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CORREÇÃO DE ACIDEZ DO SOLO E AUMENTO DA CTC EM SISTEMA
DIRETO E CONVENCIONAL DE MANEJO
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Resumo: A utilização da prática da calagem é imprescindível para obtenção de
altas produtividades em solos brasileiros. O objetivo do trabalho foi avaliar o uso
de corretivos e aumento da capacidade de troca catiônica em solo oxídico em
diferentes sistemas de manejo. O experimento foi conduzido em condições de
campo na Fazenda Lageado – UNESP, Campus de Botucatu / SP, com duas
áreas pareadas e independentes (sistema convencional e sistema direto de
cultivo), sendo os tratamentos: controle, calcário, silicato, calcário+ gesso,
silicato+gesso, com 4 repetições. A avaliação ocorreu aos 12 meses após a
aplicação dos tratamentos, sendo avaliada a propriedade química do solo, CTC,
conforme a metodologia de Raij et al. (2001). O uso de corretivos melhora a
proporção de cátions de caráter básico na CTC e consequentemente a fertilidade
do solo, independente do sistema de cultivo. A maior CTC ocorreu no sistema
direto. O uso de silicato associado ao gesso contribuiu significativamente ao
aumento da capacidade de troca catiônica aos 12 meses, nos dois sistemas,
podendo o silicato ser alternativa ao uso do calcário na melhoria da propriedade
química do solo.
Palavras-chave: Corretivos; Silicato; Sistema de Produção.
Introdução
A utilização da prática da calagem é imprescindível para obtenção de altas
produtividades em solos, especialmente de regiões tropicais, onde a
concentração de Al3+ é alta, baixos valores de pH e fósforo disponível.
As alterações nos atributos químicos do solo relacionados ao aumento da CTC
e V%, promovidas pela aplicação do silicato de cálcio, também já foram
registradas por Melo (2005) e Korndörfer et al. (2010). Por outro lado, Souza et
al. (2008) não recomendam a substituição da calagem pela silicatagem, pelo fato
de terem obtido piores resultados com o uso de silicato de Ca para os atributos
químicos do solo, principalmente para os teores de P, Ca, Al, H+Al, além de pH
e V%. Porém, levando-se em consideração as alterações químicas do solo, a
fonte silicatada pode sim ser aplicada como corretivo de solo, além da vantagem
de possuir Si, em sua composição, o que pode ainda tornar as plantas menos
suscetíveis a estresse hídrico, como sugerido por Gunes et al. (2008).
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O objetivo do trabalho foi avaliar o uso de corretivos e gesso no aumento da
capacidade de troca catiônica (CTC) sob diferentes preparos do solo.
Materiais e métodos
O experimento foi conduzido na fazenda experimental Lageado, localizada em
Botucatu-SP. Foram utilizadas duas áreas pareadas e independentes, uma em
sistema de semeadura direta (SD) e outra em sistema convencional (SC) de
cultivo, no período de novembro de 2012 a novembro de 2013. O solo utilizado
é classificado como Latossolo Vermelho distroférrico de textura média argilosa,
com as características químicas e granulométricas a seguir: pH 3,7; 11 mg dm3 de P, 3,0 mmolc dm-3 de Ca, 3,0 mmolc dm-3 de Mg, 0,7 mmolc dm-3 de K,
60 mmolc dm-3 de Al+H, saturação por bases de 10% e com 23 g kg-1 de matéria
orgânica, 470 g kg-1 de areia, 200 g kg-1 de silte e 330 g kg-1 de argila.
O delineamento experimental utilizado foi de blocos ao acaso com quatro
repetições e os seguintes tratamentos: controle, calcário, silicato,
gesso+calcário, gesso+silicato. As doses de corretivos foram calculadas para
elevar a saturação por bases a 70%, com base na análise de solo inicial de 00,2m e, para o gesso, considerou-se o teor de argila do solo multiplicado por seis
(Raij et al. 2008). Cada unidade experimental foi de 15,75 m2, com área útil de
9,45 m2. Houve cultivo da soja na safra 2012/2013, com sucessão de
milho+braquiária (Urochloa ruziziensis) no inverno.
Na aplicação dos tratamentos em outubro (2012) houve preparo do solo com
grade intermediária no sistema convencional para incorporação dos resíduos e
corretivos. Um ano após a aplicação dos tratamentos o mesmo procedimento de
preparo do solo -foi repetido antes da amostragem de solo. Durante o período
experimental foram conduzidas uma aplicação de adubo no solo com formulação
NPK, sendo de 350 kg ha-1 de 02-20-20 em novembro de 2012.
Após um ano da aplicação dos tratamentos, coletaram-se as amostras de solo
deformadas até 0,6 m de profundidade com auxílio do trado tipo “caneco”, com
três subamostras por parcela para compor cada amostra representativa de solo
para a determinação de CTC conforme a metodologia descrita por Raij et al.
(2001)
Os experimentos foram avaliados separadamente e os resultados foram
submetidos à análise de variância e as médias comparadas pelo teste t (DMS)
(P<0,05).
Resultados e discussão
A CTC do solo foi alterada pela aplicação dos corretivos em 0-0,2 m de
profundidade, enquanto, na camada de 0,2-0,6 m de profundidade, não houve
diferença entre tratamentos para os dois sistemas de cultivo (Figura 1). Todavia,
após um ano, o uso do silicato melhorou a CTC do solo em relação ao calcário,
ratificando os resultados de Prates et al. (2011), que verificaram de maneira geral
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aumentos para a CTC e a saturação por bases, com a incorporação de silicato
de cálcio ao solo, em razão das adições de cálcio contidas nesse resíduo.
Porém, no trabalho, não só incorporado, mas também com a aplicação
superficial, melhoria na CTC pode ser observada com o uso do silicato.
Aumentos da saturação por bases do solo e na CTC com a aplicação de silicato,
já foram igualmente reportados por Korndörfer et al. (2010) e Sarto et al. (2014).

Figura 1: Valores médios de capacidade de troca catiônica (mmolc dm-3) no solo nas
profundidades de 0-0,1, 0,1-0,2, 0,2-0,4, 0,4-0,6m, em função da aplicação dos
tratamentos após 12 meses, no sistema de manejo direto (SD) e convencional (SC) –
novembro, 2013 (** 1%, * 5% e ns – não significativo pelo teste t (LSD)).

Ressalta-se que o efeito do gesso no aumento da CTC se deve à sua eficiência
em relação à diminuição do teor de Al do solo ou mesmo aumentos no teor de
Ca, a qual é a resposta mais provável do experimento, porque o gesso age sobre
esse elemento. A mesma constatação quanto à aplicação de corretivos
associado ao uso do gesso para o teor de Ca no solo e CTC foi verificada por
Soratto e Crusciol (2008).
Conclusão
A maior CTC ocorreu no sistema direto. O uso de corretivos melhora a proporção
de cátions de caráter básico na CTC e consequentemente a fertilidade do solo,
independente do sistema de cultivo, podendo o silicato com ou sem gesso, ser
alternativa ao uso do calcário na melhoria da propriedade química do solo.
Referências
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O USO DE MAPAS CONCEITUAIS EM SALA DE AULA: UM RECURSO
AUXILIAR PARA UMA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA
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Resumo: Pesquisas sobre os processos de ensino e de aprendizagem em áreas
de conhecimento específicas são cada dia mais frequentes na área de Ensino.
O presente estudo teve por objetivo auxiliar os processos de ensino e de
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aprendizagem de conteúdos na formação inicial de professores. Os dados
analisados compreenderam mapas conceituais desenvolvidos pelos alunos que
participaram da pesquisa.
Palavras-chave:
Conhecimentos.

Aprendizagem

Significativa;

Aprendizagem

Cognitiva;

Introdução
Na aprendizagem significativa, o estudante, ao aprender um novo conhecimento,
pode diferenciá-lo progressivamente e reconciliá-lo aos conhecimentos prévios.
Para Moreira (2011, p. 42), “[...] a diferenciação progressiva e a reconciliação
integradora são dois processos simultâneos da dinâmica da estrutura cognitiva”.
Ao organizar suas ideias, o estudante as relaciona de forma a interagir com
alguns subsunçores e pode ter a percepção das semelhanças e das diferenças
entre o conhecimento prévio e a nova informação. Nessa fase, as interações são
realizadas, modificando sua estrutura cognitiva. De acordo com Moreira e Masini
(2001, p. 102)
A diferenciação progressiva e a reconciliação integrativa são,
portanto, processos que resultam e que ocorrem
simultaneamente com a aprendizagem significativa bem
caracterizando a dinamicidade da proposição ausubeliana.

A aprendizagem significativa visa uma aprendizagem organizada,
proporcionando uma aprendizagem gradual do conteúdo a ser aprendido por
parte do estudante (BERNADELLI, 2014).
O mapa conceitual foi inicialmente proposto na década de 1970 por Joseph
Novak e colaboradores, fundamentados na teoria da aprendizagem significativa
de Ausubel. Para os autores, o fator mais importante para a aprendizagem são
os conhecimentos prévios dos estudantes, pois “[...] um mapa conceitual é um
recurso esquemático para representar um conjunto de significados conceituais
incluídos numa estrutura de proposições” (NOVAK; GOWIN, 1984, p. 31).
Podemos fazer uso dos mapas conceituais nos mais variados ambientes e
momentos. No nosso caso, escolhemos trabalhar com os mapas conceituais
como recurso didático e instrumento avaliativo com o intuito de auxiliar na
promoção de uma aprendizagem significativa dos conteúdos.
Materiais e métodos
A organização e estruturação das aulas nos permitiu a utilização dos mapas
conceituais ao abordar determinados conteúdos das nossas disciplinas.
Utilizamos os mapas conceituais como recurso didático e também como
atividade avaliativa, na qual os alunos tinham que desenvolver um mapa
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conceitual na prova e explica-lo no verso da folha. Ressaltamos que os alunos
já haviam trabalhado e realizado mapas conceituais em outros momentos ao
longo de suas formações iniciais. A seguir, apresentamos parte do nosso
contexto de trabalho docente.
Resultados e Discussão
Podemos perceber que ao longo do nosso trabalho docente, ao utilizar o mapa
conceitual como recurso didático e instrumento avaliativo, os alunos
conseguiram se apropriar dos conhecimentos científicos por nós abordados em
sala, por meio da integração dos novos conhecimentos com os conhecimentos
preexistentes.
Tendo em vista a utilização dos mapas conceituais como instrumento avaliativo
em sala de aula, apresentamos a seguir um exemplo de mapa o qual trabalhos
um conteúdo botânico em sala de aula e posteriormente os alunos realizaram
uma avaliação somativa (ZABALA, 1992). As bolinhas azuis contidas nas caixas
evidenciam as diferenciações progressivas e as bolinhas laranja evidenciam as
reconciliações integrativas. Todo esse sistema de identificação e verificação nos
possibilita acompanhar a apropriação dos conteúdos pelos alunos.
Imagem 01 - Mapa conceitual elaborado por um aluno
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Este mapa é um exemplo de como trabalhamos em sala de aula, no qual
conseguimos acompanhar o desenvolvimento cognitivo do aluno. Este trabalho
vem ao encontro de outros trabalhos que desenvolvemos (ALVES, 2017,
ALVES, POLETTO e PASSOS, 2019).
Conclusões
Podemos observar ao longo do nosso trabalho acadêmico que os mapas
conceituais auxiliaram no processo de apropriação dos conteúdos trabalhados
em sala de aula. Assim, daremos continuidade em nossas pesquisas voltados
aos processos de ensino e de aprendizagem com a utilização de mapas
conceituais, para que possamos compreender melhor esta ferramenta didática.
Referências
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Resumo: Este trabalho propõe desenvolver um processo de escolha de software
com a utilização de requisitos e a técnica Analytic Hierarchy Process (AHP),
realiza um estudo alusivo à criação de um processo de análise dos dados
relacionados aos requisitos de um software por meio da utilização do AHP, uma
técnica para tomada de decisão em ambientes complexos e apresentar
exemplos do funcionamento do mesmo.
Palavras-chave: Processo Analítico Hierárquico; AHP; Software Empresarial.
Introdução
Segundo Li et al (2010), a maior dificuldade de desenvolvimento de um software
está em captar as necessidades do cliente por meio da definição dos requisitos
iniciais desejados. Quando não é feita uma análise coerente no estado inicial da
criação do projeto de software, ao longo de seu desenvolvimento serão iniciadas
as dificuldades e controvérsias com o que o cliente deseja e o proposto pelo
criador.
Por conta desta dificuldade na fase inicial do desenvolvimento do sistema surgiu
a necessidade da criação de uma técnica para o levantamento dos requisitos.
Quando a aceitação do projeto por meio do cliente ocorre estes requisitos devem
estar bem estruturados e definidos para que não seja desenvolvido um sistema
diferente do que foi solicitado e assim, no meio do projeto seja necessário alterar
todo o processo de criação por conta de uma análise de requisitos diferente da
real necessidade.
Kilsupet al (2005) afirma que um software com qualidade inadequada pode
conduzir defeitos inesperados, seja na fase de testes ou na fase de operação.
Este fato pode resultar em atraso na data da entrega e/ou aumento do custo de
manutenção do software. Sendo assim, foi desenvolvido um método para auxiliar
as pessoas a resolverem os problemas. O método desenvolvido pelos autores
foi baseado na Norma ISO/IEC 9126, a NBR 13596 é baseada na ISO/IEC 9126.
Nesta linha os autores basearam-se em três níveis: características,
subcaracterísticas e métricas. Cada característica é refinada em um conjunto de
subcaracterísticas e cada uma é avaliada por um conjunto de métricas. A norma
ISO/IEC 9126 propõe características e subcaracterísticas para determinar a
qualidade de produtos de software.
Já em Qinqinet al, os autores sugerem um sistema de avaliação da capacidade
de inovação tecnológica à adotar, o AHP e GRA, que são basicamente
algoritmos para avaliar a capacidade de inovação tecnológica de um
determinado problema, atribuindo decisões conforme as preferências e variáveis
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definidas pelo utilizador, dispondo de uma forma mais produtiva e estatística, um
modo de oferecer produtos e serviços mais competitivos.
O AHP decompõe o problema de decisão em uma hierarquia de subproblemas
mais facilmente compreendidos, cada qual pode ser analisado
independentemente. Ele roda por essas sub-rotinas de forma leviana ou
especializada, conforme o grau de importância atribuído.
Materiais e Métodos
O presente trabalho apresenta uma proposta de escolha de software. De acordo
com a pesquisa realizada em sites de renome e periódicos nacionais e
internacionais, sobre o assunto proposto, encontrou-se a técnica AHP que será
descrita na próxima seção.
Nesta seção será apresentado um exemplo encontrado na literatura
demonstrado por Nogueira (2014) e outro exemplo voltado ao desenvolvimento
do trabalho aqui preconizado. De acordo com as referências pesquisadas, neste
método é possível comparar alternativas para um dado problema duas a duas
usando uma escala de 1 a 9. Assim, quando comparamos duas alternativas, se
atribuir um valor de 1 à alternativa a em relação à alternativa b, significa que é
indiferente escolher uma ou outra. Mas se atribuir um valor de 5 à alternativa a
em relação à alternativa b, isto significa que prefiro 5 vezes escolher “a” a
escolher b. O mesmo que dizer que o valor de B em relação a A é de 1/5. Desta
forma a escala de relação fica definida como mostra a figura 1.

Figura 1: Escala de Relação. Os autores.

Resultados e Discussão
Analytical Hierarchy Process vai determinar as prioridades de cada alternativa
através do produto dos valores de cada linha e do cálculo da sua média
geométrica. Neste caso, como temos uma matriz de três linhas por três colunas,
a média geométrica será dada pela raiz cúbica do produto dos valores dessa
linha como apresentada na fig. 2.
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Figura 2: Raiz cúbica do produto. Os autores.

Para escolha do software de biblioteca foi identificado a importância de cada
critério na decisão. Com o intuito de descobrir as características de maior
importância de um software com relação ao outro, foi criada uma matriz,
comparando os critérios considerados mais importantes em uma biblioteca como
mostra o Quadro 1.
Critérios

Características

Custo Disp.

Flexi
bilid
ade

Custo de Manutenção
Disponibilidade dos
Recursos

1

1/7

½

7

1

9

Flexibilidade

2

1/7

1

Pi=³(
raiz)
X x
2.46
1,64 6
0.87
64
4
0.46
3,14 4
P=
3.65
4

pi=Pi/
P
0.65
0.23
0.12

Quadro 1: Critérios. Os autores.

Conclusão
Com a finalização do experimento e aplicação do AHP foi possível identificar que
o software de biblioteca virtual apresenta menor custo de manutenção visto que
a quantidade de pessoas envolvidas no processo de empréstimo é menor, e o
custo para manter um Data Center também é menor que o custo de uma
biblioteca física.
O software de biblioteca física apresenta maior flexibilidade e o software
integrado tem uma gama maior de recursos a oferecer sendo que é possível
emprestar um livro de outra instituição intercalada a primeira.
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O presente trabalho propôs a criação de um processo de análise dos dados
referentes aos requisitos de um software por meio da utilização do AHP (Analytic
Hierarchy Process). Demonstrou um exemplo encontrado na literatura e um
experimento realizado entre 3 softwares de biblioteca onde foram analisados 3
requisitos num contexto geral de viabilidade.
Como trabalho futuro pretende-se desenvolver um estudo de caso com 3
softwares para biblioteca e aplicar o processo aqui preconizado. A escolha do
software dar-se-á por meio da análise dos requisitos considerados mais
importantes na concepção dos stakeholders das instituições acadêmicas da
cidade de Cornélio Procópio e região.
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Resumo: A elevação do índice de violência contra a mulher é uma das
consequências da pandemia do COVID-19 e as medidas de isolamento social.
Os desgastes psicológicos, gerados pela convivência e também pela crise
financeira, as preocupações e o aumento do consumo de bebidas alcoólicas são
fatores que convergiram para esse agravamento. Nesse estudo apresentam-se
as faces da violência doméstica e familiar contra a mulher e os motivos que
ensejaram o referido aumento, bem como as formas de prevenção e proteção
em tempos de pandemia.
Palavras-chave: Violência Contra a Mulher; Violência Doméstica e Familiar;
Violência Durante a Pandemia do COVID-19.
Introdução
A violência é tão antiga quanto o homem. Desde tempos remotos há indícios que
a humanidade vem sendo ameaçada pela violência (PORTO, 2014). À medida
que a sociedade se desenvolve, aspectos variados da violência social se
modificam. Por exemplo, nos primórdios da civilização a violência estava
relacionada com a sobrevivência, haja vista às adversidades impostas pelo meio
ambiente. Na antiguidade clássica a violência se relacionava com classes
sociais, onde os privilégios de poucos sobrepuseram a maioria marginalizada.
Na era medieval a violência era utilizada como ferramenta de punir, educar e
intimidar. Na modernidade, a violência se relacionava com os interesses do
homem, delineados pelo sistema econômico e organizacional da sociedade. Na
era contemporânea, vê-se influencias ideológicas, políticas, econômicas entre
outros conflitos de naturezas diversas que repercutem e fazem milhares de
vítimas (SANTOS, 2014). Percebe-se que de tempos em tempos a manifestação
da violência corrompe a pisque humana com intensidade, constituindo grandes
problemas que precisam ser enfrentados, como no caso da violência doméstica
e familiar contra as mulheres.
As mulheres, nesse contexto da violência, conforme Lira (2015), são grandes
vítimas da natureza violenta humana. Desde a antiguidade, a elas foram
impostas condições de inferioridade, de submissão e até mesmo sendo tratadas
em algumas culturas, como no império romano, como “coisa”. Tais condições
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lhes foram impostas, em uma sociedade machista, como meios de subjugá-las,
sendo o homem possuidor da mulher, tendo direito sobre a sua vida, inclusive,
sem reprovação social, usando de violência.
Materiais e métodos
Assim, esse estudo apresenta as muitas faces da violência doméstica e familiar
contra a mulher e os motivos que levaram ao aumento da violência com o
isolamento social, apontando as possíveis medidas de prevenção e proteção.
A violência doméstica e familiar contra a mulher é um problema social que atinge
diversas categorias da sociedade, independentemente da idade, religião, etnia,
nível cultural, social e econômico. Como mencionado, esse fenômeno não é
recente, mas certamente é reflexo de culturas machistas, preconceituosas e
excludentes.
Esse tipo de violência, como destaca Day et al. (2003), é um problema complexo,
diferentemente da ideia de que o agressor é um estranho que se esconde num
beco escuro, tem feições conhecidas e familiares e as agressões geralmente
acontecem dentro dos lares. O agressor, conforme Luz (2015), conhece o intimo
da vítima e a manipula levando acreditar ser merecedora das agressões, ou
ainda que é ato isolado, que jamais ocorrerá novamente, porém, nunca sessa e
com o silêncio tende a aumentar. Para a vítima é difícil denunciar o agressor,
que não tão raro é o responsável pelo sustento familiar, que tem vínculo afetivo,
ou ainda que tenha filhos em comum. Logo, essa vitima continuará sendo
agredida.
A saber, as agressões sofridas pelas mulheres nesse contexto, de acordo com
Day et al. (2003), compreende toda ação ou omissão que prejudique o bemestar, a integridade física, psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno
desenvolvimento. Pode ser cometida dentro e fora de casa, por qualquer pessoa
que esteja em relação de poder com a pessoa agredida, como, integrantes da
família (pai, irmão, filho ou neto), pessoas que convivem no ambiente familiar
(empregados, agregados, visitantes esporádicos) e pessoas que estejam
exercendo a função de pai ou mãe, mesmo sem laços de sangue.
No que tange a violência contra a mulher, predomina o fundamento cultural de
desigualdade, gerando a relação de dominante e dominado. O início da violência
geralmente é silencioso, imperceptível ou ignorado, o que leva a fazer parte da
vida da agredida.
A violência contra a mulher, cita Essy (2017), se dá de forma cíclica, num
processo regular bem definido, reforçando a ideia que a violência física não é o
início, mas sim o fim. Esse ciclo é composto por fases, sendo: tensão relacional
(acumulo de tensões do cotidiano, brigas, injúrias e ameaça, criam na vítima
sensação de perigo eminente), violência aberta (as agressões podem variar na
frequência e intensidade), arrependimento (desculpas e promessas de mudança
pelo agressor) e lua de mel (o agressor envolve a vítima em carinho e atenção).

18

FACULDADE CRISTO REI
V SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2020
Resultados e Discussão
Ao passar de cada ciclo, o risco e a frequência aumentam, até levar ao desfecho
trágico (ARAÚJO E PICCINI, 2020). Nesses casos, do reconhecimento da
violência ao pedido de socorro, o clico de violência já está em estágio bem
avançando.
Muitas mulheres têm dificuldades em identificar se estão sendo vítimas de uma
relação abusiva, Essy (2017), destaca sinais que merecem atenção, pois esses
indicam possível relacionamento abusivo. Sinais que vão do apego rápido aos
ciúmes excessivos, passando por controle de tempo, isolamento familiar e social,
maus-tratos verbais, acusações e minimizações dos abusos. Outros pontos
também devem ser observados como, o temperamento do parceiro e o medo
que pode representar diante as reações, sentimentos, adversidades, opiniões e
brincadeiras, sempre é bom ter em mente que o relacionamento não pode trazer
humilhação, desconforto, ameaças e acusações injustas. O relacionamento não
pode ser uma prisão, dizer não sempre é uma opção e não ser forçada é uma
obrigação.
O comportamento social considerado normal, não pode ser absorvido pela
fragilidade cega do relacionamento. Observar o comportamento é essencial para
não estar em um relacionamento abusivo que pode levar a violência.
As medidas de distanciamento social trouxeram restrições necessárias para
prevenir ou diminuir a taxa de transmissão a COVID-19. Apesar dessas
necessidades, os impactos, foram diversos, principalmente, a grupos vulneráveis
que vivem em situação de violência familiar, assim relata estudo da FIOCRUZ
(2020).
Conclusão
O problema da violência contra a mulher é uma pandemia global que não cessa.
Mais do que isso, essa violência não é um fenômeno que ocorre em intervalos
de tempo, mas que pode aumentar em casos extremos, como a crise que o
COVID-19 trouxe. O confinamento social decorrente do vírus, evidentemente,
não criou o fenômeno, mas trouxe um novo aspecto, expondo as intensificações
da violência contra a mulher.
Como apresentado, a violência sofrida pelas mulheres tem muitas faces e muitas
são as teorias que justificam o aumento da violência, contudo o que se tem é a
revelação de uma abusividade outrora silenciosa. As mulheres confinadas com
parceiros violentos, que exercem sobre elas abusos, saboreiam a sensação de
maior impunidade provocada pelo isolamento.
Portanto, não há motivos que justifiquem o aumento e sim um grave problema
crônico, de caráter histórico e estrutural que ameaça todo uma sociedade. Logo,
o enfrentamento do problema é uma demanda urgente, de modo a extirpar esse
mal, trazendo condições mais dignas e justas a mulheres. Obviamente, que a
mulher, cada vez mais, tem seus valores reconhecidos, mas essa não é a
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realidade de muitas. Assim é dever do Estado e da sociedade coibir, punir e
erradicar todas as formas de violência contra a mulher, bem como educar e
conscientizar a humanidade, plantando uma nova cultura para as gerações
futuras.
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Resumo: a pesquisa apresentada traz um relato de experiência a partir da
participação da equipe de estudantes e professores da FACCREI (Faculdade
Cristo Rei) no Projeto Rondon, Operação Yaguaru, na cidade de Céu Azul, no
oeste do Paraná, em janeiro de 2020. Objetiva-se apresentar as atividades
realizadas no decorrer do projeto, bem como compartilhar e discutir
conhecimentos repassados e recebidos, levando em conta que nessa ação
foram realizadas atividades nas áreas da saúde, educação, direitos humanos e
justiça, cultura e meio ambiente. Uma das principais metas da Operação é
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promover a cidadania, por meio da formação de novos multiplicadores. Levando
em conta o instrumento metodológico pesquisa-ação, foram desenvolvidas
atividades de conscientização da comunidade, dinâmicas em grupos,
apresentações multimídia, palestras, dança e músicas. Todas as atividades
foram cumpridas com a participação e aprovação da comunidade. Dessa
maneira, o projeto cumpriu com seu papel social, possibilitando a formação de
multiplicadores, o desenvolvimento dos rondonistas e especialmente da
comunidade nas mais diferentes idades.
Palavras-chave: Desenvolvimento da comunidade;
Comunidade; Operação Yaguaru; Projeto Rondon.

relação

Instituição-

Introdução
O Projeto Rondon, sob coordenação do Ministério da Defesa, é conduzido em
estreita parceria com o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento
Social e Agrário, o Ministério da Saúde, o Ministério do Meio Ambiente, o
Ministério da Integração Nacional, o Ministério do Esporte e a Secretaria de
Governo da Presidência da República, Governo Estadual e prefeituras
municipais, segundo o site do projeto o objetivo do projeto é “desenvolver ações
que tragam benefícios permanentes para as comunidades, principalmente as
relacionadas com, a melhoria do bem estar social e a capacitação da gestão
pública. Busca, ainda, consolidar no universitário brasileiro o sentido de
responsabilidade social, coletiva, em prol da cidadania, do desenvolvimento e da
defesa dos interesses nacionais, contribuindo na sua formação acadêmica e
proporcionando-lhe o conhecimento da realidade brasileira”
A Operação Yaguaru na qual participei aconteceu no ano de 2020 do dia 16 de
janeiro até o dia 02 de fevereiro, a mesma ocorreu no Oeste do Paraná, os dois
primeiros dias ficamos concentrados no 33° BIMEC ( Batalhão de Infantaria
Mecanizada) esses dias no batalhão tivemos explicações de como o exército
brasileiro atuava, como eles trabalhavam no dia-a-dia, conhecemos os
armamentos utilizados por eles, os alimentos que eles usavam em operações e
também pudemos conhecer os blindados denominados Guarani e além de ver
tivemos o privilégio de andar com os blindados (experiência inexplicável) como
homenagem a nós rondonistas foi realizada uma formatura militar com direito a
todas as cerimônias. No terceiro dia os rondonistas seguiram para as cidades
que iriam atuar. Nossa cidade foi Céu Azul e a nossa equipe foi formada por
estudantes da FACCREI (Faculdade Cristo Rei) e da UEPG (Universidade
Estadual de Ponta Grossa), nós fizemos parte do conjunto A, no qual o mesmo
deveria ser composto por atividades nas determinadas áreas:
•
Educação
•
Cultura
•
Saúde
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•
•

Direitos Humanos
Meio Ambiente

Dessa maneira, este resumo expandido tem como intuito relatar a experiência
de elaboração e desenvolvimento de uma das oficinas realizadas durante a
operação. Algo que me marcou foi uma oficina de educação financeira, a mesma
teve um pouco menos de tempo para ser realizada e então tive que improvisar e
lembrei de uma dinâmica que era a “carta para o eu do futuro” fiz isso na oficina
e a faixa etária era para crianças de até 11 anos de idade e o objetivo dessa
oficina era entender as perspectivas de vida e visão de futuro que as crianças
tinham, porém por ser um improviso o resultado foi surpreendente e além disso
na oficina para os professores uma mãe de uma criança que participou das
oficina onde teve a atividade da carta para o eu do futuro relatou que o seu filho
havia comentado sobre essa atividade e para mim foi algo muito legal, pois uma
atividade marcar uma criança é bem raro e confessor que esse momento foi bem
marcante durante o Rondon.
Materiais e métodos
As metodologias utilizadas durante as oficinas foram as falas verbais, rodas de
conversas, debates, visitas em domicílios.
Os temas foram escolhidos com base nas necessidades levantadas pelos
representantes do município e as metodologias utilizadas que foram citadas
anteriormente tiverem que ter sua linguagem acessível e adaptada ao público
específico para que o entendimento fosse facilitado.
Resultados e Discussão
Os resultados obtidos através dessas ações foram: Conscientização das
crianças sobre a importância higiene pessoal e saúde e da importância de
guardar e utilizar bem o dinheiro; a formação de multiplicadores nas oficinas de
fazer bolo de pote; a importância da saúde mental para o professor; os cuidados
que devem ser tomados na Internet, tais como, exposição nas redes sociais,
cuidados com os acessos na Internet e o cuidado com as fakes news (notícia
falsas); a grande importância dos cuidados com os focos do mosquito Aedes
aegypti; justiça para todos tirou dúvidas quantos a alguns direitos da população
e também contou com oficinas de dança para a melhoria a melhoria da saúde
através da dança.
Os resultados atingidos pelas minhas oficinas foram bem importantes, pois a
crianças que participaram das oficinas de educação financeira depois das
oficinas sobre o tema conseguiram entender de onde vem o dinheiro, qual a
importância de saber usá-lo da maneira correta. Outro resultado obtido foi na
oficina de fake news (notícias falsas) através dessas oficinas os adolescentes
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aprenderam sobre a importância de não espalhar as notícias sem saber se é
verdade ou não e também foi ensinado para elas que as informações falsas
sobre uma pessoa pode causar diversos problemas na vida pessoal e
profissional dessa pessoa e esses danos causados podem ser irreversíveis, pois
uma vez que as informações são lançadas na Internet é quase que impossível
delas serem totalmente deletadas devido a rapidez que as informações são
repassadas na Internet.
Conclusões
Podemos concluir que a extensão universitária é de extrema importância, pois a
relação entre universidade e comunidade traz muitos ganhos tanto para os
universitários quanto para a comunidade que receber os projetos de extensão e
os ganhos são muitos desde ganhos pessoas até ganhos profissionais e também
é importante destacar que a extensão universitária consegue trazer uma nova
visão e mundo, pois a mesma nos proporciona conhecer novas realidades, novas
culturas, novas pessoas e novas histórias que de certa forma marcam nossas
vidas.
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CICLAGEM E DISPONIBILIZAÇÃO DE FÓSFORO DA BIOMASSA DE
PLANTAS DE UROCHLOA RUZIZIENSIS
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Resumo: O uso de Urochloa ruziziensis tem sido alternativa importante de uso
no sistema de produção, tanto como alternativa como cobertura, como para
ciclagem de nutrientes do solo e disponibilização para a cultura subsequente. O
objetivo do trabalho foi avaliar a ciclagem e disponibilidade de fósforo a partir de
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plantas de Urochloa ruziziensis fertilizadas com fontes de fósforo. O
delineamento experimental foi de blocos ao acaso, sendo constituído por 3
tratamentos (adubação com fosfato natural, fosfato solúvel ambos na dose de 80
kg ha-1 de P2O5 e controle), aplicados a lanço na forma de Fosfato Natural de
Arad (FNA) e Super Fosfato Triplo (SFT) e quatro repetições. Houve cinco
coletas de palha de braquiária, uma antes e quatro após a dessecação química,
posteriormente aos 15, 30, 60 e 90 dias com a finalidade de observar o retorno
do fósforo para o solo. Durante as avaliações foi possível observar maior massa
seca e menor teor de P nas plantas de Urochloa fertilizadas com fosfato natural
de arad e posterior retorno do mesmo ao solo. Aos 90 dias após a dessecação,
em média 85% do fósforo tinha sido liberado da palhada.
Palavras-chave: braquiária, fosfatagem, fosfato natural.
Introdução
A adubação é um dos fatores que mais afeta a produtividade agrícola, assim
como os custos de produção, com reflexos na rentabilidade da agricultura. Nesse
contexto, a deficiência de fósforo (P) é importante, pois menos de 0,1% do total
de P do solo se encontra em solução (FARDEAU, 1996), o que o torna o nutriente
mais limitante da produtividade em solos tropicais (NOVAIS; SMYTH, 1999). Isso
ocorre em função do material de origem, do manejo e da forte interação do
nutriente com o solo (RAIJ, 1991). Considerando ainda que as reservas mundiais
de P são finitas, a utilização do nutriente deve obedecer a uma filosofia de
maximização da sua eficiência.
O uso de Urochloa ruziziensis tem sido alternativa importante de uso no sistema
de produção, tanto como alternativa como cobertura, como para ciclagem de
nutrientes do solo e disponibilização para a cultura subsequente. O objetivo do
trabalho foi avaliar a ciclagem e disponibilidade de fósforo a partir de plantas de
Urochloa ruziziensis fertilizadas com fontes de fósforo.

Material e Métodos
O experimento foi conduzido em delineamento experimental em blocos
casualizados na Fazenda Experimental Lageado na Faculdade de Ciências
Agronômicas, UNESP-Botucatu-SP sendo constituído por 3 tratamentos
(adubação com fosfato natural, fosfato solúvel ambos na dose de 80 kg ha-1 de
P2O5 e controle), aplicados a lanço na forma de Fosfato Natural de Arad (FNA)
e Super Fosfato Triplo (SFT) em abril de 2010, e quatro repetições. Contendo
32%P2O5 e 37% de Ca na forma de pó, e 41% de P2O5 e 13% de Ca granulado,
respectivamente, para FNA e SFT. A área onde o experimento foi conduzido é
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cultivada em semeadura direta com rotação de culturas há sete anos, sendo
cultivada soja no verão.
No mesmo dia da aplicação da adubação fosfatada, ocorreu a semeadura da
Urochloa ruziziensis (sem adição de outros fertilizantes), em abril de 2010.
Foram semeados 30 kg ha-1 de sementes com valor cultural de 60%, com o
auxílio de uma semeadora-adubadora de fluxo contínuo, desenvolvida para
semeadura direta, sendo esta de arrasto com 16 linhas espaçadas a 0,17 m,
equipadas com disco de corte de 16” de diâmetro, com discos duplos sulcadores
de 13” para adubo e sementes.
A dessecação da U. ruziziensis foi realizada em novembro de 2010 com
pulverizador de barra equipado com 24 bicos AXI11002, com pressão de
trabalho de 50 PSI e a vazão de 220 L ha-1 com o herbicida Roundup WG 750
na dose de 2 kg ha-1. Após a dessecação, houve semeadura da soja em cima
da palhada.
A unidade experimental constou de 40 metros quadrado (8x5 m). Foram
coletadas amostras de plantas em todas as parcelas experimentais com o auxílio
de um quadrado de 0,5m x 0,5m em quatro repetições por parcela para
determinação de massa de matéria seca e cálculo de valor estimado de P (kg
ha-1). Houve cinco coletas de palha de braquiária, uma antes e quatro após a
dessecação química, posteriormente aos 15, 30, 60 e 90 dias (estádio R6 da
soja), com a finalidade de observar o retorno do fósforo para o solo. Essas palhas
foram secadas, pesadas, moídas e analisadas quanto ao teor de P, conforme
Malavolta et al.(1997). A partir dos extratos obtidos por digestão nítrico perclórica, determinaram-se os teores de P por colorimetria.
Os resultados obtidos foram submetidos à análise de variância e as médias
comparadas pelo teste t (DMS) a 5% de probabilidade de erro.
Resultados e discussão
A quantidade de fósforo na palhada de braquiária apresentou diferença entre os
fertilizantes fosfatados e a não aplicação de P, em todas as coletas de palha ao
longo de 90 dias após a dessecação química das plantas (novembro, 2010 –
fevereiro, 2011).
A maior massa de matéria seca foi obtida com FNA (Tabela 1). A explicação para
esta maior massa de matéria seca pode estar ligada com a capacidade da planta
em extrair o P do solo, devido ao sistema radicular abundante e produção de
exsudatos capazes de acidificar a rizosfera, favorecendo posteriormente a
solubilização dos fosfatos naturais menos reativos, insolúveis em água, que
necessitam de acidez para que alguma dissolução se inicie (SOUSA et al., 2002).
Tabela 1: Valores médios de massa de matéria seca e teor de fósforo na
braquiária (Brachiaria ruziziensis) antes da dessecação. Novembro de 2010.
Tratamentos
Matéria Seca
Teor de Fósforo
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kg de P2O5 ha-1
0
80 Fosfato Natural de
Arad
80 Superfosfato Triplo
Média
DMS *
CV (%)

T. ha-1
3,94

g kg-1
1,35

6,3
4,51
4,92
1,23 *
30,02

1,62
1,95
1,64
0,22 *
16,21

*Diferença mínima significativa a 1% de probabilidade de erro pelo teste t (LSD), ns- não
significativo pelo teste F.

Houve menor quantidade de P na ausência de aplicação de P em todas as
coletas, com redução de diferença ao decorrer das amostragens (Figura 1a). A
ciclagem de fósforo foi maior com o uso de FNA, da primeira à quinta coleta,
proporcionando um retorno ao solo de aproximadamente 9 kg ha-1 de P (Figura
1b).
Valor correspondente para o retorno de P no solo na presença de gramínea foi
encontrado por Borkert et al. (2003), após a quantificação dos nutrientes
reciclados por cinco espécies vegetais (aveia preta, mucuna preta, guandu,
tremoço e ervilhaca), constatando uma ciclagem de P entre 8 a 12 kg ha-1.
Os maiores teores de P obtidos para o SFT, no presente trabalho, podem estar
relacionados à menor massa de matéria seca, quando comparados ao FNA
(Tabela 1), e não à maior absorção do fosfato pela gramínea, pois menor
quantidade de P na planta, na primeira coleta, pode ser observada na utilização
de SFT, na Figura 1a. Isso possivelmente está em discordância com Silva et al.
(2011), que, ao avaliarem a biomassa e a absorção de P por espécies vegetais
de cobertura submetidas a fertilizantes fosfatados, puderam observar maiores
teores na utilização do SFT comparado ao FNA, acúmulo e índice de eficiência
de uso de P nas plantas de cobertura.

a

b

Figura 1: (a) Valores médios de quantidade de fósforo na palha de braquiária (Braquiária
ruziziensis), (b) Valores médios de retorno de fósforo ao solo através da palha de braquiária
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(Brachiaria ruziziensis), em função das diferentes coletas, referentes a 15, 30, 60 e 90 dias após
a dessecação.

Conclusão
O uso de fosfato natural de arado em plantas de Urochloa aumentou a massa
seca e ciclagem de fósforo no solo.
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FERTILIZAÇÃO CONTENDO SILÍCIO NO MANEJO DE PRODUÇÃO DA
SOJA
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Resumo: Os estudos utilizando silício (Si) na agricultura ainda são escassos,
principalmente via foliar. O objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação
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de silicato de cálcio e magnésio via solo e/ou de silicato de potássio via foliar em
diferentes fases fenológicas na produtividade da cultura da soja. O experimento
foi conduzido em condições de campo no município de Assis - SP, em
delineamento experimental em blocos casualizados, com seis tratamentos e
quatro repetições, sendo os tratamentos: 1- controle (sem silício), 2 - Silicato de
cálcio e magnésio + Silicato de potássio (solo + V4 foliar), 3- Silicato de cálcio e
magnésio (solo), 4- Silicato de cálcio e magnésio + Silicato de potássio (solo +
R1) , 5- Silicato de potássio (via foliar estádio V4) e 6- Silicato de potássio (via
foliar, estádio R1). Houve apenas uma avaliação na maturidade fisiológica das
plantas, onde se avaliou a produção de grãos, considerando a umidade a 13%.
A aplicação de Si é benéfica a cultura da soja, proporcionando um aumento de
até 22% na produtividade da cultura. A aplicação de Si aumenta a produtividade
da cultura da soja, principalmente quando utilizado na forma de Silicato de
potássio, via foliar, aplicado na fase reprodutiva, estádio R1.
Palavras-chave: Foliar; Soja; Silício, silicato
Introdução
O silício (Si) é considerado um elemento benéfico para as plantas, até então,
pouco conhecido e utilizado pela agricultura brasileira, porém, vários estudos
têm mostrado os efeitos benéficos da sua aplicação em espécies de plantas
dicotiledôneas, consideradas como não acumuladoras de Si, como tomate,
pepino, café, girassol, feijão caupi, batata, tremoço, amendoim, feijão e soja tem
respondido positivamente a adubação com Si (LIANG et al., 2005; REIS et al.,
2008; MALI; AERY, 2009; CRUSCIOL et al., 2009; ABDALLA, 2011; CRUSCIOL
et al., 2009; CRUSCIOL et al., 2013).
As respostas positivas de adubação com Si estão relacionadas a diferenças
varietais significativas em relação à absorção de Si pela planta de soja
(JULIATTI, 1996), ao aumento da resistência a doenças (LIMA, 1998), o Si ainda
proporciona plantas com uma arquitetura mais ereta (PULZ et al., 2008) além do
aumento do número de vagens por planta, que tem por consequência o aumento
de produtividade de grãos (CRUSCIOL et al., 2013).
A maior parte dos casos quando se é aplicado Si em uma cultura, o mesmo é
fornecido via solo, principalmente por meio do uso de escórias de siderurgia na
forma de silicatos de cálcio e magnésio, sendo estas fontes de baixíssima
solubilidade em água (SOUSA et al., 2010) e ainda conforme sua origem pode
conter metais pesados, resultando em contaminação ao solo. Entretanto, o uso
de silicato de potássio via foliar pode ser uma alternativa promissora, além da
presença de potássio que também pode auxiliar no aumento de produção.
Diante deste exposto, o objetivo deste trabalho foi avaliar o efeito da aplicação
de silicato de cálcio e magnésio via solo e/ ou de silicato de potássio via foliar
em fases fenológicas na produtividade da cultura da soja
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Material e métodos
O experimento foi conduzido em área comercial de cultivo de soja, no município
de Assis–SP, no período de outubro de 2018 a março de 2019. Para a realização
do experimento foi realizada a coleta de solo de 0-20cm da área experimental e
realizada a análise química para a sua caracterização. O resultado obtido na
análise foi: pH=4,3; M.O= 14 g dm-3; P= 5 mg dm-3; K= 1,0 mmolc dm-3; Ca= 32
mmolc dm-3; Mg= 10 mmolc dm-3; H+Al= 34 mmolc dm-3; S.B= 43 mmolc dm-3;
V (%)= 56; Al= 3 mmolc dm-3. Para a adubação de plantio utilizou-se o formulado
02-20-18 SUPERGRAN SOJA PLUS e sua dose foi de acordo com a análise de
solo e teve como parâmetro, o boletim de recomendação para o estado de São
Paulo (Boletim 100). A semeadura foi realizada com a cultivar SYN 15630 IPRO,
sendo tratada com os produtos Cruiser®, Vitavax® e Spectro®.
O delineamento experimental utilizado foi em blocos casualizados, com 6
tratamentos e 4 repetições. A unidade experimental foi composta de 8 linhas de
semeadura, com espaçamento de 0,45m entre linhas, por 6m de comprimento,
totalizando 21,6 m2 por parcela. Os tratamentos utilizados estão descritos na
Tabela 1.
Tabela 1 – Descrição dos tratamentos utilizados.
Tratamentos
Controle
Tratamento 1
Tratamento 2
Tratamento 3
Tratamento 4

Produto

Dose

Silicato de cálcio e
magnésio + Silicato de
potássio
Silicato de cálcio e
magnésio
Silicato de cálcio
magnésio + Silicato de
potássio
Silicato de potássio

Fase
Fenológica

413,23 kg ha-1
0,500 l ha-1
413,23 kg ha-1
413,23 kg ha-1
0,500 l ha-1
0,500 l ha-1

Solo + V4
Solo
Solo + R1
V4

Tratamento 5
Silicato de potássio
0,500 l ha-1
R1
Silicato de cálcio e magnésio: 10,54% SiO2 + 38,44% CaO + 9,08% MgO; Silicato de
potássio: 12% SiO2 + 15%K2O; Solo: antes do plantio; V4: 4° folha trifoliolada
completamente desenvolvida ou 4°nó e R1: Início do florescimento, primeira flor aberta
em qualquer nó da haste principal.

Após a cultura atingir a maturidade fisiológica, foi realizada a colheita manual da
soja do experimento e os resultados obtidos foram submetidos a análise de
variância e teste t (LSD) a 5% da probabilidade para distinção das médias,

30

FACULDADE CRISTO REI
V SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2020
utilizando o programa estatístico SISVAR 5.6. Lembrando que para a
produtividade de grãos foi considerado a umidade em 13%.
Resultados e Discussão
Conforme a Figura 1 (a e b), a aplicação de Si tanto via solo como via foliar foi
benéfica, sendo suficiente significativamente para proporcionar nutrição as
plantas de soja, resultando em aumento de produtividade, tanto aplicação via
solo e/ou via foliar. Exceto o tratamento com aplicação foliar de silicato de
potássio no estádio V4 que não diferiu estatisticamente da testemunha.

Figura 1 – Produtividade da cultura da soja (a) e sacas de soja por hectare (b) em função
do uso de fontes contendo silício e modo de aplicação. Letras diferentes diferem
estatisticamente pelo test t (LSD) a 5%.

A praticidade no uso de foliar deve ser levado em consideração, pois o
tratamento com a aplicação de Si em R1 via foliar comparado com a testemunha,
houve aumento de 13 sacos, ou seja, de aproximadamente 22%, não diferindo
estatisticamente do uso de silício aplicado apenas via solo, com uma produção
de 100 kg ha-1 a menos (Figura 1b). Crusciol et al. (2013), utilizando a aplicação
foliar de ácido silícico, observaram aumento de até 14% com o uso de fertilizante
via foliar na produtividade da soja, quando aplicado de forma parcelada nos
estádios V4, R1, R2 e R3. O maior aumento observado no presente trabalho
pode em partes ser atribuído a fonte de fertilizante foliar utilizada, visto que
contém potássio.
O potássio aplicado na fase reprodutiva melhora a translocação de assimilados,
favorecendo o enchimento de grãos. Ainda que, trabalhos com uso de potássio,
assim como silício, via foliar na soja, são escassos.
Conclusões
O uso de Si aumenta a produtividade da cultura da soja, principalmente quando
utilizado na forma de Silicato de potássio, via foliar, aplicado na fase reprodutiva,
estádio R1.
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Resumo: Várias peculiaridades fazem do eucalipto uma das árvores mais
indicadas para a produção comercial. Uma das principais vantagens observada
é o fato da espécie se acomodar naturalmente a diferentes ambientes, climas e
solos, dispensando grandes cuidados com sustentação e emprego de materiais
orgânicos para intensificar o seu desenvolvimento. O objetivo deste trabalho é
avaliar a qualidade de mudas de Eucalyptus Urograndis propagadas por
sementes produzidas em três tipos diferentes de áreas de produção
classificados de acordo com o grau de seu melhoramento genético. Os
tratamentos foram realizados através de três meios de propagação genética
sendo, área de produção de sementes; pomar de sementes por mudas e pomar
de sementes clonais, com oito repetições e dez semeaduras por repetição. Após
79 dias da emergência das plantas foram feitas as avaliações como diâmetro do
colo (mm) e comprimento da planta (cm). O pomar de sementes por mudas
(PSM) foi o que proporcionou os melhores resultados entre as variáveis
avaliadas, principalmente comprimento de plantas.
Palavras-chave: Eucalipto; Mudas; Setor Florestal.
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Introdução
O Gênero Eucalyptus tem como centro de origem principal a Austrália, porém
ocorre também na Indonésia e em Ilhas adjacentes. Possui aproximadamente
700 espécies dentro desse Gênero (SANTAROSA, 2014). O eucalipto é sem
dúvida a essência florestal mais preferida pelas empresas do setor, justifica por
suas características de rápido crescimento, versatilidade edafoclimática e
diversidade de uso (GOLLE et al., 2009).
Existem inúmeras espécies de eucalipto no mundo, no Brasil são cultivadas
aproximadamente vinte espécies, sendo as mais comuns as espécies:
Eucalyptus Grandis, E. Saglina, E. Urophylla, E. Camaldalensis, E. Pilularis E.
Robusta, E. Tereticornis e Corymbia Eitriodora, além de alguns hídricos, sendo
o mais plantado o E. Urograndis (E. urophylla x E. Grandis) (Bacha & Barros
2004), sendo o E. Urograndis é bastante preferido pelas indústrias de papel e
celulose, apresenta características apropriadas desse setor, além de possuir
rápido desenvolvimento e facilidade de ser propagado via assexuada para a
produção das mudas (ALMEIDA, 2005).
A qualidade das sementes e garantia de sua pureza genética é fundamental para
se produzir mudas com bom desenvolvimento conformação e sanidade (GOLLE,
et al., 2009). Existem diversos tipos de áreas de produção de sementes de
eucalipto que são classificados de acordo com o grau de sua pureza genética.
Entre as diversas áreas de produção de sementes de eucalipto estão: área de
produção de sementes (APS); pomar de sementes por mudas (PSM); pomar
clonal de sementes (PCS) (HOPPE et al., 2004).
De acordo com Almeida (2005) entre os três tipos de áreas de coleta de
sementes acima mencionadas a de menor pureza genética é a área de produção
de sementes (APS), enquanto que a de maior pureza genética é o pomar clonal
de semente (PCS).Sendo assim, o presente trabalho teve como objetivo
comparar a qualidade de mudas do Eucalyptus Urograndis produzidas via
sexuada, cujas sementes foram originárias de três tipos diferentes de áreas de
produção classificadas de acordo com o seu grau de melhoramento genético.
O objetivo deste trabalho é avaliar a qualidade de mudas de Eucalyptus
Urograndis propagadas por sementes produzidas em três tipos diferentes de
áreas de produção classificados de acordo com o grau de seu melhoramento
genético.
Material e métodos
O experimento foi conduzido no viveiro de mudas nativas e exóticas, de julho a
setembro de 2018, no município de Rancharia-SP.
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Foram utilizadas sementes do híbrido Eucalyptus urophylla x Eucalyptus grandis
com sementes oriundas do Instituto de Pesquisa e Estudos Florestais (IPEF) e
tubetes com volume de cinquenta e cinco centímetros cúbicos (três centímetros
de diâmetro X dez centímetros de altura) com substrato comercial (composto por
casca de pinos e vermiculita na proporção um para um) enriquecido com
fertilizante mineral de liberação controlada.
O experimento foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com
três tratamentos, sendo: três níveis de melhoramento genético, Área de
produção de sementes (APS); Pomar de sementes por mudas (PSM) e Pomar
de sementes clonais (PSC), com oito repetições, sendo dez semeaduras por
repetição, totalizando 240 tubetes.
A semeadura ocorreu no dia 13 de julho de 2018 e logo após a semeadura, as
bandejas foram dispostas em bancadas ao ar livre, coberta por tela de
sombreamento de 50% e irrigação igual em todos os tratamentos com micro
aspersão.
No dia 23 de Julho de 2018 ocorreu a emergência plena das plântulas. No
vigésimo quinto dia, após a emergência, foi realizado os desbastes das mudas,
deixando apenas uma planta por tubete e depois as mudas foram para a área de
rustificação (pleno sol) onde permaneceram até as avaliações.
Totalizando 79 dias de emergência das plantas, no dia 30 de setembro foram
realizadas as avaliações com as mensurações do: diâmetro do colo (mm) com
um paquímetro digital e comprimento das plantas (cm) com uma régua graduada.
Os resultados foram submetidos à análise de variância e ao teste de Tukey a 5%
de probabilidade para distinção das médias.
Resultados e Discussão
Entre as variáveis analisadas, o diâmetro do colo não apresentou resposta
significativa, porém observa-se nos resultados um maior diâmetro no tratamento
PSM (Figura 1a). Conforme Lopes, (2005), mudas com maior diâmetro de coleto
está relacionado à maior quantidade de raízes primárias laterais. Por outro lado,
de acordo com Gomes et al (2002), há carência específica desta definição
quanto a estabilidade de mudas a campo.
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Figura 1- Valores médios de Diâmetro do colo em mm (a) e Comprimento de planta em
cm (b) para mudas de Eucalipto aos 79 dias em função dos tratamentos. Rancharia –
SP. Setembro de 2018. APS: Área de produção de sementes, PSM: Pomar de sementes
por mudas e PCS: Pomar clonal de sementes. *Médias seguidas de letras iguais, não
diferem entre si pelo teste Tukey a 5% de probabilidade.

O comprimento de plantas apresentou resposta significativa, sendo a melhor
resposta para o PSM (Figura 1b), diferindo apenas do pomar clonal de semente,
que apresentou o menor resultado. Deve ser ressaltado que as mudas foram
produzidas em uma mesma condição, não havendo competição por água e
nutrientes, sendo possível verificar a menor tendência de desenvolvimento das
mudas, onde a competição por espaço, água e nutrientes estimula o maior
desenvolvimento para a sobrevivência das mudas. Segundo Leles et al. (2001),
trabalhando com diferentes espécies de mudas de eucalipto, observaram que as
maiores médias de altura em viveiro corresponderam a maior taxa de
crescimento inicial a campo.
Entre os três tipos de áreas para coleta de sementes estudada no trabalho, a
que apresenta menor pureza genética é a área de produção de sementes,
enquanto a que apresenta maior pureza genética é o pomar clonal de semente
(Almeida, 2005). Os resultados obtidos nos mostram que a pureza genética do
material de origem para a produção de mudas, não resultou nas melhores mudas
segundo as avaliações feitas.
Conclusões
O Pomar de sementes por mudas (PSM) foi o que proporcionou os melhores
resultados entre as variáveis avaliadas, principalmente para o comprimento de
plantas.
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Resumo: Esta pesquisa, iniciada há poucos meses, neste primeiro momento é
de caráter bibliográfico e contempla o ensino de Geografia na Educação de
Jovens e Adultos do Ensino Fundamental (EJA), anos iniciais, por meio das
canções, visando especificamente às modalidades ofertadas pelos municípios
de Cambé e Londrina, no Paraná. A proposta deseja atender aos docentes da
modalidade acima, por meio da formação continuada parametrizada no ambiente
de aprendizagem virtual (AVA) e também à criação de um produto educacional
intitulado Catálogo Digital, contendo as principais canções e os conteúdos de
Geografia por elas contextualizados. Serão muitos os retornos pedagógicos
propiciados aos docentes e à comunidade escolar com este trabalho, como a
interdisciplinaridade dos conteúdos, focalizando a Geografia e a Literatura
(gênero textual canções), produzindo efeitos em áreas ligadas à oralidade,
memória, história, entre outras. O produto educacional poderá ser difundido
pelos professores e acessado por qualquer dispositivo conectado à Internet, e
os conteúdos por ele elencados ajudarão, mais tarde, na construção de um
possível currículo para o ensino de Geografia que atenda às especificidades das
redes municipais envolvidas, pois não há estudos registrados nesta área.
Enseja-se, portanto, contribuir didática e tecnologicamente com o processo de
ensino e aprendizagem significativo para docentes e alunos da modalidade
supracitada.
Palavras-chave: Canções, Geografia/Literatura, EJA.
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Introdução
É notório, na educação moderna, a necessidade da aproximação com a
tecnologia e negar-se a discutir tal processo é um retrocesso para a comunidade
escolar. Refletindo sobre o papel do professor contemporâneo e diante da
necessidade da formação de sujeitos ativos dentro do processo de ensino e
aprendizagem, é preciso enfatizar a relevância das possibilidades tecnológicas
mais recentes no trabalho pedagógico do professor, quanto às possibilidades
educativas no que tange às questões culturais que as canções carregam.
Exemplificando, algumas canções que poderão ser corpus da pesquisa: “O sal
da Terra (Beto Guedes), “Planeta água” (Guilherme Arantes), “Terra” (Caetano
Veloso), “Diáspora” (Tribalistas), “Aurora Boreal” (Rael), “Asa Branca” (Luíz
Gonzaga e Humberto Teixeira)”, “Manguetown” (Chico Science e Nação Zumbi),
“Passaredo” (Chico Buarque e Francis Hime).
O estudo das canções, no ensino da Geografia, contempla múltiplas
interpretações e enfoques no que tange à paisagem, às transformações por que
ela passa, às questões climáticas, às questões territoriais e ainda o homem no
mundo, tornando-se enriquecedor para o educando e bastante significativo no
que diz respeito à sua bagagem intelectual, como apontado a seguir:
Uma das teses centrais da Sociologia da Educação de Bourdieu é a de
que os alunos não são indivíduos abstratos que competem em
condições relativamente igualitárias na escola, mas atores socialmente
constituídos que trazem, em larga medida incorporada, uma bagagem
social e cultural diferenciada e mais ou menos rentável no mercado
escola (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2002).

Neste sentido, pretende-se explorar e evidenciar a linguagem das canções nas
aulas de Geografia e como ela pode facilitar os processos de ensino e
aprendizagem dos alunos na EJA do Ensino Fundamental Anos Iniciais.
Romanelli (2009, p. 24-25), coloca que a música [...] “é linguagem da arte, [...] é
uma possibilidade de estratégia de ensino, ou seja, é uma ferramenta para
auxiliar a aprendizagem de todas as disciplinas”. Acrescente- se que literatura
(no caso, a poesia dos versos) é a arte da palavra. Logo, haverá uma integração
de ambas as artes, um diálogo entre elas.
Ao final da investigação, será apresentada a dissertação e o produto tecnológico
educacional (Catálogo Digital), sendo este o resultado concreto diante do desafio
proposto. O produto tecnológico será uma alternativa didática para o ensino de
Geografia de forma lúdica, prazerosa.
Espera-se que o projeto e seu produto possam responder aos seguintes
questionamentos: Como o professor da EJA pode se apropriar das canções,
dentro de um contexto interdisciplinar para ensinar Geografia? Quais recursos
(instrumentais) abririam possibilidades pedagógicas nesta tentativa de ensinar
Geografia por meio da música na EJA, do ensino fundamental anos iniciais?
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Materiais e métodos
De modo geral, o projeto focaliza a criação de um Curso de Formação Docente
continuada, para professores da EJA – Ensino Fundamental anos iniciais,
visando fornecer subsídios para que esses profissionais atuem de maneira
contextualizada, valorizando e ressignificando os múltiplos saberes que cada
indivíduo traz consigo por meio da música e suas letras. Assim, conforme
argumenta Freire (2001), é relevante aproveitar as experiências vividas pelo
educando, dentro ou fora do contexto escolar, pois é a partir do uso dessas
vivências que ele aprende a relacionar o conteúdo com o que vivencia em seu
dia a dia.
A proposta de formação continuada pretende ser desenvolvida em três ou quatro
módulos virtuais, dentro do ambiente de aprendizagem, sendo o último a
apresentação do Catálogo Virtual de canções o qual servirá como suporte
didático para o ensino dos conteúdos curriculares da Geografia na EJA. O
Catálogo poderá ser hospedado em um dos diversos sites que disponibilizam
esse serviço de forma gratuita na Web, podendo ser acessado via qualquer
dispositivo eletrônico com acesso à rede (smartphones, tablets, notebooks etc.).
A vantagem da apropriação tecnológica do Catálogo Virtual é facilitar o acesso
dos docentes aos recursos trabalhados na formação continuada e, deste modo,
motivá-los em relação ao uso das novas tecnologias, tornando-as atraentes,
pois, conforme afirma Tapscott (1998:178): “o aprendizado deve ser cativante e
excitante; o mundo é o maior recurso do aprendizado e a tecnologia deu à
educação um meio inestimável através do qual pode-se acessar o mundo e dele
participar”.
Resultados e Discussão
A proposta de investigação aqui exposta apresenta-se, por hora, como de caráter
bibliográfico, mas ao longo de seu processo, pretende-se aprofundá- la para que
culmine numa proposta mais ampla de intervenção.
A riqueza do impacto deste projeto manifesta-se na preocupação inicial com o
ensino de Geografia, na EJA. Espera-se, por conseguinte, a superação das
dificuldades didático-pedagógicas, como, por exemplo, o desinteresse dos
estudantes com o auxílio de teorias pertinentes, buscando, conforme Oliva (2006
p. 37): “[...] romper com uma geografia tradicional, congelada e mumificada,
praticamente alheia à renovação em andamento”.
As canções podem ser utilizadas na leitura de mundo do sujeito como elo para
o seu pertencimento num determinado grupo, de acordo com Dohme (2009, p.
57/58):
[...] o uso da música como um meio de expressão, como um elemento
que propicia momentos lúdicos e como este aspecto proporciona o
desenvolvimento individual e o convívio em grupo. [...] Não resta dúvida
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que este contacto é uma forma de despertar, e poderá ser um
instrumento para identificar o gosto pela música incentivando o seu
estudo e aprimoramento, mas também é verdade que este uso da arte
musical leva a experiências outras, como a sociabilização, desinibição,
criatividade, descoberta e formação da autoestima.

Conclusões
Diante das possibilidades pedagógicas mencionadas neste trabalho podemos
concluir com alguma margem de segurança, que a referida pesquisa será de
grande valia dentro dos processos de ensino e aprendizagem nesta modalidade
tão esquecida que é a EJA.
A pesquisa aqui proposta é de grande valia para o processo de ensino e
aprendizagem na modalidade EJA, pois proporciona diferentes possibilidade
pedagógicas a serem utilizadas no contexto educacional citado.
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Resumo: O presente artigo objetiva exibir parte da dissertação de mestrado da
pesquisadora acima citada no Programa de Pós-graduação em Ensino (PPGEN)
da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Como objetivo geral
do trabalho de conclusão do curso tem-se a intenção de despertar no aluno
adolescente (Ensino Fundamental II e Ensino Médio da rede Estadual de ensino)
o interesse pela leitura ao usar como elemento motivador contos de Edgar Alan
Poe, mistério e sobrenatural, via ambiente virtual de leitura literária. Como
objetivos específicos tem-se a proposta de empregar diferentes atividades
metodológicas a fim de incentivar a leitura. São elas: fórum de leitura, jogos
digitais, vídeos e livro digital. A partir das tarefas mencionadas se desenvolverá
um ambiente virtual de leitura literária. A pesquisa será guiada pela revisão
bibliográfica, análise de contos do autor supracitado, elaboração de exercícios
utilizando as técnicas digitais já citadas. Após a averiguação do estado da arte,
espera-se produzir conhecimento tal a ser aplicado em aulas de leitura. Desejase, ao final da dissertação, que o público-alvo tenha o interesse em leitura de
contos de mistério e sobrenatural despertado.
Palavras-chave: Leitura; Tecnologia; Conto.
Introdução
Para iniciar o texto deste trabalho, é necessário definir o termo leitura.
Substantivo derivado do verbo ler, tal palavra carrega em si uma quantidade
significativa de definições. De acordo com o Dicionário on-line Caldas Aulete, ler
tem 11 explicações. Não serão utilizados todos os significados aqui devido ao
espaço e tempo para explanar sobre todos eles. Os três primeiros pontos
servirão para o trabalho. São eles: “1. Percorrer com a vista ou tato (signos,
palavras, texto), apreendendo-lhes o significado e enunciando-os ou não em voz
alta; 2. Estudar (texto); 3. Interpretar um escrito (em prosa ou verso) em voz alta;
RECITAR; PROFERIR.” Tais definições coincidem com a perspectiva
sociointeracionista de aprendizagem no tocante à linguagem. Percorrer com os
olhos ou mãos os textos, entendendo seus significados, estudá-los e interpretálos são formas de interação com o meio simbólico (signos falados ou escritos)
criado pelo homem. Portanto, a interação é fundamental para o aprendizado
humano (LAKOMY, 2014). Partindo dessas definições, a leitura pode ser
entendida como uma interação entre símbolos utilizados pelo autor e o leitor.
Pode-se assumir então que a leitura é uma prática social, de desvelamento das
intenções dos que agem sobre o texto (oral ou escrito). A organização humana

42

FACULDADE CRISTO REI
V SIMPÓSIO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - 2020
dos signos em textos e destes em gêneros textuais ou discursivos, tem o
linguista e filósofo Bakthin (2011) como precursor da sistematização desses
textos em gêneros, que são relativamente estáveis em suas características
textuais e pragmáticas. A partir daqui, pode-se saltar as teorias sobre texto e
encontrar o gênero que é conhecido como conto (GOTLIB, 2004). Mais uma vez
recorre-se ao dicionário on-line Caldas Aulete para saber-se a definição mais
apropriada do termo para este trabalho. Tem-se então, que, o referido gênero
textual é uma “narrativa falada ou escrita, breve e concisa, menor que o romance,
geralmente de uma única ação, com pequeno número de personagens em torno
de um único ou poucos incidentes”. Ampliando o entendimento do que é um
conto, descreve-se aqui, brevemente a sua estrutura: apresenta um fato inicial,
que é desequilibrado por uma divergência qualquer que surja no enredo, e a
narrativa tratará do desenvolvimento do conflito e seu desfecho, passando pelo
clímax e assim finalizando o texto. Outra característica do conto é o seu teor de
fantástico, ficcional, em que não é obrigatória a relação restrita com a realidade.
Assim são os contos de fada, e os seus antônimos, os contos de terror, mistério
e do sobrenatural. Para Gotlib (2004, p. 8), esse texto “não se refere só ao
acontecido. Não tem compromisso com o evento real. Nele, realidade e ficção
não têm limites precisos”. Após contextualizar o que é o conto, pode-se explicitar
a importância de Edgar Allan Poe como poeta, contista e crítico literário. O autor
é considerado ícone primordial da escola literária romântica nos Estados Unidos
da América em meados do século XIX. Para Poe, segundo Gotlib (2004, p.20),
o conto é uma narrativa concentrada com o objetivo de impactar o leitor. Aqui o
contista terá a atenção do leitor por um tempo determinado, nem longo nem
breve. Seus contos narram fatos sobrenaturais, que acontecem no mundo “real”
mas que nada tem a ver com este. São textos que podem ser lidos de maneira
rápida se comparada a leitura de um romance. E essa leitura rápida garante que
o leitor mergulhe profundamente no mundo criado pelo narrador da obra lida. De
acordo com Paes (2008, p.10) “Poe aplicou à própria obra suas teorias artísticas.
Nos contos, por exemplo seguiu à risca a técnica da “unidade de efeitos”.
Associando esse efeito de chamar e prender a atenção, pode-se aqui ligar a
rapidez da leitura de um conto de Poe com a velocidade com que as
informações, quaisquer sejam, que viajam pela Internet, smartphones e
computadores. A leitura hoje acontece com frequência nas plataformas digitais.
E no ano de 2020, com a pandemia de COVID-19, os objetos digitais passaram
a ser o principal meio de contato com o mundo, nele inclusos os textos ora
mencionados. Diante do isolamento social, e a não possibilidade de fazer
aglomerações, o espaço físico do conto, em meio tradicional se transformou.
Este passou a estar na tela de algumas polegadas de um smartphone, de pacote
de dados, e da gama de itens relacionados a estes primeiros. Graças à rede
mundial de computadores, à nuvem digital/virtual, pode-se acessar contos como
os de Edgar Allan Poe sem necessariamente ir até uma biblioteca, ou manusear
folhas de papel envelhecidas. E é lançando mão dessa facilidade que se
pretende com o projeto de pesquisa aqui apresentado incentivar, estimular os
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alunos adolescentes à lerem textos que avançaram ao passar dos séculos. As
ferramentas a serem utilizadas com os alunos jovens estão disponíveis nos em
aparelhos que se conectem à Internet. O fórum de leitura pode ser realizado na
plataforma de aula virtual. De jogos virtuais, no momento desta escrita, foi feito
um quiz sobre a vida e algumas obras de Edgar Allan Poe. Pretende-se fazer
outros jogos sobre os contos deste autor. O vídeo poderá ser utilizado para a
produção de material tanto por parte da pesquisadora quanto por parte dos
alunos. O mesmo vale para o livro digital.
Materiais e métodos
Para a produção dos dados a serem analisados serão utilizadas as plataformas
digitais disponibilizadas pela rede Estadual de Educação ao qual os alunos e a
pesquisadora estão vinculados. A sala de aula virtual dispõe de formulários
digitais. A partir desses, é possível publicar vídeos e imagens aos alunos. De
outra forma os estudantes não conseguem ter acesso às atividades. Será
utilizado também o e-mail institucional disponibilizado pela mantenedora. Os
contos de Edgar Allan Poe também serão disponibilizados por meio digital, seja
via e-mail ou formulário. Assim que as ferramentas estiverem prontas, serão
reunidas em um ambiente virtual de leitura literária. Durante este processo, serão
utilizados outros sites, para produções das imagens, de vídeos, o livro digital e
relacionados.
O grupo, que fornecerá dados para análise, a princípio, será de alunos de três
turmas de 2ª série do Ensino Médio, de uma escola pública da cidade de Cambé,
Paraná.
A pesquisa será guiada pela revisão bibliográfica, leitura e análise de contos do
autor supracitado, pelo exame dos resultados obtidos por meio do quiz. Esperase, portanto, produzir conhecimento tal a ser aplicado em aulas de leitura.
Resultados e Discussão
A expectativa em relação aos resultados a serem obtidos por meio do quiz é
verificar como os alunos reagiram às perguntas sobre o autor e à obra. E a ação
esperada pela pesquisadora é de que os alunos façam uma pesquisa sobre
Edgar Allan Poe e suas obras, para responder às questões propostas. Aqui, a
depender das respostas dadas, se perceberá se os estudantes fizeram escolhas
aleatórias para as perguntas.
Deseja-se, também, ao finalizar a dissertação e o ambiente virtual de leitura
literária, que o público-alvo tenha o interesse em leitura de contos de mistério e
sobrenatural despertado, entre outras leituras.
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Figura 1 – CLARKE, H. "I had walled the monster up within the tomb!" (The Black
Cat)/Ilustração utilizada em questão do quiz.

Conclusões
Pode-se considerar diante do exposto que a leitura e a tecnologia são, em suas
bases, interativas. A primeira representada pelos contos de Edgar Allan Poe e a
segunda que corresponde à Internet e aos smartphones pretendem-se atrativos
aos alunos adolescentes por despertarem a curiosidade.
A interação é importante na relação do leitor e da obra. Ao utilizar essas
ferramentas digitais, pode-se chamar a atenção para a leitura literária.
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RESUMO
O volume e a complexidade das informações trazem um desafio para os
profissionais contábeis, que precisam estar cada vez mais atentos para a
utilização de mecanismos de controle dessas informações. Nesse sentido, os
contadores devem conhecer e aplicar práticas de governança da informação,
que surge como uma importante ferramenta, que promoverá agregação de valor
para as informações, permitindo que elas sejam úteis e possibilitem decisões
mais assertivas no meio organizacional. Desta forma, o presente estudo tem
como objetivo verificar o nível de conhecimento de alunos e egressos de um
programa de pós-graduação em contabilidade do estado do Paraná sobre a
governança da informação. A pesquisa se classifica como descritiva e a coleta
de dados ocorreu por meio da aplicação de um questionário semiestruturado. A
amostra foi composta por 54 alunos e egressos do programa de pós-graduação
em contabilidade e a análise dos dados foi realizada com técnicas de análise de
conteúdo e frequência relativa e absoluta. Os resultados mostram que o nível de
conhecimento dos entrevistados sobre o tema investigado ainda é um tanto
limitado contudo, a maior parte dos respondentes reconhece a importância do
assunto, indicando a necessidade em se trabalhar esses conceitos no ensino da
contabilidade.
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Introdução
A informação é vista como um dos principais recursos de uma empresa. É
necessário se basear no fornecimento de informações íntegras no ambiente de
negócios, pois é pelo uso de dados relevantes que as organizações podem
executar boas decisões e assim manter vantagem competitiva, além de
estabelecer boas práticas organizacionais, cumprir as normas e estabelecer uma
cultura de controle, (Zhai & Wang, 2016). Tendo em vista os objetivos da
governança da informação, que tratam do fornecimento de informações úteis aos
diversos usuários com vistas ao processo decisório, essa ferramenta torna-se
muito importante para a contabilidade, que preza pela mesma prerrogativa,
(Kooper, Maes & Lindgreen, 2011).
Dado o volume de informações produzidas no ambiente organizacional e a
utilidade dessas informações ao processo decisório, mostra-se relevante a
adoção de práticas de gerenciamento de dados (Lajara & Maçada, 2013; Brooks,
2019). A governança da informação atua, nesse cenário, como um meio para a
administração no uso da informação e também como um conjunto de
procedimentos que são operacionalizados por meio da criação de políticas e
regras, (Kooper, Maes & Lindgreen, 2011). A governança da informação visa a
auxiliar as empresas a serem mais dinâmicas e organizadas a fim de alcançar
seus objetivos, (Bhansali, 2013).
Estudos antecedentes retratam que, nos últimos anos, a contabilidade vem
sofrendo evoluções, ocasionadas por fatores como inovação tecnológica,
globalização (Mohamed & Lashine, 2003) e, mais recentemente, por fenômenos
como o big data e internet das coisas (Oliveiras, 2019). Essas alterações exigem
do profissional contábil maior capacitação e um olhar mais atento e voltado para
o gerenciamento e análise das informações que são influenciadas por esses
fatores, visto que é esse profissional o responsável pela geração e interpretação
dessas informações que são de grande valia para os tomadores de decisões, em
todos os níveis (Mohamed & Lashine, 2003; Iudícibus, Martins & Carvalho,
2005).
Pesquisas anteriores mostram que o conhecimento em governança da
informação é emergente, pois com a quebra do campo transacional para o
campo analítico, a função informacional surge como gatilho estratégico para as
organizações, desempenhando uma função primordial na geração de valor para
as informações (Schur, 2018). Desta forma, a partir dessas mudanças, o perfil
do profissional contábil também se alterou, exigindo deste profissional um cunho
mais analítico e menos burocrático, (Kounrouzan, 2005).
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Assim, considerando essa relação e o papel do contador no processo de geração
de informações, é de suma importância que aqueles que atuam na contabilidade
possuam entendimento sobre a governança da informação, todavia, por se tratar
de um tema relativamente novo (Lajara, 2013), ainda não sabemos se, de fato,
esses profissionais detêm ou conhecem sobre o tema, bem como sobre sua
relevância.
Materiais e Métodos
Desta forma, considerando que mecanismos de governança da informação
voltados para a contabilidade podem ser úteis tanto para a prática contábil
quanto para a formação de futuros profissionais (Oliveira, 2019), levanta-se o
seguinte questionamento: Qual o nível de conhecimento dos alunos do programa
de pós-graduação em ciências contábeis de uma universidade pública do Paraná
sobre o tema governança da informação?
Para responder ao problema, o presente estudo tem como objetivo verificar o
grau de conhecimento de alunos e egressos de um programa de pós-graduação
em contabilidade, localizado no Estado do Paraná, quanto a governança da
informação, bem como, especificamente, o nível de conhecimento sobre
governança corporativa e governança da informação contábil, seu entendimento
sobre a relação entre esses elementos e a relevância do tema para o ensino e a
prática contábil.
O estudo se mostra relevante à medida que permitirá identificar se os
profissionais contábeis possuem conhecimento sobre a governança da
informação, dada sua relação direta com o papel da profissão, bem como sobre
a perspectiva acadêmica, visto que são ou foram discentes de um programa
stricto sensu, que atuam ou futuramente irão atuar como professores, tendo a
missão de levar seus conhecimentos aos futuros profissionais.
Resultados e Discussão
A pesquisa contribui com a literatura do campo contábil, ao levantar debates
sobre a governança da informação como um mecanismo de relevância na gestão
dos dados organizacionais, visto que se trata de um tema atual e carente de
pesquisas (Santos, 2018). Por fim, este estudo também contribui na promoção
de reflexões acerca da necessidade de aprimoramento do profissional contábil
sobre o tema, visando atender as necessidades das organizações no que tange
os quesitos teóricos e práticos do controle das informações para tomada de
decisões.
O trabalho encontra-se dividido em cinco tópicos dos quais este primeiro de
caráter introdutório, o segundo apresenta o referencial teórico desta pesquisa,
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em que são apresentados estudos desenvolvidos acerca dos temas sobre a
governança corporativa, a governança da informação, contabilidade e qualidade
das informações. Após essa seção, no terceiro tópico são apresentados os
procedimentos metodológicos aplicados neste estudo, por conseguinte a
apresentação dos dados e a análise e discussão dos resultados. Por fim, o quinto
tópico discorre sobre as considerações finais do estudo, apresentando as
contribuições desta pesquisa para a literatura e profissionais da área contábil,
bem como traz indicações de perspectivas para estudos futuros.
Conclusões
Este estudo buscou verificar o nível de conhecimento de alunos e egressos de
um programa de pós-graduação em contabilidade do estado do Paraná sobre a
governança da informação, dada sua importância para a profissão contábil e em
decorrência do fato de que, por se tratar de um tema relativamente novo, se torna
relevante conhecer o nível de entendimento de profissionais que atuam ou irão
atuar com o ensino da contabilidade, uma vez que podem levar esse
conhecimento para futuros contadores, promovendo maior debate e discussões
acerca do tema, bem como a disseminação da sua implementação nas
organizações.
Foi solicitado aos respondentes que informassem se eles já haviam atuado ou
se atuam com a docência, uma vez que professores são profissionais com maior
contato com pesquisas e estudos que possam ter relação ou tratar dos assuntos
investigados na pesquisa, o que levaria a um maior conhecimento desses
profissionais em relação ao tema. Contudo, os resultados não mostram relação
entre a profissão e os conhecimentos sobre os tipos de governança.
Inicialmente, a governança corporativa, apesar de compreender o conjunto de
práticas das quais o maior volume de entrevistados teve contato no âmbito
profissional, o nível de conhecimento relatado pela maior parte dos respondentes
é baixo, o que pode sugerir que o tema não é abordado, ao menos de forma mais
aprofundada, no meio acadêmico.
No que tange a governança da informação e a governança da informação
contábil, o fato de poucos entrevistados indicarem bons conhecimentos ou
domínio sobre o assunto, corrobora com a literatura, ao passo que a governança
da informação é um assunto relativamente novo e que os contadores ainda
possuem pouco conhecimento em como converter o volume de dados em
informações relevantes. Já a governança da informação contábil ainda é um
tema pouco estudado e pouco conhecido pelos profissionais da contabilidade.
Por fim, a maior parte dos respondentes concorda que esses temas precisam
ser mais abordados no ensino da contabilidade, como uma forma de melhor
preparar esses profissionais para o mercado de trabalho, dado que sugere uma
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consciência dos entrevistados em relação à importância dos temas para a
profissão.
A análise realizada sobre o conceito e a importância da governança da
informação para a gestão empresarial, permitiu demonstrar a compreensão dos
entrevistados quanto à contribuição da gestão da informação no processo de
tomada de decisões, bem como para a qualidade das informações e como auxílio
para as empresas no uso de instrumentos e estratégias que geram vantagem
competitiva.
Um segundo conceito levantado a partir da análise na questão discursiva diz
respeito ao compliance, em que, primeiramente, os entrevistados
correlacionaram o conceito de governança da informação com o uso de
mecanismos normativos e regras institucionais. Em seguida, foi possível extrair
a correlação de governança da informação com o fornecimento de informações
íntegras e fidedignas e, por fim, com a segurança das informações prestadas.
Tais resultados compreendem um ponto importante para os dados do estudo,
uma vez que, mesmo que poucos entrevistados tenham indicado ter bons
conhecimentos ou domínio sobre o assunto e que a maioria deles tenha relatado
ter pouco conhecimento sobre o assunto, conceitualmente demonstram
conhecer pontos que constituem a fundamentação das práticas de governança
da informação, quando comparados com as definições levantadas na literatura
que trata do tema.
Essa inconsistência entre o nível de conhecimento relatado e os conceitos
apresentados pelos respondentes, pode ser justificada por uma possível
desassociação entre os elementos que constituem as práticas de governança da
informação, com o termo em si. Contudo, por se tratar de um questionário
aplicado de forma eletrônica, não se pode desconsiderar a possibilidade de que
os respondentes tenham pesquisado sobre os conceitos para apresentar sua
resposta. De qualquer modo, parte-se do pressuposto de que, por se tratarem
de indivíduos conhecedores da importância da ética na pesquisa científica, as
respostas refletem o real entendimento dos entrevistados sobre o assunto.
A pesquisa apresenta limitações, à medida que o nível de conhecimento dos
alunos e egressos foi avaliado de forma abrangente em relação ao tema. Desta
forma, como perspectiva de pesquisas futuras, sugere-se aprofundar aspectos
específicos de cada tipo de governança nas questões solicitadas e a relação da
compliance com a governança da informação. Outra sugestão seria expandir a
amostra para outros programas de pós graduação em contabilidade, bem como
adaptar a pesquisa para aplicação com demais profissionais contábeis, que
atuam em escritórios e empresas.
Espera-se que o presente estudo contribua com a literatura, apresentando o
levantamento dos estudos que fundamentam o tema, trazendo pontos que
reforcem a importância do tema para a área contábil, bem como que permita
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maior entendimento sobre o assunto, instigando e despertando a curiosidade
aos leitores para estudarem e pesquisarem sobre os conceitos.
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Resumo: As ações de intervenção social promovidas pelos órgãos públicos nem
sempre apresentam resultados satisfatórios, decorrente dos mais diversos
fatores, entre eles a falta de fundamentos que embasem e orientem as ações ao
real atendimento de seus munícipes e suas necessidades. Nesse contexto, este
trabalho analisou as principais ações e/ou políticas públicas de intervenção
social, adotadas por quatro pequenos municípios da Região da Associação dos
Municípios do Norte do Estado do Paraná, a partir dos pressupostos teóricos da
Tecnologia Social. A pesquisa foi descritiva com delineamento bibliográfico,
sendo utilizados questionários para aferir os dados. Como resultado observa-se
uma precariedade quanto à existência de projetos que envolvam fundamentos
que valorizem o indivíduo e seu contexto, e que essa realidade poderia ser
modificada com a apropriação dos pressupostos teóricos da Teoria da
Tecnologia Social por parte dos municípios.
Palavras-chave: Tecnologia Social. Órgãos Públicos. Intervenção. Sociedade.
Introdução
No Brasil, estudos como o realizado pela Fundação Banco do Brasil (2019),
apontam o tamanho dos problemas sociais a serem resolvidos, e o seu impacto
na vida das comunidades. Iniciativas isoladas do governo, de empresas ou de
organizações da sociedade civil, não raras vezes, acabam sendo ineficazes na
solução das complexas demandas sociais. Somente com a construção de
caminhos e propostas coletivas, focadas nas necessidades concretas
vivenciadas pelas pessoas, é que se pode avançar na inclusão social e no
alargamento da cidadania.
Nesse
contexto, cabe ressaltar a importância da governança pública, principalmente na
Gestão Municipal, tendo como principal objetivo à prestação de serviços que
visam à satisfação das necessidades coletivas e caracterizadas pela
administração pública gerencial orientada para o cidadão e com a participação
efetiva desses nas tomadas de decisões. Ainda, que suas estratégias ou
metodologias de intervenções estejam fundamentadas em pressupostos que
orientem suas ações para a promoção da autonomia e da cidadania de seus
munícipes.
Entra em cena então a Teoria da Tecnologia Social, que apresenta um
arcabouço teórico (princípios e parâmetros) que tem sido utilizado para
fundamentar ações de intervenção social que visam promover o
desenvolvimento integral do indivíduo por meio da apropriação de recursos
tecnológicos. Definida como um conjunto de recursos ou metodologias que são
desenvolvidas ou aplicadas por meio da participação popular a Tecnologia Social
tem a finalidade de contribuir com o processo de inclusão social e melhoria de
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condição de vida da população (ITS, 2004).Diante da necessidade de maior
efetividade das ações municipais de intervenção social (ALBAGLI, 2006;
LUBAMBO, 2006; SÁTYRO; CUNHA; CAMPOS, 2016; SOUZA,2006) e da
proposta diferenciada da Teoria da Tecnologia Social (DAGNINO, 2014;
FREITAS; SEGATTO, 2014; GAPINSK; FREITAS, 2016) é levantada a seguinte
questão: que contribuições a Teoria da Tecnologia Social pode trazer as ações
municipais de intervenção social? Para tanto, foi realizada uma pesquisa
descritiva de abordagem qualitativa junto a quatro municípios, com o objetivo de
analisar suas principais ações e/ou políticas públicas de intervenção social,
considerando os pressupostos teóricos da Tecnologia Social.
Materiais e métodos
Os dados da pesquisa aqui realizada surgem de uma pesquisa descritiva que
segundo Gil (2008) tem como objetivo primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre
variáveis. Neste estudo, o emprego deste tipo de pesquisa justifica-se pela
necessidade de descrever a relação da TS com os projetos de assistência social
dos municípios analisados, identificando tratar-se-á de intervenção social ou
apenas assistencialismo. Quanto ao delineamento da pesquisa, classifica-se
como bibliográfica, conforme também definida por Gil (2008) como aquela que é
desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de
livros e artigos científicos. Para a construção do referencial teórico, este trabalho
se respaldou em artigos e livros publicados e que abordam a temática.
Para aferir os dados da amostra pesquisada, foi elaborado um questionário, ou
seja, um conjunto de questões que são submetidas a pessoas com o propósito
de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, valores,
interesses, expectativas, aspirações, temores, comportamento presente ou
passado etc. (GIL, 2008). Para a interpretação e análise dos resultados da
pesquisa, após a coleta de dados, estes serão organizados e sumarizados
possibilitando o fornecimento de respostas ao problema proposto nesta
pesquisa. Para a interpretação o objetivo é dar sentido amplo as respostas, o
que é feito mediante a sua ligação mediante a outros conhecimentos
anteriormente obtidos pelo referencial teórico.
Para atender ao
projeto deste trabalho, foi elaborado um questionário, contendo 13 questões por
meio da plataforma digital Google Formulários, com o objetivo de identificar quais
as principais ações e/ou políticas públicas de intervenção social adotada pelos
municípios, ou a ausência delas, baseando-se no modo específico de intervir de
acordo com o ITS, referenciando a percepção e a compreensão destes sobre a
Tecnologia Social, modificando a forma de atuação com a sociedade.
Como proposta para composição da amostra, foi escolhido, na região da
Associação dos Municípios do Norte do Paraná (AMUNOP), quatro pequenos e
carentes municípios da região. Para preservar a identidade dos municípios, a
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partir de agora serão chamados de A1, A2, A3, A4, ao qual sejam: A1 com 2.408
habitantes; A2 com 3.478 habitantes; A3 com 3.646 habitantes e A4 com 3.908
habitantes. Inicialmente entrou-se em contato por telefone com os controladores
internos dos municípios, onde previamente adiantou-se os motivos pelos quais
a pesquisa seria realizada. Posteriormente, os questionários foram enviados aos
controladores internos dos respectivos municípios no dia 18 de novembro de
2019, os quais distribuíram para as secretarias pertinentes para as respostas.
Os resultados da pesquisa são apresentados a seguir.
Resultados e Discussão
Conforme já destacado na sessão anterior, após a elaboração do questionário
da pesquisa, estes foram enviados aos municípios, com o intuito de identificar
as principais informações a respeito da possibilidade de existência de ações e/ou
políticas públicas de intervenção social e a contribuição da TS pode trazer nesse
processo.
Na análise geral das respostas dos municípios pesquisados, percebe-se que
nenhum destes realiza ao menos um projeto que contemple de modo razoável
os princípios e parâmetros da TS. O que aparece é a adesão a um programa
criado, e fiscalizado pelo Governo Federal, onde os municípios são apenas
executores, no entanto, com cunho meramente assistencialista.
A proposta aqui então é que os municípios possam incorporar fundamentos as
suas práticas de intervenção social, que levem ao desenvolvimento e aplicação
de projetos integrados com sua população, com o objetivo de transformação
social e melhoria nas condições de vida da sociedade, conforme apregoa a
Teoria da Tecnologia Social.
Conclusões
Mediante a realização de uma pesquisa descritiva, com o objetivo de analisar as
ações e/ou políticas públicas de intervenção social adotada pelos municípios a
partir da Teoria da Tecnologia Social foi possível observar alguns pontos
relevantes e que merecem destaque.
De acordo com análise é importante ressaltar que embora os municípios tenham
em seu organograma administrativo secretarias responsáveis pelo
desenvolvimento de projetos envolvendo a população, esses estão aquém do
esperado para um projeto efetivo de mudança social. Conforme aponta os
resultados da pesquisa, o único projeto apontado nos quatro municípios é o
SCFV que é um programa de iniciativa Federal, que atende às famílias
participantes do Programa Bolsa Família. Ou seja, embora cerca de 500 a 600
pessoas sejam atendidas mensalmente pelos municípios, essas configuram
somente assistencialismo, e não intervenção no sentido proposto pela Teoria da
Tecnologia Social.
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Outro ponto que relevante, é que mesmo no projeto existente, a população não
participa ativamente do processo de tomada de decisões, somente os
respectivos conselhos é que deliberam. Quanto ao empoderamento da
população participante, estes ficam restritos a somente o envolvimento e
amadurecimento do vínculo familiar, onde somente a alguns casos, gera o
empoderamento financeiro.
Também não foi especificado qual o processo de inovação foi implantado.
Percebe-se que existe uma falta de conhecimento entre os entrevistados quanto
a esta indagação. Quanto ao diagnóstico do envolvimento destes projetos com
a população, percebe-se também que a única forma adotada também vem de
incentivo Federal, por meio dos cadastros nacionais dos benefícios.
Sendo assim se faz necessário que se enfatize a produção e aplicação de
conhecimento para soluções de demandas sociais vividas pela população e que
se crie estratégias para que a população seja peça fundamental dos
planejamentos referente a programas que possam gerar melhorias nas
condições de vida, mas não somente como assistencialismo e sim como
intervenção de fato.
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