais elementos culturais da infância e por 
intermédios delas as crianças podem se expressar e aprender uma série de novas informações 
com o Outro. A rua é um lugar de socialização e também um espaço extremamente dominado por 
brincadeiras coletivas entre crianças e adolescentes, com saberes compartilhados e 
aprendizagem de valores e regras. 

Palavras-chave: Brincadeira na Rua, Brincadeira de Rua, Socialização 
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CIÊNCIAS HUMANAS 

ANTROPOLOGIA 

ASSIM DEUS SE AGRADA: O PAPEL DAS CRIANÇAS EM UMA INSTITUIÇÃO 
RELIGIOSA 

Érika Samira dos Santos Araújo, Rebeca Hennemann Vergara de Souza 

A pesquisa foi realizada como trabalho final da disciplina de Fundamentos Antropológicos da 
Educação e discorreu sobre o papel de crianças em uma instituição religiosa e foi realizada 
através de observação participante na Catedral de Santo Antônio, no centro de Campo Maior (PI), 
com meninas e meninos de 08 a 14 anos, coroinhas da igreja. A observação participante foi 
realizada nas missas. Também foram realizadas rodas de conversa, com auxílio de desenhos. O 
objetivo foi conhecer, segundo o ponto de vista da criança, o seu papel na instituição religiosa. O 
trabalho partiu da noção de criança atuante. Para as crianças, seu principal papel é servir a Deus. 
As crianças se percebem como necessárias na vida religiosa para realizar a aproximação dos 
adultos com Deus e com a igreja. Para elas, seu papel não é representado por suas ações e 
obrigações na igreja, mas remete a sua importância simbólica no âmbito religioso, tanto do ponto 
de vista da mediação entre os mundos profano e religioso quanto do ponto de vista da prestação 
de serviço a Deus. Os coroinhas são enxergados, pelos adultos, com a função de apenas ajudar 
no altar, porém, para eles, seu papel se estende à igreja como um todo, pois sua presença faria 
com que Deus voltasse seu olhar para igreja por serem seres iluminados. Para elas, o trabalho 
religioso é uma forma de retribuir as bençãos recebidas e de continuarem fazendo coisas boas e 
cultivando boas relações. As ações desenvolvidas pelas crianças na Igreja são mediadas por 
objetos litúrgicos, os quais se revestem de caráter sagrado e são tratados com respeito. Conclui-
se que as crianças possuem consciência da própria religiosidade, inclusive avaliando o papel de 
Deus em suas vidas, e são atuantes na construção de seu pertencimento religioso. O papel da 
criança na igreja, segundo sua visão é algo simbólico, que representa sua relação sagrada com 
Deus, e suas obrigações ritualísticas, por si só, não conceituam esse papel, o qual considera um 
conjunto de ações que estabelecem uma relação de cumplicidade entre as crianças e Deus e 
bem estar espiritual. 

Palavras-chave: Papel Social, Criança Atuante, Religiosidade 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

EDUCAÇÃO 

A CONSTRUÇÃO E PERCEPÇÃO DO IMAGINÁRIO DAS CULTURAS AFRICANA E 
AFRO-BRASILEIRA E A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE ÉTNICO-RACIAL NO 

CONTEXTO ESCOLAR 

Marina Ferreira Gomes, Raimunda Maria da Cunha Ribeiro 

Este resumo se refere a uma pesquisa realizada no município de Corrente, localizado no Extremo 
Sul do Piauí. O município é caracterizado por uma população mista, formada por origens negra, 
indígena e branca. De acordo com o Censo IBGE realizado em 2010, a população residente no 
município é composta por 25.407 habitantes, desse total, 15.5% da população declarou, na 
ocasião, pertencer a cor/raça preta e 58% se declarou parda. Assim, 74% da população 
correntina tem origem afrodescendente. No entanto, é possível notar que pouco se preserva as 
marcas da trajetória negra e indígena, que também constitui a população local. A abordagem de 
pesquisa adotada foi de natureza qualitativa, nessa perspectiva, foi empregado o uso da 
modalidade pesquisa-ação. Quanto as técnicas de coleta de dados, foi utilizada a análise 
documental ( Plano Municipal de Educação de Corrente-PI, Parâmetros Curriculares Nacionais e 
a Base Nacional Comum Curricular); observação e pesquisa-participante. Os procedimentos 
dotados seguiram a seguinte sequência: análise e introspecção dos dados coletados nos 
documentos, observação e realização de uma oficina de leitura em uma turma do 2º ano do 
Ensino Fundamental da Escola Firmino M. Maciel, contemplando uma história que versa sobre a 
construção da identidade étnico-racial da criança negra. Os resultados encontrados foram 
divididos em duas partes. A primeira parte, refermente-se à análise da temática africana e afro-
brasileira nos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1997) e Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC (2017) e no Plano Municipal de Educação de Corrente-PI. A segunda parte diz 
respeito à percepção do imaginário da cultura africana e afro-brasileira percebido que é 
construído pelas crianças. Com base nesta analise foi possível perceber que, os PCNs de 
História, Língua Portuguesa, Arte, Educação Física e dos Temas Transversais - Ética e 
Pluralidade Cultural (1997) para o ensino de 1ª a 4ª série (que foram objetos de análise), orientam 
um trabalho no sentido de possibilitar a aprendizagem e reflexão crítica relacionando o presente e 
o passado, considerando sujeitos e de acontecimentos e legados históricos. Nos conteúdos de 
Língua Portuguesa o PCN inclui o trabalho com temas transversais para proporcionar situações 
de reflexão do uso da língua. Enquanto o PCN privilegia o uso social da língua mais reflexiva, a 
BNCC ( Base Nacional Comum Curricular-BNCC - 2017) na qual foram analisados os conteúdos 
de História, Língua Portuguesa, Arte, e Educação Física,propõe a construção do sujeito, 
especificando mais claramente como deve ser a aprendizagem do aluno, indicando como ponto 
de partida a construção do sujeito e, a partir daí, a percepção do “Outro” e do meio que o rodeia. 
Indo além do proposto no PCN, ela dá maior ênfase à diversidade dos povos e culturas nacionais, 
principalmente a indígena e africana e suas formas de organização. Isso permite ao aluno entrar 
em contato com a pluralidade cultural brasileira estabelecendo uma relação de proximidade e 
contextualização. Conhecer e compreender a sociedade a partir do contexto local para o regional, 
nacional e mundial contribui para o fortalecimento da cultura nacional e sua diversidade e 
sentimento de pertença cultural. No entanto nos conteúdos de língua portuguesa, a BNCC dá 
maior ênfase à ação pedagógica, principalmente nas séries de 1º e 2º ano), nas quais o processo 
de alfabetização deve ser privilegiado. Nos conteúdos referentes ao ensino da Arte contidos no 
PCN de Arte, percebe-se uma maior valorização das culturas nacionais, especialmente as 
africanas e indígenas; o mesmo se percebe nos conteúdos de Educação Física.A BNCC 
especifica que essas atividades corporais devem privilegiar as práticas corporais de matrizes 
indígenas e africanas, como por exemplo: experimentar e valorizar brincadeiras, jogos, danças e 
lutas populares, incluindo aquelas de matriz indígenas e africanas. Nos Temas Transversais do 
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PCN, a área Ética, relacionando-se ao ensino de História e Cultura africana e afro-brasileira 
permite a inclusão de elementos de suma importância para o trato das diferenças, respeito, 
quebra de preconceitos e discriminações. Em vários trechos, os PCNs deixam lacunas no que diz 
respeito ao que deve ser ensinado em relação à história e cultura da África e afro-brasileira, 
fornecendo informações subjetivas e pouco específicas. No entanto, o tema transversal 
Pluralidade Cultural cumpre satisfatoriamente a função de apontar os principais focos da questão 
e o tratamento dado a cada uma delas, como por exemplo, a necessidade da desvinculação entre 
a história africana da história afro-brasileira; o contexto da colonização, tráfico de escravidão, etc. 
Na BNCC, também se percebe certo avanço quanto à valorização da África como contribuinte da 
constituição da cultura brasileira. Todavia, a organização da BNCC não possui os Temas 
Transversais; estes conteúdos e os Estudos Regionais serão levados em conta nos currículos 
locais, preservando as especificidades de cada estado e município. Outra alteração marcante se 
refere às áreas do conhecimento Arte e Educação Física, que foram englobados na área do 
conhecimento Linguagens, juntamente com a Língua Portuguesa e Língua Inglesa. Ao investigar 
o tratamento dado à cultura africana e afro-brasileira, bem como às propostas de garantia de 
direitos educacionais de alunos negros no âmbito municipal, consideramos como objeto de 
pesquisa, a Lei Nº 600/2015 que aprovou o Plano Municipal de Educação de Corrente-PI. Nela foi 
possível encontrar dois artigos que fazem menção à criação de estratégias de promoção de uma 
educação igualitária, promovendo respeito aos direitos humanos e considerando as necessidades 
específicas de cada uma das populações que compõem o município. O Plano Municipal de 
Educação de Corrente-PI, com vigência de dez anos – de 2015 a 2025, é composto por 20 metas 
e 173 estratégias. Entretanto, apenas 08 estratégias em 05 metas contemplam a temática 
africana e afro-brasileira no âmbito do Ensino fundamental. A mais expressiva dentre elas é a 
estratégia 7.22 (meta 07) pelo fato de alcançar toda a população municipal em todas as etapas e 
modalidades do ensino. As outras 04 metas e 07 estratégias do PME estão direcionadas às 
comunidades do campo, indígenas e quilombolas, levando em consideração que o município não 
possui escolas em comunidades quilombolas, apresentar estas estratégias tornou-se 
desnecessário. O PME de Corrente resgata as mesmas estratégias e metas contidas no Plano 
Nacional de Educação e no Plano Estadual de Educação, não acrescentando assim, nenhum 
elemento que considere possíveis especificidades locais em relação ao ensino de História e 
Cultura africana e afro-brasileira. Mesmo estando explicitamente citado na LDB, nos PCNs e na 
BNCC que cada Sistema e Rede de Ensino Municipal devem contemplar suas especificidades 
locais através da incorporação de elementos curriculares próprios. Nesse viés, temas as relações 
étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena devem ser 
incorporados nos currículos dentro das especificidades regionais e locais. Isto não se verificou na 
análise do PME de Corrente, no que se refere à temática. Vale considerar também que este plano 
tornou-se um marco histórico para a política pública da cidade, pois foi o primeiro PME que, 
segundo o próprio documento afirma, contou com a participação da população civil correntina. 
Isso nos permite inferir que o espaço e a importância que a temática africana e afro-brasileira 
ocupa no sistema educacional local não é uma das preocupações e reinvindicações manifestas 
no PME. O Plano Municipal de Educação de Corrente-PI com vigência de dez anos – de 2015 a 
2025 é composto por 20 metas e 173 estratégias. Entretanto, apenas 08 estratégias em 05 metas 
contemplam a temática africana e afro-brasileira no âmbito do Ensino fundamental. Na segunda 
parte dos resultados, visando compreender a forma como as crianças percebem o imaginário das 
culturas africana e afro-brasileira e como se relacionam com seus signos culturais, uma oficina de 
leitura foi realizada em uma turma de 2º ano do Ensino Fundamental em uma escola pública 
municipal de Corrente-PI. O livro utilizado nesta oficina faz parte das obras literárias fornecidas 
pelo Programa Nacional Biblioteca da Escola-PNBE, que desde 1997 seleciona e distribui obras 
literárias, materiais de apoio e referência e periódicos para alunos e professores de todas as 
séries da educação básica com o objetivo de promover acesso à cultura e incentivo à leitura. A 
obra “O cabelo de Lelê”, escrita por Valéria Belém e ilustrada por Adriana Mendonça apresenta 
um enredo que conta de uma menina negra cheia de dúvidas quanto à origem de seus cumpridos 
e volumosos cachos. Na ânsia por encontrar uma resposta, Lelê inicia sua busca e em um livro 
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chamado Países Africanos ela encontra a resposta. A partir do conhecimento de suas origens e 
fenótipo, Lelê passa a amar-se. Com sentimento de orgulho e pertencimento, a menina que agora 
conhece sua história e descendência e reconhece-se como um sujeito constituído por traços que 
lhe confere memórias e identidade. A partir de então, não sente mais a angústia causada pela 
não-identificação, ela valoriza seus negros cachos em diversos penteados se encantando e 
encantando quem a rodeia. Juntamente com meninas de outras etnias, na última página do livro, 
a menina apresenta-se liberta do tormento causado pela ausência de identidade étnico-racial. No 
decorrer da história, conforme os acontecimentos, as crianças eram indagadas, assim foi possível 
colher informações sobre como elas concebem questões como identidade, representação do 
negro, descendência, autoimagem, fenótipos e cultura afrodescendente. Ao questionar sobre a 
origem dos cachinhos de Lelê e o motivo pelo qual eles são assim – cheios de cachinhos – os 
alunos apresentaram respostas que demonstram o pouco conhecimento sobre descendência e 
pertença étnico-racial.A associação entre o fenótipo negro da personagem à sua origem étnico-
racial não foi percebida pela maioria das crianças. Apenas duas crianças apresentaram uma 
resposta que reporta às características herdadas hereditariamente. A não Compreensão das 
características físicas da personagem como traços pertencentes a um grupo étnico-racial está 
relacionada à ausência de referenciais culturais de matriz africana, debate e reflexão sobre as 
diferenças étnicas no contexto escolar. Também foi possível identificar na fala de algumas 
crianças a desvalorização do fenótipo da personagem através da associação entre a origem de 
seu cabelo à falta de higiene e cuidado. Apesar de perceberem a personagem negra sob uma 
ótica estereotipada, as crianças também já elaboram seus próprios julgamentos de valores e são 
capazes de formular hipóteses sobre situações discriminatórias presentes na sociedade. Durante 
o diálogo sobre a história foi cogitado a ideia de que talvez a menina não gostasse do próprio 
cabelo.O comprido e negro cabelo cacheado da menina de origem afrodescendente é visto por 
algumas crianças como algo que a atrapalha; no entanto, o comprido cabelo loiro da Rapunzel é 
objeto de desejo de outras: “Eu queria ter o cabelo igual ao da Rapunzel”, disse uma das 
meninas. Em seguida, outra disse: “Eu queria que meu cabelo fosse lá no chão”. O parâmetro de 
beleza na consciência destas crianças está pautado no padrão de beleza eurocêntrico. Ao 
questioná-las se gostam ou não do tipo de cabelo que tem, das 21 crianças presentes nesta 
oficina, 19 disseram que sim; ao descreverem seus tipos de cabelos, disseram que gostam por 
ser liso, liso/cacheado ou cacheado. Apenas dois meninos que são negros e tem cabelos crespos 
disseram que não gostam. Um dos meninos ficou tímido e sentiu-se desconfortável em 
responder. O outro menino afirmou não gostar do cabelo; afirmou que quando ainda era menor 
tinha cabelo liso. Evidencia-se na fala do menino o desejo subconsciente de tornar-se branco. Ao 
eleger uma “raça” como superior, a sociedade impõe dificuldades na auto identificação do sujeito 
pertencente às demais “raças”. O negro só encontra problemas com sua identidade quanto está 
diante do branco. No segundo momento da oficina, foi proposto aos alunos a confecção de dois 
desenhos; um contendo seu autorretrato, descrevendo suas características físicas e, 
principalmente seu cabelo, e outro para demonstrar o tipo de cabelo que gostariam de ter. Nesta 
atividade, foram analisados apenas 16 desenhos, E na categoria demostrou, através do desenho: 
Desejo de ter o cabelo liso, cacheado ou gosta como o cabelo é, não foi possível identificar o tipo 
de cabelo desejado por 06 meninos. As crianças que fizeram os desenhos se descreveram como 
morenas – uma como marrom claro – no entanto, apenas três representaram a cor de sua pele 
nos desenhos. Nenhuma das crianças se auto percebe como negra nos desenhos, apesar de 
muitos serem. O conceito de negro aqui adotado para caracterizar a cor da pele é o mesmo 
conceito fornecido pelo IBGE, que os classificam assim a partir da somatória de pretos e pardos. 
A utilização dessa categoria, que por sinal é uma questão polêmica, foi abordada com o objetivo 
de elaborar um panorama sobre a forma com as crianças se auto percebem em relação à cor da 
pele, tendo em vista suas dificuldades em auto identificação étnica. Além disso, é conveniente 
considerar a cor da pele ao se analisar a identidade do negro, já que a cor da pele ainda é um 
dos fortes reguladores das discriminações e desigualdades. O preconceito de cor estabelece 
patamares de aceitação e rejeição entre indivíduos na sociedade. Quanto mais branco, mais 
humanizado o sujeito será. Após dar seguimento à história e chegar à parte em que Lelê 
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descobre de onde veio seus cachos, surge mais um questionamento: A menina já sabe que os 
seus cachinhos vieram da África, mas como assim vieram da África? O que é a África? As 
principais respostas demonstram que a imagem da África que circunda no imaginário das 
crianças comprova a negligência da escola no cumprimento do seu papel de construir uma 
educação democrática engajada no processo de valorização e manutenção dos elementos 
históricos e culturais que assegurem o conhecimento e valorização da África como continente 
amplo em diversidade de pessoas e riquezas naturais e culturais, que apesar de ter pobreza, 
também possui uma história permeada por pontos positivos, têm seus protagonistas e heróis, 
legados e produções humanas assim como as demais sociedades. Percebeu-se também que 
todas as crianças evitam a utilização das palavras negra/negro, sempre se caracterizam ou 
descrevem as personagens negras como moreno/morena e ao se referirem ao cabelo usam 
apenas três definições: liso, cacheado e meio liso e cacheado. Em uma única situação, um aluno 
se autodeclarou negro, e ao dizer que era negro, um colega disse em tom de estranhamento: 
“Negro?! Você é moreno!” Nas ocasiões seguintes, o menino passou a se autodeclarar moreno. O 
desfecho da história, que busca melhorar a autoestima da criança negra, apresenta a 
personagem cheia de orgulho de si, aceitando-se como é e assumindo uma posição emancipada. 
Esse trecho da história provoca os alunos a compreenderem o conhecimento de sua história, 
origem e identificação étnico-cultural como elementos importantes na sua autoafirmação diante 
do “Outro”. Diante dos resultados apresentados, é possível afirmar que a percepção do imaginário 
da cultura africana e afro-brasileira e a construção da identidade étnico-racial no contexto escolar 
no município de Corrente-PI é uma questão que ainda muito turva e pouco consistente que 
carece muito do esforço e engajamento coletivo de todos os sujeitos responsáveis pela educação 
escolar – a comunidade escolar, a família, o estado – e a sociedade de um modo geral. Em vista 
disso, é possível afirmar que formação da identidade racial deve ser entendida para além de um 
processo individual que diz respeito apenas ao sujeito. Ela é edificada através de um conjunto de 
elementos coletivamente construídos. Assim, as relações raciais, a influência da cultura nacional, 
o conhecimento e a aceitação das diferenças étnicas entre outros, são assuntos-chave que 
devem ser questionados no contexto escolar e na educação como um todo. Esta pesquisa nos 
alerta para a necessidade de tecer práticas efetivas que de fato propiciem a valorização da 
pluralidade cultural e identitária das diversas etnias, especialmente em Corrente, onde se 
construiu uma educação que reproduz os traços deixados por um processo histórico que 
estabeleceu uma cultura hegemônica que ressalta aspectos da civilização branca euroamericana 
(religião, hábitos, costumes) a qual suprimiu as raízes africanas e indígenas antes existentes, 
constituindo assim, um imaginário negativo em torno do legado afro-ameríndio. 
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A FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES QUE PARTICIPARAM DO 
PROGRAMA ESCOLA DA TERRA 

Francisca Yara da Conceição, Gleiciane Alves Santos 

A formação continuada de professores que participaram do Programa Escola da Terra Estudante 
graduação Francisca Yara da Conceição (UESPI) Estudante graduação Gleiciane Alves Santos 
(UESPI) Prof. Dra. Lucineide Barros Medeiros (UESPI) O presente trabalho tem como objetivo 
analisar o processo de formação continuada de professores que trabalham em escolas 
mutisseriadas situadas no meio rural piauiense por meio do Programa Escola da Terra (PET). A 
formação continuada tem a função de dar suportes a professores que saíram do meio acadêmico 
e que estão exercendo sua função no ambiente escolar, que passa por constantes mudanças que 
exigem atualização e a aperfeiçoamento dos professores. A construção metodológica baseou-se 
em análise documental, entrevistas e questionários. Na composição da base teórica estão 
autores como Arroyo (2007), Nóvoa (2001), Antunes (2009) e Freire (2002), dentre outros. A 
experiência em estudo foi realizada no Estado do Piauí entre os anos de 2017 e 2018, por meio 
da parceria que envolveu a Universidade Federal do Piauí (UFPI) e a Secretaria Estadual de 
Educação do Piauí (SEDUC). Faz parte das ações do eixo de Formação de Professores do 
Programa Nacional de Educação do Campo (PRONACAMPO). O curso, com 180 vagas, na 
modalidade aperfeiçoamento, foi ofertado no Piauí com 180 horas; inscreveram-se professores e 
gestores dos municípios de Miguel Alves, União, Altos, Alto Longá, José de Freitas e Monsenhor 
Gil. De acordo com a Portaria do Ministério da Educação, nº 570 de 2 de julho de 2013, o 
Programa Escola da Terra tem entre seus propósitos promover a formação continuada de 
professores para que atendam às necessidades específicas de funcionamento das escolas do 
campo. Trata-se de uma política importante, considerando a realidade da formação dos 
professores que atuam na escola do campo no Brasil: segundo dados do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), baseado no Censo Escolar, no ano de 
2017 apenas 55,7% das disciplinas do Ensino Fundamental nas escolas do campo eram 
ministradas por professores com formação adequada, ou seja, que tinham licenciatura na mesma 
área da disciplina; nesse mesmo contexto temos a realidade das classes multisseriadas. De 
acordo com os dados do Censo Escolar é nas regiões Norte e Nordeste, onde se concentra o 
maior número de escolas multisseriadas brasileiras (80%) e nestas a maioria dos docentes 
cursaram somente até o Ensino Médio. O estudo do tema possibilitou conhecer como ocorreu a 
trajetória da formação continuada ofertada pelo PET e nos levou a conhecer as orientações 
teórico-metodológicas do processo de formação inferindo possíveis contribuições ao processo de 
atuação docente. Palavras-chave: Escola da Terra. Formação Continuada. Classes 
multisseriadas. Educação do Campo. 
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A PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA NAS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLAS – EFAS E A 
BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR - BNCC 

Aline Cipriano Saraiva Damasceno, Tânia Karinny Pereira Pires 

O presente trabalho tem como objetivo analisar o processo de formação pela Alternância nas 
Escolas Família Agrícolas - EFAS, considerando conteúdos e orientações metodológicas àluz dos 
princípios e diretrizes da Base Nacional Comum Curricular –BNCC. O tema propõe perceber 
possíveis mudanças implicadas e examinar os conhecimentos teórico-práticos no processo de 
ensino-aprendizagem da Escola Família Agrícola do Soinho através da sua proposta de formação 
pedagógica e metodológica, e discutir os conteúdos e práticas ali realizadas, identificando 
aproximações e distanciamentos em relação ao que dispõe a proposta de Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, com coleta de dados realizada por meio 
da observação, análise de documentos e de entrevista junto aos educadores e gestores na 
Escola Familia Agricola do Soinho, localizada na Estrada da Cacimba Velha S/N - Povoado Soim, 
no Município de Teresina, CEP 64001-140, no Estado do Piauí. Os principais autores de 
referência no trabalho são Begnami e Burghgrave (2013), Costa e Santos (2010) e Silva (2015). 
No estágio atual em que se encontra o trabalho percebe-se que com a implementação da BNCC, 
do modo como está instituída, a formação em alternância sofre impactos, principalmente em 
relação aos tempos de formação, pois os conteúdos revistos na proposta das EFAS carecem de 
tempo ampliado voltado a conteúdos específicos da formação relacionada ao campo. Porém, 
tanto no que a Base denomina de formação geral básica, como nos itinerários formativos, a carga 
horária é bastante restrita, privilegiando conhecimentos e competências específicas. Palavras-
chave: Pedagogia da Alternância. Escola Família Agrícola. Base Nacional Comum Curricular. 
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A TEORIA SINTÉTICA DA EVOLUÇÃO ALÉM DE CHARLES DARWIN: UMA 
INTERVENÇÃO PARA O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM 

Amanda Júlia Dias Santos 

Ao citar o termo “Evolução” a maioria das pessoas associa ou o remete a Charles Darwin, 
acreditando que ele foi o único autor responsável pela construção da Teoria, muito por conta de 
sua publicação “A origem das espécies”, em 1859. Contudo, a Evolução biológica enquanto teoria 
é muito maior e mais abrangente que Charles Darwin. Ele foi mais um dos cientistas que 
contribuíram para sua fundamentação e elucidação. Bates, Wallace, e alguns outros foram tão ou 
mais importantes no processo de elucidação que Darwin, porém não lhes foram creditados os 
méritos. Além disso, a escassez de discussões sobre o tema fora do meio acadêmico e que 
englobem o senso comum faz com que a sociedade em um contexto mais amplo acreditar que a 
Teoria da Evolução (Teoria Sintética da Evolução), é uma única teoria, no singular, quando na 
verdade é um compilado de 6 teorias.Nesse sentido, este trabalho visa explicitar as contribuições 
de alguns cientistas no processo de criação da Teoria da Evolução, desde os primeiros 
questionamentos até a publicação da mesma em 1930. Para tanto, foi construída uma linha do 
tempo com as datas de contribuições significantes e levantadas discussões acerca dos possíveis 
motivos que levaram alguns autores ao esquecimento, em detrimento das grandes repercussões 
de Charles Darwin. Foram realizados encontros semanais, durante o período de 1 mês (Maio 
2019), em uma turma de 3º ano do Ensino médio da rede pública, no município de Teresina – PI. 
Os encontros, com duração de 1h/a, foram realizados de maneira expositiva e dialogada, com a 
participação dos alunos no decorrer do processo, inclusive na construção da linha do tempo. Os 
resultados apontam que a importância das demais teorias, bem como a contribuição dos demais 
autores foi percebida e bem aceita pelos participantes. Sobretudo, são necessárias maiores 
intervenções para a promoção do ensino-aprendizagem da Teoria da Evolução em sua totalidade. 

Palavras-chave: Evolução Biológica, Ensino-aprendizagem, Charles Darwin 
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ANÁLISE DO APRENDIZADO DE ALUNOS EM ESCOLAS LOCALIZADAS EM ÁREA 
RURAL 

Patricia Portela da Costa, Gleyce Maria Simplicio Revoredo, Camila Maria Simplicio Revoredo 

A educação de crianças e jovens é um assunto que merece atenção dos representantes públicos, 
em especial, das escolas localizadas em zonas rurais. Uns dos problemas enfrentados por essas 
escolas, diz respeito ao transporte utilizado, que na maior parte das vezes são precários, sem 
citar as más condições das estradas. Em alguns casos, os discentes têm que escolher entre 
alimentar-se ou pagar um transporte alternativo para poder chegar a tempo na escola. Os 
estudantes enfrentam perigos tais como: estradas esburacadas, falta de energia, inundações, 
pelo fato de algumas serem próximas de rios e riachos, dentre outros obstáculos. Desse modo, 
elaboramos uma pesquisa para obter maior conhecimento sobre o tema, investigar sobre a 
aprendizado do aluno em escolas localizadas em áreas rurais. Os objetivos são: Investigar sobre 
a aprendizado do aluno em escolas localizadas em áreas rurais, além de: Analisar o desempenho 
dos alunos que estudam em escolas da zona rural; Verificar as principais dificuldades enfrentadas 
pelos alunos das escolas em zona rurais. A pesquisa foi realizada na escola Ce Thales Ribeiro 
Goncalves (Anexo Estiva) localizada no Povoado Estiva, zona rural de Caxias -MA. Utilizou-se o 
questionário como instrumento para a coleta dos dados, o qual foi respondido por 30 participantes 
(amostragem aleatória simples). A análise de conteúdo foi o método usado nas análises. 
Primeiramente, organizou-se os dados em planilhas no programa Excel, em que os participantes 
foram identificados por meio de uma letra e um número que formaram uma nominação para cada 
sujeito de pesquisa (Aluno 1 = A1; Aluno 2 = A2, e assim por diante). Para análise da 
compreensão apresentada pelos(as) alunos sobre o acesso à escola localizada em zona rural, 
tomou-se como referência as seguintes perguntas do questionário: Qual a frequência você falta 
as aulas? Quando você está na aula, sente disposição física e mental? Qual o tempo de 
deslocamento entre a escola e a sua residência? Você acha o transporte que você utiliza é 
adequado para seu deslocamento? Os(as) participantes descreveram meios diversos, os quais 
foram organizados em indicadores de acordo com o número de recorrências. Constatou-se que 
os alunos têm uma taxa de falta bastante alta, considerando o mês letivo (20 recorrências), sendo 
que os estudantes sentem cansaço durante a aula (15 recorrências). O tempo de deslocamento 
em média é de 1 hora e meia (30 recorrências) e consideram o transporte inadequado e em 
péssimas condições de transporte (20 recorrências). Desse modo, pode-se verificar que os 
estudantes da escola pesquisada, possuem alto índice de absenteísmo, dificuldade de 
aprendizado de matérias elementares devido ao cansaço físico e mental, bem como passam um 
longo tempo de deslocamento dentro do ônibus escolar, que muitas vezes não estão em 
condições ideias de transporte. Para futuras pesquisas, sugere-se analisar as causas dos 
problemas do trasporte rural deficiente, bem como possíveis soluções. 
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CONTRIBUIÇÃO DAS AÇÕES DO PEDAGOGO EM ESPAÇOS NÃO ESCOLARES 

Viliane Nascimento dos Santos, Umbelina Saraiva Alves 

No que se refere ao estudo desta pesquisa, afirma-se que o conhecimento teórico-prático do 
pedagogo contribui em conhecimentos para atuarem além dos espaços escolares, em espaços 
não escolares, mas que nem sempre os conhecimentos obtidos na universidade são suficientes, 
considerando a qualidade do estudo proposto pelos professores e acaba a formação sendo 
incompleta. O presente estudo aborda sobre o tema: Contribuições das Ações teórico-práticas do 
Pedagogo em Espaços Não Escolares. O que fomentou a pesquisa foi a curiosidade em conhecer 
como ocorre o trabalho do pedagogo em ambientes não escolares. Tem como objetivo geral 
analisar o trabalho pedagógico desse profissional em ambientes não escolares, diante das 
exigências do mundo contemporâneo. No Itinerário Metodológico, que trabalha com a abordagem 
qualitativa - descritiva, utilizou-se a entrevista como instrumento de coleta de dados sobre o 
objeto de estudo, quanto aos sujeitos correspondem quatro, duas pedagogas e dois supervisores. 
Após a pesquisa e análise dos dados como resultado pode-se afirmar que, o curso de Pedagogia 
deve refletir sobre a atuação teórico-prática do Pedagogo em ambientes não escolares, 
diminuindo o distanciamento do aluno a essas novas vivências. Concluindo, o Pedagogo 
consciente de sua ampla atuação deve formar o ser humano intencionalmente, tanto em espaços 
formais e não formais, onde suas práticas não se resumam à docência. 
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DEFICIÊNCIA E INCLUSÃO: DESAFIOS NA ATUAÇÃO DO ESTAGIÁRIO 

Jéssica Cristina da Silva Araújo, Rita de Cassia Oliveira Santos Sousa, Maria de Jesus 
Rodrigues 

A proposta do presente trabalho tem como foco principal investigar os principais desafios dos 
estagiários ao atuarem no processo de ensino-aprendizagem de crianças que apresentam 
deficiências. Além disso, a educação para pessoas com deficiência é um grande desafio que 
emerge atualmente nas escolas de ensino regular exigindo adaptações no processo de atuação e 
gestão escolar e principalmente uma formação mais exigente e adequada dos profissionais em 
educação, especialmente os professores. Dessa forma, a pesquisa teve como objetivo geral 
investigar os desafios de estagiários ao atuarem no processo de ensino-aprendizagem de alunos 
com deficiência, e como objetivos específicos: identificar como se realiza a capacitação dos 
estagiários para atuarem no acompanhamento de crianças com deficiência; verificar as práticas 
pedagógicas desenvolvidas pelos estagiários no processo de aprendizagem de crianças com 
deficiência e relatar os desafios de estagiários ao atuarem com crianças que apresentam 
deficiência. O método adotado para o estudo foi a pesquisa qualitativa de caráter descritivo a 
partir de uma pesquisa de campo realizada em duas instituições da Rede Municipal de Ensino na 
cidade de Teresina – PI. Na coleta de dados adotou-se a entrevista com os estagiários e a 
observação da atuação de estagiários com alunos que apresentam deficiências. A pesquisa 
encontra-se em andamento, porém, parcialmente, é possível perceber a necessidade de um 
preparo adequado aos estagiários, haja vista que na realidade pesquisada os estagiários não 
recebem preparação, tal fato, contribui para que os mesmos se sintam inseguros, colaborando 
assim, para o desenvolvimento de práticas que não possibilitam de forma efetiva o processo de 
ensino- aprendizagem de alunos com deficiência. 
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O IMPACTO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA INCLUSIVA PARA ALUNOS 
PORTADORES DO TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA 

Lia Beatriz Mesquita Costa 

Geralmente a pessoa com autismo possui comprometimento em três áreas do desenvolvimento: 
habilidades de interação social recíproca, capacidade de comunicação e presença de 
comportamentos estereotipados. A preocupação com a inclusão do aluno autista na educação à 
distância (EaD) é um processo recente e complexo, justificando o número reduzido de pesquisas. 
E a crescente admissão de autistas nas escolas invoca obrigatoriamente mais debates sobre a 
educação à distância inclusiva, que se encontra encarecida de políticas em torno. Por isso, esse 
trabalho se torna extremamente pertinente, pois é uma realidade que tende a se desenvolver 
cada dia mais. Por conta da sua proposta diferenciada e pela contribuição quanto à 
democratização do acesso ao conhecimento, a EaD tem se tornado marca da efetividade da 
mediação humana e tecnológica, confirmando, assim, o entendimento de que as Novas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (NTICs) transformam todas as dimensões da vida 
social e a sua aplicação aparece como bastante produtiva, atendendo as necessidades do 
alunado autista. Objetivos: a) Descrever as possibilidades no processo de inclusão do aluno com 
autismo na EaD através das NTICs; b) Conhecer as limitações deles com as NTICs; c) Debater 
sobre o papel do professor que atua com as NTICs. Métodos utilizados: Pesquisa bibliográfica e 
relato de experiência. Resultados obtidos: Concluiu-se que o uso das NTICs acompanhadas de 
estratégias de mediação adaptadas aos autistas mostraram-se relevantes no desenvolvimento 
deles. O computador se apresenta como uma alternativa de romper os entraves, aumentando a 
habilidade de comunicação, a cognição, a coordenação motora, a motivação, a concentração e a 
atenção. Porém, uma das maiores dificuldades apontadas foi com relação às deficiências da 
formação dos professores e tutores, que não sabem como estimular corretamente. Algumas 
soluções seriam fazer com que o docente dê um tratamento individualizado com avaliações e 
currículo adaptados, além de ter um envolvimento com a família do aluno e o apoio da equipe 
multiprofissional do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que deveria já estar 
implantado em todas as instituições de ensino públicas e privadas. Não faz muito tempo que a 
sociedade considerava os autistas como psicóticos. Este termo se configurava como uma barreira 
preconceituosa, distanciando esse sujeito dos espaços escolares. Atualmente, o trabalho de 
enfrentamento às limitações dos autistas visualizam-no como ser social e que pode ampliar 
infinitamente seu nível de desempenho. Portanto, constatou-se que o aporte das NTICs possibilita 
o desenvolvimento da aprendizagem da pessoa com autismo, mostrando-se como uma 
experiência bem exitosa. . _____________________ ¹Técnica administrativa em educação, IFPI 
– Teresina/PI. liabeatriz@ifpi.edu.br 

Palavras-chave: Inclusão, Autismo, Educação À Distância 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

EDUCAÇÃO 

O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE ENSINO MÉDIO DO 
PIAUÍ 

Marlucia Lima de Sousa Meneses 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (Pnae) é uma política do governo federal de 
descentralização de recursos para a oferta de merenda escolar para estudantes da Educação 
Básica, mediante ações do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia 
vinculada ao Ministério da Educação. O Pnae é uma política que tem por objetivo contribuir para o 
crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial a aprendizagem, o rendimento escolar e a 
formação de hábitos saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e 
nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o 
período em que permanecem na escola. A pesquisa foi movida pelo seguinte questionamento: em 
quais condições de atendimento o Pnae tem garantido o direito à alimentação escolar dos 
estudantes do Ensino Médio da rede estadual de educação do Piauí? O objetivo geral é analisar o 
Programa de Alimentação Escolar na referida rede, considerando a cobertura e as condições de 
atendimento, as formas de gestão, o financiamento e a avaliação da comunidade escolar. A 
pesquisa dialoga com referenciais que discutem políticas públicas (BONETI, 2011; ARRETCHE, 
2015; DRAIBE, 2001), políticas educacionais (PARO, 2001; PERONI, 2003; OLIVEIRA, 2015) e 
financiamento da educação (OLIVEIRA, 2000, 2006, 2007; PINTO, 2014). O percurso 
metodológico compreendeu uma abordagem mista, de cunho exploratório, em que foram 
utilizadas como técnicas a análise documental, a aplicação de questionários com merendeiras, 
gestores e estudantes das escolas da rede estadual e a realização de entrevistas 
semiestruturadas com gestores e técnicos da Seduc e com conselheiros do Conselho da 
Alimentação Escolar. O material foi submetido à análise de conteúdo, nos termos de Bardin 
(1997). Os resultados parciais indicam que as condições de atendimento apresentam fragilidades, 
no tocante à aceitabilidade, à gestão e à suficiência de recursos. 
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PUXE A CADEIRA E SENTE NO CHÃO: A VIOLÊNCIA IMPRESSA NA DEPREDAÇÃO 
ESCOLAR 

Renata Gomes dos Santos 

INTRODUÇÃO Estudos na área da sociologia da infância descrevem as crianças como ‘’atores 
sociais’’. No entanto, ela ainda é percebida como indivíduo que necessita de controles e 
estímulos externos para sua socialização. Desse modo, a escola age como uma das instancias 
socializadoras indispensável, induzindo a criança a se adaptar as normas, regras e hábitos nela 
estabelecidos. Estudiosos acerca da violência humana, apontam elementos dentro dessa lógica 
socializadora capazes de violar direta e indiretamente a autoestima, a integridade e a dignidade 
das crianças, as quais, em muitos casos, tendem a reagir por meio da depredação do espaço 
escolar. Este material comporta a continuidade de um estudo iniciado em 2017 sobre modos de 
negação da infância na sociedade contemporânea. OBJETIVO Este estudo teve o intuito de 
observar, na organização das escolas de educação infantil, características dos efeitos associados 
a violência exercidas sobre as crianças, conforme o conceito de violência simbólica desenvolvido 
por Pierre Bourdieu e Jean- Claude Passeron, as relações de poder tratadas por Michel Foucault, 
e a educação bancaria descrita na obra de Paulo Freire. METODOLOGIA Para alcance do 
objetivo proposto, na primeira fase do estudo, utilizamos o conceito de violência simbólica 
desenvolvido por Pierre Bourdieu. Nesta fase acrescentamos as contribuições de Jean-Claude 
Passeron, as ideias de poder apresentada na obra ‘’Vigiar e Punir’’ de Michel Foucault e a 
educação bancaria definida por Paulo Freire. As referidas contribuições foram consideradas com 
o propósito de confrontar suas teorias com a descrição de escolas públicas de uma cidade do 
interior do Piauí. O registro do espaço físico e organização escolar, foi inteiramente obtido pela 
observação das instituições dos estabelecimentos de ensino. A coleta de dados teve início no ano 
de 2017, em 02 escolas municipais, e atualmente envolve 04 escolas da mesma categoria. A 
recolha de dados foi feita por meio de fotografias e registos escritos e observações. 
RESULTADOS Os resultados revelaram a continuidade dos elementos identificamos na primeira 
fase da pesquisa sobre os espaços observados, característicos dos efeitos da violência exercida 
sobre as crianças, expressas no modo de utilização do espaço físico e dos equipamentos 
escolares. Ainda que não correspondam exclusivamente aos efeitos da violência simbólica 
exercida pela escola, é para ela que os alunos devolvem a carga de violência que sofrem e 
acumulam. Os alunos deixam vestígios de sua agressividade na estrutura, nos equipamentos e 
materiais escolares. Nas escolas foram observados: portas e janelas com as fechaduras 
danificadas; mesas e cadeiras com o revestimento arrancados, paredes, mesas e objetos de 
decoração pichados e danificados; pratos e copos deixados em salas, corredores e áreas 
externas; livros e cadernos rasgados, rabiscados, desfolhados, sujos e amassados; restos de 
alimentos e embalagens espalhados pelo chão. CONCLUSÃO Pelos resultados obtidos, 
concluímos, que os efeitos da violência sofrida pelas crianças podem ser percebidos nas suas 
expressões observadas por meio deste estudo, reveladas nos seus modos de utilização do 
espaço físico e dos equipamentos escolares. Mesmo que não advenham exclusivamente da 
escola, a sua estrutura desumanizada, composta por muros, grades e trancas, sem aspectos 
acolhedores tende a ser alvo de sua própria violência simbólica. Este estudo tem o propósito de 
evoluir para a participação da criança na interpretação de seus comportamentos. Por fim, o seu 
propósito maior é de contribuir para a desnaturalização de elementos que denunciam a violência 
exercida sobre a criança pelos adultos, fundamentada no argumento de sua necessária 
socialização. 
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A CIDADE, O URBANO E A URBANIZAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA NO 
CENTRO ESTADUAL FUNDAMENTAL TEMPO INTEGRAL – CEFTI – PROFESSORA 

JULIA NUNES ALVES 

Eula da Conceicao Carvalho, Garabídian Guendel Cavalcante e Silva, Antonia Caroline Lemos 
de Oliveira, Carlos Rerisson Rocha da Costa 

A cidade, o urbano e a urbanização tornaram-se objeto de investigação na Geografia desde seus 
primórdios, ainda no século XIX, embora seja apenas no século XX que essa ciência avolume as 
discussões acerca desses conceitos, buscando compreender e expressar as transformações 
experimentadas nos mais variados lugares do mundo a partir da expansão da sociedade urbano-
industrial. Transita-se nesse tempo por diferentes abordagens desses conceitos e fenômenos, 
indo da descrição à uma preocupação mais voltada aos processos sociais que produzem os 
espaços urbanos, reproduzem a urbanização e transformam as cidades. Entretanto, no âmbito da 
Geografia escolar, a abordagem desses conceitos ainda apresenta limitações, reduzindo muitas 
vezes sua complexidade, não contribuindo e apresentando a importância de entender cada 
processo e sua contribuição para a realidade. Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo 
analisar como os conceitos/conteúdos de cidade, urbano e urbanização são abordados e 
compreendidos no ensino de Geografia no 7º ano do ensino fundamental no Centro Estadual 
Fundamental Tempo Integral - CEFTI - Professora Julia Nunes Alves. Com esse intuito, 
verificamos a compreensão de professores e alunos acerca dos conceitos/conteúdos de cidade, 
urbano e urbanização, buscando conhecer a abordagem de tais conceitos/conteúdos realizada 
pelo professor de geografia do 7º ano do ensino fundamental da referida escola e identificar como 
tais conceitos/conteúdos são abordados nos livros didáticos utilizados pelos professores e alunos 
selecionados para a pesquisa. Para a realização dessa pesquisa foram aplicados questionários 
com a professora responsável pela disciplina de Geografia e com a turma do 7º ano do ensino 
fundamental, composta por 35 alunos. Além disso foi desenvolvida pesquisa bibliográfica e 
análise do livro didático adotado pela escola. A partir da análise dos dados coletados foi possível 
identificarmos a dificuldade dos alunos quanto a definição dos conceitos de cidade e urbano, que 
foram colocados como praticamente a mesma coisa, sendo apresentadas definições sobre esses 
conceitos que estão diretamente ligadas com as definições que foram encontradas no livro 
didático, o qual apresenta grande limitação quanto a não existência de uma parte mais teórica 
sobre cidade, urbano e urbanização. A visão superficial acerca dos conteúdos analisados não se 
manifesta apenas entre os alunos, sendo perceptível também nas análises dos dados obtidos 
pela professora participante da pesquisa, que de modo geral reproduz as definições 
estabelecidas no livro didático. Nesse sentido, observa-se que são necessários avanços quanto a 
compreensão conceitual, mas também a utilização de recursos que consigam explicar o que o 
livro didático não abrange, lançando mão de recursos como imagens, desenhos, aulas de campo, 
etc. Tais necessidades, entretanto, requerem, antes de tudo, uma maior preocupação por parte 
do Estado com a elaboração e execução de políticas educacionais mais eficazes, as quais 
valorizem a realidade do aluno e do professor e permita a estes processos de formação e os 
recursos metodológicos necessários. 

Palavras-chave: Cidade e Urbano., Urbanização., Ensino de Geografia 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 

 

CIÊNCIAS HUMANAS 

GEOGRAFIA 

AS ABORDAGENS E COMPREENSÕES SOBRE A CIDADE, O URBANO E A 
URBANIZAÇÃO NO ENSINO DE GEOGRAFIA NA UNIDADE ESCOLAR MARIA DA 

CONCEIÇÃO SALOMÉ 

Maria da Paz da Cruz Vitorio de Oliveira, Antonia Neila Carvalho Machado, Reginaldo Vieira da 
Silva, Carlos Rerisson Rocha da Costa 

A compreensão de espaço urbano torna-se imprescindível para se entender os conceitos de 
cidade e urbanização, conceitos sobre os quais a ciência geográfica dedica-se no sentido de 
elucidar as tramas da produção espacial e distribuição socioespacial. Porém a abordagem destes 
conceitos no ensino de geografia na educação básica, de forma majoritária, carece de recursos 
metodológicos inovadores para a melhor e maior explanação da discussão. Este trabalho objetiva 
examinar as abordagens e a compreensão dos conceitos de cidade, urbano e urbanização no 
ensino de geografia no 2º Ano do ensino médio na Unidade Escolar Maria da Conceição Salomé. 
Para o direcionamento deste estudo, foi utilizada pesquisa bibliográfica, com a aplicação de 
questionários junto ao professor responsável pela disciplina de geografia e a turma do 2º Ano do 
ensino médio, formada por 21 alunos, bem como a análise do livro didático adotado pela 
instituição. A partir daí, foi possível constatarmos a compreensão - ou parte dela - de alguns 
alunos sobre o conceito de cidade, ficando evidente as limitações de entendimento sobre os 
conceitos de urbano e urbanização por parte de quase toda a turma. A ausência de instrumentos 
pedagógicos complementares e capital para realização de atividades extraclasse (aulas de 
campo) são as principais causas da problemática identificada. Sendo assim, é fundamental a 
adição de recursos didáticos ativos, tais como maquetes relativas aos conceitos de rural e 
urbano, destacando suas principais características; dinâmicas (envolvendo os fatores de 
intensificação da urbanização, por exemplo) ; aplicativos de imagens de satélites (devido ao fácil 
acesso dos alunos ao meio virtual) como Google Earth, Google Maps - tendo em vista a realidade 
atual financeira da escola. 
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DISPOSIÇÃO DE LIXO NAS PRAIAS DOS MUNICÍPIOS DE PARNAÍBA E ILHA 
GRANDE-PIAUI. 

Antonio Carlos de Oliveira Silva, Fabíola Alves Fonseca, Felipe Amando da Silva, Jorge 
Eduardo de Abreu Paula 

O transporte dos resíduos sólidos nas praias já é uma grande problema, a exemplo do que 
acontece no litoral do Piauí, no município de Ilha Grande e Parnaíba (PI). Porém esse tema ainda 
tem sido pouco discutido no contexto dos resíduos sólidos no Estado. Usa-se aqui o termo lixo 
para designar resíduos orgânicos ou inorgânicos de materiais que em geral não tem mais 
utilidade. O acúmulo destes nas praias ocorre principalmente naquelas de maior fluxo de turistas, 
visitantes e maior urbanização e afeta direta e indiretamente as atividades econômicas (como 
turismo) e o meio ambiente. Assim surgiu a necessidade de realizar estudo sobre o tema, com o 
objetivo de identificar os tipos de lixo descartados com maior frequência, as praias mais poluídas 
e quais os principais agentes responsáveis.Para isso realizou-se levantamento bibliográfico e 
visitas de campo onde foi feito o caminhamento ao longo da faixa de praia, e preenchida planilha 
de identificação da tipologia do resíduo, bem como registro fotográfico. Dentre os resultados 
encontrados foi possível verificar que o resido mais recorrente é o plástico em suas diversas 
versões. Verificou-se ainda que a disposição do lixo no litoral estudado ocorre por um conjunto de 
fatores. Primeiramente pelo fato de a população do município dos municípios litorâneos 
despejarem lixo nos rios e estes transportam o lixo para o mar, que acaba chegando às praias de 
Ilha Grande e Parnaíba. Soma-se a isso os resíduos produzidos pelo fluxo de visitantes nestas 
praias. Esses materiais são mobilizados pelas marés e ventos do litoral, sendo depositados nas 
praias adjacentes. Há ainda os resíduos da atividade pesqueira (isopor, cordas, redes de pesca e 
outros).Estes lixo oferece risco tanto aos turistas quanto à vida marinha.Portanto, faz-se 
necessária a criação de politicas públicas para sensibilização da sociedade bem como maior 
discussão e divulgação do tema objetivando maior sustentabilidade local. 
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RESILIÊNCIA AMBIENTAL A SECAS E A INUNDAÇÕES DA SUB-BACIA 
HIDROGRÁFICA DO RIO PIRACURUCA (CE-PI) 

Francílio de Amorim dos Santos, Maria Lúcia Brito da Cruz, Lúcia Maria Silveira Mendes 

A princípio, é importante frisar que o crescimento urbano tem gerado relevantes transformações 
nas paisagens, causando desequilíbrios e dificuldades na manutenção da resiliência dos sistemas 
ambientais, fato esse que acentua o processo de segregação socioespacial e compromete a 
resiliência a desastres naturais, particularmente a secas e a inundações. Desse modo, a pesquisa 
buscou avaliar a suscetibilidade biofísica e a vulnerabilidade socioespacial, como subsídio à 
avaliação do potencial de resiliência ambiental da Sub-bacia Hidrográfica do rio Piracuruca às 
secas e às inundações. A referida Sub-bacia está localizada entre os estados do Ceará e do 
Piauí, Nordeste do Brasil (NEB), possui 7.704 km2 de extensão e drena áreas de onze municípios 
piauienses e nove cearenses. Ressalta-se que a Sub-bacia é periodicamente atingida por 
episódios de secas e de inundações. Destaca-se que o estudo constitui uma pesquisa explicativa 
quanto ao seu objetivo, aplicou abordagem quali-quantitativa e compreende uma pesquisa 
aplicada. Os procedimentos técnicos, por sua vez, demandaram levantamento bibliográfico e 
cartográfico, esse último ligado à aquisição de arquivos alfanuméricos, vetoriais e matriciais, junto 
a órgãos governamentais. Esses arquivos foram manuseados em Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs) cujo objetivo foi integrar os indicadores ambientais e elaboração dos índices 
de suscetibilidade biofísica, de vulnerabilidade socioespacial e de resiliência ambiental a secas e 
inundações. A área em estudo compreende formações geológicas compostas principalmente por 
rochas sedimentares (Grupo Serra Grande, Pimenteiras, Cabeças, Longá e Depósitos Colúvio-
Eluviais) e pequena parte oriunda de derramamento basáltico (Sardinha). Essas formações 
encontram-se em processo de desgaste e resultam em relevo bastante dissecado e aplainado. 
Climaticamente a Sub-bacia apresenta dois ambientes bem distintos, onde se tem o topo do 
Planalto da Ibiapaba, com menor rigor climático, e em direção às áreas aplainadas – território 
piauiense – acentuação das condições do clima subúmido seco a semiárido. Por sua vez, foram 
identificadas 8 ordens de solos, quais sejam: os Neossolos, recobertos por caatinga arbustiva 
e/ou carrasco, os Argissolos recobertos por caatinga arbustiva, os Latossolos que constituem 
substrato para o desenvolvimento da mata plúvio-nebular, os Planossolos que possibilita o 
desenvolvimento da mata plúvio-nebular, os Plintossolos que propiciam o crescimento de 
carnaubal e caatinga arbustiva aberta, os Vertissolos recobertos por caatinga arbustiva, os 
Gleissolos que dão suporte à mata plúvio-nebular e os Chernossolos que possibilitam o 
desenvolvimento de caatinga arbustiva. Por seu turno, a integração das variáveis biofísicas 
permitiu apontar que 58,3% da área da Sub-bacia apresenta média suscetibilidade biofísica a 
secas, enquanto 58,9% de sua área exibe baixa suscetibilidade biofísica a inundações. Por sua 
vez, os indicadores utilizados para integrar o índice de vulnerabilidade socioespacial indicaram 
que 58,1% da Sub-bacia possui baixa vulnerabilidade. Desse modo, a integração desses índices 
possibilitou identificar que 76,7% da Sub-bacia possui muito baixa resiliência ambiental a secas e 
84,3% de sua área com muito baixa resiliência ambiental a inundações. Diante do exposto, fica 
clara a demanda pela criação de ações para convivência com o ambiente semiárido, partindo de 
investimentos nas melhorias das condições ambientais e socioeconômicas da população 
residente. 
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"A PELE": DOR E SOFRIMENTO EM NAPÓLES 

Jair Andrade Costa de Sousa, Pedro Pio Fontineles Filho 

O estudo tem como objetivo principal compreender as relações entre história e a literatura através 
do livro “A Pele” (1949), do escritor, jornalista, dramaturgo, cineasta, militar e diplomata italiano 
Curzio Malaparte."A Pele” que mostra Nápoles logo após a saída das tropas nazistas e fascistas, 
em 1943, e a chegada dos americanos, vindos primeiro do Norte da África e depois do extremo 
sul da Itália, desde a Sicília. Os soldados americanos se aproveitando da vulnerabilidade da 
população local, principalmente das mulheres para explorar e conseguir satisfazer seus desejos 
próprios. Eles se sentem vencedores e por isso no alto da sua arrogância julgam ter o direito de 
fazer o que quiser com a população de Nápoles, que devido a vários anos de guerra se encontra 
em situação propícia para ser explorada e é submetida a situações degradantes como por 
exemplo as mulheres obrigadas a se prostituir nas ruas sujas da cidade para conseguir algum 
dinheiro, não só elas mais também mães vendendo seus filhos e filhas para ganhar um pouco de 
alimento chegando até mesmo mulheres colocarem perucas louras na sua vagina para chamar a 
atenção dos soldados americanos negros. Em outro momento degradante milhares de soldados 
americanos se amontoam em uma fila para entrar em um quarto e observar a vagina de uma 
jovem, a única virgem de Nápoles que também é submetida a humilhação de ser reduzida a 
nada. Assim: Metodologicamente, o Artigo fez uma leitura analítico-interpretativa do livro “A Pele”, 
a partir de suas representações sobre o período da guerra. Como arcabouço teórico foram 
utilizadas discussões feitas por Elcio Cornelsen e Tom Burns (2010), Magali Engel (1997), Roy 
Porter (1992), Joan Scott (1992) e Raquel Soihet (1997). O estudo considerou que a literatura e a 
história podem ser meios bem instigantes para se compreender como a humanidade pode ser 
cruel e brutal e de como as relações de poder no micro e no macro são construídas ou mantidas 
através das relações entre as pessoas e como o meio influencia tais relações. 
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A DEFINIR 

Daniela Ferreira Pereira, Pedro Pio Fontineles Filho 

Em 1863, a escravatura nos Estados Unidos da América é abolida. Entretanto, sabe-se que não 
foi o fim para a discriminação racial, a luta pela integração se dá em um processo lento que tem 
uma narrativa extremamente conflituosa. Os anos 1950 e 1960 são marcados como referência de 
uma série de mobilizações em massa e protestos organizados por grupos de luta pela igualdade 
e o fim da segregação racial. O cinema será um dos instrumentos nos quais esse momento 
histórico será representado com o propósito de uma reflexão histórica, em formas de filmes e 
documentários que muitas das vezes trazem como exemplo as histórias dos grandes ativistas 
norte-americanos, Martin Luther King, Malcom X e Rosa Parks que travaram uma guerra a partir 
de protestos pelo fim da segregação e em busca dos direitos civis. Deste modo, o presente 
estudo, de característica bibliográfica e qualitativa, tem como objetivo fulcral examinar a 
segregação racial estadunidense nos anos 50 e 60, perpassando as ondas de conflitos e 
conquistas alcançadas a partir do viés cinematográfico. Metodologicamente, o estudo baseia-se 
na análise do filme “Hairspray - Em Busca da Fama – 2007”, que foi dirigido pelo produtor Adam 
Shankman, é um filme em forma de musical que é baseado em uma peça teatral da Broadway 
que aborda a segregação racial, racismo e direitos civis. Para isto, o estudo embasou-se em 
autores que discutem a segregação nos EUA, como Leandro Karnal (2007), Martin Luther King 
(2006), João Feres Júnior (2006); para as discussões entre história e cinema Mônica Almeida 
Kornis (1992), Marc Ferro (1993), Robert Rosenstone (2001). Constatou-se, de modo geral, que o 
filme abarca a segregação como pano de fundo, transcorrendo - a de maneira que mostra como 
as dificuldades foram enfrentadas e como foram as atividades de intervenção. 
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JANETE CLAIR E CAPÍTULOS DE CLIO: HISTÓRIA, CULTURA E SOCIEDADE 
BRASILEIRA 

Arnonn Sousa dos Santos, Pedro Pio Fontineles Filho 

O presente estudo como objetivo principal compreender as representações socioculturais da 
história, da sociedade e da cultura brasileiras durante as décadas de 1960 e 1970, a partir da 
obra televisiva da novelista Janete Clair. Nascida na cidade mineira de Conquista, mas passando 
boa parte de sua vida no Rio de Janeiro. Metodologicamente, o presente estudo recorreu às 
análises dos livros “Janete Clair: uma usineira de sonhos”, de Arthur Xexéo (2005); e “O Livro do 
Boni”, de José Bonifácio Sobrinho (2011), podendo a partir daí verificar na obra da autora a ideia 
do romântico, mas se sobressaindo em relação aos outros autores por adicionar pitadas de 
realidade e saindo do convencional, como: diferenças sociais (Pecado Capital, 1976), étnicas 
(Irmãos Coragem, 1970), de idade (Duas Vidas, 1976), os dilemas humanos (O Astro, 1978), 
progresso (Fogo Sobre Terra, 1974), esporte (Véu de Noiva, 1969). O referencial teórico recorreu 
aos estudos de Roger Chartier (1990; 2002), para pensar as relações entre História e 
representações; bem como aos estudos de Áureo Busetto (2018), Sérgio Mattos (2010) e Robert 
Rosenstone (2010), para as discussões sobre História, imagens e mídias. Os resultados da 
pesquisa apontam para a presença de uma característica marcante de sua obra, que é trazer 
mulheres fortes, evidenciando, assim, a mulher moderna que se apresentava, sendo forte e 
batalhadora, que estava abrindo seu espaço na sociedade. Também é possível dizer que todas 
essas questões eram discutidas em plena Ditadura Militar que o nosso país vivia, cheio de 
censura em todo lugar. E por causa disso, a autora sempre buscou na imaginação uma forma de 
solução para pontos da trama que eram censurados e de certa forma precisavam manter uma 
verossimilhança, mesmo ela não se importando em querer passar uma verdade pura, já que 
escrevia novela e não manchetes jornalísticas. Considera-se, em linhas gerais, que a obra de 
Janete Clair, assim como outras narrativas artísticas e ficcionais, contribui para novas reflexões e 
debates sobre determinados momentos da história do país, pois permite vislumbrar interconexões 
entre a ficção e as realidades. 
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OUTRAS LEITURAS DE CLIO: HISTÓRIA DO PIAUÍ NO LIVRO DIDÁTICO DE 
HISTÓRIA DO ENSINO FUNDAMENTAL. 

Jessica Jacob Rodrigues de Sousa, Pedro Pio Fontineles Filho 

O livro didático ocupa o principal espaço na formação do alunato, por ser o material de primordial 
utilização no âmbito da sala de aula. Esse tem um caráter complexo, pela diversificada 
abordagem historiográfica contida em seus conteúdos, que influenciam de forma direta na 
formação do senso crítico e visão de mundo dos alunos. Por possuir essas características torna-
se uma interessante ferramenta para a compreensão do ensino, desta forma, o livro didático de 
História é um artefato de premissa relevância para o esclarecimento dos discentes da história 
regional, nacional e mundial. Com isso, o presente estudo tem como objetivo principal analisar as 
abordagens sobre a História piauiense no livro didático. De maneira geral pretende-se à 
amostragem da importância da história regional para compreensão de fatores culturais, sociais e 
políticos que perpassam a história nacional. Para isso utilizou-se metodologicamente a análise do 
livro didático do ensino fundamental II, do 6° ao 9° ano, da coleção Integralis produzida pelo 
Mestre em História Social Pedro Santiago, pela Bibliotecária Célia Cerqueira e a Pedagoga Maria 
Aparecida Pontes. A coleção em seus conteúdos aborda a história do Brasil, da África e Europa 
de maneira a demonstrar o diálogo entre essas nações em diferentes temporalidades. Como 
arcabouço teórico-metodológico foi feito diálogos com as preposições feitas por Bittencourt (2004; 
2008), Fonseca (2003), com o artigo produzido por Nascimento Júnior e Guillen (2016) e o Guia 
do Livro Didático do Ensino Fundamental (PNLD 2017). O estudo considerou, em linhas gerais, 
que o livro didático analisado demonstra traços historiográficos da Nova História preservando 
traços clássicos. Assim, tem-se uma história brasileira e africana que tem como referencial ponto 
de partida a europeia, carecendo em determinados conteúdos da história regional, em específico 
a piauiense. 
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PRÁTICAS (IR) RACIONAIS: HISTÓRIA, MEMÓRIA E LOUCURA NO FILME 
“HOLOCAUSTO BRASILEIRO”. 

Gabriella Carvalho Nascimento, Rebeca de Carvalho Melo, Pedro Pio Fontineles Filho 

O presente estudo tem o objetivo principal de compreender os usos do Documentário como 
ferramenta auxiliar para os historiadores, no sentido de refletir e analisar eventos históricos pouco 
conhecidos pelo público leigo, a partir da obra fílmica “Holocausto Brasileiro” (2016) baseado no 
livro homônimo de Daniela Arbex (2013). O Documentário aborda o Holocausto Brasileiro que 
ocorreu em meados de 1930 a 1980 no Hospital Colônia em Barbacena-MG, local em que 
ocorreu um grande genocídio brasileiro com mais de 60 mil mortos. Tem como escopo também 
compreender o uso do documentário como recurso didático-pedagógico nas aulas de História. O 
arcabouço teórico-metodológico do estudo recorreu aos ensinamentos de Eduardo Morettin, 
Marcos Napolitano e Mônica Almeida Kornis(2012) para compreensão da relação entre História e 
Documentário; de Robert Rosenstone(2010), para as relações entre História e Cinema; Selva 
Guimarães(2011) e Circe Bittencourt(2005), para as questões sobre ensino de História; além de 
Maurice Halbwachs(2006) a fim de analisar a memória coletiva; bem como Michel Foucault(1961) 
para discussões sobre história da loucura; Lilia M. Schwarcz, Heloisa M. Starling(2015); Boris 
Fausto(1994); José Murilo de Carvalho(2015) no que concerna às reflexões sobre a historiografia 
brasileira. Por meio do documentário, percebe-se a possibilidade de trabalhar com fontes orais, 
pois, há depoimentos de funcionários, vítimas e pessoas ligadas diretamente ao local, o que 
contribui para o conhecimento das condições desumanas, dos maus tratos, das violências físicas 
e psicológicas as quais ocorriam cotidianamente com crianças deficientes, pessoas negras, 
homoafetivas e outras consideradas indesejadas pela sociedade. Os resultados preliminares do 
estudo apontam para a importância da memória coletiva, das fotografias, juntamente com 
documentos de rotina que circulavam no Hospital para a análise do contexto histórico-social do 
interior de Minas Gerais. O estudo considerou, em linhas gerais, que o Documentário é uma 
importante ferramenta didático-pedagógica para o ensino de História, dado que permite perceber 
as relações entre passado e presente. Por intermédio do documentário, ainda é possível discutir 
os aspectos da memória e das relações de poder. 
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“NOS TEMPOS DO CÓLERA”: AS PRÁTICAS DE TRATAMENTO E CURA DO 
CHOLERA-MORBUS NO PIAUÍ NA DÉCADA DE 1860. 

Francisco de Assis Lemos de Sousa, Márcia Castelo Branco Santana 

Por volta da segunda metade do século XIX, houve no Piauí oitocentista uma grave epidemia do 
cholera-morbus, sendo as vilas de Independência e Príncipe Imperial as áreas de maior destaque 
por serem localidades próximas à capital da província, Teresina. Com isso o governo provincial 
entra em ação para conter a epidemia e tranquilizar a população do medo que a doença trazia 
enquanto se espalhava por diversos municípios. Assim, o trabalho tem como objetivo analisar as 
diversas práticas de tratamento e “artes de curar” o cholera-morbus, assim como a importância da 
formação de comissões sanitárias para combater a moléstia, em que, em diversos casos se 
mostrou fatal. Para podermos entender quais práticas curativas foram adotadas, analisamos os 
periódicos locais, onde identificamos diversas publicações de métodos caseiros, e alguns, nada 
convencionais, para o tratamento do cholera, assim como o conhecimento de seus sintomas. Há 
também à publicação de ofícios de nomeações de médicos e pedidos de ambulâncias de 
medicamento para o auxilio das comissões sanitárias. Através dos pontos abordados, 
observamos que na província do Piauí, o saber popular prevalece em relação ao saber médico, e 
em muitos casos o próprio médico receitava, além do descanso, alguns métodos caseiros para 
fazer o paciente suar. Neste contexto, as comissões sanitárias também tinham a missão, além de 
distribuir medicamentos e exemplares de periódicos que continham dicas de tratamento e 
sintomas da doença, a de formular dietas alimentares para os indigentes acometidos deste mal, 
pois possuíam certa autonomia para fazer as despesas necessárias para o tratamento, mediante 
sempre da autorização do Presidente da província. 
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AGRESSIVIDADE 

Hélia Ferreira dos Santos, Edinete Gomes dos Santos 

De acordo com uma pesquisa realizada pela a Faculdade Latino-Americana de ciências Sociais 
(flacso), em parceria com o Ministério de Educação e a Organização dos Estados 
Interamericanos (OEI), a violência escolar atinge 42% dos alunos da rede pública brasileira. A 
agressividade é tema recorrente entre os estudos relacionados a escolarização, sobretudo de 
crianças acolhidas em escolas públicas e há diversas causas a ela relacionadas, entre as quais 
estão fatores presentes na estrutura escolar e para o que se voltou o presente estudo iniciado em 
2017. Este trabalho teve o objetivo de identificar fatores contribuintes para o desenvolvimento da 
agressividade das crianças no ambiente escolar de um município do sul do Piauí. Para dar conta 
do objetivo deste estudo, foram destacados os principais fatores relacionados à estrutura escolar 
considerados em pesquisas como concorrentes para a violência entre crianças. Entre os 
principais fatores identificados, foram considerados: o longo tempo que fica em salas de aula, 
sobretudo em salas desconfortáveis devido ao calor que, além de prejudicar a saúde provoca mal 
humor e irritabilidade; ambientes desorganizados fisicamente, onde é possível observar maior 
agressividade entre as crianças. Estes comportamentos se associam aos diferentes fatores que 
rodeiam as dependências das instituições e, por este motivo, a pesquisa não deixou de 
considerar a possibilidade de localizar outros mais especificamente relacionados à realidade 
observada. Do que se pôde levantar até aqui, foi possível considerar que o município possui 
escolas em sua rede pública urbana repletas de fatores possíveis de exercer influência negativa 
sobre o comportamento social das crianças. Entre eles, foi constatada a precariedade das 
condições de funcionamento caracterizada para além do insuficiente sistema de ventilação em 
uma cidade onde a temperatura supera a casa dos 350C: a recorrente falta d’água, o que produz 
situações de desconforto e falta de higiene; a insuficiência de mobiliário, como mesas e cadeiras 
nos espaços destinados à merenda escolar; o excesso de sujeira nas paredes; a precariedade 
nas instalações sanitárias; a inadequação das áreas de lazer, por falta de piso sobre o barro e 
espaço reduzido. Os resultados obtidos neste estudo revelam o quanto a agressividade das 
crianças pode estar associada a precariedade da estrutura das escolas do município em causa. 
Espera-se que os resultados obtidos neste estudo possam servir de fundamentação para a 
elaboração de estratégias capazes de contribuir na solução do problema da agressividade entre 
as crianças. 
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BRINCAR DE FAZER BRINQUEDO: UM ESTUDO DAS PRÁTICAS PREFERENCIAS 
DE CRIANÇAS POR IDADE E GÊNERO EM UMA BRINQUEDOTECA NO INTERIOR 

DO PIAUÍ 

daisy Pereira da Silva, Mayara Lima de Almeida 

Dentro de um parque, nos fundos de uma Universidade no interior do Piauí, funciona uma 
brinquedoteca frequentada por crianças com idades que variam de 9 a 15 anos. Nesse espaço, 
as crianças têm liberdade para fazer tarefas escolares, ler livros e brincar livremente. Nesse 
ambiente foi possível acompanhar o produto de suas ações propor uma investigação acerca 
delas. Este estudo teve o objetivo de descrever os brinquedos preferenciais fabricados em uma 
brinquedoteca pelas crianças separadas por idade e gênero. O estudo foi realizado no mesmo 
parque onde funciona uma brinquedoteca. A coleta de dados envolveu a classificação dos 
brinquedos fabricados pelas crianças e separados por idade e gênero da criança que o fabricou. 
O levantamento foi feito no período de maio a setembro de 2019 sobre os brinquedos fabricados 
por todas a crianças com idade entre 9 e 15 anos, frequentadoras do recinto, nos turnos matutino 
e vespertino. O estudo revelou pouca diferença entre as preferências de meninos e meninas. 
Entretanto, os meninos demostraram o maior interesse pela montagem de equipamentos 
eletrônicos e as meninas demostraram maior interesse não somente pela montagem, mas 
sobretudo por sua decoração. Entre os equipamentos montados, cabe destacar o interesse na 
fabricação de mine geladeiras feitas com caixas de isopor e ventiladores de computador. Além 
dos eletrônicos, o interesse maior dos meninos por brinquedos de madeira envolveu a fabricação 
de carros, aviões, robôs e carrinhos de rolimã. As meninas, por sua vez, centraram maior atenção 
em pernas de pau, bambolês e outros brinquedos que exigiam maior uso dos movimentos do 
próprio corpo. Cabe considerar que, no processo de fabricação dos brinquedos, as crianças 
apresentam menor marcação de gênero do que quando escolheram brinquedos prontos da 
brinquedoteca, o que ficou evidente quando observado o livro de registro de solicitação de 
brinquedos. Neste caso, por exemplo, as meninas penderam mais para bonecas e jogos de 
memória, enquanto os meninos pendem para piões, jogos de botão. As crianças têm o dom de 
transformar tudo o que vêm a sua volta em outras coisas. Esse modo de brincar tornar o espaço 
mais criativo e as atividades mais ricas em termos de aprendizagem pela construção autônoma 
do conhecimento. Neste processo, as crianças despertam sua imaginação e desenvolvem novas 
habilidade independentemente de idade e gênero. Desse modo, pelo estudo foi possível perceber 
variação pouco significativa entre os brinquedos preferencias das crianças em termos de idade e 
gênero. 
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O QUE DIZEM AS PAREDES: ESTUDO DE PICHAÇOES EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 
UM MUNICÍPIO DO URUÇUÍ 

Dariane de Sousa Morais, Eduarda dos Santos Sousa 

O QUE DIZEM AS PAREDES : ESTUDO DE PICHAÇÕES EM ESCOLAS PÚBLICAS DE UM 
MUNICÍPIO DO PIAUÍ Dariane de Sousa Morais Eduarda dos Santos Sousa INTRODUÇÃO Este 
material apresenta a continuidade de um estudo sobre pichações em paredes escolares. Desde o 
início dos tempos, a humanidade utiliza paredes como espaços de manifestação de seus 
pensamentos, sentimentos e ações. No cenário das expressões violadoras da norma, procuramos 
compreender os sentidos deixados nas paredes das escolas. OBJETIVO Este estudo teve o 
objetivo de dar continuidade à interpretação do sentido das pichações em paredes escolares de 
salas de aula. METODOLOGIA Para o alcance do objetivo proposto neste estudo, fotografamos 
amostras de paredes de salas de aula de escolas púbicas de um município do Piauí. Na primeira 
fase do estudo, foram observadas 02 escolas de ensino fundamental. Nessa segunda fase foram 
acrescidas mais 02 do mesmo nível de ensino. Após a recolha de dados, separamos as 
pichações nas mesmas categorias anteriormente consideradas: desenhos; palavras; e palavras 
com desenhos. Dentro das categorias, identificamos variados tipos, os quais buscaremos 
interpretar a partir da concepção de autores que versam sobre o assunto. RESULTADOS Os 
dados recolhidos até aqui revelam a ocorrência de três tipos básicos de manifestação 
anteriormente observados: estratégia de sobrevivência às avaliações, através da anotação de 
conteúdos das provas; ocupação do tempo disperso durante a aula, demonstrado em desenhos e 
textos mais elaborados que requerem maior envolvimento; palavras e desenhos soltos, sem 
objetivo claro além da simples exposição. Às expressões anteriormente observadas foram 
acrescidas nomes próprios relacionados a pares sugestivos de relações afetivas. Observamos, 
entre autores que descrevem o assunto, duas interpretacões. Na primeira interpretação deste 
estudo foram identificadas considerações acerca das pichações em dois níveis. O primeiro nível 
correspondeu a sinônimo de anarquia, relacionada com sujeira, poluição e danos ecológicos 
capazes de gerar sentimentos de ódio e horror, pelo fato de não estarem de acordo com os 
padrões estéticos estabelecidos pelas instâncias de poder existentes sentir e fora da escola. O 
segundo nível da primeira interpretação tomou as pichações como um meio de comunicação, 
quando vistas de forma libertária. Nesta segunda fase do estudo, foi possível identificar alguns 
registros de pequenos textos que expressam sentimentos e emocões através de poesia. 
CONCLUSÃO Nesta segunda fase do estudo os resultados revelaram outras perspectivas 
interpretativas sobre os registros deixados pelos alunos nas paredes das escolas observadas. 
Mais do que vandalismo, revelaram diferentes forças de expressão que devem ser analisadas 
com maior atenção pelos que buscam compreender os diferentes modos de expressão das 
crianças. Esperamos, com este estudo possa contribuir para o desenvolvimento de interpretações 
sensíveis às mensagens deixadas pelos alunos das paredes das escolas. Palavras-chave: 
pichações; escolas; modos de expressão. 
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O SEXO DA DANÇA EM UM CONCURSO DE FESTA JUNINA NA CIDADE DE URUÇUÍ 

Laiane Martins de Souza, Pedro Martinho Sobrinho Pedro Mendonça 

INTRODUÇÃO O gênero pode ser entendido como um elemento de formação das relações 
sociais instituídas sobre as diferenças entre os sexos que dispõem um meio de compreensão do 
significado e das complexas conexões das variedades de interação humana. Esta é a 
continuação de uma pesquisa sobre gênero e sexualidade na infância iniciada em 2017. Neste 
caso, envolveu a participação de crianças num concurso de dança em uma festa junina. 
OBJETIVO Esta pesquisa teve o objetivo de analisar, à luz dos estudos de gênero, o 
comportamento de crianças na escolha de pares para participação em um concurso de dança. 
METODOLOGIA Para o alcance do objetivo proposto, foram analisadas as fichas de inscrição 
para um concurso de dança por onde foi possível observar a composição dos pares de crianças. 
A recolha envolveu a análise das escolhas desprovidas de qualquer regra de participação, além 
da proposição à formação de pares. RESULTADOS Foram inscritas 20 duplas de adultos e 16 
duplas de crianças. A faixa etária dos adultos variou entre os 18 e 40 anos de idade, 
aproximadamente. A faixa etária das crianças variou entre 8 a 16 anos de idade, 
aproximadamente. Entre os pares, foram compostas três duplas de meninos com meninos com 
idades entre 11 e 13 anos. Além deles, todas as outras duplas foram compostas de meninos com 
meninas, e de homens com mulheres. CONCLUSÃO As inscrições para o concurso de dança 
revelaram que o medo da exposição pública e da crítica à apresentação de duplas de meninos 
com meninos foram suprimidos pelo desejo das crianças de concorrer ao prêmio. O estudo 
revelou, ainda, que os preconceitos sociais podem não exercer necessariamente influência sobre 
as ações das crianças em circunstâncias que envolvam desafios como as competições. Este 
estudo tem o propósito de continuidade em direção as contradições entre os discursos e as 
práticas das crianças dissociadas da normatividade imposta às suas condutas sexuais, uma vez 
que na sua primeira etapa, quando da observação de pichações em paredes escolares foram 
observadas frases pejorativas, indicativas de tabus, relacionadas a temas associados à questões 
de gênero. 
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OS PONTEIROS DA INFÂNCIA NO RELÓGIO DE UMA ESCOLA DE CRIANÇAS EM 
URUÇUÍ 

Vanessa Oliveira Silva, denise Hosana de Sousa Moreira 

INTRODUÇÃO Há um conceito de infância de que o seu tempo transcende aos limites do espaço, 
sobretudo escolar, o que sugere o estudo das possibilidades da combinação entre infância e 
escola. De acordo com Alberto Nídio (2012), os tempos do tempo das crianças não estão 
regulados apenas dentro das instituições escolares, mas principalmente fora delas, fazendo do 
tempo escolar o pivô em torno do qual passam a girar todos os demais. O teórico observou que, a 
partir da entrada de criança na escola, toda a sua vida quotidiana passava a funcionar de acordo 
com o relógio escolar, desde a hora de dormir, acordar, das refeições e das brincadeiras, que na 
maioria das vezes, só começam após a conclusão da tarefa escolar feita em casa. Nesta 
abordagem, a atenção foi dirigida ao controle do tempo de recreação das crianças dentro da 
escola. Este estudo consiste na continuidade de uma investigação iniciada em 2017, a partir de 
quando foram levantadas teorias sobre o tema à luz da Sociologia da Infância Crítica. OBJETIVO 
Este estudo teve o objetivo de comparar os planos de atividades lúdicas de uma escola de 
educação infantil com teorias sobre a infância das crianças. METODOLOGIA Através da análise 
do Projeto Político Pedagógico da Escola e do plano de aula dos professores foram recolhidas 
informações relativas às práticas das atividades lúdicas das crianças durante as aulas e no seu 
intervalo entre elas. Os documentos selecionados foram os destinados a crianças da educação 
infantil. A análise dos documentos foi embasada em estudos que consideram o tempo na infância 
das crianças como importante para o seu desenvolvimento integral. RESULTADOS Os dados 
revelaram a ocorrência de um intervalo entre as aulas de 20 minutos, os quais eram destinados à 
merenda e as atividades livres das crianças. Com uma periodicidade de duas vezes por semana, 
estavam previstas no plano, brincadeiras dirigidas, como rodas, contação de histórias e outras 
brincadeiras propostas para serem feitas com e para as crianças. CONCLUSÃO Os resultados 
revelam desacordo entre as teorias da infância crítica e as normas escolares. O quase 
ininterrupto envolvimento de crianças em atividades programadas dentro da escola sugeriu uma 
desconsideração às especificidades da infância. 
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PEQUENAS FLORES VERMELHAS: ENTRE A FICÇÃO E A REALIDADE DE 
CRIANÇAS CRIADAS POR SUAS AVÓS NA CIDADE DE URUÇUÍ 

Karmelina Rodrigues Lotici, Marindalla Carvalho Ferreira Mandalla 

PEQUENAS FLORES VERMELHAS: entre a ficção e a realidade de crianças criadas por suas 
avós na cidade de Uruçuí Karmelina Rodrigues Lotici Marindalla Carvalho Ferreira Mandalla 
INTRODUÇÃO Em um mundo economicamente globalizado, é possivel identificar aspectos em 
comum entre populações cada vez mais distantes geograficamente. A partir dessa percepção, o 
presente estudo foi direcionado para a busca de aspectos passíveis de comparação entre a ficção 
cinematográfica e a realidade social de crianças da cidade de Uruçuí. Este material é a 
continuação de um estudo iniciado no ano de 2017, onde foi observada a ocorrência de crianças 
criadas por avós e sua relação com problemas escolares. Desse modo, esta abordagem 
apresenta um aprofundamento do olhar macrossocial sobre o assunto através do trabalho 
comparativo da realidade social de crianças escolares uruçuienses com a realidade de uma 
criança chinesa no filme “Pequenas flores vermelhas”, dirigido por Zhang Yan. OBJETIVO A 
presente pesquisa teve como objetivo identificar possíveis relações entre a realidade social de 
crianças de outras localidades geográficas no mundo atual com a realidade social de crianças de 
escolas públicas de Uruçuí. METODOLOGIA Este trabalho foi realizado a partir de informações 
extraídas das fichas de matrícula de três escolas de ensino fundamental do município de Uruçuí. 
Os dados foram fornecidos pelas coordenações das escolas. Nas fichas constavam, entre outras 
informações, os telefones para contato com suas famílias e os locais de trabalho dos pais. Após 
esse levantamento, foi feita uma análise comparativa de elementos do filme “Pequenas flores 
vermelhas”, com a realidade social das crianças das escolas consideradas. RESULTADOS De 
posse das fichas de matrícula, foi levantado o quantitativo de casos onde ocorriam a indicação da 
avó como pessoa para contato. Na lista de contato familiar das crianças, para os assuntos mais 
urgentes, além dos números dos pais e tias, estavam os números dos telefones de suas avós. 
Nas ocorrências, as avós apareciam em mais de um terço dos casos como primeiro ou segundo 
contato. Os resultados revelaram, portanto, a recorrência da história do filme “Pequenas flores 
vermelhas” entre crianças das escolas consideradas no estudo. O fenômeno observado 
apresentou a influência das mesmas circunstâncias presentes no filme sobre a vida de crianças 
uruçuienses, como, além da presença das avós, a ocorrência de pais que trabalhavam fora da 
cidade. No filme, a necessidade de buscar emprego onde havia melhor oferta fez com que os pais 
deixassem a criança aos cuidados da avó. A causa da desagregação familiar observada no filme 
não divergiu, portanto, da realidade observada neste estudo. CONCLUSÃO Pelo estudo, foi 
possível concluir que a dinâmica social do trabalho na contemporaneidade concorre para a 
desagregação familiar, o que afeta diretamente a vida das crianças. Na primeira fase do estudo, 
por uma abordagem microssocial, foi possível identificar a influência dos cuidados das avós sobre 
o desempenho escolar das crianças, o que dificultava a aquisição de méritos, os quais são 
representados no filme por pequenas flores vermelhas. Em um mundo cada vez mais globalizado 
e competitivo, não é difícil, portanto, prever alguns resultados do modelo de crescimento 
econômico prevalecente sobre alguns grupos sociais como o das crianças em certas 
circunstâncias. Esperamos que esse trabalho possa contribuir para o aprofundamento dos 
estudos sobre o tema da crescente responsabilização dos avós pela criação dos netos em certos 
contextos sociais, como também para que os educadores e a sociedade desenvolvam um olhar 
mais atento e sensível a essa nova composição familiar. Palavras-chave: ficção-realidade; 
crianças escolares; avós. 
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“O SINAL ESTÁ FECHADO PRA NÓS, QUE SOMOS JOVENS”? AS RELAÇÕES E 
INTERAÇÕES CONSTRUÍDAS (OU NÃO) ENTRE A DISCIPLINA SOCIOLOGIA E 

JUVENTUDES EM UMA ESCOLA PÚBLICA DE TERESINA/PI 

Marcos Rangel de Sousa Costa, Luciano de Melo Sousa 

O presente trabalho refere-se aos estudos e interpretações sociológicos que permitem perceber a 
relação entre os jovens de Ensino Médio de Educação Pública de uma escola de Ensino Médio 
de Teresina com a disciplina Sociologia. Desta forma, o objetivo geral desta pesquisa é 
compreender a relação entre os jovens com a Sociologia, tendo em vista a contribuição, ou não, 
da mesma na construção das reflexões e compreensões de suas realidades sociais. Para tal, são 
discutidos os conceitos sobre juventude e juventudes na intenção de estabelecer as diferenças 
entre um conceito e outro e, desta forma, aplicá-los nas pesquisas e debates sobre as 
identidades juvenis. Debate-se o ensino de Sociologia a partir de três pilares: o contexto histórico 
da disciplina do Brasil, abordando o seu processo histórico-político de inserção e tentativa de 
continuar na grade curricular da educação básica brasileira; sua identidade enquanto disciplina do 
Ensino Médio, levando em consideração diversos fatores (como práticas pedagógicas, 
epistemologia das Ciências Sociais, organização curricular das Licenciaturas em Ciências 
Sociais/Sociologia, dentre outros) e como eles contribuem com a invisibilidade da disciplina no 
espaço educacional; por fim, debate-se o papel da Sociologia enquanto disciplina do Ensino 
Médio na formação de sujeitos reflexivos, capazes de interpretar, compreender e questionar as 
sociedades e suas estruturas econômica, social e política. Metodologicamente, esta é uma 
pesquisa de caráter exploratório que desenvolve-se a partir da observação participante. Através 
dela, realiza-se o grupo focal e as entrevistas individuais com 6 (seis) estudantes de uma turma 
de 22 (vinte e dois) jovens do 2º ano do Ensino Médio como técnicas qualitativas que garantiram 
o desenvolvimento deste trabalho a partir dos seus olhares. Apresenta-se, ainda, a interpretação 
e a análise desses dados a partir do processo metodológico. Os resultados da pesquisa indicam 
que as juventudes não se relacionam com a disciplina de Sociologia a partir das experiências 
vivenciadas em seus contextos sociais. Verifica-se que há um distanciamento dos estudantes 
com a disciplina, mesmo aqueles que gostam dela, tendo em vista que a prática pedagógica 
conservadora do professor não os envolve em debates que incluam suas experiências, seus 
anseios, suas realidades e suas identidades. 

Palavras-chave: Juventudes, Ensino de Sociologia, Educação 
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ANÁLISE DAS DIFICULDADES NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 
ELEITORAL NO PIAUÍ 

Ayldeson Douglas Alves Santos, Karenn Patrícia Silva Siqueira, Larissa Sepulveda de Andrade 
Ribeiro, David Stanhy de Carvalho Silva 

De maneira a dar uma maior transparência em relação as arrecadações e gastos realizados pelos 
partidos e candidatos políticos e atender à legislação perante a justiça eleitoral, a Contabilidade 
Eleitoral ascende como um ramo contábil que oportuniza aos profissionais da área demonstrar 
tais informações para o controle nas tomadas de decisões. Desse modo, a Contabilidade Eleitoral 
se tornou mais evidente com o advento da Resolução n° 23.406/2014 que instituiu, pela primeira 
vez, a obrigatoriedade da assinatura de um profissional contábil na prestação de contas eleitorais 
de candidatos e partidos políticos. Neste contexto, a presente pesquisa teve como objetivo 
analisar as dificuldades que estes profissionais enfrentam na prestação de serviços no ramo 
eleitoral. A partir de uma abordagem exploratório-descritiva foi realizada uma pesquisa de 
levantamento (survey) com a aplicação de questionário junto a 11 profissionais de contabilidade, 
cujos dados coletados foram analisados por meio da estatística descritiva. Dentre os resultados, 
destacam-se as principais dificuldades relatadas pelos contadores no exercício da atividade 
contábil nesta área, tais como: o envio de informações incompletas e a falta de documentação 
comprobatória por parte dos clientes; a ausência de capacitações direcionadas para a área 
eleitoral; a morosidade dos clientes no envio de informações solicitadas; a concorrência desleal 
na cobrança de honorários; o acompanhamento das mudanças ocorridas na legislação; e o 
descumprimento de prazos. Os achados da pesquisa permitem concluir que os problemas 
vivenciados na rotina profissional dos respondentes estão relacionados às dimensões de 
natureza acadêmica, comportamental, técnica e mercadológica, sendo necessários maiores 
esforços, sobretudo por parte das instituições de ensino superior, cuja finalidade precípua é a 
formação de profissionais capacitados para atender à demanda de serviços no mercado 
competitivo. 

Palavras-chave: Contabilidade Eleitoral, Profissional Contábil, Prestação de Contas 
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ANÁLISE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DO USO DO ESOCIAL: SOBRE A 
PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE CONTABILIDADE DOS ESCRITÓRIOS DE 

TERESINA - PI 

George Mascarenhas Cunha, Amanda Raquel da Silva Rocha 

O eSocial é um programa que integrar vários órgãos federais, onde as informações são 
repassadas a eles todas por meio eletrônico, diminuindo o número de obrigações acessórias, pois 
todas serão repassadas por um único meio eletrônico. Diante disso, realizou-se um estudo 
descritivo com abordagem quantitativa, através do levantamento e com a coleta dos dados 
através da aplicação de questionários, aplicados em 20 escritórios de contabilidade do município 
de Teresina-PI no ano de 2019, os questionários foram respondidos pelo responsável pelo uso do 
eSocial no escritório de contabilidade, afim de analisar o novo cenário com a obrigação do uso do 
eSocial, e sobretudo, para os profissionais dos escritórios de contabilidade do município de 
Teresina-PI. A partir dos resultados coletados na pesquisa, foi possível identificar que os 
escritórios passaram por adaptações, como a sua relação com os clientes, investimentos em 
cursos e treinamentos, os mesmos apontam que os erros reportados pelo eSocial é o principal 
desafio no seu uso, com falhas ou quedas do próprio sistema. O principal ponto a ser melhorado 
na implantação do eSocial, a maioria dos respondentes concordam na simplificação do sistema, 
algo já em análise pelo próprio governo e como principal problema no uso do eSocial, sensibilizar 
os gestores e empresários, com a obtenção de informações de modo correto e em um tempo 
hábil. 

Palavras-chave: Esocial, Obrigatoriedade, Escritórios de Contabilidade 
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APLICAÇÃO DA FERRAMENTA PDCA NO PROCESSO DE PRODUÇÃO DE POLPA 
DE FRUTAS: UM ESTUDO DE CASO 

Charlyane Laíra Oliveira da Silva, Karlanya Regina Caland, Andreza Maria de Jesus Rocha 
Silva, Emanuela Ferry de Oliveira Moreira 

A ferramenta PDCA – Planejar (Plan), executar (Do), verificar (Check), agir (Action) é um 
instrumento gerencial fundamentado na gestão de qualidade total baseado no controle de 
processos buscando melhorias contínuas garantindo o alcance das metas necessárias à 
organização. O Planejamento consiste em estabelecer metas e o método para alcançar as metas. 
Execução é executar as tarefas exatamente como foi previsto na etapa de planejamento e coletar 
dados que serão utilizados na próxima etapa de verificação do processo. Verificação significa a 
partir dos dados coletados na execução, comparar o resultado alcançado com a meta planejada. 
Atuação Corretiva baseia-se em atuar no processo em função dos resultados obtidos. O conceito 
da aplicação do ciclo de melhorias PDCA encontra-se atualmente difundido em escala mundial, 
sendo um método de gerenciamento de processos ou sistemas, utilizado com o propósito de 
administração de rotina e melhoria contínua dos processos. Objetivo: Aplicar a ferramenta PDCA 
para identificar problemas e garantir que o processo de produção esteja no padrão de qualidade 
exigido pelo cliente. A pesquisa foi classificada como investigativa, descritiva, qualitativa de 
carácter exploratório descritivo, realizada no período de 12 meses, com visitas previamente 
marcadas, sendo acompanhadas pelo Supervisor da Garantia da Qualidade no setor de produção 
de polpa de frutas na empresa. Pesquisa foi desenvolvida numa pequena empresa de produção 
de polpas de frutas, situado no Povoado Santa Teresa, no município de Teresina, estado do 
Piauí. Resultado: Através da metodologia da ferramenta PDCA identificou-se os problemas de 
não conformidades que possivelmente geram retrabalhos e maiores custos em horas trabalhadas, 
sendo: erro operacional de programação, problema de limpeza e manutenção nos equipamentos, 
problema com gestão e treinamento de colaboradores. A utilização da ferramenta de gestão da 
qualidade PDCA para o tratamento dos problemas no processo de produção de polpas de frutas 
mostrou-se eficiente, proporcionando correção para maior satisfação da empresa pesquisada e 
seus clientes. A redução dos índices dos problemas em erros operacionais, limpeza nos 
equipamentos e na manutenção e gestão de pessoas foram expressivos durante o período da 
pesquisa, havendo satisfação e confiança do cliente recebendo seus produtos na data desejada. 
O ciclo PDCA, neste caso, proporcionou ganhos de demanda e maior confiabilidade ao processo. 

Palavras-chave: Pdca, Qualidade, Melhorias Contínua 
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DE SANTOS A PONDEVEDRA: ESTUDO COMPARATIVO DA APLICAÇÃO DA 
INICIATIVA CIDADES AMIGA DAS CRIANÇAS 

Ronilson Almeida de Sousa, Luciano da Conceição Sousa 

INTRODUÇÃO A invisibilidade das crianças pelos adultos se reflete na falta de serviços e 
equipamentos adequados nas ruas de muitas cidades. Em muitas delas, crianças deixam de 
brincar na frente de suas casas para da passagem aos automóveis. Ainda, para elas não há 
mobiliário nas lanchonetes, nos transportes públicos, nem mesmo instalações sanitárias nos 
locais aos quais têm acesso. Somente a partir do século XX começaram a ser levantadas 
questões acerca do lugar social da criança entre as quais resultaram propostas como a Iniciativa 
Internacional Cidades Amigas das Crianças (CFCI). Este estudo teve início em 2017, a partir de 
quando foi comparadas aplicações da iniciativa em diferentes cidades brasileiras e prossegui até 
aqui. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa consistiu em compreender o processo de implantação 
da CFCI em duas cidades de diferentes países e como foram realizadas as etapas do processo 
direcionadas às crianças, de modo a garantir seus direitos como participantes ativos na 
sociedade. METODOLOGIA A metodologia utilizada foi o estudo comparativo de casos de duas 
cidades onde a iniciativa foi tomada, sendo uma brasileira e outra espanhola. Esta escolha 
decorreu da busca por regularidades e especificidades relacionadas à sua implementação. 
RESULTADOS A presente comunicação traz os últimos resultados obtidos acerca das cidades 
selecionada para investigação. A primeira delas foi Pontevedra, cidade espanhola com uma 
população de 82.549 que redesenhou seu espaço urbano a partir do interesse pela melhoria da 
qualidade de vida das crianças. Para realizar tal feito, foi necessário: reduzir o número de 
automóveis nas ruas; criar espaços para interação; alargar as calçadas; construir ruas mais 
estreitas para acalmar o tráfego. Por consequência, espaços que antes eram destinados ao 
tráfego rodoviário e a estacionamentos, cerca de 700.00 metros quadrados, foram transformados 
em espaços exclusivos para interação humana. Somente em casos particulares os carros 
passaram a poder entrar na cidade. Como resultado de suas práticas inovadoras centradas nos 
pedestres: deste 1999, o tráfego nos centros das cidades foram reduzidos em 97% e diminuiu em 
67% as emissões de carbono. A segunda cidade seleciona para este estudo foi Santos, no Brasil. 
Com uma população de 433.966 habitantes, os poderes públicos desenvolveram e estimularam a 
sociedade a participar dos interesses das crianças e dos adolescentes, desenvolvendo projetos 
direcionados para o melhoramento das reais potencialidades dos mesmos, através de um novo 
modo de repensar os espaços públicos e os demais serviços como: saúde, educação, lazer, 
esporte e moradia, articulando todos os serviços com a participação de toda comunidade local. 
Com mais recursos, as entidades conseguiram atender mais crianças. A Prefeitura de Santos 
investiu R$ 591.380.878,68 em políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes. O valor 
equivaleu a 34,57% do orçamento municipal e implicou no investimento per capta de R$ 622,25. 
Todo esforço se traduziu na redução da mortalidade infantil, que atingiu em 2016 o menor nível 
na história do Município. No entanto, para que a cidade de Santos conseguisse altos níveis de 
desenvolvimentos, foi necessários o real interesse do poder público e de toda comunidade para 
que se chegasse a resultados excelentes e com projetos que atendessem o interesse das 
crianças e dos adolescentes. CONCLUSÃO Os resultados observados nas cidades refletem o 
esforço coletivo dos gestores públicos e também a mobilização da sociedade para melhorar as 
condições de vida das suas crianças e adolescentes. Essas mudanças contribuíram 
decisivamente para que as cidades melhorassem seus indicadores e, em consequência, 
reduzissem as disparidades entre os direitos das crianças e os direitos dos adultos. Através deste 
trabalho, esperamos que outras cidades brasileiras possam aderir a essa iniciativa e desenvolver 
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projetos que contemplem as crianças em benefício de toda a comunidade. Palavras-chave: 
infância; cidades amigas das crianças; administração pública. 
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ESTRUTURAÇÃO DE PROCESSO NA ÁREA DE EVENTOS: UM ESTUDO DE CASO 

Joara Helena Luz Gomes, Janiel Souza da Penha, Lucilene da Silva Leal Azevedo, Antonia 
Eliane Gomes da Silva Frazão, Giovane Expedito Sotero da Silva, Jennifer Soares Bonfim, 

Emanuela Ferry de Oliveira Moreira 

A relevância do setor de serviço em nossa sociedade pode ser demonstrada pela análise das 
tendências e transformações que a economia mundial está vivenciando. A qualidade do serviço e 
de seu processo de fornecimento é uma vantagem competitiva desde que a empresa organize os 
seus recursos e padronize decisões. Sendo o processo um conjunto de atividades de 
transformação entre entradas e saídas é importante para uma empresa de serviços o 
conhecimento deste conceito uma vez que se trabalha com um conteúdo cada vez mais 
intelectual e oferecendo produtos ricos em valores intangíveis. A gestão dos processos é 
essencial nas organizações, sobretudo nas prestadoras de serviços, uma vez que em tais 
empresas a visualização da sequência das atividades é uma tarefa complexa. A falta de 
padronização de processos faz com que muitas empresas percam mercado, da mesma forma, é 
importante que os integrantes de um processo tenham conhecimento dos objetivos e de sua 
implementação e para que estão executando tais atividades, afinal um bom gerenciamento dos 
processos proporciona uma produção mais uniforme, aumenta a eficiência dos mesmos e reduz 
custos. Objetivo: Estruturar os processos organizacionais existentes na empresa com a finalidade 
de agregar valor à mesma e a seus clientes por meio do procedimento de uniformização. 
Metodologia: Pesquisa descritiva de caráter qualitativo, tratou-se de um estudo de caso e coleta 
dos dados por meio de pesquisas documentais, entrevistas informais realizadas com a diretoria 
da empresa e da observação in loco, o que possibilitou elencar os principais processos realizados 
pela empresa e estruturá-los. As técnicas para estruturação dos processos organizacionais da 
empresa aplicadas foram o fluxograma e o procedimento operacional padrão (POP). Resultado: 
Melhoria dos processos organizacionais agregando valor à empresa e seus clientes pela 
estruturação dos principais processos com a implantação das técnicas de fluxogramas e 
procedimentos operacionais padrão, padronização dos principais processos como o atendimento 
ao público externo e aos clientes da empresa; a análise da viabilidade da organização do evento; 
a elaboração de orçamento; e a operacionalização de eventos. Conclusão: Que a estruturação 
organizacional proporcionou melhorias para a empresa, ao proporcionar o estabelecimento de 
padrões de rotinas diárias e elaborar estratégias para guiar a organização no alcance de seus 
objetivos. 
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GESTÃO DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO DA UFPI E A AVALIAÇÃO 
CAPES 

Gleyce Maria Simplicio Revoredo, Patricia Portela da Costa, Camila Maria Simplicio Revoredo 

O estudo aborda a temática da qualidade dos cursos de Pós-Graduação stricto-sensu no Brasil. A 
CAPES (Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior) é órgão do Ministério da 
Educação que reconhece, avalia e descredencia os cursos, dependendo da nota obtida nas 
Avaliações Quadrienais. De acordo com a escala de avaliação da Capes, os conceitos são: 1 e 2, 
que descredenciam o programa; 3, significando desempenho regular, atendendo-se ao padrão 
mínimo de qualidade; 4, considerado um bom desempenho; e 5, sendo a nota máxima para 
Programas apenas com mestrado. Conceitos 6 e 7 indicam desempenho equivalente ao alto 
padrão internacional. Entre os critérios estão: infraestrutura, proposta do Programa, análise do 
corpo docente e do discente e produção intelectual. Nesse contexto, busca-se no presente 
trabalho, analisar que fatores contribuíram para o aumento ou diminuição dos padrões de 
qualidade dos Programas de Pós-Graduação, tendo como objeto de estudo, o Programa de Pós-
Graduação em Ciência e Engenharia de Materiais e o Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política da UFPI. A metodologia do trabalho caracteriza-se por sua natureza qualitativa e 
descritiva. Utilizou-se a Análise de conteúdos por meio da categorização. No tocante a Página do 
Programa (Home Page) o Programa em Ciência Política apresentou a falha de não disponibilizar 
o acesso às dissertações dos alunos titulados. E o Regimento Interno do Programa em Ciência e 
Engenharia de Materiais possuía uma maior rigidez nas suas cláusulas, consequentemente 
gerava um maior controle e organização da gestão do Programa. A nota alcançada pelo 
Programa em Ciência e Engenharia de Materiais (nota 5) deve-se também ao fato de no ano de 
2104 ter sido aprovado o Doutorado do curso. Uma vez que, para que seja aprovado o APCN do 
Doutorado, o Programa de Mestrado deve possuir critérios específicos de qualidade no curso. Já 
o Programa em Ciência Política foi descredenciado após receber a nota 2 na Avaliação 
Quadrienal da CAPES 2017. No item produção intelectual, a produção qualificada do Programa 
em Ciência Política por docente permanente foi fraca. Além disso, a produção apresentou alta 
concentração. Foram publicados 05 artigos qualificados no período (3 A2; 2 B1), concentrados 
em apenas um único docente. Diante dos resultados, foi possível concluir a importância de uma 
boa gestão dos Programas de Pós-Graduação para o resultado da nota final da Avaliação 
CAPES. Destacando-se como principais resultados do estudo, a preocupação de ambos os 
Programas em criar meios para melhorar a nota da Avaliação CAPES. Isso pode ser constatado 
principalmente nas Atas de Reuniões dos Colegiados. 
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IMPACTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM UMA 
ESCOLA ESTADUAL DO PIAUÍ E OS MECANISMOS DE ACCOUNTABILITY 

Francisco Luiz de Souza Silva, Amanda Raquel da Silva Rocha 

A descentralização de recursos públicos para a educação, diretamente para as escolas públicas, 
e ou, conveniadas, é um marco importante para romper a ineficiência e a burocracia tão 
impregnada na administração pública brasileira. Esses recursos financeiros são insuficientes para 
atender à demanda de uma escola de 3º milênio. Entretanto, é um antigo anseio que educadores 
e defensores da educação têm levantados para se ter uma escola autônoma e ágil. Este trabalho 
teve como objetivo fazer uma análise do impacto ocasionado pela implantação de um importante 
programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no processo ensino-
aprendizagem que é o Programa da Alimentação Escolar, cuja origem remonta os anos 30. O 
lócus da pesquisa constituindo-se no estudo de caso, foi a Escolar Governador Pedro Freitas. Em 
que pretendeu-se avaliar o impacto e a relação desse programa com o rendimento escolar dos 
alunos, bem como o gerenciamento financeiro. Foram abordados nesse trabalho, princípios 
fundamentais da administração pública moderna, Accountability relacionado ao Controle Social e 
Transparência, como elementos inerentes à correta aplicação dos recursos financeiros oficiais. 
Pelos levantamentos obtidos na referida escola, pertencente à rede estadual de ensino, situada 
na cidade de José de Freitas-PI, pode-se afirmar que, com a implantação do PNAE, houve, de 
certa forma, uma melhoria nos índices positivos dos alunos da unidade de ensino, como a 
permanência e conclusão do ensino médio. Por fim, há de se destacar o papel da Contabilidade 
como uma ferramenta importante para que a gestão escolar faça uma correta aplicação do 
dinheiro público. 
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MAPEAMENTO DE PROCESSOS: UM ESTUDO EM UMA EMPRESA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO. 

Emanuela Ferry de Oliveira Moreira 

INTRODUÇÃO: Os processos podem ser compostos por uma série de atividades, que são 

desenvolvidas pelas pessoas dentro de uma organização. Nesse sentido, os processos e 

atividades só devem existir se agregam valor a atividade da organização, uma vez que 

necessitam, as atividades, assim como os processos, estarem interligadas entre si. Por se tratar 

de um componente essencial para o gerenciamento e comunicação, o mapeamento de processos 

pode ainda permitir a redução de custos na prestação de serviços, a redução nas falhas de 

integração entre sistemas e melhora do desempenho da organização. A empresa que faz o 

mapeamento de seus processos necessita entender como os insumos são tratados, como sofrem 

as modificações necessárias para que neles seja agregado maior valor e como são entregues aos 

seus clientes. OBJETIVO: Analisar o mapeamento de processos nos serviços realizados pela 

empresa. METODOLOGIA: Pesquisa descritiva, qualitativa, sendo um estudo de caso de uma 

empresa do ramo de serviços de dedetização, com método de coleta de dados por entrevistas 

não estruturadas, análises documentais e observação, objetivando elucidar a realidade da 

organização por meio de informações relevantes. Fez-se necessário o uso de técnicas de 

observação e descrição do ambiente em que a empresa atua. RESULTADOS: Foi necessário a 

criação de um organograma para visualização da empresa como um todo. Depois foi feito um 

organograma do setor de Analise e Execução de Serviços, escolhido para o estudo, onde 

observou-se como são divididas as tarefas realizadas. Após, foi elaborado um fluxograma como 

forma de mapear e entender o funcionamento do departamento, tendo em vista que o propósito é 

a organização do setor e a detecção das possíveis falhas que acarretam demora na execução 

dos serviços. O fluxograma e os organogramas elaborados a partir dos dados coletados foram 

apresentados à gerência para serem utilizados na melhoria contínua dos processos e detecção 

de falhas. CONCLUSÃO: O mapeamento de processos por meio do fluxograma, auxiliou a 

empresa e contribuiu para a detecção de possíveis falhas que causavam erros e geravam 

retrabalho aos envolvidos, além de transtornos para os clientes, devido a atrasos na execução 

dos procedimentos.  

PALAVRAS – CHAVES: Mapeamento de processos, Serviços, Fluxograma. 
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QUALIDADE DE SERVIÇOS: UM ESTUDO DE CASO NO SETOR DE CARROS 
SEMINOVOS 

Francisca Lawany Fernandes da Silva, Luana Vanessa Lima de Morais, Geovana Esteves 
Muniz, Maria Thereza Martins Morais, Isaac Newton Cardoso Felix, Emanuela Ferry de Oliveira 

Moreira 

As organizações precisam estar atentas às oportunidades ofertadas pelo mercado em que atuam. 
Portanto, faz-se necessário analisar o mercado de uma forma mais ampla, procurar nichos de 
mercado que farão com que a rentabilidade, o conceito e a credibilidade da empresa aumentem 
junto aos seus clientes. A competitividade é uma característica marcante da globalização onde a 
qualidade demonstra um fator de decisão na existência e manutenção no mercado para as 
empresas nos dias atuais. Para uma empresa ser competitiva precisa focar na qualidade dos 
seus serviços e produtos para alcançar a satisfação dos seus clientes, como também buscar 
alternativas para inovar em seu ramo de atuação, descartando o que não tem mais utilidade, 
implantando novos processos e modificando através de melhorias constantes as atividades que já 
desempenha. Objetivo: Enfatizar a necessidade de a concessionária estruturar melhor um dos 
setores mais rentáveis da organização, que é o setor de veículos seminovos. A pesquisa foi 
realizada numa concessionária de veículos novos e seminovos. Foram utilizadas entrevistas 
semiestruturadas, distribuídas em dois grupos: questões direcionadas especificamente para os 
clientes e outras questões para o gerente comercial da empresa em questão. No instrumento 
para clientes, obteve-se a caracterização dos participantes a partir de dados biodemográficos e 
informações sobre a satisfação dos serviços dispostos pelo setor de seminovos. Respostas 
computadas pela escala de Likert. Já a entrevista ao Gerente Comercial da concessionária 
obteve foco no que se espera da demanda de seminovos, com o suporte de um gravador digital. 
Resultados: 80% dos participantes clientes sentiram-se satisfeitos com os seminovos adquiridos 
anteriormente e todos voltariam a adquirir um, baseando-se no grau de satisfação com o serviço 
e o produto como vantagem competitiva. O gerente comercial mostrou visão voltada para um 
melhor aproveitamento da área de seminovos, agregando valor à empresa com o diferencial 
competitivo. Concluímos que a satisfação do cliente foi percebida através da melhoria na 
qualidade dos processos internos e na prestação de serviços pela concessionária e, por 
conseguinte, possibilitou sua fidelização à empresa, o que fez a gerência ter o foco maior na área 
de seminovos agregando valor ao produto e serviço, pois com a melhoria da qualidade, o produto 
elevou o seu valor, que fez render melhores resultados para a empresa, além de fixar ainda mais 
o nome da concessionária no mercado em que atua. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

ADMINISTRAÇÃO 

UMA ANÁLISE DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS EXPLÍCITOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

Karla Eugenia de Moura Sá 

O administrador público deve buscar atender os interesses da sociedade com a maior presteza e 
eficiência possível, fazendo o que é necessário com qualidade, adequando ao menor custo 
plausível. Não quer dizer que será realizado de qualquer forma, mas sim, procurará a melhor 
relação entre qualidade do serviço e qualidade do gasto. No mais, ao acolher os anseios da 
sociedade por meio de procedimentos, deve respeitar os princípios e as leis para que estes 
tenham validade. Dessa forma, o art. 37, caput, da CRFB/88, em sua redação original, trouxe um 
rol de princípios norteadores da atuação da administração pública, quais sejam: a legalidade, a 
impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. O presente artigo busca analisar os 
princípios fundamentais aplicados à Administração Pública, os quais estão codificados em um 
capítulo específico da Constituição Federal de 1988 e devem ser seguidos pelos entes 
federativos brasileiros. O estudo objetivou a abordagem dos seguintes princípios: legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência estes expressos no caput. do art. 37 do 
dispositivo supracitado. Desde modo, almejou a análise da forma de aplicação de cada um dos 
princípios da administração pública. Com o intuito de concluir os objetivos propostos, a 
metodologia dessa pesquisa foi do tipo exploratória e contou com o procedimento de análise 
bibliográfica, o qual possibilitou a coleta e análise de informações, diferentes pontos de vista 
sobre o objeto deste trabalho. Oriundos da pesquisa, tiveram-se como resultados a análise dos 
princípios, contando com o conceito de cada um deles; além de elencar casos práticos da 
aplicação dos mesmos. Observou-se ainda que os Entes Políticos e seus demais órgãos não 
podem atuar de qualquer forma, sem observar a legislação e os princípios nela contidos. Por isso, 
o Estado passou a ser controlado conforme a lei, respeitando o interesse da coletividade. Busca-
se a efetividade sempre que se tem o objetivo de desempenhar o serviço público de forma ética e 
responsável, mas para isso são necessárias estratégicas especificas e que sejam amplamente 
divulgadas para que tomem conhecimento e possa atender às necessidades dos cidadãos. No 
entanto, para que seja possível esse alcance é imprescindível que haja obediência aos princípios 
constitucionais e potencializar os recursos, ferramentas e habilidades plausíveis. 
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COMUNICAÇÃO 

ENTRE RIOS E ENTRE MUNDOS: O EVENTO ANIME SOUL EM TERESINA (PI) NO 
PROCESSO DE IDENTIFICAÇÃO PELA MÍDIA 

Antonio Áthyllas Lopes de Oliveira, Gustavo Fortes Said 

A pesquisa aborda como o evento Anime Soul, em Teresina (PI), se constitui palco do processo 
de identificação do público brasileiro consumidor da cultura pop japonesa a partir de processos 
identificatórios (modelos, perfis, espaço para expressão valorativa no lidar com essa cultura) 
ofertados por ele. Objetiva–se analisar como os processos identificatórios ofertados pelo evento 
constituem-se ambiente para o processo de identificação do público brasileiro consumidor da 
cultura pop japonesa, compreender o processo de identificação na relação entre as culturas 
brasileira e japonesa a partir da cultura de massas, e conhecer como participantes do evento se 
veem nesse processo de identificação catalisado pelo mesmo. Para tanto, se assenta na revisão 
de literatura, onde se aborda a questão da identidade, e nela, os processos identificatórios, a 
veiculação e intercâmbio de modelos identificatórios no contexto da cultura de massas, a cultura 
pop japonesa em sua natureza, caracterização e sucesso na aceitação pelo público no Brasil. 
Procede – se à observação direta, com aplicação de questionário junto a 
participantes/consumidores. No âmbito dos resultados, elenca - se os principais fatores que 
configuram o evento em seu formato e as vivências que o mesmo propicia na relação do público 
brasileiro com a cultura pop japonesa. Conclui que os processos identificatórios ofertados pelo 
evento, exposição de temas e produtos da cultura pop japonesa, reunião de fãs/consumidores, 
propiciam a expressividade de forma valorativa e o intercâmbio de subjetividades, valores, 
experiências em torno dessa modalidade cultural, configurada no contexto da cultura de massas, 
que, por sua vez, na perspectiva do desenvolvimento comercial e tecnológico, envolve formas de 
expressão/vivência culturais diferentes no tempo e no espaço na construção de seus produtos, 
suas narrativas. Dessa maneira, o Anime Soul em Teresina (PI) é um polo centralizador e 
catalisador no processo não unidirecional, mas dinâmico que é o de identificação a partir da 
cultura pop japonesa em seu consumo, vivência no Brasil. 
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CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

DIREITO 

OS CONTRIBUTOS DA HUMANIZAÇÃO NAS RELAÇÕES CONTRATUAIS A PARTIR 
DE UMA PERSPECTIVA SISTÊMICA 

Natália Santos Machado 

Primeiramente, convém tecer que as relações humanas no seio social, familiar e profissional 
norteiam a vida do ser humano no mundo moderno e compreender o fenômeno comportamental é 
uma tarefa extremamente árdua, por isso, entender sobre a humanização e, principalmente, nas 
relações contratuais não é preciso ter formação nas ciências sociais, basta compreender os 
fenômenos que regem as relações interpessoais e intrapessoais através do estudo 
multidisciplinar das ciências sociais de forma global. Nesse passo, o ser humano vive dentro de 
vários sistemas, por exemplo, político e jurídico, mas o principal cerne do estudo diz respeito ao 
subsistema do direito que envolve as relações contratuais, afinal, ele também faz parte do 
relacionamento humano, mas com um viés jurídico. Assim, as relações contratuais também 
podem ser humanizadas, mas para que haja humanização é preciso do estudo das metodologias 
cientificas que serão abordadas posteriormente. Os profissionais do direito precisam está aberto a 
mudanças para que tenham uma postura humanista, pois de antemão é preciso o 
autoconhecimento e a quebra de paradigmas, afim de que haja a sua mudança comportamental, 
com o intuito de que também sejam capazes de fazer mudanças em outros sistemas, quando 
diante de contendas. Noutro ponto, a perspectiva sistêmica significa que o profissional deve 
analisar o todo, principalmente os que trabalham no âmbito jurídico. Com a visão do todo e o 
domínio das técnicas comportamentais, por exemplo, escuta ativa, empatia, acolhimento, não 
julgar, validação de sentimento, se pode tentar fazer com os litigantes analisem o conflito com 
autor-responsabilização e empatia, afim de que possam se chegar a tão sonhada pacificação 
social dentro do sistema. Enfim, antes que o profissional do direito tenha domínio de todas as 
técnicas citadas acima é preciso, de início, que haja o autoconhecimento, pois é importante 
primeiramente que o pacificador quebre seus paradigmas, buscando o equilíbrio no meio familiar 
social e profissional, grosso modo, tão somente será capaz de equilibrar outros sistemas, se de 
antemão, houver o auto equilíbrio e autoconhecimento dentro do seu sistema. Os objetivos foram: 
i-Demonstrar os contributos da humanização nas relações contratuais; II Analisar a perspectiva 
sistêmica no processo de humanização nas relações contratuais; II Abordar a importância do 
autoconhecimento no processo de humanização. O presente trabalho foi construído através de 
pesquisa bibliográfica e a base de coleta de dados se deu através de leitura de livros, artigos 
científicos e revistas online. Nessa senda, o método utilizado para a construção da pesquisa foi o 
descrito expositivo. Os principais livros estudados foram dos autores Stoch (2019), Venosa (2017) 
e Rios (2009). O processo de humanização envolve o conhecimento de algumas ciências, a 
saber, psicologia, filosofia, antropologia, fenomenologia, dentre outras que estudam o 
comportamento humano. Assim, para que se entenda como é a postura humanista é preciso de 
muito estudo, através de uma multidisciplinariedade de ciências, afim de que se compreendam o 
todo com mais amplidão. A visão do todo é compreendida na descoberta do que está por trás do 
comportamento humano conflituoso. O presente trabalho buscou analisar uma nova forma de 
olhar para as relações humanas, qual seja, a visão sistêmica, no entanto, é preciso ter domínio de 
algumas ciências comportamentais no sentido de que o ofício seja exercido de forma eficaz e 
célere, por exemplo, psicologia positiva, filosofia, fenomenologia, antropologia etc. 
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DIREITO 

PROPOSTA DE CAPITALIZAÇÃO DO REGIME GERAL DE PREVIDENCIA SOCIAL 
(RGPS): REFLEXÕES SOBRE OS IMPACTOS À MULHER DO LAR. 

Ortiz Coelho da Silva, Fabiola Rocha Ferreira, Kellen Carla Martins da Cruz, Odirlei Carneiro 
Gonçalves 

A previdência Social Brasileira se organiza sobre a forma de Regime Geral (RGPS), de caráter 
contributivo e filiação obrigatória, regendo-se, dentre outros, pelo princípio da solidariedade ou 
pacto de gerações, onde os benefícios da população inativa é financiado pela população ativa, 
num ciclo constante de renovação. Sendo o sistema de concessão de benefícios, o de 
Repartição, segundo o qual o Estado oferece garantias mínimas ao segurado, em especial a de 
que ninguém receberá benefício que seja inferior ao salário-mínimo. Todavia, o momento 
histórico brasileiro é marcada por uma notória política governamental de direita de cunho 
neoliberal, a qual advoga a existência do Estado Mínimo e a privatização de funções 
desempenhadas pelo poder público, inserindo-se aí a agenda do Governo Federal (2018-?) de 
promover a Reforma da Previdência (PEC 06/2019) que, dentre outros, prevê a substituição do 
regime de repartição pelo de capitalização (em que o contribuinte passa a ser responsável pelo 
seu benefício, através de quotas individuais depositadas em bancos privados, cujo montante 
rende conforme a oscilação financeiras do mercado). O problema de pesquisa consistiu em 
saber: quais os efeitos que a substituição do regime de repartição do RGPS para o sistema de 
Capitalização traz à mulher que se dedica tão-só à atividade doméstica? O objetivo principal é 
discutir criticamente os potenciais impactos negativos à população economicamente inativa, com 
foco na mulher do lar, na hipótese de a Previdência Social Brasileira aderir ao sistema de 
capitalização do RGPS. Em termos metodológicos, tem-se uma pesquisa de natureza 
bibliográfica e documental, de natureza qualitativa, cujo método foi o dialético. Em sede de 
resultados, o sistema de capitalização implica a privatização da Previdência Social, com 
malefícios diversos às mulheres do lar, que se dedicam a fazeres domésticos, sem inserção no 
mercado de trabalho (seja formal ou informal), sem capacidade financeira para investimento em 
fundos de pensão e que vivem em constante dependência marital, pois as mesmas não terão 
garantido qualquer assistência estatal numa possível realidade de capitalização da previdência 
brasileira, sendo relegadas a uma realidade de miséria econômica quando atingidas pelos riscos 
sociais, outrora resguardados pelo regime de repartição. Dados oficiais da UNICEF e da 
UNESCO revelam que a capitalização alargou as desigualdades sociais nos países em que foi 
implantada, como no caso do Chile e relegou os aposentados a uma condição de vida muito 
aquém da ostentada durante o período de atividade, o que é muito mais díspare em se tratando 
das mulheres do lar. 
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DIREITO 

REVISÃO DA LEI DE COTAS NA UNIVERSIDADE CONDUZIDA POR UM GOVERNO 
DE DIREITA: GARANTIA DOS AVANÇOS DA IGUALDADE MATERIAL OU CLÁUSULA 

ABERTA AO RETROCESSO? 

Fabiola Rocha Ferreira, Odirlei Carneiro Gonçalves, Kellen Carla Martins da Cruz, Ortiz Coelho 
da Silva 

A lei federal nº 12.711/2012 institui o sistema de cotas na universidade pública para reserva de 
50% das vagas nas instituições de ensino superior, as quais devem ser ocupadas por estudantes 
oriundos de famílias de baixa renda com enfoque aos autoidentificados como negros, como ação 
afirmativa de um governo de orientação política de esquerda que havia ascendido ao Poder no 
Brasil a partir de 2003. As razões epistemológicas da norma remontam ao período do modelo 
escravocrata da Monarquia e do Império, numa tentativa de promover o equacionamento de 
desigualdades sociais secularmente estabelecidas. Contudo, a lei previu em seu art. 7º que o 
sistema de cotas seria revisto no prazo de 10 anos de sua publicação (2022), momento em que 
se avaliariam os resultados e a possibilidade de permanência ou encerramento da referida 
política. Porém, a conjuntura política brasileira que conduziu a criação de lei de cotas alterou-se 
profundamente no cenário pós-impeachment de Dilma Rousseff (2014), levando à assunção ao 
Governo Federal de uma política conservadora de extrema-direita conduzida por Jair M. 
Bolsonaro (2018-2022?). O problema de pesquisa consiste em saber: a conjuntura política 
brasileira no pós-eleição 2018, é favorável à garantia dos avanços socioculturais e raciais da lei 
ou se estar diante de uma manobra legal para minar as conquistas de uma geração? O objetivo 
principal é discutir a conjuntura política no âmbito da União que conduzirá a revisão da lei de 
cotas. Em termos metodológicos, tem-se uma pesquisa de natureza bibliográfica e documental, 
de natureza qualitativa, pelo método Dialético. Em sede de resultados, a partir da análise de 
documentos legais e de dados oficiais divulgados pelo Ministério da Educação, resta claro que a 
lei de cotas na universidade tem sido efetiva para promover a ação social de grupos 
historicamente marginalizados ao ensino superior, bem como para a miscigenação de raças na 
Universidade, com o aumento significativo do número de negros, os quais passaram a ocupar 
espaço antes relegado apenas à população branca. Todavia, a partir do discurso oficial dos 
políticos ligados ao alto escalão do Governo Federal e do próprio discurso reiterado do Presidente 
da República em exercício, os impactos da lei de cotas não são adequadamente compreendidos 
por esses setores políticos, a ponto de a mesma, estar ameaçada de revogação, tendo em vista a 
inexistência de vozes a favor entre os interesses políticos do que gerem o Executivo Federal e de 
muitas vozes em contrário também nos nichos políticos do Legislativo. Por fim, a lei de cotas é 
uma avanço para garantir a isonomia material e promover a dignidade de milhares de jovens que 
historicamente foram deixados à margem, entretanto, a revisão legal da mesma se dá justamente 
num período em que as concepções de sociedade e o projeto de país são diametralmente 
diversos dos que vigiam à época da elaboração inicial da lei. 
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ENGENHARIAS 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOM HÉLDER 
CÂMARA NO CRITÉRIO DE ILUMINAÇÃO 

Jucyara Simplicio dos Santos, Domingos Robson Silva Costa, Jose de Oliveira Brito Neto 

Com o crescente avanço tecnológico em diversos setores da sociedade como residencial, 
comercial, industrial, público, entre outros, o consumo de energia elétrica tem aumentado de 
maneira expressiva e o potencial energético do país não tem acompanhado de forma semelhante 
tal crescimento. Desta forma foi observada a necessidade de otimizar a energia disponível de 
forma eficiente e segura, evitando desperdícios e garantindo bem estar aos usuários. É neste 
cenário que surge o Regulamento Técnico da Qualidade do Nível de Eficiência Energética de 
Edifícios Comerciais, de Serviços e Públicos (RTQ-C), que visa avaliar a eficiência energética 
predial no âmbito de iluminação. Objetivo: Melhorar o aproveitamento dos dispositivos dos 
sistemas de iluminação gerando economia na conta de energia elétrica. Metodologia: Na 
avaliação do sistema de iluminação é necessário possuir alguns pré-requisitos para identificar a 
classificação da eficiência energética do edifício. Para se enquadrar em eficiência nível A, o 
sistema de iluminação deve está cumprindo as exigências relativas à divisão de circuitos, 
contribuição da luz natural e desligamento automático do sistema de iluminação. Nível B deve 
cumprir os normativos referentes a divisão de circuitos e contribuição da luz natural. Nível C deve 
cumprir os requisitos referentes a divisão de circuitos. O primeiro ponto é estudar separadamente 
os espaços internos dos edifícios. Em seguida encontrar a potência de iluminação interna dos 
ambientes. Com isso é encontrado os níveis de eficiência separadamente e seus equivalentes 
numéricos devem ser avaliados com as áreas de cada ambiente, que resultará no equivalente 
numérico final do sistema de iluminação, ou seja, o nível de eficiência energética final do edifício. 
Resultados: Diante dos cálculos e em virtude dos ambientes avaliados, por média aritmética dos 
equivalentes numéricos, se configurou como eficiência nível B o sistema de iluminação da escola 
em estudo. Os ambientes estudados na escola municipal Dom Hélder Câmara apresentaram um 
sistema de iluminação muito deficiente. Com isso, conclui-se a importância da avaliação do 
sistema de iluminação, através dos critérios do RTQ-C, para obtenção de economia com a 
energia elétrica. 
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ENGENHARIA ELÉTRICA 

DETECÇÃO DE FALHAS ELÉTRICAS E MECÂNICAS EM MOTOBOMBAS 
TRIFÁSICAS DE ATÉ 15CV 

Hyane Assunção de Araújo, Jerlley Antonio do Nascimento Silva, Adriano Batista Silva 

A exploração da água subterrânea por meio de poços tubulares é uma realidade no Brasil. A 
captação da água é feita por meio da utilização de bombas submersas, também chamadas de 
motobombas ou simplesmente bombas. O conjunto motor-bomba submersa é empregado a fim 
de aumentar a pressão e/ou a velocidade da água, permitindo que a água subterrânea chegue à 
superfície e possa ser utilizada para o abastecimento residencial comum, agropecuária, irrigação, 
saneamento básico, em processos industriais, entre outras aplicações. O presente artigo tem 
ciência de quão oneroso e prejudiciais são paradas, de serviço, devido à indisponibilidade de 
equipamentos por motivos de falhas, de cunho elétrico e/ou mecânico. Defeitos incipientes dentro 
das máquinas, normalmente alteram o seu desempenho antes que falhas significativas ocorram, 
por isso é importante detectar os defeitos ainda em fase de desenvolvimento a fim de possibilitar 
o planejamento de ações corretivas com relação ao defeito previsto. Os objetivos foram: 
Determinar as principais falhas elétricas e mecânicas que ocorrem em motobombas submersas 
trifásicas de até 15cv. Além disso, os objetivos específicos são: analisar as causas dos defeitos 
mais recorrentes, buscar soluções para os principais problemas detectados e definir meios de 
prevenção a fim de garantir maior vida útil da máquina. A pesquisa utilizou a abordagem 
descritiva quantitativa e qualitativa para analisar as falhas existentes no conjunto motor-bomba. O 
método de investigação consistiu em coletas de dados, realizadas em uma empresa privada da 
cidade de Teresina-PI, no período de janeiro de 2014 a março de 2015. Além disso, foi realizada 
pesquisa bibliográfica que permitiram a fundamentação teórica e deram subsídio para a 
compreensão dos resultados obtidos. A pesquisa passou por revisão em 2019. Após serem 
analisadas duzentas e quarenta e uma motobombas centrífugas submersas de até 15cv, 
verificou-se que as principais falhas elétricas eram decorrentes de desbalanceamento de fase e 
subtensão. Ambas estão relacionadas com fatores externos, ou seja, alterações provocadas por 
perturbações na rede de abastecimento de energia. Outros problemas encontrados foram devido 
a sobrecorrente e sobretensão, que também são causadas por problemas na rede. Apesar do 
estudo não ter segregado as bombas por áreas específicas supõe-se que essas bombas estão 
situadas em regiões com muita descarga atmosférica ou lugares em que é muito frequente 
ocorrer picos de corrente e/ou tensão. Vale mencionar que na época que a pesquisa foi 
desenvolvida a empresa responsável pela distribuição de energia no Piauí era a Eletrobrás 
Distribuição Piauí. A última falha devido a questões elétricas é a falta de fase, normalmente 
atrelada ao mau dimensionamento ou desgaste do cabo de alimentação. Em relação a falhas 
mecânicas, a contaminação é o fator principal. Nos motores a óleo, falha na isolação permite á 
entrada de água no motor. Nos motores com resfriamento à água, a contaminação se deve a 
detritos sólidos que penetram ocasionando quebras nas peças internas. Em seguida tem-se a 
sobrecarga mecânica, ocasionada primordialmente pelo dimensionamento incorreto da bomba. E 
em menor escala, encontra-se ainda falhas decorrentes da cavitação, desgaste por uso ou 
desgaste natural das peças e falta de isolação devido à condições inadequadas, como ambientes 
corrosivos, muitos abrasivos sólidos ou altas temperaturas, que tendem a danificar a isolação 
precocemente. O estudo demonstra que bombas submersas trifásicas falham, em sua maioria, 
por causas de caráter mecânico e as falhas de cunho elétrico são provocadas por problemas de 
abastecimento de energia elétrica. Outro fato observado é que o principal mecanismo de falha 
percebido foi a queima do motor elétrico. Por isso, o combate de falhas se dá visando três 
vertentes: evitar - por meio da manutenção preditiva, prevenir uma nova ocorrência – através de 
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técnicas de detecção de falhas incipientes como por exemplo o método de FMEA e minimizar 
danos – por meio de manutenção corretiva. 

Palavras-chave: Máquinas Elétricas, Análise de Falhas, Bombas Submersas 
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ENGENHARIAS 

ENGENHARIA ELÉTRICA 

GERADOR DE ENERGIA EÓLICA CASEIRO 

Paulo Mateus Monteiro e Sousa, Hyane Assunção de Araújo, Lucas Lemos Carvalho Batista, 
Mateus Norberto de Oliveira 

Este artigo aplica conceitos de Conversão Eletromecânica para desenvolver um Gerador de 
Energia Eólica caseiro, com materiais de baixo custo. Os métodos utilizados envolveram cálculos 
e experimentos com motor CC para fornecer energia a uma carga de pequeno porte (5V); para 
tanto, fez-se o projeto e montagem de um pequeno gerador eólico, constituído de um moinho de 
vento conectando hélice e motor ao mesmo eixo, a fim de converter a energia mecânica gerada 
pela rotação do motor em energia elétrica. A saída do gerador foi conectada a uma carga de 
alimentação constante CC, que teve seu carregamento controlado pela energia gerada pelo 
motor. Os objetivos foram: Gerar energia elétrica através da rotação do motor CC e aplicar 
conceitos de Conversão Eletromecânica. Os objetivos específicos foram desenvolver um sistema 
de chaveamento para a saída de uma carga usando energia elétrica e analisar o funcionamento 
de motores CC. A estrutura que compôs o projeto se subdivide em motor, hélice e circuito de 
saída. Foi usado um motor de passo, da marca Mabuchi, com tensão nominal de 12 V. A hélice 
foi construída com uma rolha perfurada por lâminas finas de alumínio, e apoiada sobre uma peça 
personalizada de madeira com dimensões 18 x 17,5 x 8,5 cm. O circuito de saída foi projetado 
para chavear a alimentação de um telefone celular (5V); para isso, foram utilizados resistores 
variados, um transistor BC548, uma associação de baterias de 20V e um regulador a Zener, 
garantindo uma tensão constante na carga. O projeto utilizou secadores de cabelo com diferentes 
potências (750 W e 1,2 kW) para simular a fonte de vento. Os testes experimentais realizados 
mostraram que, nos terminais do motor, o secador de 750 W entregou uma tensão média de 
482,2 mV e tensão máxima de 712,7 mV, enquanto que o secador de 1,2 kW forneceu tensão 
média de 651,8 mV e tensão máxima de 713,7 mV, revelando maior eficiência de acordo com a 
potência do secador. A respeito do circuito de saída, o regulador conseguiu manter tensões por 
volta de 5 V. O pequeno gerador mostrou-se eficiente visto que conseguiu gerar uma tensão 
adequada para a aplicação empregada. Além disso, o circuito de chaveamento desenvolvido 
pode ser utilizado para o controle industrial de máquinas e sistemas que requerem o 
desligamento durante chuva ou fenômenos adversos para sua operação. A aplicação 
desenvolvida pode ser expandida a nível profissional ou mesmo apresentada como um modelo 
didático de gerador eólico, ideal para demonstrar conhecimentos de Conversão, Máquinas 
Elétricas e Eletrônica. 

Palavras-chave: Conversão Eletromecânica, Gerador Eólico, Motor Cc 
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A SEMÂNTICA DAS PREPOSIÇÕES NO 7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL: A 
MUDANÇA DE SIGNIFICADO CAUSADA PELA AUSÊNCIA/PRESENÇA DE 

DETERMINANTE EM SINTAGMAS PREPOSICIONADOS 

Géssica Ferreira Carvalho Pessoa 

Este estudo desenvolve-se na linha de pesquisa “Teorias da Linguagem e Ensino” do Mestrado 
Profissional em Letras-Profletras. Tem como tema o ensino de Gramática, mais especificamente 
das preposições em sintagmas preposicionados. De maneira geral, objetivamos investigar 
estratégias de compreensão do emprego das preposições para alunos do 7º ano, por meio não só 
de atividades metalinguísticas, mas também de atividades linguísticas e epilinguísticas com foco 
no nível semântico de análise. De maneira específica, buscamos: analisar o nível de 
compreensão dos alunos acerca do emprego das preposições; caracterizar a abordagem das 
preposições no livro didático; caracterizar as descrições das preposições em seus aspectos 
morfossintáticos e semânticos; e elaborar uma proposta de ensino que amplie as possibilidades 
de uso das preposições nos alunos. Para alcançar os objetivos, desenvolvemos uma pesquisa 
descritiva, de campo de cunho qualitativo em uma escola pública municipal de Altos – PI. Nessa 
escola, foi analisado o livro didático de língua portuguesa adotado para o 7º ano e, por meio de 
atividade diagnóstica, a compreensão dos alunos. Como instrumento de coleta de dados, foi 
aplicada uma atividade diagnóstica com 33 alunos, de 12 a 14 anos, de ambos os sexos. A 
pesquisa está fundamentada principalmente nos seguintes trabalhos: Cunha (1992), Antunes 
(2003), Berg (2005), Cançado (2008), Almeida (2009), Travaglia (2009), Oliveira e Quarezemin 
(2016), Ilari e Basso (2017), Quarezemin (2017) e Vieira (2018). Trata-se de um estudo relevante 
porque contribui para o aprimoramento da prática dos professores de língua portuguesa e, 
consequentemente, para a ampliação da compreensão dos alunos acerca do emprego das 
preposições na língua portuguesa. 

Palavras-chave: Gramática, Semântica, Preposições 
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ANÁLISE DA CONDUÇÃO DAS INFORMAÇÕES NO GÊNERO CURRÍCULO 

Osilene Xavier do Nascimento, Barbara Olimpia Ramos de Melo 

Em geral, para a inserção e/ou promoção de indivíduos na comunidade empresarial é necessário 
que se produza o gênero currículo, pois ele tem o objetivo de apresentar o perfil do indivíduo 
dentro da comunidade, e, para o alcance desse objetivo, os produtores desse gênero lançam mão 
de passos e movimentos retóricos para a organização das informações dispostas nos 
exemplares, que vão de encontro a propósitos comunicativos, que estão relacionados com a 
comunidade discursiva na qual eles circulam. Diante disso, objetivamos averiguar quais os 
passos/movimentos retóricos utilizados na produção dos exemplares do gênero currículo, a fim de 
que os objetivos propostos pelo gênero sejam alcançados diante da comunidade empresarial, 
discutindo de que forma as informações são conduzidas de acordo com os passos e movimentos 
identificados, bem como os mecanismos linguísticos utilizados em sua seleção e distribuição. 
Para o desenvolvimento dessa pesquisa, contamos com o aporte teórico de Swales (1990; 2004; 
2016), Bhatia (1993), Biasi-Rodrigues (1998), Bakhtin (2000), Bazerman (2005; 2006), Côrtes et 
al (2017), dentre outros, que deram luz às noções de gêneros, propósito comunicativo e 
comunidade discursiva. Metodologicamente o presente estudo tem caráter descritivo, quantitativo 
e qualitativo, com o propósito de descrever quais os passos e movimentos retóricos são 
recorrentes na condução das informações nos exemplares que compõem o corpus de 30 
currículos, que circulam na comunidade empresarial. As análises estão em andamento. 

Palavras-chave: Gênero Currículo, Organização Retórica, Propósito Comunicativo 
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HISTÓRIAS DA GRANDE ILHA: UMA ANÁLISE DAS MANIFESTAÇÕES HISTÓRICO-
CULTURAIS NA LEITURA DE NARRATIVAS MITOLENDÁRIAS MARANHENSES 

Eliete de Nazare Barbosa Santos, Stela Maria Viana Lima Brito 

Esta pesquisa investiga a leitura de narrativas mitolendárias no contexto de sala de aula como 
estratégia para análise de aspectos histórico-culturais e identitários do leitor em formação e está 
vinculada à linha de pesquisa “Leitura e produção textual: diversidade e práticas docentes” do 
Programa de Mestrado Profissional em Letras da Universidade Estadual do Piauí – UESPI. O 
objetivo geral é analisar a presença de valores sociais, crenças culturais e visões de mundo que 
constituam premissas para formação de identidade no enredo das narrativas mitolendárias e suas 
relações com o contexto histórico-cultural em que esses textos foram concebidos e propagados 
através da leitura crítica realizada por alunos do 8º ano do ensino fundamental. Já os específicos 
são: (i) investigar os aspectos sociais e históricos que, junto à tradição oral, conduziram a 
formação do acervo de narrativas mitolendárias maranhenses retratadas em diversas obras 
literárias; (ii) evidenciar a relevância das narrativas mitolendárias para a formação da identidade 
cultural, juízos de valores e condutas exercidos no cenário escolar e outros grupos sociais em 
que o discente está inserido; (iii) elaborar proposta de intervenção que vise à leitura prazerosa, 
autônoma e crítica do texto literário pelos discentes, despertando a reflexão sobre a relevância 
das narrativas mitolendárias na construção da identidade, conhecimento de si, do outro e do 
ambiente em que se vive, em conformidade com a BNCC. Para alcançar os objetos pretendidos, 
desenvolve-se um estudo de campo, descritivo, de cunho qualiquantitativo. A base teórica 
constitui-se principalmente de estudos realizados pelos seguintes autores: Cascudo (2006), 
Coutinho (2003), Cândido (2000), Cosson (2006), Passarelli (2012), Soares (2011), Eliade (2004) 
e Cassirer (2003). 

Palavras-chave: Literatura, Narrativas Mitolendárias, Sala de Aula 
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LEITURA E PERFORMANCE DE TEXTOS DA DRAMATURGIA PIAUIENSE EM 
TURMAS DO 9º ANO 

Janaína Saraiva Varão, Stela Maria Viana Lima Brito 

A presença do texto dramático ainda no Ensino fundamental é de suma importância para que o 
aluno tenha contato desde cedo com esse gênero literário, não só através da leitura, mas também 
da encenação, já que esse recurso é pouco trabalhado em sala de aula. Um dos grandes 
problemas de uma abordagem, assim, está na exclusão da leitura e reflexão de textos 
dramáticos. A fim de promover essa reflexão e contribuir para tornar o estudo do texto literário 
dramático no ambiente escolar mais atrativo, como também, aproximar o aluno da literatura, 
pensamos nessa pesquisa, que se fundamenta nas Teorias referentes à leitura, literatura, ensino 
e especificamente o gênero dramático e vincula-se à Área de Concentração: Linguagens e 
Letramentos, cuja linha de pesquisa insere-se na leitura e produção textual: diversidade social e 
práticas docentes. Além disso, ao ler um texto em voz alta, os estudantes naturalmente impostam 
a voz e mudam a entonação marcando os diferentes personagens. Dessa forma, a leitura, que na 
maioria das vezes é feita de uma forma não prazerosa, torna-se uma atividade de aprendizagem 
dinamizada em que o aluno irá explorar a sua performance a partir da leitura de textos 
dramáticos. As motivações elencadas pontuam a importância desse estudo, cujo tema é leitura e 
performance de texto da dramaturgia. O objetivo geral desse trabalho é analisar e comprovar que 
a leitura de textos da dramaturgia, aliada ao estudo da performance, contribui para a formação 
leitora de alunos do 9º ano. O estudo aqui proposto tem por base a pesquisa bibliográfica, com 
apoio de pesquisa de campo, de natureza qualitativa. 

Palavras-chave: Leitura, Gênero Dramático, Performance 
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O IMPACTO DAS PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO DO PROFLETRAS PARA O 
LETRAMENTO LITERÁRIO DOS ALUNOS NA REDE MUNICIPAL DE TERESINA 

Gilmara de Sousa Ferreira Vilanova, Stela Maria Viana Lima Brito 

Sabemos que em um ambiente diversificado, a leitura influencia à formação do indivíduo, agrega 
conhecimento que o transforma em um ser pensante, dono de um posicionamento que o faz 
participativo no meio social. Neste contexto, importante se faz um estudo sobre o Letramento 
literário e a formação do leitor, em especial nesta pesquisa, cujo objetivo é verificar o quanto o 
PROFLETRAS - Programa de Mestrado Profissional em Letras, contribui através das propostas 
de intervenção no âmbito escolar na rede municipal de Teresina para o Letramento literário e a 
formação leitora dos alunos, através das propostas e/ou estratégias metodológicas aplicadas 
pelos egressos. Após a pesquisa bibliográfica sobre Leitura, Letramento literário, Formação do 
leitor e recolha documental, tomaremos como corpus de análise 04 (quatro) propostas de 
intervenção, de forma a verificar como estas despertam e motivam o leitor. As análises serão 
realizadas através de categorias relacionadas a aquisição da leitura em ambiente motivador 
gerando um quadro comparativo entre elas. Logo, ciente que o processo de aquisição de 
conhecimento através do letramento literário, contribui de forma significativa para o crescimento 
do aluno, tanto no contexto social quanto para formação humana, ética e crítica frente a realidade 
circundante, verificamos o quanto o PROFLETRAS contribui neste processo. 
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O LEGADO LINGUÍSTICO DO OLD NORSE PARA A LÍNGUA INGLESA: A 
ABORDAGEM DA LÍNGUA EM CENAS DO SERIADO DE TV VIKINGS. 

Lays Christine Santos de Andrade 

As línguas sofrem transformações devido a relações entre povos distintos, adquirindo 
características específicas. Sabendo que o Old Norse era a língua nativa dos escandinavos, este 
artigo visa responder a seguinte pergunta: Que características linguísticas do Old Norse podem 
ser observadas atualmente na Língua Inglesa? Para responder a essa questão, este artigo 
propôs como objetivo, analisar termos da Língua Inglesa em que se observam indícios da língua 
escandinava. Foram estabelecidos como objetivos específicos buscar a forma como o Old Norse 
era utilizado e apresentar momentos da série de TV Vikings em que se observa o uso do Old 
Norse e os conflitos entre línguas. Este artigo é uma pesquisa bibliográfica com abordagem 
qualitativa embasada nos autores Friðriksdóttir (2014), Moutinho (2013), Palamin (2011), entre 
outros. O artigo contém três seções, reflexões iniciais e reflexões finais. Nas reflexões iniciais, o 
conceito de Old Norse e sua influência para a Língua Inglesa são abordados. Na primeira seção, 
há uma discussão sobre o povo Viking e a estruturação do Old Norse. Na segunda seção, são 
apresentados termos linguísticos na Língua Inglesa em que se observam características do Old 
Norse. A terceira seção traz uma síntese da série de TV Vikings e passagens da primeira 
temporada em que são abordados os conflitos entre línguas e o uso da língua escandinava. As 
reflexões finais evidenciam a herança do Old Norse, tal como suas características observadas em 
diferentes termos linguísticos da Língua Inglesa. 
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PANTERA NEGRA, O FILME: REFLEXÕES À LUZ DA TEORIA PÓS-COLONIALISTA 

Gleicimara Meneses Silva 

Pantera Negra, originado das histórias em quadrinhos da Marvel, é um filme de ficção-científica 
norte-americano que foi lançado dia 15 de fevereiro de 2018, e teve como diretor Ryan Coogler. É 
uma obra que enaltece a cultura africana e que critica os efeitos de um processo de colonização. 
Diante disso, este artigo, resultado de estudos realizados na disciplina de Crítica Literária, do 
curso de Letras Inglês da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), campus Parnaíba, tem como 
questão norteadora: Que conceitos-chave da Teoria do Pós-Colonialismo emergem do filme 
Pantera Negra? Almejando chegar a uma resposta para essa pergunta, foi estabelecido o 
seguinte objetivo geral: Identificar os conceitos-chave da Teoria do Pós-Colonialismo emergentes 
do filme Pantera Negra, com ênfase nos diálogos e cenários. A fim de alcançar o objetivo geral, 
foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: Discutir os pressupostos teóricos da 
Crítica Literária e da Teoria Pós-Colonialista e refletir sobre o papel basilar do filme Pantera 
Negra na perspectiva Pós-colonial. Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica com abordagem qualitativa, fundamentada em autores como Botelho e Ferreira 
(2010); Pinheiro (2018); Bonnici (2009), entre outros em termos de estrutura, este artigo, além de 
contemplar as reflexões iniciais e finais, contempla uma seção com os pressupostos teóricos da 
Crítica Literária e da Teoria Pós-Colonialista, além de uma seção com a descrição e análise do 
filme, sob as lentes da teoria Pós-colonial. As reflexões finais vieram confirmam que o filme deve 
ser trabalhado como uma ferramenta bastante útil de quebra de paradigmas, sobretudo no que 
diz respeito à teoria Pós-Colonialista. 
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PRESO À MÁSCARA: O ARQUÉTIPO PERSONA EM RORSCHACH 

Helen Pereira Silva 

Watchmen é uma história em quadrinhos escrita por Alan Moore e ilustrada por Dave Gibbons e 
publicada pela editora estadunidense DC comics, na qual seus personagens lutam contra 
problemas psicológicos, éticos e morais, fugindo dos estereótipos clássicos atribuídos aos super-
heróis. O foco deste estudo é o comportamento do personagem da história em quadrinhos 
Watchmen, Rorschach à luz da teoria Psicanalítica, mais especificamente à teoria de Jung. Nesse 
sentido, esta pesquisa visa responder a seguinte indagação: Como o comportamento do 
personagem Rorschach, profundamente afetado por seus sentimentos e constantemente sujeito 
às mudanças de personalidade para se adequar aos padrões sociais, ou não, pode ser analisado 
à luz da categoria epistemológica do arquétipo Persona de Jung? A fim de responder esta 
indagação, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: Analisar o comportamento do personagem 
Rorschach, profundamente afetado por seus sentimentos e constantemente sujeito às mudanças 
de personalidade para se adequar aos padrões sociais, ou não, à luz da categoria epistemológica 
do arquétipo Persona de Jung. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma pesquisa 
bibliográfica fundamentada em autores como Sigmund Freud, considerado o pai da Psicanálise, e 
Carl Gustav Jung, um dos discípulos de Freud, que estabeleceu os arquétipos como objetos de 
estudo. Em termos de estrutura, além das considerações iniciais e finais, o artigo contempla mais 
quatro seções. O primeiro é dedicado à Teoria Psicanalítica, com ênfase em sua história e 
relevância acadêmica e cientifica. O segundo descreve o universo da história em quadrinhos em 
que vive o personagem da história e esclarece a origem do nome do personagem, sobretudo, 
porque esse nome também tem envolvimento com outra área do estudo mental. O terceiro tópico 
é dedicado ao arquétipo Persona e sua origem. A sinopse da história em quadrinhos e a análise 
do personagem Rorschach, à luz da teoria de Jung, compõem a quarta seção desse artigo. E 
concluin que o personagem Rorschach vê em sua máscara seu Eu verdadeiro, o que o deixa a 
mercê de distúrbios de personalidade. 
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TRADUÇÃO INTERSEMIÓTICA EM VIDAS SECAS - A MORTE DE BALEIA DO FILME 
AOS QUADRINHOS 

Monteiro Junior 

A cena em que Fabiano, personagem do romance de Graciliano Ramos Vidas Secas (1938), vê-
se impelido a sacrificar Baleia, a cachorra da família de retirantes, é uma das mais celebradas da 
literatura brasileira. A transferência de ponto de vista do humano para o animal registra o 
esvaziamento emocional da vida miserável em meio à seca nordestina da década de 30 que até 
hoje provoca contundente reflexão no leitor. Como também nos apreciadores de duas adaptações 
da obra: o filme de Nelson Pereira dos Santos (1963) e a graphic novel da dupla Arnaldo Branco 
e Eloar Guazzelli (2015). Ao dilatar o desfecho de Baleia em três diferentes linguagens – 
literatura, cinema e quadrinhos –, o presente trabalho adentra o campo da tradução 
intersemiótica, a transposição dos signos de um sistema (verbal, no caso do livro) a outro (visual, 
no caso do filme e da hq). Pela abordagem qualitativa, busca-se alinhavar a obra literária às suas 
duas adaptações numa malha metodológica de signos se entrecruzando. Dentre os objetivos, 
estão estabelecer os elementos narrativos presentes na cena da morte de Baleia, no filme e na 
hq, a partir da tradução intersemiótica, bem como refletir o processo da adaptação na maneira 
desses elementos dialogarem entre si nos diferentes tipos de tradução. Em ambas as linguagens 
das releituras do original, percebe-se – nos planos cinematográficos e nos painéis quadrinísticos 
– a manifestação dos seguintes processos intersemióticos: tradução icônica, indicial topológica-
metonímica, icônica paramórfica e simbólica. Ao se apropriarem do texto original, as adaptações 
potencializam os próprios elementos narrativos sem perder a essência do sentido que Graciliano 
Ramos deu para a morte da empática cadela. 
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UM MALUCO NO PEDAÇO: DISCUTINDO OS CONCEITOS DE DUPLA CONSCIÊNCIA 
E AFRICANISMO EM “THE FRESH PRINCE OF BEL-AIR” 

Ricardo Barros Oliveira 

A série de TV “The Fresh Prince of Bel-Air”, em português, Um maluco no pedaço, foi um marco 
na história da representação afro-americana na televisão estadunidense nos anos 1990, 
especialmente por colocar na posição de protagonismo uma família afro-americana de classe 
alta. No entanto, além de celebrar esse feito é necessário também ponderar acerca da forma 
como esses personagens são representados. Diante disso, esse artigo visa responder a seguinte 
questão: Como os conceitos de dupla consciência e de africanismo, categorias basilares da teoria 
Afro-americana, estão presentes no primeiro episódio do Um maluco no pedaço? Para responder 
essa questão, foi elaborado o seguinte objetivo geral: Analisar como os conceitos de dupla 
consciência e de africanismo, categorias basilares da teoria Afro-americana, estão presentes no 
primeiro episódio do Um maluco no pedaço. Para alcançar esse objetivo, foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica fundamentada em autores como Du Bois (1903) e Morrison (1992). As 
considerações iniciais trazem uma breve exposição da evolução histórica e dos principais 
conceitos da teoria literária afro-americana, seguidas de uma apresentação do seriado, seu 
enredo e detalhes de sua produção. Na análise, destacou-se a forma como a identidade afro-
americana é representada na série por meio da incidência de determinados conceitos da teoria 
literária afro-americana: dupla consciência e africanismo. Por fim, foi possível refletir acerca dos 
conflitos internos de identidade dos personagens afro-americanos presentes na obra, bem como 
sobre a quebra dos estereótipos comuns àquela época com a inclusão no seriado de novas 
figuras de representação afro-americana na mídia. 
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 A CONDUÇÃO DE INFORMAÇÕES NOS RESUMOS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 

GRANDE ÁREA DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

Cibele Karine de Oliveira Araújo, Marcos Vitor Nascimento de Sousa, Barbara Olimpia Ramos 
de Melo 

A concepção de gênero textual pode apresentar um equívoco no direcionamento, contemplando-o 
apenas a fórmula textual, enquadrando o gênero em uma estrutura padrão e imutável. Notáveis 
pesquisas como a de John Swales (1990), Biasi-Rodrigues (1998 e 2009), Marcuschi (2005 e 
2008) e Bezerra (2012, 2015 e 2017) foram importantes para que houvesse uma reformulação no 
conceito em questão, revolucionando a forma como o pensamos, considerando os sujeitos 
participantes da situação retórica e o seu propósito comunicativo (Swales, 1990). A partir disso, o 
autor propôs um modelo de análise das conduções das estratégias retóricas utilizadas, intitulado 
Modelo CARS (Creat a research space), sendo adaptado ao longo dos anos seguintes, como, por 
exemplo, a proposta de Biasi-Rodrigues (1998). Baseado na aplicação do modelo citado, objetiva-
se com esta pesquisa descrever a condução das informações do gênero resumo, notadamente, 
os resumos de iniciação científica da grande área de Ciências Biológicas. A pesquisa é de cunho 
descritivo/quantitativo e o corpus do presente trabalho é constituído de dez (10) exemplares de 
resumos apresentados no XVI Seminário de Iniciação Científica da Universidade Estadual do 
Piauí no ano de 2017. O tratamento dos dados se deu a partir da divisão do conteúdo 
informacional, identificação das pistas lexicais e organização estrutural, observando no modelo 
proposto para análise, os movimentos/passos correspondentes. Os resultados mostram a 
preferência dos autores em apresentar a pesquisa – seja, expondo o tema central desta (100%) 
ou indicando os objetivos (70%), descrever a metodologia – procedimentos gerais (40%) ou 
acentuando os métodos utilizados (50%), explicitar os resultados evidenciando os fatos achados 
(60%) e apresentar as conclusões (30%) e apontar contribuições (50%). Podemos concluir que os 
resumos de iniciação científica da grande área de Ciências Biológicas, que compuseram o corpus 
do presente estudo, contemplam uma estrutura retórica linear, a qual segue o seguinte padrão: 
Apresentação da pesquisa, metodologia, resultados e conclusão. 

Palavras-chave: Genero Textual, Iniciacao Cientifica, Genero-resumo 



UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PIAUÍ – UESPI 

 

 

LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES 

LINGUÍSTICA 

A DIACRONIA HISTÓRICA DA LÍNGUA INGLESA 

José Ribamar Junio Oliveira da Conceição 

RESUMO É notório que as línguas sofrem modificações com o passar do tempo, uma das razões 
para esses fenômenos são as diversas influências sociais, culturais e políticas. Diante disso, este 
artigo visa responder a seguinte indagação: Quais foram as principais influências históricas 
sofridas pela Língua Inglesa ao longo de seu processo constitutivo linguístico? Para responder 
essa questão, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: Investigar as principais influências 
históricas sofridas pela Língua Inglesa ao longo de seu processo constitutivo linguístico. Para 
alcançar o objetivo geral, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: Relacionar o 
contexto histórico à modificação sofrida pela Língua Inglesa; Identificar as principais fases 
linguísticas percorridas pelo inglês; e Discutir as reformulações sofridas pela língua até os dias 
atuais. Para alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica fundamentada em 
estudiosos como Shütz (2013), Legoff (1990), Bruniera (2002), entre outros. É indubitável que o 
processo evolutivo sofrido pela língua foi primordial para a formação linguística do inglês até os 
dias atuais. 
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DISCURSOS SOBRE A LÍNGUA PORTUGUESA NA MATRIZ DE REFERÊNCIA DO 
SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA- SAEB 

Marcos Paulo de Sousa Araújo 

O Sistema de Avaliação da Educação Básica- SAEB, de responsabilidade do Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), é um sistema composto por três 
avaliações externas, que são aplicadas em larga escala e que têm como principal objetivo 
diagnosticar a Educação Básica do Brasil. Ou seja, ele avalia a educação nacional em suas 
diversas esferas (BRASIL, 2019). Esse sistema tem sua importância para o Estado, 
principalmente para os setores educacionais, uma vez que, por meio de seus dados, reflete níveis 
de aprendizagem demonstrados pelo conjunto de estudantes avaliados. De acordo com o portal 
do Ministério da Educação- MEC, o ano de 2019 contemplará a maior edição de todos os tempos 
do SAEB, desde 1990, e isso torna a discussão sobre o sistema ainda mais necessária em nosso 
meio. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo analisar, na matriz de referência dessa 
avaliação, os discursos que há, especificamente, sobre Língua Portuguesa, a fim de compreender 
que concepções e funções a ela são atribuídas. Utilizar-se-ão, teoricamente, fundamentações e 
contribuições como as de Auroux (1992/2014), Guimarães (2005), Orlandi (2013), Pêcheux 
(2010), Silva (2001, 2007), entre outros, em uma inter-relação da Análise de Discurso- AD com as 
Histórias das Ideias Linguísticas- HIL, áreas que tomam a língua como histórica e não-
transparente e o discurso como efeitos de sentidos entre locutores (PÊCHEUX, 2010). Como 
análises, observou-se que o sistema refere-se à Língua Portuguesa em um efeito de completude, 
e pretende um aspecto de língua global. Isso é notado devido aos vários descritores, que são 
baseados nas habilidades da área de linguagem da Base Nacional Comum Curricular- BNCC, 
que se pretendem de uma extensão e amplitude tais a ponto de não deixar lacunas no 
concernente aos processamentos essenciais para a fluência em LP. Ainda, pode-se observar 
esse efeito quando se explica na matriz de referência que mesmo não havendo produção de 
textos na avaliação, esse é contemplado nos aspectos de análise linguística e semiótica, que 
considera procedimentos e estratégias (meta)cognitivas de análise e reflexão sobre a língua 
materializada na leitura e na escrita de textos. 
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DO CELULAR AO CADERNO: UM ESTUDO SOBRE MOTIVAÇÕES FONOLÓGICAS 
NA ESCRITA DIGITAL E SEU REFLEXO NAS PRODUÇÕES TEXTUAIS 

Francisca Patrícia da Conceição, Ailma do Nascimento Siva 

O presente projeto tem por tema a escrita digital e suas motivações fonológicas e surge a partir 
do seguinte questionamento quais os principais mecanismos fonológicos empregados pelos 
alunos do 9ª do ensino fundamental de uma escola da rede pública municipal de Picos, para 
sustentar a escrita digital, de maneira que objetiva-se principalmente analisar as principais 
motivações fonológicas no uso da escrita digital, mais especificamente, no whatsapp e também 
identificar os contextos de transferências da escrita digital para as produções textuais formais, 
mapear as ocorrências de processos fonológicos na escrita digital e apontar regularidades 
linguísticas no uso, principalmente, da escrita digital embasada na teoria da sílaba. Assim, a 
presente pesquisa fará parte da área de concentração: Linguagens e letramentos, compondo a 
linha de pesquisa: Teorias da linguagem e ensino, tendo como características uma pesquisa será 
de natureza aplicada,de abordagem quali-quantitava, no tocante aos objetivos a pesquisa será de 
cunho exploratório, descritiva e explicativa. Quanto aos procedimentos, esta pesquisa é 
bibliográfica e de campo. A presente pesquisa será realizada com alunos do 9º ano do ensino 
fundamental de uma escola municipal da cidade de Picos-Piauí. Ao todo serão investigados 13 
alunos com idade entre 13 e 15 anos de maneira que a amostra será representada pela totalidade 
dos alunos, A coleta de dados para esta pesquisa se dará pela realização de atividade 
diagnóstica através de proposta de produção textual sugerida pelo livro didático, coleta de escrita 
digital num grupo da turma em whatsapp. Os dados serão apresentados em quadros e gráficos 
para análise e serão analisados a luz da Fonologia. 
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MANU CHAO E A DESCOLONIZAÇÃO NO ÁLBUM CLANDESTINO ESPERANDO A 
ULTIMA OLA 

Allan david Lopes da Silva 

O processo de colonização desencadeada no fim do século XV por grandes potências espalhou 
uma ideia de superioridade europeia que vem sendo disseminada até os dias atuais. Diante 
desse fenômeno, emergiu um processo denominado de descolonização a fim de mudar esse 
paradigma pós-colonialista. Nesse sentido, este artigo, resultado de uma pesquisa realizada na 
disciplina de Crítica Literária do curso de Licenciatura Plena em Letras-Inglês da Universidade 
Estadual do Piauí (UESPI), visa responder a seguinte questão norteadora: Quais as 
características da descolonização estão presentes nas músicas do álbum Clandestino de Manu 
Chao? A fim de responder essa pergunta, foi estabelecido o seguinte objetivo geral: Analisar as 
características da descolonização que estão presentes nas músicas do álbum Clandestino de 
Manu Chao. Para alcançar o objetivo geral foram estabelecidos os seguintes objetivos 
específicos: Conhecer a biografia de Manu Chao, autor da obra musical; explicitar os 
pressupostos teóricos da descolonização e do processo de colonização; identificar as 
características da descolonização presentes nas músicas do disco Clandestino de Mano Chao. A 
fim de alcançar esses objetivos, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, com abordagem 
qualitativa, fundamentada em autores como Bonnici (2009), Foucault (1996), entre outros. Além 
das reflexões iniciais e finais, o artigo contempla mais duas seções. Nas reflexões iniciais são 
apresentados o problema da pesquisa, a questão norteadora, os objetivos do estudo e o tipo de 
pesquisa realizada. A primeira seção traça a relação entre a trajetória de vida de Manu Chao e 
seu repertório musical. A segunda seção destaca os conceitos basilares do colonialismo, pós-
colonialismo e da descolonização. Na terceira seção são listadas e analisadas as características 
da descolonização identificadas nas canções do álbum Clandestino. As reflexões finais destacam 
as contribuições das composições de Manu Chao a fim de problematizar as discussões acerca da 
descolonização. 
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