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INTRODUÇÃO
Todo cientista é um espírito inquieto. Cada descoberta, cada processo desvendado, e cada dado
inesperado geram mais perguntas. Isso nos joga em um universo complexo. Na maioria das vezes
somos incompreendidos até mesmo por nossos pares. Nos dividimos em ciências humanas,
biológicas, exatas. Nos dividimos em pesquisadores de ciência básica e aplicada. Nos dividimos
por linhas de pesquisa. Nos dividimos até por nossas concepções políticas, e acabamos nos
prendendo em bolhas. Estamos vivendo um momento de rápida e constante mudança nas
relações pessoais e profissionais. Mais importante, estamos vivendo um momento histórico onde
diversos canais de informação estão disponíveis e, infelizmente, em um menor número ou
trabalhando de maneira menos eficiente, que as fontes de desinformação. O tema da série de
webinars nesse ano foi “Reconectando a Ciência e a Sociedade”. Durante esses três sábados de
trocas foi possível perceber que também reconectamos a Ciência com a Ciência. Discutimos o
cientista como parte da sociedade e não como um profissional à parte.

Foram três dias de webinars que se complementaram. Para entender o presente, iniciamos com
um rebuscado histórico da nossa sociedade desde o seu contexto cultural e os desafios
relacionados ao saneamento básico que agora, mais do que nunca, se mostraram fatores
importantes durante a travessia de uma pandemia. Durante o primeiro webinar estudantes e
pesquisadores relacionaram dados da COVID-19 com urbanismo, economia circular, bem estar
social de pessoas do grupo de risco, bem como foi feito um paralelo entre a atual crise sanitária
e a crise da varíola. Os desafios e crendices eram similares aos de hoje e deveriam ser tomados
com grande interesse para evitá-los nas próximas pandemias, que certamente surgirão. Uma
auto-crítica tambem é necessária. Se nossa comunicação com a sociedade está quebrada, cabe a
nós cientistas entendermos que a nossa linguagem precisa ser mais acessível. Precisamos utilizar
mais as ferramentas de comunicação virtual, entender as perguntas da sociedade, e nos lançar
em um mundo mais palpável para os não-cientistas. Precisamos nos comunicar e desfazer as
bolhas das áreas de interesse.
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Como dito, o maior elemento a ser trabalhado é a compreensão. A distância não é mais
empecilho para colaborações e isso explica bem a diáspora brasileira. Aqui nos Países Baixos,
especificamente, a vasta maioria dos pesquisadores brasileiros são mulheres. O motivo ainda não
é conhecido e precisa ser estudado. Mas, para nós mulheres que residimos aqui, é senso comum
que a Holanda tem um sistema que apóia mulheres cientistas. Antes mesmo da pandemia já
tínhamos o suporte para trabalhar em casa. O mesmo não é regra em outros países. Mas, com
essa pandemia, muitos países verão as vantagens de adotar esse sistema, inclusive o Brasil. Isso
também significa congressos e cursos on-line, menor produção de CO2, tele-atendimento, etc.
Contudo, temos que ficar atentos para a saúde mental dos trabalhadores on-line, do estresse da
jornada dupla ou tripla, da falta de convívio social, dos direitos trabalhistas e de folgas para uma
simples consulta médica.

A pandemia nada mais é que o reflexo de nossas ações. A Ciência precisa elevar sua voz para que
seja ouvida e discutida. Que seja contestada por fatos e dados científicos. O desequilíbrio
ambiental gerando pandemias está entre esse fatos. Todos esses avanços exigem tecnologias
mais elaboradas, mas também verdes. É possível produzir tecnologia e economia verdes se a
Ciência e a sociedade caminharem juntas. Passamos pela nanotecnolgia, pela tecnologia da
aviação, descemos para os micronutrientes do solo e chegamos às propriedades medicinais do
Jucá, uma planta do cariri Nordestino, tudo isso sem deixar de passar pelas ciências sociais. Sim,
todas podem se complementar seja facilitando a preparação de um novo medicamento, seja
reduzindo contaminantes, produzindo equipamentos, tornando energia solar mais acessível, e
dando suporte a outras áreas. A agricultura aliada à tecnologia permitirá o uso sustentável do
solo, inclusive do solo que seria considerado imprestável para tal se não fosse a ciência. A energia
precisa ser utilizada de modo inteligente. Por exemplo, hidrelétricas precisam ser planejadas
calculando sua eficiência, impacto ambiental e os riscos de atingir pessoas devido à construção
de barragens. Ou seja, considerando questões sociais e econômicas. As possibilidades existem.
Apenas precisamos nos envolver de maneira multi-disciplinar e como atores do desenvolvimento
humano e tecnológico. Contudo, sem interagir com os demais membros da sociedade, o trabalho
será mais árduo. Além disso, sem trazer benefícios para os que mais precisam, o trabalho será
em vão.

Para resumir isso em um poema, gostaríamos de citar uma música gravada por Gilberto Gil em
1976. São 44 anos fazendo a mesma pergunta e esperamos poder um dia responder parte delas
de forma efetiva.
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Queremos saber
(Gilberto Gil)
Queremos saber
O que vão fazer
Com as novas invenções
Queremos notícia mais séria
Sobre a descoberta da antimatéria
E suas implicações
Na emancipação do homem
Das grandes populações
Homens pobres das cidades
Das estepes, dos sertões
Queremos saber
Quando vamos ter
Raio laser mais barato
Queremos de fato um relato
Retrato mais sério
Do mistério da luz
Luz do disco-voador
Pra iluminação do homem
Tão carente e sofredor
Tão perdido na distância
Da morada do Senhor
Queremos saber
Queremos viver
Confiantes no futuro
Por isso de faz necessário
Prever qual o itinerário da ilusão
A ilusão do poder
Pois se foi permitido ao homem
Tantas coisas conhecer
É melhor que todos saibam
O que pode acontecer
Queremos saber
Queremos saber
Todos queremos saber

APEB-NL
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Efeito da supercalagem na massa de matéria seca e conteúdos de micronutrientes
catiônicos em plantas de milho

18:05

Roberta Sousa
Perfil químico, atividade antifúngica e modulatória dos extratos aquoso e metanólico de
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A preocupação com a saúde física e mental dos idosos durante a pandemia do
novo coronavírus
Francis Oliveira Bezerra, Professor de Jornalismo (DECOM/UEPB) e Ed. Física (UNINASSAU/CG)
Édipo Beserra Silva, Graduado em Ed. Física (UNINASSAU/CG)
E-mail: proffrancisoliveirabeserra@gmail.com
O tema do envelhecimento da população é um desafio para maioria das sociedades
contemporâneas, em buscar promover a qualidade de vida da população idosa e implementar,
assim, políticas de cuidado, qualidade de vida e bem estar social. A pesquisa da percepção desse
público específico (20 idosos de ambos os gêneros), no grupo de convivência “Amigos da melhor
idade”, na cidade de Taperoá, Paraíba (Brasil), mantido pelo Núcleo de Apoio de Saúde da Família
(NASF). Assim como, resultado de entrevistas feitas com 05 profissionais da área de saúde,
inseridos na coordenação do grupo. As políticas públicas de saúde e qualidade de vida para esse
público já enfrentava atenções especiais, no que concerne sistematização de informações e
capacitação dos próprios profissionais envolvidos. A pesquisa fez reconhecer a importância da
elaboração de uma política pública com a participação dos profissionais e dos usuários nas
comunidades, principalmente na definição de uma agenda para ciclo de construção de ações
governamentais que atenda a esta necessidade. Conclui-se que as políticas públicas de saúde e
bem estar, do NASF da cidade de Taperoá, não são suficientes, servindo apenas como cuidados
com atenção básica da pessoa idosa, além de mostrar que boa parte dos usuários desconhecia
os principais objetivos desse tipo de projeto.
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Os planos de saneamento para Salvador e idealizações urbanas (1890-1930)
Juliana Rodrigues da Silveira, Arquiteta (UFBA)
E-mail: juulrodrigues@outlook.com
O tema do envelhecimento da população é um desafio para maioria das sociedades
contemporâneas, em buscar promover a qualidade de vida da população idosa e implementar,
Este artigo buscou apresentar como a urbanização da cidade de Salvador, na Bahia, ocorreu
influenciada pelos planos de saneamento elaborados (e nem sempre realizados) entre os anos
1890 a 1930. É parte de uma dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo da Universidade Federal da Bahia, em 2000. Este trabalho foi desenvolvido a partir
da análise das teses apresentadas a Faculdade de Medicina da Bahia, no final do século XIX, assim
como, dos documentos encontrados nos arquivos públicos do município e do estado,
principalmente aqueles, relativos aos trabalhos dos engenheiros Theodoro Sampaio e Saturnino
de Brito. Os problemas urbanos foram abordados por estudantes da Faculdade de Medicina da
Bahia, em teses apresentadas para a obtenção do grau de doutor. Nestes trabalhos, era a
insalubridade das ruas e das casas o grande responsável pela situação de atraso em que a Bahia
encontrava-se, acusando, sobretudo, o poder municipal de descaso pelas questões referentes à
saúde pública. Os médicos, detentores de um saber que analisava as condições de vida na cidade
cederam, durante os primeiros anos do século XX, espaço para os engenheiros que passaram a
assumir maior responsabilidade na gestão da cidade1 . Na concepção do saber especializado, o
conceito de civilização tinha uma relação direta com o de higiene2 Para que a consolidação da
República fosse percebida pelos países “civilizados”, os governantes almejavam modificar a
representação simbólica do país diante do mundo através da transformação da imagem de suas
capitais. Desta forma, planos técnicos de saneamento são elaborados para as cidades assim como,
uma idealização de imagem de cidade e sociedade modernas e civilizadas. Salvador entrava no
século XX apresentando-se como retrato da cidade colonial e que não correspondia à imagem de
civilização idealizada pela classe dominante deste período. Mantinha o mau cheiro e a sua
aparência suja e “velha”, assim caracterizada pela aparência das ruas e da arquitetura.
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Emaús Terra e Luz: Embrião de uma economia solidária na UECE
Laura Liz dos Santos Dias, Graduanda de História (UECE)
Antônio de Pádua Santiago de Freitas, Professor de História (UECE)
E-mail: lauradias@aluno.uece.br
Este trabalho objetiva apresentar a criação do Emaús Terra e Luz, sendo Emaús caracterizado
como organização não governamental, internacional e sem fins lucrativos, tendo como missão
“servir primeiro aos que mais sofrem e aqueles menos afortunados do que nós, antes de nós
mesmos”. A partir do contato com o Emaús Amor e Cidadania, localizado em zona periférica de
Fortaleza – CE, surgindo através de projeto de extensão idealizado por estudantes de diferentes
cursos de graduação da UECE, encontrando na Universidade um ambiente propício e de
pluralidade, tendo apoio em seu meio, e inserindo-se numa atividade de promoção social, e
resgate das universidades. Por se tratar de uma pequena cooperativa, em que não há uma
distinção de funções, e nem uma autoridade específica, podemos enquadrar o Emaús Terra e Luz
como sendo uma Economia Solidária, havendo igualdade de direitos entre todos os
companheiros, sendo os empreendimentos geridos coletivamente de forma inteiramente
democrática, e os meios de produção de posse coletiva dos que trabalham com eles. Sendo uma
cooperativa livre de metas e cobranças, oferece um ambiente de trabalho desalienante, podendo
também ser chamado de experiência de trabalho libertadora. O Emaús Terra e Luz tem
compromisso com o meio ambiente através da reciclagem, restauração e venda de objetos
doados que antes seriam descartados, atuando como solução para o problema do acúmulo de
lixo das grandes capitais, e tendo como salário um valor calculado referente aos ganhos diários
obtidos a partir da divisão proporcional do arrecadado nas vendas desses objetos. É uma
instituição que tem se mostrado uma alternativa de trabalho para as pessoas que não se
encaixam em trabalhos formais ou um meio de complementação de renda a outros, em que se
propõe a restaurar a dignidade das pessoas em vulnerabilidade social desde que dispostas ao
trabalho e proporcionando ganhos imediatos com vendas em diversas feiras, evitando assim o
aumento da criminalidade. A Economia Solidária que tem como característica uma função social,
encontrando além de formações propostas de acordo com as disponibilidades dos companheiros,
também se propondo a oferecer cursos que capacitem para outras atividades profissionais,
podendo ser uma versão urbana do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.
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Espaços públicos de lazer: Um estudo de caso sobre a qualidade estrutural desses
espaços na cidade de Campina Grande - PB
Francis Oliveira Bezerra, Professor de Jornalismo (DECOM/UEPB) e Ed. Física (UNINASSAU/CG)
Cineide Cavalcante Rodrigues, Graduada em Ed. Física (UNINASSAU/CG)
E-mail: proffrancisoliveirabeserra@gmail.com
O estudo trata-se de uma análise de percepção da natureza funcional de três espaços e
equipamentos públicos de lazer, para prática de atividades físicas e lazer na cidade de Campina
Grande (Brasil), demarcando à natureza de seus planejamentos, aliado a um ciclo de construção
de políticas públicas para usufruto destes espaços como lugares de convivência e práticas de
atividades físicas. Trata-se na verdade dos resultados de uma pesquisa realizada no ano de 2019,
com abordagem metodológica descritiva- qualitativa, utilizando como técnica de pesquisa a
análise documental de registros oficiais; o uso de um questionário semi-estruturado e entrevista
com 15 usuários de ambos os gêneros, maiores de 18 anos, na tentativa de conhecer as
percepções de mudanças de vida dessas ações governamentais e administração pública perante
comunidades localizadas. A delimitação da pesquisa de campo se restringiu aos ‘Parque da
Criança’, ‘Parque da Liberdade’ e o ‘Parque de Bodocongó’. Como resultados reconhece-se uma
comunicação mais necessária de agentes institucionais, com as necessidades dos usuários desses
espaços, a fim de dimensionar o uso, os sentidos e as expectativas disponibilizados às
comunidades. O bem estar social compreende mais do que ter boa saúde, uma vez que esse
conceito é subjetivo, leva-nos a refletir de que maneira a necessidade de um “novo”
planejamento urbano, levando em consideração a distribuição das áreas de lazer ofertadas a
população como princípio de promoção de saúde e cidadania.
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História em pandemia: Ceará e a varíola
Pedro Vinícius Rodrigues, Graduando em História (UECE)
João Carlos Ernesto Almeida, Graduando em História (UECE)
E-mail: pvinicius.rodrigues@aluno.uece.br
A relação entre ciência e política nesses tempos de crise institucionalizada se torna mais visíveis
para aqueles que tinham outro objeto de estudo do que o ser humano em seu contexto social,
por isso, se faz de grande importância que a comunidade científica também leve em conta
estudos das áreas de ciências humanas, levando em conta suas metodologias, nesse caso, em
especial a História.Olhar para a História é uma forma de analisar os erros e acertos que foram
cometidos no passado, compreendendo, inclusive, as razões pelas quais esses erros eram
endossados como a real solução dos problemas. Ao olhar para a história da saúde no Brasil
podemos enxergar um imenso leque de desafios que foram superados e outros que foram
agudizados pelo poder público. Como, por exemplo, o caso da varíola no Ceará em 1905 à 1909,
infecção essa que foi terrivelmente intensificada devido aos efeitos da seca de 1877 e das ações
do governo quanto a isso, que vinha atingindo Fortaleza com um altíssimo número de indigentes
fugindo da fome. Nesse contexto, uma figura de grande importância é a do farmacêutico e
inventor Rodolpho Teophilo, que foi o responsável por criar a vacina contra a varíola e promover
uma extensa campanha de vacinação, priorizando os mais pobres. Entretanto, a ação de Teophilo
foi de encontro com a atuação do governo provincial, que estava sobre o jugo da oligarquia
Accioly. Em sua escrita militante, Teophilo denunciava em jornais o descaso do governo com a
saúde pública, atribuindo aos urubus, que tomavam conta dos corpos nas ruas, um papel digno
de um agente sanitário do governo. O governo não deixava barato, fazendo acusações falsas,
onde afirmavam que a vacina de Teophilo tinha envenenado pessoas, por meio de jornais que
apoiavam o governo. Nessa queda de braço, Teophilo teve a ajuda de jornais de circulação
nacional que perceberam sua luta contra a peste da natureza e a da política, sendo uma peça
fundamental para a erradicação da varíola no Ceará. Tendo como fonte a literatura, com os livros
de Teophilo, e os jornais em circulação, é possível se elaborar uma reflexão sobre o momento
vivenciado no Ceará, onde a crise sanitária chegou a contabilizar 1004 mortos em um só dia. A
comparação com a situação atual é inevitável, tendo no dia 21 de maio sido registrado um pico
de 260 mortos em um dia, entretanto ela deve ser feita tendo noção do tempo, contexto e
características das doenças, que apesar das diferenças têm como maiores afetadas as classes
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mais pobres. Desse modo, caberia à ciência, incluso os historiadores, o não endossamento de
uma cultura academicista, mas sim em pôr em ação o conhecimento histórico, transformando a
teoria também em uma prática política. Portanto, o combate à desinformação é um passo
fundamental para o processo de divulgação científica, e essa caminhada não pode se alienar das
posições políticas em que tomará para si, muito menos de ignorar a História e a ciências humanas
nesse caminhar.
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Diáspora Brasileira
Profa. Ana Maria Carneiro
Victor Fidêncio Andretta

Núcleo de Estudos de Políticas Públicas, Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Geociências, Universidade Estadual de Campinas
E-mail: anamacs@unicamp.br
O trabalhou procurou conceituar o fenômeno da diaspora de ciência, tecnologia e inovação;
contextualizá-lo em termos quantitativos na Holanda e sistematizar reflexões sobre iniciativas de
sua mobilização. O termo diáspora tem sido utilizado para tratar da migração internacional desde
o anos 60 e mais recentemente passou a ser utilizado também para se referir aos migrantes de
alta qualificação para tratar dos efeitos positivos dos processos de migração na articulação de
redes internacionais de apoio e cooperação no desenvolvimento dos países. Os talentos incluem
profissionais do mercado financeiro, cientistas, engenheiros, especialistas criativos, investidores
e empreendedores. Esta definição já aponta porque é relevante compreender e desenvolver
estratégias de engajamento com a diáspora. Ela é formada por indivíduos e grupos que
potencialmente ocupam posições relevantes em instituições de CT&I no exterior, têm acesso a
recursos, possuem informações privilegiadas dos dois países e integram redes de conhecimento
e cooperação. Desta forma, pode ampliar possibilidade de cooperação na área científica e
também no desenvolvimento da inovação e captação de investimentos. Devido à limitações dos
dados existentes hoje, não é possível estimar a diáspora brasileira de CT&I em termos
quantitativos na Holanda. Mas é possível apontar o conjunto maior de indivíduos no qual ela está
inserida, qual seja, os migrantes de alta qualificação, aqueles com educação superior. A base de
dados sobre migração mais ampla em termos de países é a Database on Immigrants in OECD and
non-OECD Countries construída para fornecer informações confiáveis e comparáveis
internacionalmente sobre os migrantes de acordo com o país de origem e incorporam
informações detalhadas sobre as características, nível de escolaridade e resultados do mercado
de trabalho da população. Em 2010, indicava a presença de 13.206 migrantes nascidos no Brasil
na Holanda, com um grande percentual de mulheres (75%). Em relação a escolaridade, havia
4.062 indivíduos com ensino superior nos Países Baixos (30% do total de migrantes brasileiros),
quase 80% deles mulheres. É possível ainda olhar o nível de ensino superior entre
bacharel/mestre e doutor e por faixa etária. Neste recorte, percebe-se que em 2010 havia 143
brasileiros doutores na Holanda. Ainda não há informações censitárias detalhadas mais recentes,
mas é possível ter uma estimativa geral do número de brasileiros na Holanda usando dados do
Statistics Netherlands, que aponta que o número de migrantes de primeira geração teria quase
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dobrado, o que coloca o limite superior para imaginar o crescimento do número de migrantes
com nível superior. Com base no estudo conduzido pelo NEPP/Unicamp com diasporados nos
EUA e Reino Unido, há três reflexões importantes: a) a necessidade de ressignificar a diáspora,
ou seja, é importante adotar uma nova postura frente à diáspora no sentido de reconhecer o seu
valor e rever o estigma do pesquisador que se instalou no exterior; b) a importância de um
ambiente interno no Brasil adequado para interação com a diáspora; e c) desenvolver estratégias
de mobilização da diáspora que vão além de iniciativas de baixo risco e de baixo impacto.
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A Natureza da Ciência (NdC) no ensino de ciências: Uma reflexão em torno do
tema
Cynthia Gomes de Lira, (PPGEdu;UFPE)
Francimar Martins Teixeira, (PPGEdu;UFPE)
E-mail: cynthialirabio@gmail.com
A inserção de temas relacionados à ciência ganha cada vez mais espaço em nossa sociedade,
através dos mais variados veículos de comunicação, tais como Internet, jornais, revistas, TV, rádio,
entre outros. No âmbito do ensino, a escola é desafiada a corresponder às demandas e
inquietações públicas acerca do conhecimento científico, seus modos de produção e sua
utilidade social, isso no que se refere ao processo formativo dos estudantes. Diante disso, a
aproximação do ensino de ciências com a atividade científica é capaz de possibilitar o
entendimento sobre a construção de saberes científicos, a maneira como são validados e podem
ser explicados, pois refere-se aos modos utilizados por cientistas na busca de solução para
problemas científicos, dentro de suas especificidades epistemológicas. Essa discussão é parte de
uma pesquisa mais ampla que buscou compreender qual a Natureza da Ciência (NdC), ou seja, o
que é e como se faz ciência, presente em material didático oferecido a professores e professoras
de ciências como orientação à prática docente em uma rede municipal de ensino. Reunimos aqui
os atuais debates na área de ensino de ciências sobre os aspectos que envolvem a construção de
conhecimentos científicos e quais devem ser requeridos para o ensino. Os resultados apontam
para a prevalência de visões equivocadas acerca da ciência entre professores e estudantes, cuja
influência não está apenas nos espaços escolares, mas também fora da escola. Traz a importância
de uma concepção de ciência mais coerente com os aspectos que envolvem a atividade científica,
entre os quais está o seu caráter contextual, seja ele histórico, político, econômico, social e/ou
cultural, capaz de formar estudantes com postura mais crítica sobre a própria ciência.
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O context do ensino remote em tempos de pandemia: uma nova `ecologia da
aprendizagem`?
Francis Oliveira Bezerra, Professor de Jornalismo (DECOM/UEPB) e Ed. Física (UNINASSAU/CG)
Daniella Renally Bezerra, Graduanda em Jornalismo (DECOM/UEPB)
E-mail: proffrancisoliveirabeserra@gmail.com
Não é de hoje que acontecem frequentes mudanças nas metodologias de ensino, mediante
discussões, sobre novas possibilidades de aprendizado. Comenta assim sobre a personalização
da aprendizagem, termo que significa uma adaptação as formas contemporâneas de se ensinar
e se aprender, usar das inovações e informações do mundo real e virtual. Antes do surto causado
pelo novo coronavírus já se pensava no impacto que as ferramentas digitais poderiam causar no
processo de ensino aprendizagem. Esta pesquisa pretende investigar os fatores e experiências
marcadas por professores e alunos, de algumas instituições de ensino superior (público e
privado), com o intuito de pensar o quê antes era compartilhado presencialmente, e mediante
as facilidades e dificuldades decorrentes às estruturas técnico-científicas, pode ser melhor
compreendida no campo dos estudos sobre ensino e Educomunicação. O que antes era
desencorajado pelos especialistas em educação, com a pandemia, se fez necessário, vendo-se
agora como solução para o intermédio do que por ora convenciona-se chamar como “ensino
híbrido”. O trabalho visa buscar não apenas unidades ou posturas otimistas do que aconteceu
neste período, mas sobretudo, colocar esse movimento em contradição, e a partir daí, trazer à
tona outros aspectos associados a postura destes atores sociais no seu processo de comunicação
e ensino.
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Percepções sobre a ciência e o(a) cientista entre estudantes do ensino
fundamental de uma escola no Recife-PE
Cynthia Gomes de Lira, (PPGEdu;UFPE)
E-mail: cynthialirabio@gmail.com
Concepções equivocadas sobre a ciência e sobre o trabalho de cientistas têm sido apontadas por
pesquisadores, professores e estudantes da área do ensino de ciências como uma questão
importante a ser considerada na educação científica em todos os níveis de ensino. Considera-se
que vários são os fatores que podem influenciar tais concepções, também consideradas
inadequadas, ou até mesmo ingênuas, seja dentro ou fora da escola, entre os quais está o próprio
livro didático, ou até mesmo a prática de professores e professoras, seja por reflexo da formação
inicial ou mesmo da profissionalização docente. Com o objetivo de aferir as concepções de
ciência e imagem do(da) cientista em estudantes de ciências dos anos finais do Ensino
Fundamental, em escola da rede pública municipal do Recife-PE, foi aplicada ferramenta
metodológica que consiste em desenhar um cientista e sua rotina de trabalho. Também foi
solicitado que os(as) estudantes comentassem sobre seus próprios desenhos, através de textos
escritos. Esse relato de experiência traz os resultados preliminares de um trabalho de pesquisa
em andamento, que busca investigar o desenvolvimento de estratégias didáticas que
possibilitem um maior entendimento dos estudantes sobre a ciência e sobre quem faz ciência.
Nesse primeiro momento, foram reunidas evidências de visões do cientista que, entre outras,
perpassam por questões de caráter individualista e de gênero, assim como uma concepção de
ciência que desconsidera as diferentes perspectivas metodológicas presentes na atividade
científica, o que reverbera no entendimento sobre suas epistemologias.
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Mudando atitudes em relação a abertura de dados governamentais através de
um jogo
Fernando Kleiman, Doutorando na Universidade de Delft (TU Delft)
E-mail: f.kleiman@tudelft.nl
Muitos governos estão abrindo seus dados para aumentar transparência, incentivar a
participação popular e até para gerar mais oportunidades econômicas. No entanto, existem
diversas barreiras que os impedem de ampliar a divulgação de seus dados como falta de infraestrutura adequada, falta de pessoal capacitado ou resistência política. Nesta última está incluída
a falta de apoio por parte de servidores.as públicos.as para que os.as decisores.as e políticos.as
optem pela abertura de dados. Como esses.as servidores.as são influentes na tomada de decisão,
a mudança de sua percepção em relação à abertura de dados pode aumentar a publicação de
dados por governos. O governo é um ambiente hierárquico regido por leis e regulamentos. Nele,
tende a prevalecer o conhecimento tácito e campanhas ou cursos podem ser pouco efetivos para
mudar atitudes. A possibilidade de mudar a percepção dos profissionais de governo exige
estratégias especiais que tenham poder de influência. Jogos podem ser ambientes seguros para
experimentação e educação. Neles, ambientes de trabalho podem ser simulados e medidas que
não seriam adotadas no mundo real podem ser testadas, gerando aprendizagem experiencial. Ao
praticar uma nova ação ou rotina, servidores.as públicos.as podem vivenciar consequências
imprevistas que levam a mudanças de percepção no mundo real. Para isso, as metáforas e
simulações devem ser precisas aumentando a capacidade de transferência de conhecimento e
experiência do jogo para a realidade. A partir do paradigma das ciências de desenho (Design
Sciences), um jogo foi desenvolvido tendo servidores.as públicos.as como público alvo. Nesse
jogo um escritório de governo é simulado e servidores.as precisam interagir em tempo real para
entregar serviços públicos à população. Enquanto trabalham, conjuntos de dados são gerados e
posteriormente classificados em níveis de abertura (dependendo de sua sensibilidade de
privacidade ou segurança para o governo). Em cinco rodadas, quatro jogadores.as tomam
decisões e sofrem suas consequências. Uma survey foi aplicada com 389 servidores.as
públicos.as no Brasil e verificou alguns dos conceitos usados para o desenvolvimento do jogo.
Num contexto de um quasi-experimento, o jogo foi testado em 2019 com 77 participantes da
Prefeitura Municipal de São Paulo, do Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do Governo
Federal através da Escola Nacional de Administração Pública – ENAP. A pesquisa constatou que:
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- O jogo produziu efeitos estatisticamente significativos em relação aos conhecimento de políticas
de gerenciamento de dados dos participantes.
- Privacidade e segurança de dados foram as áreas de conhecimento nas quais o jogo teve maior
efeito.
- A percepção sobre benefícios dos dados abertos também foi significativamente alterada.
- A intenção dos servidores de apoiar políticas de abertura de dados pelos governos sofreu um
incremento estatisticamente significante.
Cada uma das etapas da pesquisa compreendeu a elaboração e discussão de conceitos
específicos, definições de pesquisa e análise de resultados. Estes estão detalhados em artigos
científicos publicados ou em via de publicação. O texto final da tese encontra-se em elaboração.
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Governança das águas e as grandes hidrelétricas brasileiras
Fernanda de Souza Braga
Doutora em Estudos Latino-Americanos (Universidade de Leiden, Holanda)

Uma das decorrências da instalação do regime ditatorial no Brasil em 1964 foi a edificação de
usinas hidrelétricas de grande porte, chamadas popularmente de “faraônicas”, devido às suas
dimensões, ao seu custo e ao trabalho empregado na sua construção. A viabilização daquelas
usinas se insere no contexto de polarização da guerra fria, mas também representou a
materialização da ideologia desenvolvimentista, que vinha evoluindo no Brasil desde o início do
século XX, e que tomou um viés específico quando combinada com a Doutrina de Segurança
Nacional, durante o regime militar (1964-1985). Esta pesquisa objetiva discutir quais foram as
implicações daquelas usinas hidrelétricas de grande porte, como legados para a governança da
água no presente. Ao fazê-lo, busca elucidar, principalmente, três questões. A primeira, sobre
qual foi o arcabouço institucional e legal criado no período, e seus mais importantes atores e
financiamentos; a segunda, sobre qual foi o papel do discurso, por meio da propaganda
governamental e da mídia, na legitimação daquelas grandes obras junto à opinião pública e, a
terceira questão, sobre como a sociedade civil reagiu diante de tais alterações sócio espaciais,
tendo como exemplo, o caso do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), surgido no final
dos anos 1970 e que continua ativo. Neste trabalho, parte-se da hipótese de que aquelas
hidrelétricas de grande porte modificaram permanentemente a paisagem brasileira, enquanto
intervenção ambiental, criando uma nova territorialidade, e moldando os processos de tomada
de decisão, visto que passou a existir uma nova gama de práticas políticas entre as camadas
institucionais do Estado e entre as instituições estatais, o empresariado e as organizações sociais,
sendo legitimadas por meio do discurso governamental. A ferramenta legislativa da suspensão
de segurança (acionada pelos investimentos iniciais do governo em infraestrutura de base), a não
delimitação de áreas e reservas indígenas, a não realização de consulta prévia às populações
atingidas, a contagem de população atingida por parte dos empreendedores, o pagamento de
indenizações injustas, a existência de um imaginário peculiar em relação àquelas grandes obras
e ao poder do Estado, foram identificados como os principais gargalos para a realização de uma
efetiva e democrática governança da água no país.
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Fratura de estruturas coladas compósito-metal
Marcio Moreira Arouche, Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais
(CEFET/RJ) e Faculdade de Engenharia Espacial (TU Delft, Holanda)
Sofia Teixeira de Freitas, Faculdade de Engenharia Espacial (TU Delft, Holanda)
Silvio de Barros, Pós-Graduação em Engenharia Mecânica e Tecnologia de Materiais (CEFET/RJ)
e Instituto GeM, França
E-mail: marcio.m.arouche@gmail.com
Ao longo das últimas décadas, a tecnologia de materiais compósitos vem sendo desenvolvida
com o objetivo de se obter materiais com combinações de propriedades antes inexistentes. Os
materiais compósitos são formados pela união de dois diferentes materiais. Nesse sistema, um
material serve como matriz, que dá forma a estrutura, e o outro como reforço, que garante a
resistência mecânica. Dentre os compósitos mais usados, os polímeros reforçados com fibras, ou
FRPs (fiber-reinforced polymers), se destacam pela alta resistência mecânica aliada ao baixo peso.
Essa combinação de propriedades permite o desenvolvimento de estruturas e equipamentos
mais leves, resultando em maior eficiência energética. Esses materiais são amplamente utilizados
nos mais diversos setores da indústria, como aeroespacial, automotivo, naval, construção civil,
defesa e equipamentos esportivos [1]. Entretanto, a falta de confiança da indústria ainda limita
o uso dos materiais a estruturas secundárias e aplicações não estruturais. Nos últimos anos, a
necessidade de reduzir o consumo de combustível e se adequar a novas políticas de emissão de
poluentes impulsionou novas aplicações de materiais compósitos em estruturas primárias de
aeronaves, embarcações e automóveis. Essas estruturas costumam combinar materiais
metálicos com compósitos. Nesse sentido, a colagem estrutural surge como a melhor alternativa
para unir esses materiais, formando juntas coladas compósito-metal [2]. Nas juntas coladas, a
propagação de um defeito pode ocorrer ao longo da interface adesiva ou dentro de um dos
materiais, levando a fratura. Design da junta, método de fabricação, tipo de carregamento
aplicado e fatores ambientais influenciam na resistência mecânica da junta colada [3]. Desta
forma, é necessário o desenvolvimento de novas metodologias para análise do comportamento
mecânico e otimização de estruturas coladas bi-material.
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É possível cogitar a atuação das associações que compõem o conselho municipal
de desenvolvimento rural sustentável em Arcoverde-PE a partir dos princípios da
economia solidária
Mérilin Ramonike dos Santos Goveia, Pós-Graduanda lato sensu em Administração Pública e
Direito Legislativo (UPE)
E-mail: merilinramonike1@gmail.com
O presente estudo tem como objetivo a cogitação se as associações que fazem parte do Conselho
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável em Arcoverde- PE, atuariam a partir dos
princípios da Economia Solidária, o estudo traz uma breve apresentação desses princípios:
solidariedade, autogestão, cooperação e democracia. Tentamos captar a motivação do
surgimento dessas associações e quais atividades são desempenhadas

dentro do Conselho

Municipal Rural Sustentável e os projetos desenvolvidos com a Administração Pública de
Arcoverde-PE, entender a ligação dessa rede nos norteia a ver que a integração ocorre e uma
possível implantação de ações e políticas pública dentro da Economia Solidária seria possível.
Como também perceber o entendimento acerca do tema Economia Solidária ouvindo três
associações rurais pertencentes ao grupo de associações, o Conselho Rural e a Administração
Pública representada pelo órgão da Secretaria de Agricultura de Arcoverde –PE, conseguimos
saber a compreensão e disseminação do tema dentro dos nichos envolvidos. Para isso nos
utilizamos de uma metodologia de estudo com uma estratégia qualitativa de pesquisa, de caráter
exploratório, por meio de uma pesquisa de campo; coletando os dados através de observação
participante e entrevistas semiestruturadas. A conclusão aponta que como os atores envolvidos
são entrelaçados em uma rede formada pela cooperação de todos, nos deixa em um ambiente
familiarizado com o trabalho em equipe, no entanto o tema abordado sendo Economia Solidária
é um tema extremamente novo para os envolvidos e seus princípios não são entendidos de forma
literal, no entanto por algumas vezes são partilhados dentre eles de forma incompreendida.
Assim o estudo verifica que o ambiente é favorável para mudanças positivas, desde que essa
implementação ocorra de forma responsável para vir a ser melhor compreendida por todos que
ingresse e saber que Economia Solidária é uma ferramenta que vai desde inclusão social a
preservação ambiental.
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Efeito da supercalagem na massa de matéria seca e conteúdos de micronutrients
cationicos em plantas de milho
Maria Luiza Justino Silva, Faculdade de Engenharia Agronômica (UFV)
Webert Saturnino Pinto, Faculdade de Engenharia Agronômica (UFV)
E-mail: maluizajustino@gmail.com
Aplicações de doses sucessivas ou muito elevadas de calcário, frequentemente não
acompanhadas de uma adequada incorporação deste corretivo, pode resultar em um processo
denominado supercalagem. Nesta condição pode ocorrer redução na disponibilidadede Cu, Fe,
Mn e Zn para absorção pelas plantas, acarretando em deficiências nutricionais. Fatores
relacionados ao solo, como textura, teor de matéria orgânica e de óxidos de Fe e Al podem
influenciar neste processo. Assim, o objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos da supercalagem
na produção de matéria seca e nos conteúdos de Cu, Fe, Mn e Zn em plantas de milho cultivadas
em dois latossolos (LVA1 e LVA2), com texturas argilosa e arenosa, respectivamente. Foi
determinada a curva de neutralização de acidez para cada solo, de onde foram determinadas as
doses necessárias de CaCo3 (P.A) para a elevação dos valores de pH de cada solo para 5,5, 6,5 e
7,5. Os tratamentos foram dispostos em um DIC, em um esquema fatorial 2x3, com dois solos e
três níveis de calagem e três repetições. Os níveis de calagem foram supridos com doses de uma
mistura de CaCO3 (P.A) e MgCO3 (P.A), na proporção 3:1 (m/m). Após 20 dias de incubação dos
solos com as doses de carbonato, foi feita uma adubação de plantio com soluções nutritivas e
realizada a semeadura, sendo as plantas cultivadas até 30 DAE (Dias após emergência), quando
se realizou a coleta da parte aérea. O material vegetal foi seco e processado, e foram
determinados a massa de matéria seca por vaso (mMS) e os teores de Cu, Fe, Mn e Zn, por
espectrometria de absorção atômica e os conteúdos (mg/vaso) de Cu (cCu), Fe (cFe), Mn (cMn)
e Zn (cZn) calculados. A mMS variou significativamente entre os solos e níveis de calagem, os
valores para o LVA2 foram maiores do que os para o LVA1 em todos os três níveis de
calagem.Para os conteúdos de Cu, Fe, Mn e Zn LVA2 também obteve valores maiores do que para
o LVA1 nos três níveis de calagem. Com esses valores conclui-se que no LVA1 o efeito da
supercalagem foi mais severo que no LVA2, sugerindo que a textura do solo e seu teor de matéria
orgânica são fatores relevantes neste efeito. Em valores elevados de pH provocados pela
aplicação de carbonatos, ocorre limitação na disponibilidade de micronutrientes catiônicos e
redução da produção de matéria seca em plantas de milho.
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Perfil químico, atividade antifúngica e modulatória dos extratos aquoso e
metanólico de Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz (Pau-ferro)
Roberta Oliveira Sousa, Biomédica no Centro Universitário Leão Sampaio, CE
Cícero Roberto Nascimento Saraiva, no Centro Universitário Leão Sampaio, CE
E-mail: robertaoliveirasousa@gmail.com
O estudo teve como objetivo identificar o perfil fitoquímico e avaliar a atividade antifúngica e
modulatória dos extratos aquoso e metanólico de Libidibia ferrea (Mart.) L.P. Queiroz. As
atividades foram realizadas entre agosto e setembro de 2019 no Laboratório de Microbiologia
do Centro Universitário Leão Sampaio (Juazeiro do Norte - CE), Laboratório de Pesquisa de
Produtos Naturais (LPPN) da Universidade Regional do Cariri (URCA). Os frutos maduros da
espécie Libidibia ferrea foram coletados no Sítio Riacho, no município de Vieirópolis no Estado
da Paraíba, após foram obtidos os extratos aquoso e metanólico para a realização dos testes. Os
constituintes químicos foram analisados em Cromatografia Líquida de Alta Eficiência e os extratos
foram testados frente as espécies de Candida albicans (CA 40006 e CA 4387) e Candida tropicalis
(CT 40042 CT 4262) pelo método de microdiluição e para a modulação, a droga de escolha foi o
Fluconazol. Na análise de constituintes químicos foram detectados taninos hidrolisáveis. A IC50
do extrato aquoso apresentou um valor bastante inferior ao do controle com Fluconazol frente
a C. albicans, já frente a C. tropicalis os produtos testados apresentaram um valor da IC50 maior
que a do controle. Na modulação, os produtos testados potencializaram a ação do fluconazol
frente a C. albicans e apenas o extrato aquoso potencializou o efeito antifúngico frente a cepa de
C. tropicalis. Com isso, foram demonstrados promissores para que sejam feitas pesquisas clínicas,
na busca de compostos que sirvam como alternativas terapêuticas aos antifúngicos
convencionais, numa tentativa de combater a crescente resistência fúngica a esses fármacos.
Palavras-chave: Fungos. Plantas medicinais. Resistência antifúngica.
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