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A Universidade Estadual do Maranhão entra 2020
lançando a terceira edição da sua Revista UEMA, com
reportagens e artigos de várias áreas do conhecimento,
objetivando disseminar as iniciativas de pesquisa, ensino e
extensão produzidas em todos os campi da Instituição.
Esta edição traz reportagens com professores e
alunos, distribuídas nas mais diversas editorias, como saúde,
sustentabilidade, tecnologia, desenvolvimento socioespacial e
regional, biologia, agroecologia, microbiologia, meteorologia e
muito mais.
Você pode conferir uma entrevista exclusiva com a
Secretária de Estado da Juventude, Tatiana Ferreira, que conta
como a UEMA contribuiu para a construção da sua carreira e
das suas conquistas proﬁssionais, que são fontes de inspiração
para jovens e mulheres maranhenses.
Saiba também qual é o mais novo tratamento para a
leishmaniose a base de óleo de planta medicinal. Um
tratamento acessível a toda a população e que leva a cura
clínica e a parasitológica, com um menor número de efeitos
colaterais.
E você sabia que pesquisadores e agricultores da
Universidade promovem técnicas sustentáveis para
recuperação do Rio Pepital e do solo na cidade de Alcântara? O
rio encontra-se numa triste situação e é a principal fonte de
abastecimento do município onde vivem mais de 20 mil
pessoas.
Ve j a , t a m b é m , u m a a n á l i s e d o s c o n ﬂ i t o s
socioterritoriais como parte estruturante de elementos que
contemplam a questão agrária maranhense no período de 2001
a 2015, identiﬁcando as regiões potencialmente conﬂituosas
no Maranhão.
Você sabe qual a importância das minhocas para as
funções ecológicas e ambientais? Elas são fundamentais à
saúde do solo e agricultura.
E nas páginas da revista também tem tecnologia. O
campo das engenharias da UEMA tem muito o que mostrar. A
maioria das pesquisas ainda está em andamento, mas abrange
vários assuntos.
E o que está levando jovens a um aumento de
ansiedade e depressão nas últimas décadas? Na matéria
principal da revista, veja como a Universidade está trabalhando
a saúde emocional e mental da comunidade acadêmica.
Isso e muito mais você encontra nas páginas da
Revista UEMA. Fique por dentro do que acontece na
Universidade. Mergulhe nas nossas páginas e boa leitura!
The State University of Maranhão begins 2020 publishing the third edition of
its UEMA Magazine, with reports and articles about several areas of knowledge, aiming to
disseminate research, teaching and extension initiatives produced on all campuses of the
Institution.
This edition features reports with teachers and students, distributed in the
most diverse sections, such as Health, Sustainability, Technology, Sociospatial and
Regional Development, Biology, Agroecology, Microbiology, Meteorology and more.
You can check out an exclusive interview with the State Secretary for Youth,
Tatiana Ferreira, who talks about how UEMA contributed to the construction of her career
and professional achievements, which are source of inspiration for young people and
women of Maranhão.
Also nd out what is the newest treatment, based on medicinal plant oil, for
leishmaniasis. A treatment accessible to the entire population, that allows clinical and
parasitological cure, with a smaller number of side effects.
And did you know that farmers and researchers of the University promote
sustainable techniques to recover the soil and the Pepital River in the city of Alcântara? The
river is in a sad state and is the main source of supply of the municipality where more than
20,000 people live.
Take a look, also, at an analysis of socio-territorial conicts as a structuring
part of the elements that formed the agrarian scenario of Maranhão, in the 2001 to 2015
period, identifying the potentially conicting regions in Maranhão.
Do you know the importance of earthworms for ecological and environmental functions?
They are essential to soil health and agriculture.
And there is also technology on the pages of the magazine. UEMA's
engineering eld has a lot to show. Most researches are still ongoing, but cover a variety of
subjects.
And what is driving young people to an increase of anxiety and depression in
recent decades? In the magazine's cover story, see how the University is working to
promote emotional and mental health of the academic community.
This and much more you nd on the pages of UEMA Magazine. Stay on top of
what happens at the University. Dive into our pages and good reading!
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Why invest in free public University?
In face of the uncertainties of the present
times, generated by unfortunate setbacks in the
national civilizing project, at great risk to democratic
institutions, I reinforce my conviction that the public
University is an asset of the whole society, and must be
at the service of the whole society.

Por que investir na universidade pública e gratuita?

The State University of Maranhão, an
institution that belongs to and is maintained by the

Ante às incertezas dos tempos

o ensino e a inovação, vivem sua mais

people of our State, has clearly and vigorously

atuais, geradas por lamentáveis

aguda crise republicana. No momento, o

assumed this responsibility, represented, in a broader

retrocessos no projeto nacional

fator mais determinante não é o habitual

spectrum, by its mission: to produce and disseminate

civilizatório, com forte risco às instituições

contingenciamento orçamentário, em si

knowledge oriented to citizenship and professional
training through teaching, research and extension,

democráticas, reforço minha convicção de

muito comprometedor, mas a postura de

que a universidade pública é um bem de

governantes que, a um só tempo, volta-

The University is understood as strategic

todos, de toda a sociedade, e a esta deve

se contra a ciência nacional, contra as

for the human, social, cultural and economic

servir.

universidades públicas, contra o ideal de

prioritizing the development of the State of Maranhão.

development of Maranhão, based on the scientic
and technological progress that it emphatically seeks

A Universidade Estadual do

liberdade e igualdade. As restrições

Maranhão, instituição que pertence e é

brutais vêm daí, o resto é efeito,

UEMA, public, free of charge, inclusive

mantida pelo povo do nosso estado, tem

geralmente previsível. Enquanto as

and committed to all people of Maranhão, is the space

to build.

par excellence of freedom of thought and its forms of

assumido com clareza e vigor essa

grandes potências mundiais avançam

responsabilidade, representada, em

rumo à Revolução 4.0, o Brasil retrocede

espectro mais amplo, por sua missão:

à condição de exportador de commodities

tolerance, indispensable for a secular, egalitarian,
participatory environment. Our University is home to

produzir e difundir conhecimento orientado

sem valor agregado. Eis uma das razões

para a cidadania e formação proﬁssional

substantivas para a onda de crises que

por meio do ensino, pesquisa e extensão,

nos afetam diariamente. Enquanto o

expression, opinions, utopias, beliefs and visions.
Here, prevails the exercise of citizenship, plurality and

diverse knowledge, from scholar to popular, from
scientic to artistic, from traditional to revolutionary.
Here are all, here's society.

priorizando o desenvolvimento do estado

Governo Federal despreza o

Science and technology, and I add

do Maranhão.

conhecimento, a Alemanha destina 2,8%

teaching and innovation, are experiencing its most

Entende-se a universidade como

de seu PIB à pesquisa. As grandes nações

acute republican crisis.

At the moment, the most

decisive factor is not the usual budget contingency, in

estratégica para o desenvolvimento

investem em ciência e tecnologia não por

itself very compromising, but the posture of rulers who,

humano, social, cultural e econômico do

serem ricas, mas são ricas porque

at the same time, turn against national science,

Maranhão, a partir do progresso cientíﬁco e

decidiram há tempo investir em ciência e

tecnológico que busca enfaticamente todos

tecnologia.

os dias construir.
A Uema, pública, gratuita,
inclusiva e comprometida com todos os
maranhenses, é o espaço por excelência
das liberdades de pensamento e de suas
formas de expressão, de opiniões e utopias,
de crenças e visões. Aqui prevalece o
exercício da cidadania, a pluralidade e a
tolerância, indispensáveis para um
ambiente laico, igualitário, participativo.
Nossa Universidade é a casa dos diversos
saberes, do erudito ao popular, do cientíﬁco
ao artístico, do tradicional ao
revolucionário. Aqui estão todos e todas,
aqui está a sociedade.
A ciência e a tecnologia, e adiciono

Logo, a defesa da universidade
pública e gratuita, de sua autonomia e de
sua liberdade acadêmica não pode ser
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the rest is effect, usually predictable. As the world's
major powers move towards Revolution 4.0, Brazil is
moving back to the status of exporter of commodities
with no added value. Here is one of the substantive
reasons for the crises' wave that affect us daily. While

algo realizado apenas pela comunidade

the Federal Government despises knowledge,

universitária, mas por toda a sociedade,

Germany allocates 2.8% of its GDP to research. Great

inspiração e destinatária de seus frutos.
Deve ser tratada como questão de

nations invest in science and technology not because
they are rich, but they are rich because they have long
decided to invest in science and technology.

Estado, como um projeto de

Therefore, the defense of the public and

desenvolvimento nacional, sem freios

free of charge University, its autonomy and its

ideológicos ou de governos. A

academic freedom cannot be something done only by
the academic community, but by the whole society,

consolidação da universidade pública

inspiration and recipient of its fruits. It should be

como instituição, a qualquer tempo e em

treated as a matter of State, as a national development

todo contexto, é garantia para o exercício
do livre pensar, questionar, construir e
propor, portanto, condição para uma
sociedade melhor e mais justa para todos,
fundada no conhecimento e seus usos.
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against public Universities, against the ideal of
freedom and equality. Brutal restrictions are coming,

project, without ideological or government brakes.
The consolidation of the public University as an
institution, at any time and in any given context, is a
guarantee for the exercise of free thinking,
questioning, building and proposing, therefore, a
condition for a better and fairer society for all, founded
on knowledge and its uses.

A

Novo tratamento da leishmaniose através de óleo de
planta medicinal é estudado por pesquisadoras da UEMA

A leishmaniose é uma doença
endêmica que está espalhada em
diversas partes do mundo. Segundo
estimativas da Organização Mundial da
Saúde (OMS/2014), dois milhões de
novos casos são registrados por ano e
350 milhões de pessoas estão
expostas a contrair a doença. No
Brasil, é considerada um problema de
saúde pública, e, segundo dados do
Ministério da Saúde, em 2016, foram
registrados mais de 15 mil novos casos
da doença no país.
Causada por parasitos do
gênero Leishmania, que invadem as
células do sistema de defesa do
indivíduo, chamadas de macrófagos, a
leishmaniose é uma doença infecciosa
e não contagiosa. Existem dois tipos de
leishmaniose: a tegumentar ou
cutânea e a visceral ou calazar. A
primeira é caracterizada por feridas na
pele, podendo surgir lesões nas
mucosas da boca e garganta; já a
visceral é sistêmica e afeta vários
órgãos internos, especialmente o
fígado, o baço e a medula óssea. A
forma cutânea é a mais comum, e,
ainda, segundo dados do Ministério da
Saúde, só em 2016 foram registrados
12.690 novos casos no país. No
Maranhão foram 833 casos, o maior
número do Nordeste.
Além dos humanos, essa
doença também acomete os cachorros
e animais silvestres, como as raposas,
por exemplo. Enquanto para o homem

Por: Polyanna Bittencourt

existe a possibilidade de cura, para os
cães ainda não há essa garantia. Até
pouco tempo, quando um cachorro
era diagnosticado com leishmaniose,
a recomendação era aplicar a
eutanásia no animal. Hoje já existe
um medicamento para o tratamento
da leishmaniose canina aprovado
pelos Ministérios da Agricultura e da
Saúde desde 2016. Com o uso da
medicação o cão pode ter uma cura
clínica (extinção dos sintomas),
porém não há uma cura
parasitológica, ou seja, a leishmania
não é eliminada, permanecendo em
seu organismo.
Apesar da disponibilidade
desse medicamento no mercado, o
custo ainda é considerado muito alto
e o tratamento não é acessível à
grande parte da população. Pensando
no bem-estar animal e em uma forma
de diminuir os custos do tratamento,
tornando-o mais acessível, a
professora da Universidade Estadual
do Maranhão, Ana Lucia Abreu Silva,
do curso de Medicina Veterinária e do
M e s t ra d o e m C i ê n c i a A n i m a l ,
coordena a pesquisa intitulada
“Avaliação da atividade antioxidante
e aplicação do óleo essencial de
Vanillosmopsis arbórea (Asteraceae)
Baker na cicatrização de feridas
c u t â n e a s e n o t ra t a m e n t o d a
leishmaniose tegumentar murina”.
“Quando começamos a
estudar a leishmaniose, não tinha

nenhuma esperança de tratamento
para o animal; os de uso humano além
de não serem recomendados devido
aos efeitos colaterais e para não
induzir resistência do parasito, tem uso
proibido. Considerando a necessidade
do tratamento do animal, iniciamos
várias pesquisas no Laboratório de
Anatomo Patologia que visem o
desenvolvimento de uma droga ou
sustância que seja acessível a toda a
população e que leve à cura clínica e a
parasitológica, com um menor número
de efeitos colaterais”, explica Ana Lúcia
Abreu.
Assim, os objetivos da
pesquisa foram os de avaliar a resposta
imunológica e determinar a carga
parasitária de camundongos, veriﬁcar
a eﬁcácia do óleo essencial de
Vanillosmopsis arbórea no tratamento
da leishmaniose e seu potencial
cicatrizante e antioxidante.
Os resultados no modelo em
camundongo foram promissores,
agora resta validar essa pesquisa em
cães. Com essa segunda parte do
projeto, as pesquisadoras pretendem
desenvolver experimentos
farmacológicos voltados à atividade
leishmanicida do óleo essencial e gerar
informações sobre a potencialidade
medicinal da espécie.
A espécie Vanillosmopsis
arbórea é uma pequena árvore nativa
da Chapada do Araripe, no estado do
Ceará, que possui em seu caule um

Revista UEMA
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óleo essencial de grande valor
econômico devido às suas
propriedades antiinﬂamatórias, proveniente de
um dos seus principais
constituintes químicos, o alfabisabolol. Estudos recentes têm
demonstrado que esse óleo
possui ainda atividades antiirritante, antimicrobiana e baixa
toxicidade.
S e g u n d o
a
pesquisadora Renata Mondêgo
de Oliveira, doutoranda em
Biotecnologia pela Rede
Nordeste de Bietecnologia
(RENORBIO), tem crescido nos
últimos anos o número de
trabalhos que visa identiﬁcar e
caracterizar extratos de plantas
medicinais que possuem
atividade lieshmanicida. No
laboratório, diversas pesquisas
com plantas medicinais já foram
realizadas. “Durante muitos
anos o carro chefe do
laboratório foi o noni (Morinda
citrifolia), onde estudamos, por
exemplo, o efeito da planta na
remissão dos sinais clínicos da
doença. Com o tempo,
percebemos que valia a pena
veriﬁcar também outros
parâmetros, além dos sintomas
em si, como a melhora do

8
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sistema imune. A partir daí
começamos a trabalhar as duas
coisas de forma conjunta, caso não
conseguíssemos uma droga ou
composto que atuasse no parasito
em si, mas que atuasse ajudando
na imunidade do animal”, destaca.
De acordo com as
pesquisadoras, após os primeiros
trabalhos em laboratório, foi
possível constatar a eﬁciência do
óleo essencial de Vanillosmopsis
arbórea no tratamento da
leishmaniose. Dentre os benefícios
estão o efeito cicatrizante e o efeito
imunomodulador (melhora da
resposta imunológica).
“A resposta de destruir o
parasito, que a gente chama de
leishmanicida, não foi alcançada,
porém, teve um efeito no
organismo de forma indireta, que
foi a melhora da condição do
macrofato. Os macrofatos são
células do sistema imunológico que
deveriam destruir o parasito,
porém, esse efeito não ocorre com
a leishmania. Nossas pesquisas
estão mostrando que estamos
melhorando a condição desses
macrofatos e, então, o organismo
passa a reconhecer aquilo como
estranho e ataca”, ﬁnaliza a
professora Ana Lúcia.

L

New treatment for leishmaniasis using
medicinal plant oil is studied by UEMA researchers
By: Polyanna Bittencourt

Leishmaniasis is an endemic disease that is
spread in several parts of the world. According to the
World Health Organization (WHO/2014) estimate, two
million new cases are registered each year and 350
million people are exposed to contract the disease. In
Brazil, it is considered a public health problem and
according to data from the Ministry of Health, in 2016,
more than 15 thousand new cases of the disease were
registered in the country.

population. Considering animal welfare and a way to
reduce treatment costs, making it more accessible, a
professor of the State University of Maranhão, Ana Lúcia
Abreu Silva, of the Veterinary Medicine and the Master in
Animal Science courses, coordinates the research
entitled "Evaluation of antioxidant activity and
application of essential oil of Vanillosmopsis arborea
(Asteraceae) Baker in the healing of skin wounds and in
the treatment of murine cutaneous leishmaniasis".

Caused by parasites of the genus Leishmania,
that invade cells of the individual's defense system, called
macrophages, leishmaniasis is an infectious noncontagious disease. There are two types of leishmaniasis:
cutaneous and visceral. The rst is characterized by skin
sores and lesions may appear on the mucous membranes
of the mouth and throat; the visceral type is systemic and
affects several internal organs, especially the liver, spleen
and bone marrow. The cutaneous form is the most
common and according to data from the Ministry of
Health, in 2016 alone, 12,690 new cases were registered
in the country. In Maranhão there were 833 cases, the
highest number in the Northeast.

"When we began to study leishmaniasis,
there was no hope of treatment for the animal; those for
human use, in addition to not being recommended due
to side effects and to avoid inducing parasite resistance,
have prohibited use. Considering the need for animal's
treatment, we started several researches at the
Anatomic Pathology Laboratory aimed at the
development of a drug or substance accessible to the
entire population and that leads to clinical and
parasitological cure, with fewer side effects", explains
Ana Lúcia Abreu.

In addition to humans, this disease also affects
dogs and wild animals, such as foxes. While for men the
cure is possible, for dogs there is still no guarantee. Until
recently, when a dog was diagnosed with leishmaniasis,
the recommendation was to euthanize the animal. Today
there is a drug for the treatment of canine leishmaniasis
approved by the Ministries of Agriculture and Health, since
2016. With the use of medication, the dog may have a
clinical cure (extinction of symptoms), however there is no
parasitological cure, that is, leishmania is not eliminated,
remaining in its organism.
Despite the availability of this drug on the
market, the cost is still considered too high and the
treatment is not accessible to a large part of the

Thus, the research goals were to assess the
immunological response and to determine the parasite
load in mice, verify the efciency of Vanillosmopsis
arborea essential oil in the treatment of leishmaniasis
and its healing and antioxidant potential.
The results in the mouse model were
promising, now it remains to validate this research in
dogs. In this second part of the project, the researchers
intend to develop pharmacological experiments aimed
at the leishmanicidal activity of the essential oil and
generate information on the medicinal potential of the
species.
The Vanillosmopsis arborea is a small tree
native to Chapada do Araripe, in the State of Ceará,
that has in its stem an essential oil of great economic
value, due to its anti-inammatory properties, from one

of its main chemical constituents, alpha-bisabolol. Recent
studies have shown that this oil also has anti-irritant,
antimicrobial and low toxicity activities.
According to researcher Renata Mondêgo de
Oliveira, doctoral student in Biotechnology by the
Northeast Biotechnology Network (RENORBIO), the
number of studies that aims to identify and characterize
extracts of medicinal plants that have leishmanicidal
activity has grown in recent years. In the laboratory,
several researches with medicinal plants have already
been carried out. "For many years the laboratory's agship
was noni (Morinda citrifolia), we studied, for example, the
effect of the plant on the remission of the disease's clinical
signs. Over time, we realized it was worth checking other
parameters, apart from the symptoms itself, such as the
improvement of the immune system. From that moment,
we started working on both things together in case we
couldn't get a drug or compound that would act on the
parasite itself, but would act helping the animal's
immunity", she highlighted.
According to the researchers, after the rst lab
works, it was possible to verify the efciency of
Vanillosmopsis arborea essential oil in the treatment of
leishmaniasis. Among the benets are the healing effect
and the immunomodulatory effect (improved immune
response).
"The response of destroying the parasite, that
we call leishmanicidal, was not achieved, however it had
an indirectly effect on the organism, which was the
improvement of the macrophage condition.
Macrophages are immune system cells that should
destroy the parasite, but this effect doesn't occur with
leishmania. Our researches are showing that we are
improving the condition of these macrophages and then
the organism begins to recognize that as foreign and
attacks", concludes Professor Ana Lúcia.
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Sem fogo e com diversidade:
Técnicas Agroﬂorestais
e roça sem fogo em Alcântara
para recuperação do Rio Pepital

Pesquisadores e agricultores promovem técnicas sustentáveis
para recuperação do Rio Pepital e do solo na cidade de Alcântara

Por Débora Souza

A

A situação do Rio Pepital,
localizado na cidade de Alcântara –
Maranhão, tem alarmado a população
local e pesquisadores do Programa de
Pós-Graduação em Agroecologia da
UEMA.
O Rio Pepital tem 11km de
extensão e é a principal fonte de
abastecimento do município onde
vivem mais de 20 mil pessoas. A área
de drenagem do rio é fundamental
para a recarga dos lençóis freáticos
que abastecem os poços das
comunidades rurais que habitam a
área.
Suas margens têm uma
vegetação original que varia entre
matas ciliares (ﬂorestas ripárias) nas
zonas mais altas, ﬂorestas alagadas
nas partes baixas e manguezais na foz.
Essa vegetação, que é protegida por
lei, é crucial para proteção dos rios
porque promove a inﬁltração e o
armazenamento de água, ﬁltra os
agroquímicos, barra sedimentos,
regulando o processo de erosão do
solo e assoreamento dos rios; além de
prover alimentos, ﬁbras, remédio e
outros benefícios.
A partir da década de 80,
quando houve a implantação Centro de
Lançamento de Alcântara (CLA), a
biodiversidade e o rio passaram a ser

ameaçados pelo deslocamento
compulsório de centenas de famílias
de seus territórios tradicionais para
Agrovilas próximas às nascentes do
r i o Pe p i t a l . C o m o a s f a m í l i a s
receberam lotes distantes ou ruins
para o cultivo, os agricultores tiveram
que fazer a roça na beira do rio onde
os solos são mais férteis e úmidos. As
práticas agrícolas passaram a
degradar a vegetação e prejudicar
diretamente a água do rio.
Em 2012, foram iniciadas
pesquisas para diagnosticar o nível
de degradação do Rio Pepital e da
percepção das comunidades do
entorno por meio do projeto
“Restauração de matas ciliares e da
qualidade do solo nas margens do Rio
Pepital, Alcântara-Maranhão”, com
apoio da Fundação de Amparo à
Pesquisa e ao Desenvolvimento
Cientíﬁco e Tecnológico do Maranhão
(FAPEMA) e da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES).
Paralelo a este projeto,
também foi iniciado o projeto de
extensão de “Promoção das Técnicas
Agroﬂorestais para Restauração das
Matas Ciliares do Rio Pepital em
Comunidades Rurais de AlcântaraMaranhão”, também ﬁnanciado pela

FAPEMA. O projeto de extensão
repassou os resultados do projeto de
pesquisa para as comunidades e
promoveu cursos práticos de técnicas
agroﬂorestais adaptadas a área e
sensibilização por meio de palestras
nas escolas, além da distribuição de
material sobre a importância e o
funcionamento de ecossistemas
ripários.
De acordo com o coordenador
do projeto, Guillaume Xavier
Rousseau, PhD em Biologia Vegetal
pela Universidade Laval (Québec,
Canadá) e professor do Programa de
Pós-graduação em Agroecologia, o
contexto geral da agricultura familiar,
por causa da expansão do agronegócio
e latifúndio, está concentrando os
agricultores em terras muito
pequenas, o que inviabiliza práticas
agrícolas tradicionais e favorece o uso
de áreas inadequadas como as
margens do rio para agricultura.
“A situação da agricultura
familiar é muito difícil. Geralmente, o
sistema usado pelos agricultores é de
corte e queima, já que é o único que
conhecem. Enquanto há terra
suﬁciente, esse sistema é eﬁciente e
barato porque a preparação da terra é
rápida. Mas com a intensiﬁcação do
uso da terra e as queimadas

excessivas, o solo está ﬁcando
degradado e sem vida”, comenta.
A roça com fogo aliada aos
venenos químicos – usado pelos
grandes agricultores – matam milhões
de pequenos seres que contribuem
para nutrição e produtividade do solo.
Uma alternativa proposta
pelos pesquisadores é a roça sem fogo,
método que consiste em roçar a
capoeira, manter as espécies de
interesse e deixar a biomassa vegetal
(folhas, galhos e troncos) sobre a
superfície do solo. Para auxiliar a
decomposição do material deixado no
solo, são cultivadas espécies que
produzem bastante biomassa,
g e ra l m e n t e , a s e s c o l h i d a s s ã o
leguminosas como feijão-guandu,
mucuna, amendoim, ingá, etc., porque
ﬁxam o nitrogênio do ar. Ao longo do
tempo, o material orgânico deixado na
área da roça servirá como alimento
para a própria terra, preparando-a
para produção.
“No sistema roça com fogo, no
ano seguinte você não consegue
plantar. Já a roça sem fogo, no início é
difícil ter uma resposta e obter o
equilíbrio biológico do solo, mas, com o
passar do tempo, o sistema torna-se
mais eﬁciente e a recuperação do solo
t e n d e a a c e l e r a r ”, e x p l i c a o

pesquisador Ernesto Gomez Cardozo,
um dos membros do projeto.
Outra proposta para os
agricultores foi a adesão ao Sistema
Agroﬂorestal (SAF), uma técnica de
produção simples que mistura
cultivos agrícolas com árvores. Esse
sistema permite que haja alimento
constantemente nas mesas das
famílias, tanto com o plantio para
subsistência quanto pela venda do
excedente.
Neste método, a agroﬂoresta
tem sempre plantas de diferentes
idades e alturas para ocupar o espaço
ao longo do tempo, mantendo o solo
coberto e ofertando diferentes
produtos. Dessa forma, a produção
será diversiﬁcada e o solo continuará
produtivo o ano todo.
O projeto beneﬁciou de forma
direta 175 pessoas através do eixo de
ação “Educação Ambiental para a
Conservação e Restauração das
Matas Ciliares” e 76 pessoas através
do eixo de ação “Introdução às
técnicas agroﬂorestais”, com cerca de
nove famílias aderindo ao sistema de
roça sem fogo. Muitas dessas famílias
já estão produzindo com diversidade
em seus SAFs.
O professor Guillaume
explicou que a intenção é gerar

autonomia nas famílias participantes:
“Não fomos entregar tecnologia
porque isso cria dependência.
Queremos gerar autonomia.
Normalmente, a extensão leva as
sementes e técnicas para o agricultor
implementar, nós queremos fomentar
no agricultor a vontade de criar suas
próprias técnicas e adaptá-las às suas
próprias necessidades. Ajudamos no
início, mas a ideia é que eles
continuem fazendo suas próprias
inovações e sejam exemplo para
outros”, destaca.
Para Guillaume a atuação da
U n i v e r s i d a d e n e s s e t ra b a l h o é
fundamental, principalmente ao inserir
estudantes nas atividades, dando a
oportunidade de conhecer a realidade
de comunidades carentes do Maranhão
e aprender na prática como ser
agentes de mudança e transformação
da realidade socioambiental.
“A academia tem que se
envolver e se posicionar, inclusive
politicamente. Você pode não fazer
nada e as forças de destruição vão
continuar avançando ou você pode
fazer alguma coisa, mesmo que seja
pequena, porém terá a consciência
limpa”, conclui Guillaume.

A Lei Nº 12.854 sancionada em agosto de 2013 visa incentivar a implantação dos sistemas agroﬂorestais (SAFs) como alternativa para a recuperação ﬂorestal de áreas degradadas.
Conforme a lei, a implantação de SAFs podem ser ﬁnanciadas com recursos de fundos nacionais, fontes provenientes de acordos, contratos e convênios, além de verbas do orçamento da União ou de empresas privadas.
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SUSTAINABILITY
Without fire and with diversity: Agroforestry techniques
and fireless plantation in Alcântara to recover Pepital River
By Débora Souza

Researchers and farmers promote sustainable techniques for the recovery of soil and the Pepital River in the
city of Alcântara

The situation of the Pepital River, located in the
city of Alcântara - Maranhão, has alarmed the local
population and researchers of UEMA's Postgraduate
Program in Agroecology.
Pepital River is 11km long and is the main
source of supply in the municipality, where more than
20,000 people live. The drainage area of the river is
essential for groundwater recharge which supplies the
wells of the rural communities that inhabit the area.
Its banks have original vegetation that varies
between ciliary woods (riparian forests) in the higher
areas, ooded forests in the lower parts and mangroves at
the mouth. This vegetation, which is protected by law, is
crucial for protecting rivers since it promotes inltration
and water storage, lters agrochemicals, holds sediments,
regulating the process of soil erosion and silting of rivers;
in addition to providing food, ber, medicine and other
benets.
From the 1980s, when the Alcântara Launch
Center (CLA) was set up, biodiversity and the river began
to be threatened by the compulsory displacement of
hundreds of families from their traditional territories to
agricultural settlements, near Pepital River headwaters. As
families received distant or bad lots for cultivation, the
farmers had to work in plantations on the riverbank where
the soil is more fertile and humid. Agricultural practices
began to degrade vegetation and directly harm the river
water.

research project to the communities, promoted
practical courses of agroforestry techniques adapted to
the area and raised awareness through lectures in
schools, in addition to the distribution of material on the
importance and functioning of riparian ecosystems.
According to the project coordinator,
Guillaume Xavier Rousseau, PhD in Plant Biology at
Laval University (Québec, Canada) and professor of
the Postgraduate Program in Agroecology, the general
context of family agriculture, because of the expansion
of agribusiness and large land holdings, is
concentrating farmers on very small lands, which
makes traditional agricultural practices impossible and
favors the use of inadequate areas such as river banks
for agriculture.
"The situation of family farming is very
difcult. Generally, the system used by farmers is cut
and burn, since it's the only one they know. While there
is enough land, this system is efcient and inexpensive
because the land preparation is fast. But with the
intensication of land use and excessive burning, the
soil is becoming degraded and lifeless", he says.
The use of re in plantations combined with
chemical poisons – used by large farmers – kill millions
of small beings that contribute to nutrition and
productivity of the soil.

In 2012, research was initiated to diagnose
the level of degradation of Pepital River and the perception
of surrounding communities through the project
"Restoration of ciliary forests and soil quality on the banks
of Pepital River, Alcântara-Maranhão", with the support of
the Foundation for Research and Scientic and
Technological Development of Maranhão (FAPEMA) and
the Coordination for the Improvement of Higher
Education Personnel (CAPES).

An alternative proposed by the researchers
is the plantation without re, a method that consists of
clearing the land, keeping the species of interest and
leaving the plant biomass (leaves, branches and trunks)
on the soil surface. To help decompose the material left
in the soil, species that produce a lot of biomass are
cultivated, usually the chosen ones are legumes such as
pigeon pea, mucuna pruriens, peanuts, inga, etc.,
because they x the nitrogen from the air. Over time, the
organic material left in the area will serve as food for the
land itself, preparing it for production.

Alongside this project, it was initiated the
extension project "Promotion of agroforestry techniques
for restoration of ciliary forests of the Pepital River in rural
communities of Alcântara-Maranhão", also funded by
FAPEMA. The extension project passed on the results of the

"In the swidden system with re, you can't
plant in the following year. Whereas in plantations
without re, at rst it's difcult to have a response and
obtain biological balance of the soil but, over time, the
system becomes more efcient and soil recovery tends

to accelerate", explains researcher Ernesto Gomez
Cardozo, one of the project's members.
Another proposal for farmers was to join the
Agroforestry System (SAF), a simple production technique
that mixes agricultural crops with trees. This system allows
food to be constantly on the families' tables, both by
planting for subsistence and by selling the surplus.
In this method, agroforestry always has plants
of different ages and heights to occupy the space over
time, keeping the soil covered and offering different
products. This way, production will be diverse and the soil
will continue to be productive throughout the year.
The project directly beneted 175 people
through the line of action "Environmental education for the
conservation and restoration of riparian forests" and 76
people through the line of action "Introduction to
agroforestry techniques", with about nine families
adhering to the no-re plantation system. Many of these
families are already producing with diversity in their SAFs.
Professor Guillaume explained that the
intention is to promote autonomy of the participating
families: "We didn't deliver technology because it creates
dependency. We want to generate autonomy. Usually, the
extension gives the seeds and techniques for the farmer to
implement, we want to encourage farmers to create their
own techniques and adapt them to their own needs. We
helped at rst, but the idea is that they continue to make
their own innovations and set an example for others", he
points out.
For Guillaume, the University's action in this
work is essential especially when inserting students in the
activities, giving them opportunity to know the reality of
underprivileged communities in Maranhão and to learn,
in loco, how to be agents of change and transformation of
the socio-environmental reality.
"The academy has to get involved and take a stand,
including politically. You can do nothing, and the forces
of destruction will continue to advance or you can do
something, even if it's little, and have a clear
conscience", Guillaume concludes.

Law No. 12,854, sanctioned in August 2013, aims to encourage the implementation of agroforestry systems (SAFs) as an alternative of forest
recovery of degraded areas.
According to the law, the implementation of SAFs can be ﬁnanced with resources of national funds, from agreements, contracts and covenants, in
addition to funds from the federal budget or private companies.
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Aproximar a Universidade do mercado

Bringing the University closer to the market

Oportunidade de investimentos, pesquisas,
produtos e soluções inovadoras

Opportunity for investments, research, products and innovative
solutions

Nortear internamente a produção cientíﬁca e
tecnológica, promovendo a segurança do
conhecimento gerado

Internally guide scientic and technological production,
facilitating the security of the knowledge acquired

Proteção do patrimônio industrial e intelectual
gerado na Universidade
Apoio a professores, alunos e funcionários na
elaboração de projetos em parceria para melhor
gerenciar as relações com os setores empresariais
Tornar público para a sociedade maranhense o
impacto e os benefícios das inovações guiadas
pela ciência desenvolvida pelos pesquisadores da
UEMA

Protection of industrial and intellectual property produced in the University
Support for teachers, students and employees in the development
of projects in partnership to better manage relations with
business sectors
Make public to Maranhão society the impact and benets of science-driven
innovations developed by UEMA researchers

SOCIOSPATIAL AND REGIONAL DEVELOPMENT

DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL E REGIONAL

Não há lugar como
o nosso lar!
Por: Débora Souza
A moradia é um dos direitos sociais que
constam na Constituição Federal do Brasil.
Inclusive, a Carta Magna do país prevê a
promoção de programas de habitação e
saneamento básico. No entanto, a situação
habitacional brasileira apresenta um déﬁcit de
7,757 milhões de moradias, conforme um estudo
da Fundação Getúlio Vargas, que tem como base a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
(Pnad-IBGE), realizada em 2015.
Ainda segundo a pesquisa, o Maranhão
é o estado mais carente de moradias do país, com
um déﬁcit relativo acima de 20%.
Mesmo com programas do Governo
como o “Minha Casa Minha Vida”, a realização do
sonho da casa própria tem um alto preço. Além
disso, as construções podem não atender às
demandas das comunidades por causa de
projetos arquitetônicos em desacordo com a
realidade das famílias.
Várias moradias são construídas pelos
seus proprietários, que usam taipa, adobe, palha
e outros recursos. Porém, as construções são
feitas em locais inadequados e afetam a
segurança de seus moradores.
Para compreender a atual situação da
habitação no Maranhão, em 2017, pesquisadores
e estudantes da Universidade Estadual do
Maranhão (UEMA), iniciaram a pesquisa sobre “A
moradia popular autoconstruída no Maranhão:
Regime de Propriedade, Modos de Produção,
Morfologia e Tipologia Urbana e Rural”, ﬁnanciada
pela Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Cientíﬁco e Tecnológico do
Maranhão (FAPEMA).
Os pesquisadores e estudantes do
Curso de Arquitetura estão fazendo um
levantamento de dados para análise e, com o
r e s u l t a d o, p r e t e n d e m c o n t r i b u i r p a ra a
formulação de políticas públicas compatíveis com
a realidade das comunidades urbanas e rurais do
Maranhão.
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Pesquisadores e estudantes coletam dados
sobre moradias autoconstruídas no Maranhão
As áreas onde a pesquisa está em
execução foram divididas em cinco
mesorregiões. Em cada mesorregião foram
selecionados bairros e/ou povoados de algumas
cidades conforme pesquisa histórica e
socioespacial. Até julho de 2018, foram
levantados dados das mesorregiões Norte (São
José de Ribamar, Paço do Lumiar e Primeira
Cruz), Centro (Lago do Junco, Esperantinópolis,
Pedreiras, Trizidela do Vale e Alto Alegre), Oeste
(Zé Doca e Pindaré-Mirim) e Leste (Brejo e
Chapadinha).
Nessas áreas, foram coletados e
analisados dados sobre a ocupação, tipologia
construtiva local, registro arquitetônico das
moradias pesquisadas, processos de
titulação/regularização, ameaças de despejo,
conﬂitos fundiários, conﬁguração ambiental,
infraestrutura, investimentos públicos e
privados, serviços e formas de organização
social, com destaque para os povos originários,
comunidades tradicionais e bairros periféricos
de locais urbanos.
O trabalho, que foi concluído no ﬁnal
de 2019, traz dados relevantes sobre as
moradias populares autoconstruídas no
Maranhão. As comunidades visitadas buscam
soluções para seus problemas habitacionais
com a utilização de uma variedade de
possibilidades construtivas como adobe, taipa,
palha de babaçu, barro e madeira, que se
adequam às condições de terreno e clima.
Por outro lado, grande parte das
famílias vive em clima de insegurança fundiária,
porque não tem documentação de propriedade
da terra, além de sofrer pressões de grandes
proprietários e empreendimento públicos
(urbanização e modernização de áreas
urbanas) ou de empreendimentos privados
(pecuária extensiva e agronegócio).
A inexistência de políticas públicas de
moradia compatíveis com a realidade das
comunidades populares do campo e da cidade
tem favorecido para que muitas pessoas

construam lares de modo improvisado e,
geralmente, colocam suas vidas em risco por
causa da precariedade das construções.
De acordo com o coordenador da
pesquisa, Frederico Lago Burnett, professor do
Curso de Arquitetura e Urbanismo e do Programa
d e P ó s - G ra d u a ç ã o e m D e s e nvo l v i m e n t o
Socioespacial e Regional da UEMA, é necessário
discutir alternativas capazes de contribuir com
políticas públicas de qualiﬁcação habitacional,
envolvendo as comunidades no processo de
elaboração dessas políticas. Essa atuação irá
proporcionar mais dignidade à vida das camadas
populares, bem como a manutenção das
identidades culturais. “Queremos entender a
questão do que é a casa para essas populações,
além de ser respeitada a autonomia que os
moradores têm para construir seus lares. Isso é
uma forma de dar sentido ao trabalho de muitos
arquitetos, além de possibilitar um maior respeito
pela cultura dos povos desses municípios”,
destaca.
A estudante do Curso de Arquitetura e
participante do projeto, Luana Barbosa, revela
que, durante sua visita às casas do Parque Jair, no
município de São José de Ribamar, e no Tendal
Mirim, em Paço do Lumiar, teve uma perspectiva
diferente sobre como pode ser a prática do
proﬁssional de Arquitetura.
“Às vezes, o que é bom para nós como
futuros arquitetos não é para eles quando vão
construir suas casas. Um exemplo disso é a
localização de alguns cômodos das casas: para
eles, a cozinha próxima ao quintal é mais viável e
funcional”, comenta. Os pesquisadores têm se
reunido com agentes públicos para ações
conjuntas na formulação de novas políticas na
área de arquitetura popular.
“Temos conversado com secretarias do
Governo para pensarmos juntos em políticas
nessa área de arquitetura popular e elaborarmos
programas pilotos”, salienta o coordenador
Frederico Lago.

Researchers and students collect data
on self-built housing in Maranhão

There is no place
like home!
By: Débora Souza

Housing is one of the social rights that are in
the Federal Constitution of Brazil. In fact, the country's
Magna Carta predicts the promotion of housing and basic
sanitation programs. However, the Brazilian housing
situation has a decit of 7.757 million homes, according
to a study by the Getúlio Vargas Foundation, which is
based on the National Household Sample Survey (PnadIBGE), conducted in 2015.
Also, according to the survey, Maranhão is the
poorest state in the country, with a relative decit above
20%.
Even with government programs such as
"Minha Casa Minha Vida", achieving the home ownership
dream has a high price. Besides, the buildings may not
meet the needs of the communities, due to architectural
projects at odds with the families' reality.
Several houses are built by the owners, who
use mud, adobe, straw and other resources. However,
constructions are made in inappropriate locations and
affect the safety of their residents.
To understand the current housing situation in
Maranhão, in 2017, researchers and students from the
State University of Maranhão (UEMA) started a research
called "Self-built popular housing in Maranhão: Property
Regime, Production Methods, Morphology and Urban
and Rural Typology", funded by the Foundation for
Research and Scientic and Technological Development
of Maranhão (FAPEMA).
The researchers and students from the
Architecture Course are collecting data for analysis and,
with the result, intend to contribute to the formulation of
public policies compatible with the reality of urban and
rural communities of Maranhão.
The areas where the research is being held
were divided into ve mesoregions. In each mesoregion,
neighborhoods and/or villages of some cities were

selected according to historical and sociospatial
research. Until July 2018, data were collected from the
North (São José de Ribamar, Paço do Lumiar and
Primeira Cruz), Center (Lago do Junco,
Esperantinópolis, Pedreiras, Trizidela do Vale and Alto
Alegre), West (Zé Doca and Pindaré-Mirim) and East
mesoregion (Brejo and Chapadinha).
In these areas, were collected and analyzed
data on occupation, local construction typology,
architectural record of the researched houses,
title/regularization processes, eviction threats, land
conicts, environmental conguration, infrastructure,
public and private investments, services and forms of
social organization, with emphasis on the original
population, traditional communities and outskirt
neighborhoods of urban areas.
The work, that was completed at the end of
2019, provides relevant data on self-built popular
housing in Maranhão. The communities visited seek
solutions to their housing problems with the use of a
variety of construction possibilities, such as adobe,
mud, babassu straw, clay and wood, that suit the land
and climate conditions.
On the other hand, most families live in an
atmosphere of land insecurity because they don't have
land ownership documents, in addition to being
pressured by large landowners and public enterprises
(urbanization and modernization of urban areas) or
private enterprises (extensive livestock and
agribusiness).
The lack of public housing policies
compatible with the reality of popular communities, in
the countryside and in the city, has favored many people
to build homes in an improvised way, usually putting
their lives at risk because of the precariousness of the

constructions.
According to the research coordinator,
Frederico Lago Burnett, professor of the Architecture and
Urbanism Course and the Postgraduate Program in
Sociospatial and Regional Development of UEMA, it is
necessary to discuss alternatives capable of contributing
to public policies of housing qualication, involving
communities in the process of developing these policies.
This action will provide more dignity to the lives of the
popular classes, as well as the maintenance of cultural
identities. "We want to understand the question of what a
home means to these populations, and also to respect the
autonomy that residents have to build their homes. This is
a way of giving meaning to the work of many architects
and to enable greater respect for the culture of the people
of these municipalities", he points out.
The student of the Architecture Course and
participant of the project, Luana Barbosa, reveals that
during her visit to the houses of Parque Jair, in the
municipality of São José de Ribamar, and Tendal Mirim, in
Paço do Lumiar, she had a different perspective of what
the practice of an architect can be.
"Sometimes what's good for us, as future
architects, is not good for them when they are going to
build their houses. An example is the location of some
rooms: for them, the kitchen next to the backyard is more
viable and functional", she comments. The researchers
have met with public agents for joint actions in the
formulation of new policies in the area of popular
architecture.
"We have been talking to government
departments to think together about policies in this area of
popular architecture and develop pilot programs", says
coordinator Frederico Lago.
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NARRATIVAS DE MEMÓRIA

Um espaço de memória e
construção de identidades

MEMORY NARRATIVES

“As teias de Ariadne: Narrativas de Memória
de Mulheres da Comunidade Quilombola
Santo Antônio Dos Pretos, Codó – MA.”

Por: Karla Almeida

Podemos conceituar memória
como um movimento que se constitui a
partir da interação entre diversos
indivíduos de um determinado grupo
que compartilham suas experiências
individuais. Apreende-se que essa
interação entre indivíduos é
indispensável no que se refere à
construção de uma identidade. O autor
Maurice Halbwachs, em sua obra
“Memória Coletiva”, apresenta a
memória coletiva como um
complemento da memória individual.
Assim, entende-se que a memória
individual não abarca todas as
lembranças, portanto, necessita da
c o n t r i b u i ç ã o c o l e t i va p a ra q u e
preencha as lacunas.
Diante disso, com o objetivo
de ressigniﬁcar histórias das mulheres
negras da Comunidade Quilombola
Santo Antônio dos Pretos, uma das
principais comunidades quilombolas
da Região dos Cocais, localizada a
44km de Codó/MA, alunos e
professores dos Cursos de Letras e
Pedagogia da Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA) - Campus Timon
desenvolveram um projeto intitulado
“As teias de Ariadne: Narrativas de
Memória de Mulheres da Comunidade
Quilombola Santo Antônio Dos Pretos,
Codó – MA”.
O projeto foi dividido em duas
etapas: a primeira envolveu encontros
com as mulheres da comunidade e a
segunda etapa correspondeu à
sistematização dos dados da pesquisa.
Nos encontros, foram realizadas
dinâmicas e rodas de diálogo - Roda
Griô - em que as mulheres narraram
histórias de seus cotidianos, com
ênfase nas simbologias e
particularidades do grupo. Nas Rodas,
as mulheres ﬁzeram uso de
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performance e oralidade, numa troca
de saberes e experiências.
As histórias narradas
tiveram o auxílio de objetos
dispostos no centro, que serviam
como “disparadores da memória” ou
“muletas da memória”, com o intuito
de auxiliar no processo de
rememoração. Pequenos motes e
canções, acompanhados por um
tambor e outros instrumentos de
percussão, foram entoadas por um
membro do projeto que assumiu o
papel de mediador.
De acordo com a professora
de Literaturas de Língua Portuguesa,
do Mestrado Acadêmico em Letras e
Coordenadora do Grupo de Pesquisa
Interdisciplinar em Literatura e
Linguagem – LITERLI, Silvana
Pantoja, a proposta inicial do projeto
era envolver apenas mulheres de
meia idade e anciãs, por considerar
que seus relatos seriam
potencializados pelo acúmulo de
experiência. No entanto, os alunos e
professores foram surpreendidos
com uma quantidade considerável de
jovens mulheres, muitas delas
adolescentes, que chegavam aos
encontros com seus ﬁlhos de colo e
outros já crescidos.
“Com isso, decidimos mudar
o percurso do projeto e envolver
mulheres mais jovens, pois
consideramos que a interação é
enriquecedora para reﬂetirmos sobre
como as mulheres de diferentes
gerações pensam sua condição de
ser mulher nas relações de gênero
dentro da comunidade. Isso, de fato,
foi uma decisão acertada. Assim, o
projeto envolveu aproximadamente
30 mulheres, sendo 20 com idade
entre 50 a 83 e 10 entre 14 a 40 anos.

Vale ressaltar que a mulher mais velha
nascida na comunidade tem 70 anos”,
destacou a professora.
O projeto teve sua culminância
na própria Comunidade. Como
resultado, foi constatado que as
histórias de vida das mulheres da
Comunidade Santo Antônio dos Pretos
estão ligadas à origem do grupo, aos
costumes e às tradições, bem como às
relações que estabelecem com o
mundo que as circundam, envolvendo
seus antepassados, através de seus
rituais memorialísticos.
Além disso, a vida das
mulheres mais velhas da comunidade
é um desdobramento de suas
ancestrais, um legado consequente de
circunstâncias econômicas e sociais.
Vida que se resume na labuta diária do
trabalho doméstico e que se reveza
com as atividades de subsistência,
como o quebrar coco, o descascar
mandioca, o pilar arroz, trabalhos que
ainda marcam seus cotidianos.
Carregam também a herança de terem
uma prole numerosa – 8, 10, 12 ﬁlhos
–, muitas não têm maridos, tendo de
assumir, sozinhas, a dupla jornada.
“ C o n s i d e ra m o s q u e e s t e
projeto de extensão é de grande
relevância para o meio acadêmico,
bem como à sociedade. Por meio das
narrativas das mulheres é possível
reconhecer o importante papel que
desempenham na comunidade,
sempre com o brilho no olhar, a
vontade de viver com alegria e de
encontrar felicidade nos pequenos
encantos da vida, ainda que a vida lhes
ofereça tão pouco, isso considerando a
nossa visão turvada pelo mundo
capitalista”, concluiu a professora
Silvana Pantoja.

“Ariadne's webs: Memory Narratives
of Women from the Quilombola Community
of Santo Antônio Dos Pretos, Codó – MA.”

A space of memory and
construction of identities

By: Karla Almeida

We can conceptualize memory as a
movement that is formed from the interaction between
several individuals of a given group, who share their
individual experiences. It is learned that this interaction
between individuals is indispensable for the construction
of an identity. The author Maurice Halbwachs, in his work
"Collective Memory", presents the collective memory as a
complement to individual memory. Thus, it is understood
that individual memory does not encompass all
memories, therefore, it needs the collective contribution to
ll the gaps.
That being said, in order to give new meaning
to the stories of black women from the Quilombola
Community Santo Antônio dos Pretos, one of the main
quilombola communities of Cocais Region, located 44km
from Codó/MA, students and professors of the Languages
and Pedagogy Courses of the State University of
Maranhão (UEMA) - Campus Timon developed a project
entitled "Ariadne's webs: Memory Narratives of Women
from the Quilombola Community of Santo Antônio Dos
Pretos, Codó – MA".
The project was divided into two stages: the
rst one consisted in meetings with women from the
community and the second one corresponded to the
systematization of the research data. At the meetings,
there were group dynamics and dialogue circles - Roda
Griô - in which the women narrated stories of their daily
lives, with emphasis on the symbologies and
particularities of the group. In the Circles, women used

performance and orality, exchanging knowledge and
experiences.
The narrated stories had the help of objects
arranged in the center, that served as "triggers of
memory" or "memory crutches", in order to assist in the
process of remembrance. Small mottos and songs,
accompanied by a drum and others percussion
instruments, were chanted by a member of the project
that assumed the role of mediator.
According to Silvana Pantoja, Professor of
Literatures of Portuguese Language of the Masters
program in Languages and Coordinator of the
Interdisciplinary Research Group in Literature and
Language – LITERLI, the initial proposal of the project
was to involve only elderly and middle age women,
thinking that their talks would be enhanced by their long
life experiences. However, students and teachers were
surprised by a considerable number of young women,
many of them teenagers, who came to the meetings with
their babies and grown children.
"So, we decided to change the course of the
project and involve younger women, because we
consider that this interaction is important to reect on
how women of different generations think their
condition of being a woman in gender relations within
the community. That, in fact, was a wise decision. Thus,
the project involved approximately 30 women, 20 of
them with ages between 50 and 83, and 10 of them
between 14 and 40 years old. It's worth mentioning that

the oldest woman born in the community is 70 years old",
said the teacher.
The project had its culmination in the
community itself. As a result, it was found that the life
stories of the women of the Santo Antônio dos Pretos
Community are linked to the origins of the group, customs
and traditions, as well as to the relationships they establish
with the world around them, involving their ancestors,
through their memorialistic rituals.
Furthermore, the lives of the older women in
the community is an unfolding of their ancestors, a
consequent legacy of economic and social circumstances.
Life that comes down to the daily toil of housework and
alternates with subsistence activities, such as breaking
coconut, peeling manioc and hulling rice, tasks that still
mark their daily lives. They also carry the inheritance of
having a large offspring – 8, 10, 12 children – many don't
have husbands, having to take on the double journey
alone.
"We consider that this extension project is of
great relevance to the academic environment as well as to
society. Through the women's narratives it's possible to
recognize the important role they play in the community,
always with sparkle in their eyes, the desire to live with joy
and to nd happiness in the little things of life, even if life
offers them so little, if we consider our blurred vision by the
capitalist world", concluded Professor Silvana Pantoja.
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Geração Ansiosa

Por: Walline Alves

Por que o comportamento das gerações Y e Z tem levado os jovens a um aumento de ansiedade e depressão nas últimas décadas,
e como a UEMA está contribuindo para a promoção da saúde emocional e mental da comunidade acadêmica?.
A compreensão do
comportamento humano é uma tarefa
complexa, principalmente no contexto
social contemporâneo, no qual a
simpliﬁcação do saber pode
representar um regresso do
conhecimento, como avalia o
sociólogo, antropólogo e ﬁlósofo
francês Edgar Morin. O autor propõe a
emergência e o reconhecimento do
homo sapiens demens: um sujeito
racional constituído pelo imaginário, a
arte, a poesia, a literatura, um ser
noológico (espiritual) e criativo.
Esse complexo ser humano
tem vivido, nas últimas décadas, um
grande e constante ﬂuxo de
transformações sociais, culturais,
econômicas, ambientais, políticas, etc.
Tão logo, os jovens das gerações Y e Z
(que nasceram entre os anos 1978 e
1989; e a partir de meados dos anos
1990, respectivamente) estão em
meio a inquietações existenciais: “qual
o nosso papel na sociedade?”, “para
onde exatamente estamos
caminhando?”, “o que fazer diante de
tanta informação e conhecimento?”,
“ p a ra o n d e n o s l e va r á a c r i s e
ambiental?”, “como vou prosperar em
minha carreira”?, entre tantas outras.
Essas gerações representam
uma boa parte da fatia do mercado de
trabalho no Brasil daqueles que se
preparam para ingressar nele. De
acordo com a pesquisa global da
Nielsen “Estilo de Vida das Gerações”
(2017), há características inerentes às
pessoas dessas gerações que podem
gerar um aumento de ansiedade, tais
como: querer viver em uma cidade
grande ou bairro urbano, desejam
(muito) ganhar dinheiro e construir
uma carreira de sucesso.
O imediatismo em todos os
seus anseios também é uma forte
característica dessas gerações,
principalmente da Y. E, segundo um
estudo da Faculdade de Economia,
Administração e Contabilidade (FEA)
da USP, um dos maiores desaﬁos dessa
geração é saber lidar com o alto grau
de ansiedade. Segundo o pesquisador
André Laizo dos Santos, os jovens
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proﬁssionais dessa geração podem
ser considerados arredios a regras,
procedimentos e hierarquias. Mas
têm como pontos positivos a grande
capacidade ter foco em um objetivo,
além do compromisso com entregas,
dinamismo e interesse em propor
ideias e participar das decisões.
Segundo a professora e
psicóloga da Universidade Estadual

do Maranhão, Jucilene Lise (CRP:
22/02106), muitas dessas
características, associadas a outros
fatores, estão levando os jovens e
adultos a se verem diante de uma crise
de identidade muito forte. Uma crise
que perpassa pelo “quem ele é, e por
que/para que ele é”. Eles têm um alto
grau de cobrança sobre si mesmo e
sobre o que eles vão ser ou o que

podem ser no futuro. “Assim, eles
acabam entrando em uma zona
desconfortável de conﬂitos
emocionais, que tendem a ser
oriundos de pensamentos automáticos
que bloqueiam a maior parte da
motivação do ser humano em agir e
trabalhar sua resiliência, conforme
pressupõe a abordagem cognitiva
comportamental”, aﬁrma a psicóloga.

A resiliência pode ser vista
como a antagonista do estresse, ou
seja, é a capacidade que o ser
humano tem de reequilibrar-se
dentro de uma situação caótica ou de
estresse. O que se vê hoje, segundo a
psicologia, é que muitas pessoas não
têm a sua resiliência fortalecida, tão
l o g o p r e c i s a m d e u m
acompanhamento junto a um

proﬁssional.
Para além das gerações Y e Z,
essa falta de resiliência pode estar
levando pessoas de diversas idades a
sofrerem com quadros de ansiedade e
depressão.
Grosso modo, ansiedade é
uma perturbação que está relacionada
com o que pode vir a ser, com o medo
do que pode vir a acontecer. Já os
transtornos relacionados ao passado
são depressivos, que, segundo a
psicóloga, fazem com que o ser
humano não consiga se desprender de
algo: ele se culpa por um fato do
passado, em que ele não perdoou a si
mesmo ou a outra pessoa. Ao não
conseguir administrar esse problema,
o ser humano entra em transtornos
diversiﬁcados, alguns em
comorbidade: quando há coexistência
de transtornos. Logo, há pessoas que
têm depressão e ansiedade
simultaneamente.
Segundo a Organização
Mundial de Saúde, a depressão afeta
4,4% da população mundial e 5,8%
dos brasileiros. O Brasil é o país com
maior prevalência de depressão da
América Latina e o segundo com maior
prevalência nas Américas, ﬁcando
atrás somente dos Estados Unidos,
que têm 5,9% de pessoas depressivas.
Os transtornos de ansiedade
também afetam signiﬁcativamente a
p o p u l a ç ã o b ra s i l e i ra . O p a í s é
recordista mundial em prevalência de
transtornos de ansiedade, com 9,3%
da população sofrendo da doença. São
mais de 18,6 milhões de pessoas. A
OMS aﬁrma em seu estudo que o
número de pessoas com transtornos
mentais, como a depressão e o
t ra n s t o r n o d e a n s i e d a d e , e s t á
crescendo especialmente em países de
baixa renda.
Esse cenário de saúde
alarmante no país foi o motor para que
a UEMA implantasse, em 2018, o
Serviço de Orientação Psicológica e
Psicopedagógica (SOPP), que funciona
no prédio do Posto Médico do Campus
Pa u l o V I , e m S ã o L u í s , s o b a
responsabilidade dos psicólogos
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Jucilene Lise e Cláudio Guida (CRP
22/02038). Para o reitor da
Instituição, Gustavo Costa, a criação
do SOPP reaﬁrma o compromisso que
a atual gestão tem com a qualidade do
ensino e da aprendizagem no contexto
acadêmico, bem como a preocupação
com a saúde emocional e mental da
comunidade acadêmica.
As redes sociais digitais podem
afetar o self (eu interior) das
pessoas e gerar mais ansiedade?
Um jovem ou adulto, na
maioria das vezes, sabe qual seu
melhor ângulo de “self” para ser
postado nas redes sociais digitais, não
é mesmo?
Mas, e se ele for abordado a
respeito do seu verdadeiro self? Esse
termo, cunhado pelo psicólogo e
psiquiatra suíço, Carlos Gustav Jung,
pode ser denominado como sinônimo
de “de si mesmo”, ou seja, é o
arquétipo que leva o homem à busca
pela individuação (e não
i n d i v i d u a l i s m o ) , p e l o
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autoconhecimento, pela integração
com os demais homens e com a
natureza, pela vivência espiritual e o
sentido da vida e da morte.
Então, analisando a parte
afetiva que permeia as redes sociais
online, vê-se que, muitas das vezes,
as pessoas mergulham nessas redes
de relacionamentos digitais visando
suprir uma necessidade que só será
preenchida dentro das relações
interpessoais. No olhar de Jucilene
Lise, há pessoas hoje que têm
milhares de amigos na vida social
online, mas não têm nenhum amigo
que realmente se importe com ele na
vida ofﬂine. “Friso que o que vale na
vida são as relações interpessoais,
mesmo que complexas. Pois é nas
relações interpessoais que
adoecemos e nas relações
interpessoais que somos curados.
Não existe, por exemplo, situação de
c u r a e m o c i o n a l s e m
relacionamento”, diz.
Dentro da abordagem
cognitiva comportamental, há o

reconhecimento de que ajudando o ser
humano a manter uma harmônica
relação intrapessoal, ele vai conseguir
ter equilíbrio em suas relações
interpessoais. “Então, uma pessoa
equilibrada não vai se satisfazer por
conta de curtidas e comentários em
redes sociais digitais, ela não terá essa
dependência, justamente porque tem
equilíbrio, uma boa autoestima e
reconhece o que realmente é
importante para a vida dela. Quando
as pessoas perdem de vista isso, elas
adoecem. Ao se projetar no outro
como referencial é porque a pessoa se
perdeu dentro de si mesma. Ela não
reconhece seu verdadeiro self. É
preciso reestabelecer a conexão
consigo mesma. Caso essa questão
não seja trabalhada, surge a crise de
identidade”, pontua.
Em busca do equilíbrio
A professora e psicóloga da
UEMA, Jucilene Lise, ressalta que os
seres humanos são a soma de dois
temperamentos (humor): um que

p r e p o n d e ra e o u t r o q u e f a z o
contraponto. “Esse temperamento não
muda. Ele vai ser equilibrado no
processo das tuas reações. Quanto
mais você se conhece e identiﬁca seu
temperamento, você vai entender por
qual motivo você se sente dessa
forma. Tem certas coisas que não são
transtornos, não são problemas
emocionais. São frutos da sua
estrutura, da sua personalidade, do
seu temperamento. Destaco que
temperamento pode ser controlado.
Todos os dias você está se superando,
aprendendo e reaprendendo para
poder encontrar equilíbrio. É uma
construção diária”, aﬁrma.
A psicoterapia é importante na
busca desse equilíbrio. “Ajudamos o
ser humano a utilizar os próprios
r e c u r s o s q u e e l e t e m p a ra s e
reorganizar emocionalmente.
Precisamos pensar a psicologia de
forma preventiva, para que as
situações vividas não gerem
transtornos mentais que podem levar,
em casos mais extremos, a ideações

suicidas (pensamentos fortes em
suicidar-se ou tentativas efetivas)”,
conclui.
SOAPP UEMA
Alunos, professores e
servidores da Universidade Estadual
do Maranhão podem solicitar
consulta no Serviço de Orientação
Psicológica e Psicopedagógica
(SOPP). Os agendamentos estão
sendo feitos na Pró-reitoria de
Extensão e Assuntos Estudantis
( P R O E X A E ) . E m b r e ve h a ve r á
marcação de consulta online. A média
está sendo de 50 atendimentos por
mês.

voltaram a ter um reequilíbrio de vida e
deram uma repaginada em suas vidas
e projetos”, explica o psicólogo Cláudio
Guida.

A psicoterapia trata diversos
problemas psicológicos, dentre os
quais a depressão, a ansiedade e
as diﬁculdades de relacionamento
com as outras pessoas são os mais
comuns. É uma forma muito eﬁcaz
para a resolução de problemas
psicológicos.

Em pouco tempo de abertura
do SOPP, os psicólogos aﬁrmam que
já há resultados signiﬁcativos. “Há
casos de funcionários que estavam
prestes a se afastar de seus postos de
trabalhos por conta de surtos de
ansiedade ou de depressão, e que,
após as sessões de psicoterapia,
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Anxious Generation
By: Walline Alves

Why the behavior of generations Y and Z has led young people to an increase in anxiety and depression in recent
decades, and how is UEMA contributing to promote emotional and mental health among the academic community?
The understanding of human behavior is a
complex task, especially in the contemporary social
context in which the simplication of information may
represent a setback on knowledge, as considered by the
French sociologist, anthropologist and philosopher Edgar
Morin. The author proposes the emergence and
recognition of homo sapiens demens: a rational subject
constituted by the imaginary, art, poetry and literature, a
noological (spiritual) and creative being.
This complex human being has experienced,
in recent decades, a great and constant ow of social,
cultural, economic, environmental and political
transformations. Therefore, the young people of
generations Y and Z (who were born between 1978 and
1989; and in the mid-1990s, respectively) are worrying
about existential concerns: "what is our role in society?",
"where exactly are we heading?", "what to do in the face of
so much information and knowledge?", "where will the
environmental crisis take us?", "how will I prosper in my
career?”, among many others.
These generations represent a good part of
the labor market in Brazil and of those preparing to enter
it. According to Nielsen's global survey "Lifestyle of
Generations" (2017), there are some characteristics
inherent to people of these generations that can motivate
an increase in anxiety, such as: wanting to live in a big city
or urban center, wish (a lot) to earn money and build a
successful career.
The immediacy in all their desires is also a
strong characteristic of these generations, especially Y.
And, according to a study from USP's School of
Economics, Business and Accounting (FEA), one of the
biggest challenges of this generation is knowing how to
deal with a high degree of anxiety. According to
researcher André Laizo dos Santos, young professionals
of this generation may be considered resistant to follow
rules, procedures and hierarchies. But the positive aspects
are the great ability to focus on a goal, commitment to
deadlines, dynamism and interest in proposing ideas and
participating in decisions.
Psychologist and professor of the State
University of Maranhão, Jucilene Lise (CRP: 22/02106),
states that many of these traits, associated with other
factors, are leading young people and adults to face a
very strong identity crisis. A crisis that encompasses “who
they are, and why/what they are”. They have a high
degree of expectations about themselves and about what
they are going to be or what they may be in the future.
"Thus, they end up getting into an uncomfortable zone of
emotional conicts, which tend to come from automatic
thoughts that block most of the human being's motivation
to act and work on their resilience, as predicted by the
cognitive behavioral approach", states the psychologist.
Resilience can be seen as the antagonist of
stress, that is to say, it's the ability of human beings to
rebalance themselves within a chaotic or stressful
situation. What we see today, according to the
psychologist, is that many people don't have their
resilience strengthened, hence they need professional
support.
Beyond generations Y and Z, this lack of
resilience may be leading people of different ages to suffer
from anxiety and depression.
Roughly speaking, anxiety is a disorder that is
related to what may turn out to be, with the fear of what
might happen. On the other hand, the disorders related to
the past are from a depressive nature, that, according to
the psychologist, make individuals unable to get over
something: they blame themselves for a fact of the past, in
which they did not forgive themselves or other people. By
not being able to manage this problem, the individual
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develops different disorders, some in comorbidity:
when there are coexisting disorders. Hence, there are
people who have depression and anxiety
simultaneously.
A c c o r d i n g t o t h e Wo r l d H e a l t h
Organization, depression affects 4.4% of the world's
population and 5.8% of Brazilians. Brazil is the country
with the highest number of depression cases in Latin
America and the second in the Americas, behind only
the United States which has a rate of 5.9%.
Anxiety disorders also signicantly affect
the Brazilian population. The country is a world record
holder in cases of anxiety disorders, with 9.3% of the
population suffering from this disease. There are more
than 18.6 million people. The WHO states, in its study,
that the number of people with mental disorders, such
as depression and anxiety, is growing especially in lowincome countries.
This alarming scenario in the country was
the reason why UEMA implemented, in 2018, the
Psychological and Psychopedagogical Guidance
Service (SOPP), that operates in the Healthcare Center
building at Campus Paulo VI, in São Luís, under the
responsibility of psychologists Jucilene Lise and Cláudio
Guida (CRP 22/02038). For the Rector of the University,
Gustavo Costa, the creation of the SOPP reafrms the
commitment the current management has with the
quality of teaching and learning in the academic
context, as well as the concern with the emotional and
mental health of the academic community.
Can social media affect people's inner self
and generate more anxiety?
A young person or adult usually knows what their best
"sele" angle is to post on social media, right?
But what if they are asked about their true
self? This term, coined by the Swiss psychologist and
psychiatrist, Carl Gustav Jung, can be referred as a
synonym for "someone's own self", that is to say, it's the
archetype that leads man to the search for individuation
(and not individualism), for self-knowledge, for
integration with other men and with nature, for spiritual
experience and the meaning of life and death.
So, analyzing the emotional part that
permeates social media, it's seen that, often, people
dive into these digital relationships networks in order to
meet a need that will only be fullled within
interpersonal relationships. In the view of Jucilene Lise,
there are people today who have thousands of friends
in online social life but doesn't have any friends who
really care about them ofine. "I emphasize that what is
worth in life are interpersonal relationships, even if they
are complex. For it's in interpersonal relationships that
we get sick and in interpersonal relationships that we
are healed. There is, for example, no emotional healing
situation without a relationship", she says.
Within the cognitive behavioral approach,
there is the idea that by helping people to maintain a
harmonic intrapersonal relationship, they will be able
to have balance in their interpersonal relationships.
"So, a balanced person will not be satised because of
likes and comments on social networks, they will not
have this dependency, simply because they have
balance, a good self-esteem and recognize what is
really important in life. When people lose sight of that,
they get sick. When projecting others as reference it
means that the person has lost themselves. They don't
recognize their true self. They need to reestablish the
connection with themselves. If this issue is not
addressed, then an identity crisis arises", she points out.

In search of balance
UEMA professor and psychologist Jucilene
Lise points out that human beings are the sum of two
temperaments (mood): one that prevails and the other
that makes a counterpoint. "This temperament doesn't
change. It's going to be balanced in the process of your
reactions. The more you know yourself and identify your
temperament, you will understand why you feel that way.
There are certain things that are not disorders, that are not
emotional problems. They are the fruit of your structure,
your personality, your temperament. I emphasize that
temperament can be controlled. Every day you are
overcoming yourself, learning and relearning in order to
nd balance. It's a daily construction", she says.
Psychotherapy is important in the search for
this balance. "We help individuals use their own resources
to reorganize themselves emotionally. We need to think
about psychology in a preventive way, so that the
situations experienced don't cause mental disorders that
can lead, in more extreme cases, to suicidal ideation
(strong thoughts about committing suicide or effective
attempts)", she concludes.
SOAPP UEMA
Students, professors and employees of the
State University of Maranhão can request assistance at the
Psychological and Psychopedagogical Guidance Service
(SOPP). Appointments are being made at the Pro-Rectory
of Extension and Student Affairs (PROEXAE). Soon it will be
possible to make appointments online. On average, 50
attendances are being made per month.
The psychologists say there are already
signicant results in the short time that SOPP has been
operating. "There are cases of employees who were about
to step away from their jobs because of anxiety or
depression outbreaks, and after psychotherapy sessions,
returned to have balance in theirs lives and gave new
meaning to their lives and projects", explains psychologist
Cláudio Guida.

Psychotherapy treats several
psychological problems, among which
depression, anxiety and difculties in
relationships with others are the most
common. It is a very effective way to
solve psychological problems.

Circuito
Sala Verde no Campus
Green Room Circuit on Campus
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Agroecological trail

TRILHA AGROECOLÓGICA
OFICINA DE MUDAS

Seedling workshop
Exhibitions of biological collections
Socio-environmental space
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Visits to multidisciplinary laboratories

EXPOSIÇÕES DAS COLEÇÕES BIOLÓGICAS
ESPAÇO SOCIOAMBIENTAL
VISITAS AOS LABORATÓRIOS MULTIDISCIPLINARES
Schedule your visit!
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OMaranhãoAgrário:
dinâmicaseconﬂitosterritoriais

Por:KarlaAlmeida

Uma análise sobre os conﬂitos socioterritoriais maranhense de 2001 a 2015
A complexidade das diversas
formas adquiridas pela questão
agrária brasileira e as relações de
poder existentes nesses territórios
geraram conﬂitos agrários que, apesar
das transformações sociais e
econômicas das últimas décadas,
continuam acentuadas no Brasil. No
Maranhão, estado com a população
mais rural do país, há um alto número
de famílias que lutam para voltar ou
permanecer na terra, mesmo com
todas as barreiras impostas pelo
capital em diferentes momentos da
história.
Diante dessa realidade, o
pesquisador Ronaldo Barros Sodré
realizou um estudo intitulado “O
Maranhão Agrário: dinâmicas e
conﬂitos territoriais”, resultado da sua
dissertação no Programa de PósGraduação em Geograﬁa, Natureza e
Dinâmica do Espaço da UEMA, que
teve a orientação do professor José
S a m p a i o d e M a t t o s J ú n i o r,
coordenador do Grupo GEDITE e do
Programa de Pós-Graduação em
Desenvolvimento Socioespacial e
Regional (PPDSR).
O estudo objetivou analisar os
conﬂitos socioterritoriais como parte
estruturante de elementos que
contemplam a questão agrária
maranhense no período de 2001 a
2015, buscando, ainda, identiﬁcar as
regiões potencialmente conﬂituosas
no Maranhão e chamar atenção para o
avanço das estruturas conﬂituosas
sobre os territórios camponeses, a
partir das novas/velhas relações de
trabalho no campo.
Para alcançar os objetivos
propostos, preliminarmente foram
levantados, analisados e discutidos
referenciais que tratam sobre território
– e seus processos –, questão agrária,
violência, conﬂitos agrários, entre
outros. Além disso, foram
confeccionados mapas, levando em
consideração a Cartograﬁa Geográﬁca
Crítica.
De acordo com o pesquisador
Ronaldo Sodré, o estudo apresenta um
r e t ra t o d a q u e s t ã o a g r á r i a n o
Maranhão, detalhando e mapeando
diversas áreas especíﬁcas, tais como:

26 Revista

UEMA

de agronegócio, do sul e leste do
Estado, da Amazônia Legal
maranhense, da nova fronteira
agrícola denominada Região do
Matopiba, que abrange o Maranhão,
Piauí, Tocantins e Bahia, da Baixada
até a reunião do Alto Parnaíba.
“São mais de 40 gráﬁcos que
mostram a situação e levantamento
de vários indicadores, como a
atuação dos movimentos sociais no
Maranhão, os assentamentos rurais,
as ocupações de terras, os conﬂitos
por terra, as regiões de abrangência
da exploração madeireira, a
estrutura produtiva agrícola, o
extrativismo, as lavouras
permanentes e temporárias, o uso da
terra no Estado, o que é destinado à
lavoura, a pastagem e o que temos
de mata, a estrutura fundiária e os
índices de desenvolvimento humano.
Com isso, observou-se que o
Maranhão tem o maior número de
conﬂitos por terra da federação”,
destacou Ronaldo Sodré.
“É um trabalho de grande
importância para o Estado do
Maranhão, pois resultou em um
levantamento inédito. Nunca houve
uma pesquisa com essa quantidade
de dados e com esse recorte
temporal (2001-2015), enfatizando
que o Maranhão deve olhar com mais
atenção para essas questões a ﬁm de
realizar medidas que minimizem
esses aspectos, com a formulação de
políticas públicas. Outro ponto que é
importante destacar é que, como
fruto desse estudo, tivemos várias
publicações de artigos em revistas
conceituadas e em capítulos de livros
nacionais e internacionais”, concluiu
o pesquisador.
Como resultados da
dissertação, destaca-se que os
conﬂitos por terra são elementos
paradoxais da questão agrária
brasileira, geradores de
desenvolvimento rural e de
dinâmicas territoriais. Desde o início
do século XXI, o estado do Maranhão
quantiﬁca os maiores números de
casos de conﬂitos por terra do país.
Embora eles estejam espalhados por
todo o estado, é na região leste, área

TheAgrarianMaranhão:
dynamicsandterritorialconﬂicts

By:KarlaAlmeida

An analysis of Maranhão's socio-territorial conﬂicts from 2001 to 2015

de ocupação antiga e de expansão do
agronegócio, que os conﬂitos atingem
os maiores quantitativos.

The complexity of the
various forms acquired by
the Brazilian agrarian
question and the existing
power relations in these
territories have generated
agrarian conicts that,
despite the social and
economic transformations
of recent decades, remain
accentuated in Brazil. In
Maranhão, a State with the
most rural population in the
country, there are a high
number of families
struggling to return or
remain in the land, even
with all the barriers
imposed by the capital at
different moments in
history.
Faced with this reality,
the researcher Ronaldo
Barros Sodré conducted a
study entitled "The Agrarian
Maranhão: dynamics and
territorial conicts", a result
of his dissertation in the
Postgraduate Program in
Geography, Nature and
Dynamics of Space, of
UEMA, in which he was
mentored by Professor José
Sampaio de Mattos Júnior,
coordinator of GEDITE
G r o u p a n d t h e
Postgraduate Program in
Sociospatial and Regional
Development (PPDSR).
The study aimed to
analyze the socio-territorial
conicts as a structuring
part of elements that
contemplate Maranhão's
agrarian question, in the
period from 2001 to 2015,
also seeking to identify the
potentially conicting
regions in Maranhão and to
draw attention to the
advance of conicting
structures on the peasant
territories, from the new/old
working relationships in the eld.
To a c h i e v e t h e p r o p o s e d
objectives, preliminarily were collected,

analyzed and discussed references that talk
about territory – and its processes – agrarian
issues, violence, agrarian conicts, among
others. In addition, there were made maps
taking into account the Critical Geographic
Cartography.
According to researcher Ronaldo
Sodré, the study presents a picture of the
agrarian question in Maranhão, detailing
and mapping several specic areas, such as:
agribusiness, from south and east of state;
Legal Amazon; the new agricultural frontier
called Matopiba Region, which covers
Maranhão, Piauí, Tocantins and Bahia; and
Baixada until Alto do Parnaíba.
"There are more than 40 graphs
that show the situation and collection of
several indicators, such as the performance
of social movements in Maranhão, rural
settlements, land occupations, land conicts,
wood exploitation regions, agricultural
production structure, extractivism,
permanent and temporary crops, land use in
the State (what is destined to crops, pasture
and forest), land-holding structure and
human development indexes. With this, it
was observed that Maranhão has the highest
number of land conicts of the federation",
stated Ronaldo Sodré.
"It is a work of great importance for
the State of Maranhão, since it resulted in an
unprecedented survey. There has never been
a research with this amount of data and with
this time frame (2001-2015), emphasizing
that Maranhão should look more closely at
these issues in order to carry out measures
that minimize these aspects, with the
elaboration of public policies. Another point
that is important to highlight is that, as a
result of this study, we had several articles
published in respected journals as well as
chapters in national and international
books", concluded the researcher.
As a result of the dissertation, it is
highlighted that land conicts are
paradoxical elements of Brazilian agrarian
question, generating rural development and
territorial dynamics. Since the beginning of
the 21st century, the State of Maranhão has
the highest number of land conict cases in
the country. Although they are spread
throughout the state, it is in the eastern
region, an area of ancient occupation and
agribusiness expansion, that the conicts
reach the highest number.
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Re c o n h e c e r o p a p e l e a
importância de comunidades
tradicionais no Brasil que são parte
essencial na construção da identidade
brasileira. A partir dessa perspectiva,
professores da Universidade Estadual
do Maranhão, por meio do Programa
de Pós-Graduação em Cartograﬁa
S o c i a l e Po l í t i c a d a A m a z ô n i a
(PPGCSPA/UEMA) e outras
instituições, produziram registros que
incentivam o resgate e o
fortalecimento das comunidades
tradicionais, em especial, dos povos

indígenas e quilombolas.
O livro “Museus Indígenas e
Quilombolas: Centro de saberes”,
surgiu a partir dos resultados obtidos
no projeto “Centro de Ciências e
saberes, experiência de criação de
'museus vivos' na aﬁrmação de
saberes e fazeres representativos
dos povos e comunidades
tradicionais”, com o objetivo de
fortalecer o patrimônio cultural
destes, através de uma relação
dinâmica entre conhecimentos e
saberes, trazendo ainda novas

formas de interação social.
Esse projeto, que deu origem
ao livro, teve vigência no período de
janeiro de 2014 a janeiro de 2018. Foi
realizado a partir de convênio ﬁrmado
entre o Museu de Astronomia e
Ciências Aﬁns (MAST), a Universidade
Estadual do Maranhão/UEMA, por meio
do Programa de Pós-Graduação em
Cartograﬁa Social e Política da
Amazônia (PPGCSPA/UEMA), e a
Universidade do Estado do Amazonas,
pelo Projeto Nova Cartograﬁa Social da
Amazônia (PNCSA/UEA).

crítica acerca dos conceitos de museu, de
patrimônio, de coleção, sistemas de
classiﬁcação de objetos e do processo de
elaboração de ﬁchas museográﬁcas e de
composição de coleções por integrantes
destas comunidades tradicionais.
A coordenadora do Programa de
Pós-Graduação em Cartograﬁa Social e
Política da Amazônia, professora Patrícia
Maria Portela Nunes, salienta em seu
artigo que os “pequenos museus
comunitários têm reunido uma grande
variedade de artefatos referidos à
construção da memória de diferentes
unidades sociais, designadas povos e
comunidades tradicionais, e nos
convidam a pensar, numa primeira
aproximação, sobre uma nova
modalidade de coleção, posto que nos
apresentam certa dissonância com a
noção de 'cultural matéria”'.
Já a professora Cynthia Carvalho
Martins, também do Mestrado, ressalta
que o Centro de Ciências e saberes se
distinguem dos museus oﬁciais criados
pelo Estado. “Eles se constituem em
iniciativas suscitadas e implementadas a
partir da representação dos agentes
sociais em relação aos seus modos de

v i d a . S ã o c r i a d o s c o n s i d e ra n d o a s
especiﬁcidades dos grupos sociais como
forma de aﬁrmação identitária. Foram
implantados em situações nas quais os
pescadores indígenas, quilombolas e
quebradeiras de coco babaçu vivenciam
conﬂitos pelo reconhecimento de suas
territorialidades”, frisa.
Saberes Tradicionais e Etnograﬁa
Como práticas de convívio e conhecimento,
os pesquisadores promoveram seminários,
congressos, atividades, oﬁcinas e
exposições. A exposição central leva o título
de “Saberes Tradicionais e Etnograﬁa” e é
parte da representação dos grupos. São os
próprios agentes sociais que elegem o
objeto a ser exposto e as classiﬁcações
relativas à disposição, apresentação e
temas que ele suscita. Segundo os autores,
as experiências de montagem de
exposições pelos próprios povos
representados diferem das exposições
institucionais, criando uma noção de
participação que reforça a visão oﬁcial do
museu como detentor da memória dos
povos.

Os diversos objetos catalogados, em sua maioria artesanais, partiram de 14 comunidades, são elas: Quilombolas de Alcântara (MA), Quilombo do Rio Andirá
(AM), Comunidade Quilombola de Cachoeira Porteira, Oriximiná (PA), Comunidade Quilombola de Camaputiua (MA), Assentamento Vila Conceição,
Imperatriz (MA), Comunidades Ribeirinhas e de Artesãos do Rio Jauaperi, Rorainópolis (RR) e Novo Airão (AM), Povo Juruna (MT), Ovo Kokama
(Brasil/Peru/Colômbia), Comunidades quilombolas e de Povos de terreiro, Penalva (MA) Instrumentos musicais sateré/ Tikuna, Rio Tarumã Açu, Igarapé do
Tiú, Amazonas Tenetehara/Guajajara (MA); Povo Tremembé (MA), Povos Matis Bacia do Rio Javari (AM) e Povo Tukano (AM).

“Essas experiências de criação de
coleções de povos e comunidades
tradicionais destoam da reprodução acrítica
de um tipo de memorialismo recorrente em
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ações de musealização. Os Centros de
Saberes, os Museus Vivos relatados no
livro se referem às unidades sociais, e em
seu lugar, dão ênfase aos princípios de

visão e classiﬁcação que fundamentam a
construção da memória destes grupos
sociais”, reforça a coordenadora do
PPGCSPA.

of knowledge and practices representative of traditional
peoples and communities” with the objective of

in the construction of Brazilian identity. From this

strengthening their cultural heritage, through a dynamic

perspective, professors of the State University of

relationship between knowledge and know-how,

Maranhão, through the Postgraduate Program in Social

bringing new forms of social interaction.

a n d Po l i t i c a l C a r t o g r a p h y o f t h e A m a z o n

This project, which originated the book,

(PPGCSPA/UEMA) and other institutions, produced

took place from January 2014 to January 2018. It was

records that encourage the rescue and strengthening of

executed through an agreement signed between the

traditional communities, especially indigenous peoples

Museum of Astronomy and Related Sciences (MAST), the

and quilombolas.

Tem como autores vinculados ao PPGCSPA/UEMA os seguintes professores: Alfredo Wagner Berno de Almeida, Patrícia Maria Portela Nunes, Cynthia
Carvalho Martins, Emmanuel de Almeida Farias Júnior, Sheilla Borges Dourado, Rosa Elizabeth Acevedo Marin e Camila do Valle Fernandes (colaboradora do
Programa). Conta ainda com artigos de professores das outras instituições, dentre eles, Heloísa Bertol Domingues (MAST) , Altaci Correa Rubim, Maria
Magela Mafra de Andrade Ranciaro, Eliana Teles Rodrigues e Murana Arenillas Oliveira.

De acordo com os envolvidos, o
projeto “Centro de Ciências e Saberes:
experiências de criação de Museus Vivos na
aﬁrmação de saberes e fazeres
representativos dos povos e comunidades
tradicionais” partiu de experiências
concretas já realizadas por quilombolas,
quebradeiras de coco babaçu, indígenas e
pescadores. Os agentes sociais já
desenvolviam práticas de reunir objetos
encontrados ou mesmo pertencentes a
familiares. Elaboravam narrativas sobre as
situações associadas aos objetos e os
guardavam, seja em terreiros, em galpões,
em sedes de associações ou pequenos
museus. As condições de possibilidade do
projeto estavam associadas às pesquisas
em andamento, e às próprias experiências
de montagem das unidades de mobilização
que vinham, ao mesmo tempo,
denunciando as violações aos direitos
desses povos e comunidades.
Uma vasta rede com membros
desses povos e comunidades tradicionais
foi formada, o que favoreceu a interação
entre diferentes campos do conhecimento
cientíﬁco e dos saberes desses povos.
Constituído de relatos, discussões e
proposições, o livro sugere uma reﬂexão

Recognize the role and importance of
traditional communities in Brazil, which are essential parts

The book "Museus Indígenas e Quilombolas:

State University of Maranhão/UEMA, through the
Postgraduate Program in Social and Political

Centro de saberes", emerged from the results obtained in

Cartography of the Amazon (PPGCSPA/UEMA), and the

the project "Center of Sciences and Knowledge:

University of the State of Amazonas, by the Project New

experience of creating Living Museums in the afrmation

Social Cartography of the Amazon (PNCSA/UEA).

Authors linked to PPGCSPA/UEMA: Alfredo Wagner Berno de Almeida, Patrícia Maria Portela Nunes, Cynthia Carvalho Martins, Emmanuel de Almeida Farias Júnior, Sheilla Borges
Dourado, Rosa Elizabeth Acevedo Marin and Camila do Valle Fernandes (program collaborator). It also has articles from teachers of other institutions, among them, Heloísa Bertol
Domingues (MAST), Altaci Correa Rubim, Maria Magela Mafra de Andrade Ranciaro, Eliana Teles Rodrigues and Murana Arenillas Oliveira.
According to those involved, the project
"Center of Sciences and Knowledge: experience of
creating Living Museums in the afrmation of knowledge
and practices representative of traditional peoples and
communities" started from concrete experiences already
carried out by quilombolas, babassu coconut breakers,
indigenous peoples and shermen. The social agents
already gathered objects found or even belonging to
family members. They elaborated narratives about the
situations associated with the objects and kept them,
whether in yards, in sheds, in association headquarters or
small museums. The conditions for the project were
associated with the ongoing research, and to the very
experiences of assembling mobilization units that had
been, at the same time, reporting violations of the rights of
these peoples and communities.
A vast network with members of these
traditional peoples and communities was formed, which
favored the interaction between different elds of scientic
knowledge and of the peoples' know-how. Consisting of
reports, discussions and propositions, the book suggests a
critical reection on the concepts of museum, estate,

collection, object classication systems, elaboration of
museographic les process, and composition of
collections by members of these traditional
communities.
The coordinator of the Postgraduate
Program in Social and Political Cartography of the
Amazon, Professor Patricia Maria Portela Nunes, points
out in her article that "small community museums have
gathered a wide variety of artifacts related to the
construction of the memory of different social units,
called traditional peoples and communities, and invite
us to think, in a rst approach, about a new modality of
collection, since they present us with a dissonance with
the notion of 'cultural material'.
Professor Cynthia Carvalho Martins, also
from the Master's program, stresses that the Centers of
Sciences and Knowledge are distinguished from the
ofcial museums created by the State. "They are
initiatives raised and implemented from the
representation of social agents in relation to their ways
of life. They are created considering the specicities of

social groups as a form of identity afrmation. They were
implanted in situations in which indigenous shermen,
quilombolas and babassu coconut breakers experience
conicts for the recognition of their territorialities", she
stresses.

Traditional Knowledge and Ethnography
As practices of interaction and knowledge, the researchers
promoted seminars, congresses, activities, workshops
and exhibitions. The central exhibition is entitled
"Traditional Knowledge and Ethnography" and is part of
the representation of the groups. It is the social agents
themselves who choose the object to be exposed and the
classications regarding the disposition, presentation and
themes it raises. According to the authors, the experiences
of gathering exhibitions by the peoples represented differ
from the institutional exhibitions, creating a notion of
participation that reinforces the ofcial view of the
museum as a holder of the memory of the peoples.

The various cataloged objects, mostly handicraft, came from 14 communities, they are: Quilombolas of Alcântara (MA), Quilombo of Rio Andirá (AM), Quilombola Community of
Cachoeira Porteira, Oriximiná (PA), Quilombola Community of Camaputiua (MA), Vila Conceição Settlement, Imperatriz (MA), Riparian and Artisan Communities of the Jauaperi
River, Rorainópolis (RR) and Novo Airão (AM), Juruna People (MT), Ovo Kokama (Brazil/Peru/Colombia), Quilombola and Rural Communities, Penalva (MA) Musical instruments
sateré/ Tikuna, Tarumã Açu River, Igarapé do Tiú, Amazonas Tenetehara/Guajajara (MA); Tremembé People (MA), Matis Peoples Javari River Basin (AM) and Tukano People (AM).

"These experiences of creating collections of traditional
peoples and communities are disagreeing with the
uncritical reproduction of a type of recurring memorialism

in musealization actions. The Centers of Knowledge, the
Living Museums reported in the book refer to social
units, and in their place, emphasize the principles of

vision and classication that underlie the construction of
the memory of these social groups", reinforces the
coordinator of the PPGCSPA.
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Pesquisa mostra a
distribuição mundial das
minhocas e a sua
importância para o solo
Por: Paula Lima
As mudanças climáticas
podem causar alterações signiﬁcativas
nas comunidades de minhocas no
mundo todo, ameaçando as diversas
funções ecológicas que elas exercem.
Esse é um dos principais resultados do
estudo que teve a participação do Prof.
Dr. Guillaume Xavier Rousseau e do
recém doutor Luís Hernández, ambos
do Programa de Pós-Graduação em
Agroecologia da Universidade Estadual
do Maranhão (UEMA).
"As minhocas tem grande
importância, desempenhando funções
ecológicas e ambientais, juntamente
com formigas, cupins, besouros, etc.
Elas são fundamentais à saúde do solo
e agricultura, promovendo serviços
ecossistêmicos, como a inﬁltração de
água e a ciclagem de nutrientes",
e x p l i c o u o P r o f. D r. G u i l l a u m e
Rousseau.
De acordo com a atividade e a
estratégia alimentar, as minhocas
podem ser classiﬁcadas em diferentes
categorias ecológicas, as quais
caracterizam o comportamento destes
organismos nos ecossistemas. "Elas
contribuem para a manutenção da
fertilidade do solo, porque constroem e
mantém a estrutura do mesmo,
baseada em macroagregados
resistentes, liberam os nutrientes
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contidos na matéria orgânica do solo
e protegem ﬁsicamente essa matéria
orgânica no interior de coprólitos
(fezes) compactos”, acrescentou o
professor.
Devido a essa importância e
às ameaças que pesam sobre elas, os
pesquisadores estudam a
distribuição e o papel ecológico das
minhocas no Estado.
“A ocorrência e a distribuição
das comunidades de minhocas
dependem principalmente do clima,
em especial das chuvas. Essa foi uma
das principais conclusões do estudo.
Já se esperava que a umidade fosse
um dos principais fatores
inﬂuenciando a ocorrência desses
animais. O problema é que as
mudanças climáticas já alteram o
padrão de chuvas e vão alterar mais
ainda com uma redução prevista de
30% para a região. Assim as
populações de minhocas são
diretamente afetadas e
consequentemente a qualidade do
solo”, detalhou o Dr. Luís Hernández.
Sem o trabalho de
decomposição das minhocas, alguns
nutrientes demorariam muito mais
tempo para serem mineralizados e
não retornariam facilmente ao ciclo
da vida, se tornando escassos e

inviabilizando a vida na Terra como a
conhecemos. Nesse contexto, a
agricultura tem que mudar e adoptar
práticas de conservação do solo que
mitigam os efeitos negativos de um
clima mais quente e seco como o
plantio direto e sistemas
agroﬂorestais.
Durante os estudos
descobriram, por enquanto, oito
espécies novas de minhocas no
Maranhão, o que causou ainda mais
alerta, porque isso signiﬁca que cada
local tem minhocas especíﬁcas que
podem desaparecer e não serem
s u b s t i t u í d a s p o r o u t ra s . N e s s a
situação, se perdem funções
essenciais do no solo. “Para entender
realmente a biologia do solo e como
funciona o ecossistema, precisamos
identiﬁcar as espécies. Por exemplo,
tem minhocas de tamanhos diferentes
que tem funções diferentes. Para
identiﬁcar uma espécie de minhoca
tem que dissecar, abrir a minhoca,
olhar os órgãos internos e comparar
uma com a outra. É um trabalho difícil
e, por isso poucas pessoas fazem isso
no mundo. No Brasil, temos somente
dois taxônomos de minhoca, e um
deles é o Luís aqui na UEMA”, garantiu
o doutor Guillaume.
“Por termos identiﬁcado essas

espécies recentemente, ainda não
conhecemos as funções ecológicas
delas. Estamos trabalhando nesses
detalhes”, concluiu doutor Luís.
“Os invertebrados do solo,
como as minhocas, são os principais
engenheiros da estrutura física do solo
e são responsáveis por mediar serviços
ecossistêmicos essenciais como a
produção de solo, a ciclagem dos
nutrientes e a produção vegetal.
Embora os sistemas agrícolas tenham
uma biota do solo diferente em
abundância e composição do que os
ecossistemas naturais dos quais eles
derivam, sabe-se que as funções
ecológicas da biota original devem ser
c o n s e r va d a s p a ra g a ra n t i r s u a
sustentabilidade, especialmente em
solos com grande fragilidade estrutural
como é o caso do Maranhão”, ﬁnalizou
doutor Guillaume.
O estudo tem o apoio da
Fundação de Amparo à Pesquisa e ao
Desenvolvimento Cientíﬁco e
Tecnológico do Maranhão (FAPEMA) e
da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).
Revista Science
O estudo foi publicado na
Revista Science: “Global Distribution
of Earthworm Diversity”.
O artigo

reuniu dados do Maranhão, do Brasil
e de mais 57 países. Foram mais de
140 pesquisadores do mundo todo
que compilaram a maior base de
dados global sobre minhocas, com
6.928 locais. Das 134 instituições
envolvidas, quatro são brasileiras:
além da UEMA, a Universidade
Positivo (UP), a Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz da
Universidade de São Paulo (EsalqUSP) e a Embrapa. No Maranhão,
foram 150 áreas amostradas. A
compilação da pesquisa foi liderada
por cientistas da Alemanha (German
Centre for Integrative Biodiversity
Research e Universidade de Leipzig).
O estudo mensurou as

Maranhão:
1. Righiodrilus gurupi
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.
4242.2.11)
2. Holoscolex fernandoi
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.
4496.1.35)
3. Holoscolex dossantosi
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.
4496.1.35)
4. Holoscolex alatus
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.
4496.1.35)
5. Brasilisia punki
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.

comunidades de minhocas por meio

4496.1.36)

de três parâmetros: riqueza de

6. Arraia nelmae

espécies (quantas espécies

(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.

diferentes foram encontradas no

4496.1.36)

local); abundância (quantidade de

7. Andiorrhinus (Turedrilus) miricuri

indivíduos) e biomassa (peso,

(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.

registrado em gramas, de todas as

4496.1.37)

minhocas encontradas).

8. Andiorrhinus (Turedrilus) barrosoi
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.

Veja as novas espécies

4496.1.37)

descobertas e descritas no
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Orgulho de ser UEMA:
Núcleo Geoambiental
é referência máxima no Maranhão
Por: Lucas Vieira

Núcleo de meteorologia é destaque na imprensa e reforça
importância de estudos climáticos para a sociedade.

Research shows the
worldwide distribution
of earthworms and
their importance to soil
By: Paula Lima

Climate change can cause signicant
alterations in earthworm communities around the world,
threatening the various ecological functions they perform.
This is one of the main results of the study that had the
participation of Prof. Dr. Guillaume Xavier Rousseau and
the newly Doctor Luís Hernández, both from the
Postgraduate Program in Agroecology of the State
University of Maranhão (UEMA).
"Earthworms have great importance, having
ecological and environmental functions, along with ants,
termites, beetles, etc. They are essential to soil health and
agriculture, promoting ecosystem services such as water
inltration and nutrient cycling", explained Prof. Dr.
Guillaume Rousseau.
According to the activity and feeding strategy,
earthworms can be classied into different ecological
categories, which characterize the behavior of these
organisms in ecosystems. "They contribute to maintaining
soil fertility because they build and maintain its structure,
based on resistant macroaggregates, they release the
nutrients contained in the organic matter of the soil and
physically protect this organic matter inside of compact
coprolites (feces)”, he added.
Due to this importance and the threats that
weigh on them, the researchers study the distribution and
ecological role of earthworms in the State.
"The occurrence and distribution of
earthworm communities depends mainly on the climate,
especially rain. This was one of the main ndings of the
study. It was already expected that humidity would be one
of the main factors inuencing the occurrence of these
animals. The problem is that climate change already
interferes with the pattern of rainfall and will change it
even more with a projected reduction of 30% for the
region. Thus, earthworm populations are directly affected
and consequently the quality of the soil as well", detailed
Dr. Luís Hernández.
Without the decomposing work of
earthworms, some nutrients would take much longer to be
mineralized and would not return easily to the life cycle,
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becoming scarce and modifying life on Earth as we
know it. In this context, agriculture must change and
adopt soil conservation practices that mitigate the
negative effects of a warmer and drier climate, such as
direct planting and agroforestry systems.
During the studies, it was discovered, for
now, eight new species of earthworms in Maranhão,
which is alarming because this means that each
location has specic earthworms that may disappear
and not be replaced by others. In situations like this,
essential functions of the soil are lost. "To really
understand soil biology and how the ecosystem works,
we need to identify species. For example, there are
earthworms of different sizes that have different
functions. To identify a species, the worm has to be
dissected, to be open, we have to look at the internal
organs and compare with another worm. It's a complex
work and because of that it's done only for a few people
in the world. In Brazil, we have only two earthworm
taxonomists, and one of them is Luís here at UEMA",
said Dr. Guillaume.
"Because we have identied these species
recently, we still don't know their ecological functions.
We are working on these details", concluded Dr. Luís.
"Soil invertebrates, like earthworms, are the
main engineers of the soil's physical structure and are
responsible for mediating essential ecosystem services
such as soil production, nutrient cycling and plant
production. Although agricultural systems have a
different soil biota, in abundance and composition,
than the natural ecosystems from which they derive, it is
known that the ecological functions of the original biota
must be preserved to ensure its sustainability, especially
in soils with great structural fragility, as is the case of
Maranhão", concluded Dr. Guillaume.
The study is supported by the Foundation
for Research and Scientic and Technological
Development of Maranhão (FAPEMA) and the
Coordination for the Improvement of Higher Education
Personnel (CAPES).

Science Magazine
The study was published in Science Magazine: "Global
Distribution of Earthworm Diversity". The article gathered
data from Maranhão, Brazil and 57 other countries. More
than 140 researchers from around the world compiled the
largest global database on earthworms, with 6,928
locations. Of the 134 institutions involved, four are
Brazilian: in addition to UEMA, Positivo University (UP),
Luiz de Queiroz College of Agriculture of the University of
São Paulo (Esalq-USP) and Embrapa. In Maranhão, 150
areas were sampled. The compilation of the research was
led by scientists from Germany (German Centre for
Integrative Biodiversity Research and University of
Leipzig).
The study measured the earthworm
communities using three parameters: species richness
(how many different species were found at the site);
abundance (number of individuals) and biomass (weight,
registered in grams, of all earthworms found).
See the new species discovered and described in
Maranhão:
1 .
R i g h i o d r i l u s
g u r u p i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4242.2.11)
2 .
H o l o s c o l e x
f e r n a n d o i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.35)
3 .
H o l o s c o l e x
d o s s a n t o s i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.35)
4 .
H o l o s c o l e x
a l a t u s
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.35)
5 .
B r a s i l i s i a
p u n k i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.36)
6 .
S t i n g r a y
n e l m a e
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.36)
7 . A n d i o r r h i n u s ( Tu r e d r i l u s ) m i r i c u r i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.37)
8 . A n d i o r r h i n u s ( Tu r e d r i l u s ) b a r r o s o i
(http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.4496.1.37)

Por ter espaço em todos os
jornais ou até apps nos celulares mais
modernos, a meteorologia é uma
ciência que todo mundo acha que
entende um pouco. No entanto, a
ciência que estuda a atmosfera vai
muito além de prever chuvas no ﬁm de
semana. Antes de chegar à previsão ou
compreensão de fenômenos naturais,
o proﬁssional analisa muitos dados,
gráﬁcos e imagens de satélite, aﬁnal, é
uma ciência exata.
E não é só quem quer ir à praia
que precisa consultar o que diz a
previsão do tempo. A meteorologia é
importantíssima para o turismo, para o
planejamento dos agricultores, o bom
funcionamento de aeroportos ou até
para órgãos de proteção, como a
Defesa Civil, tomar medidas de
prevenção contra enchentes ou
deslizamentos, por exemplo.
No Maranhão, a Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA) possui a
equipe mais capacitada do Estado e
referência para quaisquer assuntos
meteorológicos: trata-se do Núcleo
Geoambiental (NUGEO), atualmente
vinculado ao Centro de Ciências
Agrárias (CCA), em São Luís.
Nos primeiros meses de 2020,
o NUGEO foi destaque nos principais
veículos de imprensa do Maranhão,
com os jornais O Imparcial e O Estado
do Maranhão, os portais Imirante.com
e G1 – Portal de Notícias da Globo, e
nos telejornais da TV Mirante (Globo),
TV Difusora (SBT) e TV Cidade
(RecordTV). O núcleo respondeu
perguntas sobre clima, tempo e
previsões para os próximos meses.
“Tudo na vida das pessoas
envolve a meteorologia. Outro dia, em
São Luís, aconteceu um nevoeiro, mas
ninguém sabe que ela atrapalhou a
aproximação de aviões no aeroporto,
voos foram cancelados, e também
atrapalhou a ancoragem de barcos no

porto. Teve um impacto na economia.
Então, nosso foco é dar suporte para
a sociedade civil de modo geral”,
explica o meteorologista Hallan
Cerqueira, especializado em
climatologia.
Além disso, os meios de
comunicação também recebem os
produtos de previsão gerados pelo
laboratório, que são divulgados
diariamente para a população. No
site da UEMA, na aba do Núcleo
Geoambiental, é possível conferir
previsões do tempo diárias, entre
outras informações sobre previsões
do tempo, chuvas diárias
observadas, imagens de satélite,
além das últimas notícias sobre os
projetos dos três núcleos do NUGEO.
Mas essa história começou
há muitos anos. Em abril de 1996,
uma parceria entre o Governo
Federal, através do Ministério da
Ciência e Tecnologia, e do Governo
Estadual, foi criado o Núcleo Estadual
de Meteorologia e Recursos Hídricos
( N E M R H ) , i n t e g ra n d o a s s i m o
Maranhão ao Programa Nacional de
Monitoramento de Tempo, Clima e
Recursos Hídricos, coordenado pelo
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE), através do Centro
de Previsão de Tempo e Estudos
Climáticos (CPTEC).
Só em 2002, por meio de
uma Lei Estadual, a UEMA criou o
NUGEO, que substituiu o NEMRHO.
Nele estão o Laboratório de
Meteorologia (LABMET), o
Laboratório de Geoprocessamento
(LABGEO) e o de Recursos Hídricos
(LABHIDRO).
O sistema utilizado pelos
proﬁssionais do NUGEO é baseado
em uma rede automática de coleta de
dados ambientais, rede de
computadores, estações de trabalho,
comunicação de última geração e

corpo técnico altamente qualiﬁcado.
O núcleo conta com quatro
meteorologistas, dois especializados
em agroecologia, um em climatologia
e um em meteorologia sinótica, além
de contar com o apoio de um analista
de sistemas e um engenheiro
agrônomo.
Além da meteorologia
Além do estudo atmosférico, o NUGEO
também desenvolve atividades no
Laboratório de Recursos Hídricos, que
faz o monitoramento de quantidade e
qualidade de água através da
instalação e manutenção de
Plataformas Automáticas de Coleta de
Dados Hidrológicos; e também do
Laboratório de Geoprocessamento,
que colhe informações sobre solo,
vegetação, geologia, monitoramento
de uso e ocupação de terrenos, entre
outros.
“Fora clima, atendemos
questões sobre o Mais IDH, agora
estamos com foco na ampliação do
detalhe do Zoneamento
Agropecuário”, explica o professor
Jucivan Ribeiro Lopes, engenheiro
agrônomo do núcleo sobre o
Zoneamento Agropecuário do estado
do Maranhão (ZAMA), que é um
instrumento norteador de políticas
para o setor produtivo, podendo
contribuir de forma signiﬁcativa para
minimizar perdas no âmbito da
agropecuária. Elaborar estudos
técnicos sobre o setor Agropecuário
maranhense através de mapeamentos
das informações mais atuais, com
vistas a apoiar o desenvolvimento
dessas atividades no estado do
Maranhão.
Para conhecer mais sobre os
trabalhos e projetos do NUGEO, visite
o site www.nugeo.uema.br ou marque
uma visita ao Centro de Ciências
Agrárias (CCA), no campus Paulo VI,
em São Luís.
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Proud to be UEMA:
Geoenvironmental Center is
an absolute benchmark in Maranhão
By: Lucas Vieira

The meteorology center has prominent space in the press
and reinforces the importance of climate studies for society.

For having space in all media
outlets and even apps on the most modern
cell phones, meteorology is a science that
everyone thinks they understand a little.
However, the science that studies the
atmosphere goes far beyond predicting
rainfall over the weekend. Before reaching
the prediction or understanding of natural
phenomena, the professional analyzes a lot
of data, graphics and satellite images, after
all, it is an exact science.
And it's not just those who want to
go to the beach who need to take a look at
what the weather forecast says. Meteorology
is very important for tourism, for farmers'
planning, for the proper functioning of
airports or even for protection agencies, such
as Civil Defense, to take measures to prevent
oods or landslides, for example.
In Maranhão, the State University of
Maranhão (UEMA) has the most qualied
team in the state, being a benchmark for any
meteorological issues: it is the
Geoenvironmental Center (NUGEO),
currently linked to the Center for Agricultural
Sciences (CCA), in São Luís.
In the rst months of 2020,
NUGEO was featured in the main press
outlets of Maranhão, such as O Imparcial
and O Estado do Maranhão newspapers,
news portals like Imirante.com and G1 –
Globo News Portal, and tv news of TV
Mirante (Globo), TV Difusora (SBT) and TV
Cidade (RecordTV). The Center answered
questions about climate, weather and
forecasts for the coming months.
"Everything in people's lives involves
meteorology. The other day, in São Luís, there
was a fog, but no one knows that it interfered
with airport trafc, ights were canceled, and
also hindered the anchoring of boats in the
port. It had an impact on the economy. So,
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our focus is to support civil society in
general", explains meteorologist Hallan
Cerqueira, specialized in climatology.
In addition, the media also
receive the forecast generated by the
laboratory, that are daily released to the
population. On the UEMA website, in the
page of the Geoenvironmental Center, it's
possible to check daily weather forecasts,
among other information on weather,
rains, satellite images, in addition to the
latest news about the projects of the three
NUGEO departments.
But this story started many years
ago. In April 1996, a partnership between
the Federal Government, through the
Ministry of Science and Technology, and
the State Government, created the State
Center of Meteorology and Water
Resources (NEMRH), thus integrating
Maranhão to the National Program for
Monitoring Weather, Climate and Water
Resources, coordinated by the National
Institute for Space Research (INPE), through
the Center for Weather Forecasting and
Climate Studies (CPTEC).
Only in 2002, through a State
Law, UEMA created NUGEO that replaced
NEMRHO. It includes the Laboratory of
Meteorology (LABMET), the Laboratory of
Geoprocessing (LABGEO) and the
L a b o r a t o r y o f Wa t e r R e s o u r c e s
(LABHIDRO).
The system used by NUGEO
professionals is based on an automatic
network for collecting environmental data,
computer network, workstations, state-ofthe -art communication and highly
qualied technical staff.
The Center has four

meteorologists, two specialized in
agroecology, one in climatology and one in
synoptic meteorology, in addition to having
the support of a system analyst and an
agronomist engineer.
Beyond the meteorology
In addition to the atmospheric
study, NUGEO also develops activities in the
Water Resources Laboratory, which monitors
the quantity and quality of water through
installation and maintenance of Automatic
Hydrological Data Collection Platforms; and
also through the Laboratory of
Geoprocessing, that collects information
about soil, vegetation, geology, monitoring
of the use and occupation of land, among
others.
"Beyond climate, we work on
questions about Mais IDH, we are now
focusing on expanding the detail of the
Agricultural Zoning", explains Professor
Jucivan Ribeiro Lopes, agronomist of the
Center, about Agricultural Zoning of the State
of Maranhão (ZAMA), which is a guiding
instrument of policies for the productive
sector, being able to contribute signicantly
to minimize losses in the context of
agriculture. Develop technical studies on the
Agricultural sector of Maranhão through
mapping the most current information, in
order to support the development of these
activities in the State.
To learn more about NUGEO's
work and projects, access
www.nugeo.uema.br or book a visit to the
Center of Agricultural Sciences (CCA) at
Campus Paulo VI, in São Luís.
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Tatiana de Jesus Ferreira Pereira
Secretária de Estado Extraordinária da Juventude
Engenharia de Pesca (UEMA). Especialista em Engenharia Sanitária e Controle Ambiental – UEMA. Mestra em
Sustentabilidade de Ecossistema pela UFMA. Associada fundadora do Instituto Dica Ferreira. Associada da
Associação de Saúde da Periferia- ASP. Ex. Presidente do Centro Acadêmico do Curso Engenharia de Pesca.
Integrou a Rádio Comunitária Conquista FM. Participou do grupo de base da Juventude Unida em Cristo da
Comunidade do Bom Jesus (JUCBJ). Auxiliou na criação da Rede Jovens do Nordeste e foi coordenadora do Núcleo
Maranhão. Moradora do Polo Coroadinho. Secretária de Estado da Juventude do Maranhão.
Revista UEMA – Sra. Tatiana
Pereira, sua trajetória acadêmica
teve início na Universidade
Estadual do Maranhão. Conte-nos
sobre sua graduação e suas
aspirações iniciais de carreira.
Minha mãe sempre destacou que a
educação é o caminho importante e
assim ﬁz vestibular da UEMA e da
UFMA, pois minha meta era passar
para um curso superior. Quando passei
para o Curso de Engenharia de Pesca
na UEMA, representou um marco na
minha vida, em 2006. Para uma jovem
com muitos sonhos e expectativas de
vida, é interessante ouvir o nome na
rádio como aprovada; até hoje tenho o
jornal que listava os aprovados no
vestibular da UEMA. Minha graduação
foi cheia de desaﬁos, às vezes ﬁco me
lembrando das caminhadas que ﬁz até
o ponto de ônibus para chegar até à
universidade, longas caminhadas. Por
ser da primeira turma do Curso de
Engenharia de Pesca do Maranhão, foi
como desbravar e descobrir a mim
mesma e as potencialidades que teria
com essa graduação. Tive a
oportunidade de desenvolver projetos
de pesquisa e extensão com
comunidades de pescadores e
marisqueiras, conhecer outras
realidades; foi como romper os muros
e contribuir com mudanças na vida de
pessoas que não conhecia.

Revista UEMA – Como a UEMA
contribuiu para a construção da
sua carreira? Qual a sua melhor
recordação da Instituição?
A UEMA tem papel fundamental na
minha carreira proﬁssional, pois tive a
oportunidade de desempenhar ações
estratégicas; me tornei numa pessoa
focada e determinada mais ainda.

36Revista

UEMA

Te n h o ó t i m a s r e c o r d a ç õ e s ,
principalmente dos professores que
deram apoio e coragem quando
minha mãe ﬁcou doente e após seu
falecimento, (meu mundo
despencou) não sabia que fazer. Sou
a irmã mais velha de 6 (seis), pensei
várias vezes em desistir do curso e ir
trabalhar para ajudar na alimentação
da minha família. Mas os professores
e amigos – Haroldo Barroso e Andrea
Araújo – me deram a mão e me
ajudaram a seguir em frente e não
desistir. Fui pesquisadora por 4 anos
seguidos com bolsa da FAPEMA,
trabalhei com comunidades, ﬁz
análise de corpos hídricos, escrevi
artigos e fui me dedicando com fé no
que fazia e consegui concluir uma
fase da minha tão sonhada
graduação. O dia em que colei grau
foi emocionante, chorei demais me
lembrando da minha caminhada
d i f í c i l e d e s a ﬁ a d o ra . O R U –
Restaurante Universitário –, ele é um
grande amigo dos universitários,
alimenta e anima para as batalhas do
dia. Saudades do RU.
Revista UEMA – O seu caminhar e
suas conquistas proﬁssionais
são fontes de inspiração para
jovens e mulheres maranhenses.
Conte-nos sobre seu papel de
liderança e seu perﬁl de gestora.
Meu caminhar tem ligação com as
batalhas, as diﬁculdades, tem
relação com os movimentos, fóruns,
redes e entidades que passei e me
ajudaram a fazer a leitura real das
coisas. Tem muito a ver com os
ensinamentos deixados pela minha
m ã e . C r e i o q u e d e va m o s t e r
respostas e perguntas sempre e em
todo lugar. Hoje cumpro uma tarefa
desaﬁadora na minha vida, tenho
colocado toda a minha garra e

vontade de fazer a diferença no que
faço, tanto na realização de ações,
como nos programas cartão transporte
universitário que mobilizam vários
jovens em todo o Maranhão.
Revista UEMA – A evolução sóciodemográﬁca da população jovem
do Brasil (de 15 a 24 anos de idade,
segundo o IBGE ou, de 15 a 29
anos, de acordo com Conselho
Nacional de Juventude) tem sido
signiﬁcativa nas últimas décadas.
Os jovens hoje têm grande
importância social, política e
cultural, tão logo, as Políticas
Públicas de Juventude devem ser
também de grande relevância para
os governos. Conte-nos um pouco
sobre suas ações frente à
Secretaria de Estado da Juventude
do Maranhão.
O estado do Maranhão tem
aproximadamente 2 milhões de jovens
entre idades de 15 a 29 anos, com
diferentes formas de organização e
modo de vida. A SEEJUV vem
contribuindo para criação,
fortalecimento, integração de ações e
mecanismos que visem dar respostas
aos anseios da juventude, por meio de
programas como: Cartão Transporte
Universitário, onde já beneﬁciamos 5
mil jovens que fazem deslocamento
diário da cidade que moram para
municípios que estudam, com
investimento em 6 edições de mais de
4 milhões de reais; Editais geração
ciência e juventude com ciência em
parceria com a FAPEMA, que tem
objetivo de fomentar o interesse pela
ciência nas escolas públicas do estado;
Programa Juventude Viva, onde
realizamos um diagnóstico da
j u ve n t u d e n e g ra d o M a ra n h ã o,
criamos 8 comitês da juventude viva;
Praças da Juventude entregues nos

municípios de São Luís e Codó.
O Governador Flavio Dino tem
colocado a juventude no centro das
prioridades em seu programa de
governo, visando o protagonismo
juvenil com o fortalecimento de
grêmios estudantis, programa
Cidadão do Mundo, escolas de tempo
integral, jogos escolares, bolsa atleta,
centros Educa Mais, IEMA, cursos
vocacionais e tantos outros
importantes programas que têm
resultados reduzidos indicadores até
então pouco investigados e
respondidos.
Revista UEMA – Sra. Tatiana,
como o Governo do Estado tem
atuado em prol da promoção da
educação de qualidade, fomento à
qualiﬁcação proﬁssional e
geração de emprego no
Maranhão?
A educação abre portas e nos ajuda a
construir sonhos em realidade, nos
move e nos anima para outros
patamares, sendo o papel do Estado
garantir esse direito por meio de
políticas públicas. Destaco alguns dos
programas que são focados na
educação: Escola Digna, já somam
quase mil escolas entregues; 74
escolas de tempo integral, sendo 56
centros Educa Mais, 17 IEMA'S, 1
escola Bilíngue. O programa Cidadão
do Mundo já beneﬁciou 395 alunos;
em parceria com a SEDUC, lançamos o
programa Mais Estágio para alunos do
Ensino Médio, e junto a SETRES
estamos buscando estruturar e
incentivar o desenvolvimento de
ações ligadas a aprendizagem.
Revista UEMA – Quais diálogos
p o d e r i a m s e r m a i s
compartilhados entre os jovens
maranhenses, visando

transformações sociais e
culturais em nosso Estado?
Desenvolvemos a Caravana
Juventude com Ciência em parceria
com a FAPEMA. Nela temos a
o p o r t u n i d a d e d e i n c e n t i va r a
extensão. Creio que ações como
esta, onde o jovem é o formador e
mobilizador, tem contribuído para
transformação da vida dele e da
comunidade que desenvolveu a ação.
Acredito que a juventude tem muito a
contribuir a partir do seu olhar e da
percepção do espaço em vive.
Revista UEMA - De acordo com a
Pesquisa Nacional por Amostra
de Domicílios Contínua (Pnad
Contínua), divulgada pelo IBGE
(Instituto Brasileiro de Geograﬁa
e Estatística), 23% dos jovens de
15 a 29 anos não estudam e nem
trabalham. São quase 11 milhões
de jovens. Diante dessa situação
alarmante da “geração nemnem” (nem estudam, nem
trabalham e nem procuram
emprego), o que a senhora acha
que tem ocasionado o
desinteresse desses jovens em
buscar conhecimento e ingressar
no mercado de trabalho?
É um desaﬁo para todos os órgãos
que desenvolvem políticas públicas.
A mudança dessa realidade deve ter
engajamento para entender o porquê
e, ações estratégicas frente a essa
realidade, como as já iniciadas em
todas as áreas, como a saúde,
esporte, educação, segurança, etc.
Revista UEMA - O envolvimento
de adolescentes em assaltos e no
tráﬁco de drogas têm se
intensiﬁcado nos últimos anos
em todo o Brasil. Há medidas

efetivas que estão sendo tomadas
no Maranhão para transformar
essa realidade?
O governo tem desenvolvido ações em
várias frentes como principalmente o
acesso à educação. Creio que o
caminho principal, que ajude na
redução desses indicadores.
Revista UEMA – No lado contrário
da geração desinteressada, há
crescente interesse e mobilização
dos jovens brasileiros em torno de
questões políticas, preservação do
meio ambiente, mudanças sociais,
empreendedorismo, etc. Como a
sra. avalia esse movimento?
Movimento positivo de cuidado com o
outro e consigo mesmo. Tenho
acompanhado os debates sobre a
questão das mudanças climáticas e
tantos outros que têm sido levantados
pela juventude; comecei assim minha
militância em movimentos sociais e
aprendi muito para a vida cotidiana.
Revista UEMA – Por ser jovem
também, deve ter ainda muitos
sonhos e aspirações para o seu
futuro, bem como para o futuro do
Estado e do país. Como a sra. se vê
diante do cenário brasileiro daqui
a uma década?
Nesta pergunta me veio vários
cenários. Acho que vou escrever um
livro contando minha vida, mas daqui
a 10 anos espero estar contribuindo
ainda mais com meu Estado,
principalmente no ensino e pesquisa
no Ensino Superior como professora.
Quero estar construindo com a
formação de muitos jovens e junto
c o m e l e s n a t ra n s f o r m a ç ã o d o
Maranhão através da educação.
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Tatiana de Jesus Ferreira Pereira – Extraordinary Secretary of State for Youth Fishing Engineer (UEMA).
Specialist in Sanitary Engineering and Environmental Control – UEMA. Master in Ecosystem Sustainability from UFMA. Founding associate of Dica Ferreira
Institute. Associate of the Periphery Health Association – ASP. Former President of the Academic Union of the Fishing Engineering Course. Former member of
Conquista FM Community Radio. Participated in the Youth United in Christ of the Bom Jesus Community Group (JUCBJ). Assisted in the creation of Youth
Network of the Northeast and was coordinator of the Maranhão branch. Resident of Polo Coroadinho. State Secretary for Youth of Maranhão.
UEMA Magazine – Mrs. Tatiana Pereira, your
academic career began at the State University of
Maranhão. Tell us about your undergraduate
studies and your initial career aspirations.
My mother always pointed out that education is the
important way to go and so I took the entrance exam
of UEMA and UFMA, because my goal was to start a
higher education course. When I entered the Fishing
Engineering Course at UEMA, it represented a
milestone in my life, in 2006. For a young woman
with many dreams and life expectations, it's
interesting to hear your name on the radio saying
you were approved; to this day, I have the
newspaper that listed those approved in the UEMA
entrance exam. Those years were full of challenges,
sometimes I still remember the walks I made to the
bus stop to get to the university, long walks. Being
from the rst class of the Fishing Engineering
Course, of Maranhão, was like exploring and
discovering myself and the opportunities I would
have with this degree. I had the opportunity to
develop research and extension projects with
shermen and shell shermen communities, to
know other realities; it was like breaking through the
wall and contribute to changes in the lives of people
I didn't know.

UEMA Magazine – How did UEMA contribute to the
building of your career? What is your best memory
in the institution?
UEMA has a fundamental role in my professional
career, because I had the opportunity to perform
strategic actions; I became a more focused and
decisive person. I have great memories, especially
of the professors who gave me support and
encouragement when my mother became ill and
after she passed away, (my world fell apart) I didn't
know what to do. I am the older sister of six siblings, I
thought several times about dropping out and
starting to work to help feed my family. But my
professors and friends – Haroldo Barroso and
Andrea Araújo – hold my hand and helped me
move on and not give up. I was a researcher for 4
years in a row with a FAPEMA grant, I worked with
communities, analyzed water bodies, wrote articles
and faithfully dedicated myself to what I was doing,
and managed to complete this step of my long
awaited graduation. The day I graduated was
exciting, I cried so much remembering my difcult
and challenging journey. The RU – University
Restaurant –is a great friend of university students,
feeds and encourages for the battles of the day. I
miss the RU.
UEMA Magazine – Your journey and your
professional achievements are sources of
inspiration for young people and women from
Maranhão. Tell us about your leadership role and
your manager prole.
My path relates to the battles, the difculties, has to
do with the movements, forums, networks and
institutions that I participated, and helped me to
make a real reading of things. It has a lot to do with
the lessons left by my mother. I believe we should
have answers and questions always and in every
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place. Today, I fulll a challenging task in my life, I
have been putting all my energy and will to make
a difference in what I do, both in carrying out
actions and in the University Transport Card
program that mobilize several young people
throughout Maranhão.
UEMA Magazine – The socio-demographic
evolution of Brazil's young population (15 to 24
years old, according to IBGE or, from 15 to 29
years old, according to the National Youth
Council) has been signicant in recent decades.
Young people today have great social, political
and cultural importance, so Youth Public Policies
must also be of great relevance to governments.
Tell us a little about your actions at the head of
Maranhão State Secretariat for Youth.
The state of Maranhão has approximately 2
million young people between the ages of 15 and
29, with different types of organization and
lifestyles. SEEJUV has been contributing to the
creation, strengthening and integration of actions
and mechanisms aimed to meet the desires of
youth, through programs such as: University
Transport Card, that has already beneted 5,000
young people who travel daily from their city to the
municipalities where they study, with investment in
6 editions of more than R$4 million; Public notice
of Generation Science and Youth with Science in
partnership with FAPEMA, which intend to foster
interest for science in State public schools; Living
Youth Program, where we carry out a diagnosis of
the black youth of Maranhão, we created 8
committees of Living Youth; and, Youth Squares
delivered in the municipalities of São Luís and
Codó.
Governor Flávio Dino has placed youth at the
center of priorities in his government program,
aiming at youth protagonism with the
strengthening of student unions, Citizen of the
World program, full-time schools, school games,
athlete scholarship, Educa Mais centers, IEMA,
vocational courses and so many other important
programs that have resulted in good indicators so
far little researched and answered.
UEMA Magazine – Mrs. Tatiana, how the State
Government has been working to promote quality
education, professional qualication and to
create job opportunities in Maranhão?
Education opens doors and helps us turn dreams
into reality, moves us and encourages us to reach
other levels, and it's up to the State to guarantee
this right through public policies. I highlight some
of the programs focused on education: Escola
Digna, it's already nearly a thousand schools
delivered, 74 full-time schools, 56 Educa Mais
centers, 17 IEMA'S, 1 bilingual school; the
Cidadão do Mundo program has already
beneted 395 students; in partnership with
SEDUC, we launched the Mais Estágio program
for high school students; and along with SETRES
we are seeking to structure and encourage the
development of actions related to learning.
UEMA Magazine – What dialogues could be

shared among young people of Maranhão, aiming
at social and cultural transformations in our State?
We developed the Youth with Science Caravan in
partnership with FAPEMA. We have the opportunity
to encourage extension with it. I believe that actions
like this, where the youngster is the promoter and
facilitating agent, has contributed to the
transformation of their life and the community that
developed the action. I believe that the youth has
much to contribute from their perspective and the
perception of the space they live.
UEMA Magazine - According to the National
Household Sample Continuous Survey (Pnad
Contínua), published by IBGE (Brazilian Institute of
Geography and Statistics), 23% of young people
from 15 to 29 years old don't study or work. There
are almost 11 million youngsters. Given this
alarming situation of the "neither-nor generation"
(neither study, nor work nor seek employment), what
do you think has caused the lack of interest of these
young people in seeking knowledge and entering
the labor market?
It's a challenge for all departments that develop
public policies. To change this reality, it is necessary
to understand its causes and to promote strategic
actions, like those already initiated in all areas, such
as health, sports, education, safety, etc.
UEMA Magazine - The involvement of teenagers in
robberies and drug dealing has intensied in recent
years throughout Brazil. Are there any effective
measures being taken in Maranhão to transform
this reality?
The government is developing actions on several
fronts, in particular ensuring access to education. I
believe that's the main way to help reduce these
indicators.
UEMA Magazine – On the opposite side of the
indifferent generation, there is growing interest and
mobilization of young Brazilians around political
issues, environmental preservation, social change,
entrepreneurship, etc. How do you evaluate this
movement?
Positive movement of care for others and for
themselves. I have followed the debates on the
climate change issue and so many others that have
been raised by young people; so, I started my
activism in social movements and learned a lot for
everyday life.
UEMA Magazine – Being young too, you must still
have many dreams and aspirations for your future,
as well as for the future of the State and the country.
How do you see yourself, in the Brazilian scenario, a
decade from now?
This question brought me a lot of scenarios. I think
I'll write a book about my life, but 10 years from now
I hope to be contributing even more with my State,
especially in Higher Education as a teacher and
researcher. I want to be promoting the training of
many young people and, together with them, the
transformation of Maranhão through education.
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Pesquisa da UEMA descobre uma nova
espécie fúngica que afeta a produção em
pós-colheita de mamão
Por: Priscila Abreu
A pesquisa rendeu o artigo “First report of papaya
fruit anthracnose caused by Colletotrichum
okinawense in Brazil” na revista Plant Disease,
um periódico de grande visibilidade mundial e de
grande fator de impacto na sociedade acadêmica.

A Antracnose causada por Colletotrichum spp. é uma doença
importante em todo o mundo e afeta o rendimento, a produção e a pós-colheita
de frutos de mamão (Carica papaya L.). No Brasil, o fungo Colletotrichum spp.
causa sérios problemas na produção pós-colheita, pois afeta severamente a
comercialização de diversas frutas, entre elas, o mamão.
Um trabalho realizado pelo grupo de pesquisa da Profa. Dra. Ilka Serra,
do Laboratório de Fitopatologia/Microbiologia da Universidade Estadual do
Maranhão, observou que frutos de mamão apresentavam lesões marrons
escuras e afundadas cobertas com massas de esporos de cor salmão, sintomas
estes, típicos da doença antracnose. Os frutos foram obtidos em um mercado
de produtos frescos na cidade de São Luís/Maranhão, no período de janeiro a
fevereiro de 2018, para uma pesquisa de trabalho de dissertação da aluna
Larisse Dias

Programa de apadrinhamento de alunos, professores e pesquisadores internacionais
Sponsorship program for international students, teachers and researchers

Benefícios: troca de conhecimento,
o aprendizado constante,
o respeito para com outras culturas e hábitos,
novas amizades,
um novo membro na família,
se mantiver o contato após,
a união familiar, etc.

Benets: Knowledge exchange,
continuous learning,
respect for other cultures and
traditions,
new friendships,
a new family member,
family union, etc.

Registration and more information at

Inscrições e mais informações em:

www.ari.uema.br
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Para Profa. Ilka Serra, o objetivo da pesquisa era entender com precisão a taxonomia dos patógenos causadores
de doenças em frutos de mamões em todas as fases do processo de produção. “Originalmente, o estudo foi pensado
exclusivamente para testar um modelo alternativo de controle de podridão de frutas tropicais na pós-colheita, compondo
assim, o manejo integrado de doenças de plantas. Nesta etapa, a fruta escolhida foi o mamão pela sua relevância e
importância para a economia nacional. Contudo, as podridões na fase de pós-colheita podem ser causadas por inúmeros
patógenos fúngicos, especialmente as espécies do gênero Colletotrichum, que se conﬁguram como as mais importantes
nesse contexto. O estudo do gênero, no entanto, é bastante desaﬁador, uma vez que hoje, somente na região nordeste
existem por volta de dez espécies já catalogadas. Nesse sentido, antes de dar andamento ao objetivo inicial da pesquisa,
foi necessário que se identiﬁcasse, a nível genético, a espécie estudada", ressalta a professora.

UEMA research discovers a new
fungal species that affects
papaya postharvest production
By: Priscila Abreu
Anthracnose caused by Colletotrichum spp. is an
important disease that affects the yield, production and
postharvest of papaya fruits (Carica papaya L.). In Brazil, the
fungus Colletotrichum spp. causes serious problems in
postharvest production, as it severely affects the
commercialization of several fruits, including papaya.
A work carried out by Prof. Dr. Ilka Serra's research
group, from the Laboratory of Phytopathology/Microbiology of
the State University of Maranhão, observed that papaya fruits
presented dark brown sunken lesions covered with salmoncolored spore masses, these are typical symptoms of anthracnose
disease. The fruits were obtained in a fresh products market in the
city of São Luís/Maranhão, from January to February 2018, for a
dissertation research by student Larisse Dias.

The research resulted in the article "First report of papaya fruit
anthracnose caused by Colletotrichum okinawense in Brazil"
published in the journal Plant Disease, a journal of great
worldwide visibility and of great impact in the academic society.

For Prof. Ilka Serra, the focus of the research was to accurately understand the taxonomy of pathogens that cause diseases in papaya fruits at
all stages of the production process. "Originally, the study was designed exclusively to test an alternative model for controlling tropical fruit
rottenness in postharvest, thus making the integrated plant diseases management. At this stage, the fruit chosen was papaya for its relevance
and importance to the national economy. However, rottenness in the postharvest phase can be caused by numerous fungal pathogens,
especially the species of the genus Colletotrichum, which are the most important ones in this context. The study of the genus, however, is quite
challenging, since today, only in the northeast region, there are about ten species already cataloged. In this context, before continuing the
initial objective of the research, it was necessary to identify, at a genetic level, the studied species", says the Professor.

A incidência da doença foi estimada em cerca de 60%. Os primeiros sintomas apareceram dois dias após a
inoculação e, ao ﬁnal do teste, os sintomas foram semelhantes aos observados inicialmente no mercado de produtos
frescos.
“Essa medida de manejo será aplicada para minimizar os danos econômicos, causados pela antracnose em
mamão na pós-colheita”, destaca a aluna de mestrado do Programa de Agroecologia da UEMA, Larisse Dias.
Recentemente a pesquisa teve um artigo publicado na revista Plant Disease, um dos periódicos da área de maior
relevância e visibilidade no mundo, admitindo artigos apenas publicados em inglês. É avaliada pela CAPES como periódico
A1 (nível máximo de classiﬁcação da agência) nas áreas de Ciências Agrárias, Biotecnologia, Biodiversidade,
Interdisciplinar e Zootecnia.
"Publicar na Plant Disease não apenas mostra a qualidade da pesquisa realizada na UEMA, mas também eleva a
IES no quesito internacionalização o que, sem dúvidas, atrairá incentivos, parcerias e mais projetos com alto nível de
excelência", enfatiza o Prof. Dr. Thiago Anchieta de Melo, um dos pesquisadores envolvidos na pesquisa.
A descoberta acende um alerta importante no que se refere a necessidade de estudos sobre a ﬁlogenia do gênero
Colletotrichum, especialmente no Maranhão, um Estado que apresenta expressiva biodiversidade, inclusive,
microbiológica. Nesse sentido, o Grupo de Pesquisa em Fitopatologia/Microbiologia e Biotecnologia da UEMA vem se
reconﬁgurando, a partir dessas descobertas, com o foco de catalogar e buscar entender melhor as espécies fúngicas de
ocorrência no Estado, contribuindo, assim, para o melhor entendimento do gênero fúngico estudado.
A Profa. Ilka Serra ressalta ainda, que a pesquisa coloca a Universidade Estadual do Maranhão num patamar de
visibilidade a nível mundial na taxonomia de fungo desse gênero. "Nesse aspecto, a publicação em uma revista de alto
impacto como a Plant Disease coloca a UEMA num grau de reconhecimento importante. Todas as pesquisas e publicações
que a partir de agora citarem o fungo Colletotrichum okinawense terão em suas citações menção a essa publicação feita
pela nossa Universidade", conclui.
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The occurrence of the disease was estimated in about 60%. The rst symptoms appeared two days after inoculation and, at the end
of the test, the symptoms were similar to those initially observed in the fresh products market.
"This management measure will be applied to minimize the economic damage caused by papaya anthracnose in the postharvest", said
Larisse Dias, master's student of UEMA's Postgraduate Program in Agroecology.
Recently, the research had an article published in the journal Plant Disease, one of the most relevant journals in the area admitting
articles only published in English. It is evaluated by CAPES as an A1 journal (maximum rating level of the agency) in the areas of Agricultural
Sciences, Biotechnology, Biodiversity, Interdisciplinary and Animal Science.
"Publishing at Plant Disease, not only shows the quality of the research conducted at UEMA, but also elevates the institution in the
internationalization aspect, that will undoubtedly attract incentives, partnerships and more projects with a high level of excellence,"
emphasizes Prof. Dr. Thiago Anchieta de Melo, one of the researchers involved in the work.
The discovery brings an important alert regarding the need for studies on the phylogeny of the genus Colletotrichum, especially in
Maranhão, a state that has signicant biodiversity, including microbiological. In this sense, the Research Group on
Phytopathology/Microbiology and Biotechnology of UEMA has been reconguring itself, based on these ndings, with a focus on cataloging
and better understanding the fungal species that occur in the State, thus contributing to a better understanding of the fungal genus studied.
Prof. Ilka Serra also points out that the research places the State University of Maranhão at a level of worldwide visibility regarding
the taxonomy of this kind of fungus. "In this aspect, publish in a high-impact journal such as Plant Disease gives UEMA an important degree
of recognition. From now on, all researches and publications about the fungus Colletotrichum okinawense will have in their references a
mention of this publication made by our University", she concludes.
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Impactos das queimadas
sobre as aves no cerrado
No ranking nacional de
queimadas no ano de 2019, o estado
do Maranhão, segundo dados do
Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (Inpe), alcançou até o mês
de novembro, a terceira posição, com
14.601 focos de incêndio.
As queimadas representam
um risco para o meio ambiente e suas
consequências podem ser
desastrosas, como a perda de fauna e
ﬂora, causando desequilíbrios
ambientais. O Cerrado é um dos
principais biomas que têm sofrido com
as ações dos incêndios, ocupando o
segundo lugar em número de
queimadas no Brasil, atrás apenas da
Amazônia.
Pensando nos efeitos que o
fogo pode causar especialmente nas
aves do cerrado e áreas ecotonais, o
p r o f. D r. F l á v i o K u l a f U b a i d ,
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responsável pelo Laboratório de
Ornitologia Campus de Caxias da
Universidade Estadual do Maranhão,
está conduzindo o projeto de
Pesquisa intitulado “Impactos do
fogo sobre comunidades de aves no
cerrado maranhense”.
O professor explica de onde
surgiu a ideia de realizar a pesquisa:
“Trabalho com essa linha de pesquisa
desde meu doutorado, onde avaliei
os efeitos do fogo sobre
comunidades de aves na região do
Pantanal. No Maranhão, as
queimadas na vegetação natural são
muito frequentes e esses eventos
são oportunidades importantes para
avaliar os efeitos do fogo sobre a
biota. Além disso, há uma enorme
escassez de estudos dessa natureza
em todo Brasil”.
Assim o objetivo da pesquisa
é investigar as consequências do

fogo sobre a estrutura ﬂorestal e sobre
as comunidades de aves associadas a
este ambiente no leste maranhense.
O estudo está sendo realizado
na Área de Proteção Ambiental (APA),
do Inhamum, uma das 23 Unidades de
Conservação Municipais do Estado. A
APA está localizada a 2km do centro
urbano de Caxias e conta com uma
área de mais de três mil hectares.
Anualmente a APA é atingida por
incêndios de origem criminosa. Em
2016 um incêndio atingiu parte
signiﬁcativa da região, porém,
algumas áreas não foram afetadas, o
que propiciou as condições ideais para
a realização do experimento.
O projeto, que foi iniciado em
2017, conta com a participação de
alunos do curso de graduação em
Ciências Biológicas do Campus
Caxias/UEMA. Segundo o professor
Flávio, a pesquisa já apresenta

Por: Polyanna Bittencourt

resultados importantes sobre como as
aves respondem ao fogo nesse tipo de
ambiente.
“Observamos que o fogo
promove alterações drásticas na
vegetação e na fauna associada. Mas
essas alterações são percebidas de
maneira distinta pelas espécies de
ave s . Pa ra e s p é c i e s t í p i c a s d e
ambientes ﬂorestais, o fogo atua de
maneira mais danosa; já espécies de
ambientes mais abertos, como o
cerrado, são relativamente mais
tolerantes à passagem do fogo, uma
vez que apresentam maior capacidade
de voo e podem se deslocar para áreas
adjacentes rapidamente. A passagem
do fogo atua como um fator
estimulante para a germinação de
algumas espécies vegetais do cerrado.
Assim, certas espécies de aves são
beneﬁciadas pelas queimadas por

proporcionar maior disponibilidade
de alimento. No entanto, todos esses
mecanismos de disponibilidade de
recursos mediante a ação do fogo e
seu aproveitamento pela avifauna ao
longo dos estágios sucessionais ainda
são pouco conhecidos”, explica o
professor.
Os incêndios no cerrado são
ocasionados, em sua grande maioria,
pelo homem, e apenas uma pequena
fração das queimadas é iniciada por
raios, principalmente no início do
período chuvoso. Mesmo com o uso
do fogo cada vez mais frequente na
região, o conhecimento sobre os
impactos ambientais ainda é
incipiente, por isso, além dos
objetivos apresentados com o
projeto, o pesquisador visa ainda
gerar uma base sólida de
conhecimento que auxilie na criação

de políticas públicas para o correto uso
e manejo do fogo em áreas naturais.
“Pesquisas dessa natureza
ainda são escassas nos ecossistemas
brasileiros e pouco se sabe sobre como
o fogo atua sobre os diferentes
componentes da biodiversidade. Os
resultados dessa pesquisa têm
aplicação direta na elaboração de
políticas públicas de prevenção e
combate ao fogo e no direcionamento
de recursos, uma vez que podem
indicar prioridades de conservação”,
destaca Ubaid.
A pesquisa ainda buscou
avaliar como os estágios de sucessão
pós-fogo inﬂuenciam a composição
das comunidades de aves ao longo do
tempo.
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Impacts of ﬁres
on the Cerrado birds
In the national ranking of res in
2019, according to data from the National
Institute for Space Research (Inpe), the state
of Maranhão reached, until November, the
third position with 14,601 re outbreaks.
Fires pose risks to the environment
and its consequences can be disastrous, such
as the loss of fauna and ora, causing
environmental imbalances. The cerrado is
one of the main biomes that have suffered
from res, occupying second place in
number of res in Brazil, only behind the
Amazon.
Thinking about the effects that re
can cause especially in cerrado birds and
ecotonal areas, Prof. Dr. Flávio Kulaf Ubaid,
responsible for the Laboratory of Ornitology,
Campus Caxias of the State University of
Maranhão, is conducting the research
project called "Impacts of re on birds
communities in Maranhão's cerrado".
The professor explains where the
idea for conducting the research came from:
"I have been working with this line of research
since my doctorate, where I assessed the
effects of re on bird communities in the
Pantanal region. In Maranhão, res in
natural vegetation are very frequent and
these events are important opportunities to
evaluate the effects of re on the biota.
Besides that, there is a huge shortage of
studies of this nature throughout Brazil."
Thus, the aim of the research is to
investigate the consequences of re on the
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forest structure and on bird communities
associated with this environment, in
eastern Maranhão.
The study is being held at the
Environmental Protection Area (APA) of
Inhamum, one of the 23 Municipal
Conservation Units of the State. The APA is
located 2km from the urban center of
Caxias and has an area of more than three
thousand hectares. Every year the APA is
affected by criminal res. In 2016, a re hit
a signicant part of the region, but some
areas were not affected which provided
ideal conditions for conducting the
experiment.
The project, that started in 2017,
has the participation of students from the
undergraduate course in Biological
Sciences of Campus Caxias/UEMA .
According to professor Flávio, the research
already presents important results on how
birds respond to re in this type of
environment.
"We observed that re promotes
drastic changes in vegetation and
associated fauna. But these changes are
perceived differently by bird species. For
typical species of forest environments re
acts in a more harmful way; but species of
more open environments, such as the
cerrado, are relatively more tolerant to the
passage of re, since they have greater
ight capacity and can move to adjacent
areas quickly. The passage of re acts as a

By: Polyanna Bittencourt

stimulating factor for the germination of
some plant species of the cerrado. Thus,
certain species of birds benet from the res
because it provides greater availability of
food. However, all these mechanisms of
resource availability through the action of
re, and its use by the avifauna throughout
the successional stages are still little known",
explains the professor.
Fires in the cerrado are mostly caused by
man, and only a small fraction is started by
lightnings, especially at the beginning of the
rainy season. Even with the increasingly use
of re in the region, knowledge about
environmental impacts is still incipient,
because of that, in addition to the objectives
presented with the project, the researcher
also aims to promote a solid knowledge base
that helps in the creation of public policies for
the correct use and management of re in
natural areas.
"Researches of this nature is still
scarce in Brazilian ecosystems and little is
known about how re acts on the different
components of biodiversity. The results of this
research have direct application in the
elaboration of public policies to prevent and
combat re, and to direct resources, since it
may indicate conservation priorities",
highlights Ubaid.
The research also sought to assess
how the stages of post-re succession
inuence the composition of bird
communities over time.

Por: Jesilene Corrêa

Desenvolvimento de projetos
e sistemas computacionais
para o avanço das tecnologias

A ciência e a tecnologia são
uma realidade cada vez mais
constante e indispensável no cotidiano
moderno. Através dos estudos obtidos
nessas áreas é que se tem conseguido
facilitar a vida tão agitada nos dias
atuais. Você já imaginou ﬁcar sem os
dispositivos tecnológicos que dispõe?
Já pensou em não ter o recurso do GPS
para facilitar a localização dos locais
que não conhece? E como seria se
pudesse ter mais recursos, como
veriﬁcar a temperatura do ar
condicionado do seu quarto através de
seu celular?
O campo das Engenharias
investe em estudos desse tipo. A
Engenharia da Computação, por
exemplo, pode ser considerada o
conjunto de conhecimentos utilizados
para o projeto e o desenvolvimento de
computadores, seus periféricos e seus
aplicativos. É através destes
conhecimentos que o engenheiro de
computação se torna capaz de
desenvolver sistemas computacionais,
tendo uma visão tanto de hardware
quanto de software. No Centro de
Ciências Tecnológicas da Universidade
Estadual do Maranhão (UEMA), além
do curso de Graduação, existe
também, desde 2011, o Programa de
Pós-Graduação em Engenharia da
Computação e Sistemas (PECS).
O Programa, que atualmente é
coordenado pelo professor Ewaldo
Eder Carvalho Santana, conta com
laboratórios divididos nas mais
diversas linhas de pesquisa. Um deles
é o Laboratório de Aquisição e
Processamento de Sinais (LAPS),
idealizado e conduzido também pelo
professor Ewaldo, e que faz parte do
Grupo de Pesquisa em Processamento
e Aquisição de Sinais (GPPAS/CAPES).
De acordo com o professsor, o LAPS
vem investindo intensivamente na
promoção do entendimento cientíﬁco.
“Esse laboratório é, para mim, a
realização de um sonho de ter, na
UEMA, um espaço dedicado à produção
de conhecimento, para que alunos e
pesquisadores possam se reunir para
pesquisar, debater suas ideias, seus
trabalhos e suas esperanças futuras

como investigadores”, explica ele.
O Laboratório, que foi criado
em janeiro de 2018, tem como foco
de pesquisa a aquisição e o
processamento da informação. Para
tanto desenvolve pesquisas em rede
de sensores sem ﬁo e aprendizado de
máquinas como focos principais de
investigação.
Conta hoje com a
parceria de pesquisadores e de
instituições nacionais e
internacionais, tais como: o
laboratório de Processamento da
Informação Biológica-PIB/UFMA, o
laboratório de Instrumentação e
Metrologia Cientíﬁcas – LIMC/UFCG,
o Instituto de Pesquisa para o
Desenvolvimento (IRD/França), a
Universidade de Bourdeaux (França),
a Universidade de Caiena (Guiana
Francesa).
Por se tratar de temas que
abrange várias áreas da ciência, as
pesquisas possuem as mais diversas
naturezas, e o LAPS se faz disponível
a toda comunidade universitária que
tenha interesse em pesquisa
cientíﬁca. A maioria dessas pesquisas
ainda está em andamento, mas
abrange vários assuntos, desde o
desenvolvimento de redes de
sensores sem ﬁo para aquisição de
parâmetros do solo à aplicações de
processamento de imagens para
detecção automática do estágio de
desenvolvimento gonadal em peixes.
Um outro projeto, esse em
parceria com a Universidade da
G u i a n a F ra n c e s a , t ra t a - s e d a
concepção de dispositivos eletrônicos
autônomos dedicados à interrogação
de sensores, desenvolvido por Dailan
Bernardes, aluno do mestrado do
P E C S. N e s t e p r o j e t o, o a l u n o
desenvolve a eletrônica necessária
para o funcionamento de sensores de
poluentes em meio aquáticos. Para
tanto, parte de suas pesquisa foi
realizada na Guiana francesa onde o
aluno passou 6 meses com bolsa
daquela Instituição.
Outro projeto intitulado
“Antenas Vestíveis”, concentra-se no
desenvolvimento de antenas
construídas em laminado de

poliamida para monitoramento em
ambiente de risco de altas
temperaturas. Já no projeto “Detecção
do Risco Cardiometabólico em Alunos
do CFO Bombeiro através de Sistemas
Computacionais Inteligentes”, os
estudos se dispõem a detectar o perigo
de manifestação de doenças com
essas características nos estudantes,
através de modelos computacionais
pela utilização de indicadores
antropométricos e comparações com
modelos padrões de determinação de
porcentagem de gordura corporal.
Há ainda os projetos:
“Captação de Energias Renováveis
Oceânicas” (captação da energia
oceânica a partir das correntes
marinhas e do balanço das ondas do
mar); “Proposta de Trajetograﬁa
Baseada em Sinal de Telemetria PC”
(análise do desempenho do sistema
Slant Range para localização de
veículos aeroespaciais como um
critério para tomada de decisão de
terminação de voos); “Posicionamento
Autônomo de um Sistema de
Sondagem utilizando Redes Neurais
Convolucionais” (desenvolvimento de
um sistema de posicionamento
autônomo para plataformas agrícolas
com base em visão computacional); e
“Otimização Topológica Aplicada a
Cristais Fonônicos 1D e 2D utilizando
Método de Expansão em Ondas
Planas” (compreensão das estruturas
de banda de energia utilizando
algoritmos de otimização topológica
para controle passivo de ondas
mecânicas).
O docente Ewaldo Santana
destaca que o LAPS possui professores
e alunos engajados, e que as
pesquisas estão ocorrendo em modo
intenso. “A rede de sensores sem ﬁo é
um projeto que está bastante
avançado. Já colocamos alguns em
determinados locais da UEMA que
estão monitorando temperatura em
torno do prédio do CCT. Essa rede faz
com que os dispositivos se
comuniquem, e essa comunicação fará
com que eu, sentado no meu
computador, possa olhar o parâmetro
que se está medindo de qualquer lugar
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que quiser sem precisar sair de onde
estou”, revela o coordenador.
Para a mestranda Arianne
Evangelista, o Laboratório é o lugar
onde se tem uma experiência de
aprendizagem mais completa, sendo
importante por atender não somente
os mestrandos, que buscam
aprofundar as pesquisas, mas também
os alunos de graduação, no intuito de
inseri-los no universo cientíﬁco. “Como
aluna do Mestrado em Engenharia da
Computação e Sistemas, fazer parte
do LAPS me traz grandes
oportunidades de estar inserida nos
estudos, aprimorar conhecimento
tanto com os professores que fazem
parte do mesmo, quanto com os
colegas de pesquisa, e conhecer novos
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pesquisadores. Posso aﬁrmar que
minha experiência como mestranda
tem sido ainda mais rica”, enfatiza.
Demais laboratórios
Atualmente, o PECS conta com mais
3 laboratórios. São eles:
Laboratório de Tecnologia da
Informação – é utilizado como
espaço de co-working e desenvolve
os seguintes projetos: “Liga
Acadêmica de Gameﬁcação e Jogos
Sérios”; “Empresa Jr de Computação
- 4bytes e a Fábrica de Ideias”.
Responsável: Prof. Antonio Fernando
Lavareda Jacob Junior.
Laboratório de Computação
Cientíﬁca e Simulação - utilização

do apoio computacional para
desenvolvimento de projetos de rede
neural, simulação estrutural,
caracterização de canal.
Responsável: Prof. Henrique Mariano
Costa do Amaral.
Laboratório de Telecomunicações
- desenvolve projetos como: URCA
(Uso Racional de Carros), “Rádio IoT
em VHF”, “Inclusões Social e Digital”
(Solução de baixo custo com
ferramentas Freeware para Oferta de
Serviços), e o “VoIP UEMA” (Solução
de comunicação de voz sobre o
protocolo IP já utilizada em 22 Campi
da UEMA).
Responsável: Prof. Carlos Henrique
Rodrigues de Oliveira.
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Science and technology are an increasingly
constant and indispensable reality in modern daily life.
Through studies conducted in these areas, it has been
possible to make today's busy life easier. Have you ever
imagined been without the technological devices you
have? Have you ever thought about not having the GPS
feature to make it easier to nd places you don't know?
And what would it be like if you could have more
resources, like checking the air conditioning
temperature of your room through your cell phone?
The eld of Engineering invests in such
studies. Computer Engineering, for example, can be
considered as the set of knowledge used for the design
and development of computers, its peripherals and
applications. It is through this knowledge that a
computer engineer is able to develop computer systems,
considering both hardware and software. In the Center
of Technological Sciences of the State University of
Maranhão (UEMA), in addition to the undergraduate
course there is also, since 2011, the Postgraduate
Program in Computer Engineering and Systems (PECS).
The Program, which is currently coordinated
by Professor Ewaldo Eder Carvalho Santana, has
laboratories divided into several lines of research. One
of them is the Laboratory of Processing and Signal
Acquisition (LAPS), conceived and conducted by
professor Ewaldo, who is a member of the Processing
and Signal Acquisition Research Group
(GPPAS/CAPES). According to the professor, LAPS has
been investing heavily in promoting scientic
understanding. "To me, this lab is the realization of a
dream of having, at UEMA, a space dedicated to the
production of knowledge, so that students and
researchers can come together to research, debate their
ideas, their work and their future hopes as researchers",
he explains.
The Laboratory, that was created in January
of 2018, focuses on the acquisition and processing of
information. To this end, it develops research on wireless
sensor networks and machine learning as the main
research focuses. It currently has partnerships with
researchers and national and international institutions,
such as: the Laboratory of Biological Information
Processing – PIB/UFMA, the Laboratory of Scientic
Instrumentation and Metrology – LIMC/UFCG, the
Institute for Research for Development (IRD/France), the
University of Bourdeaux (France), and the University of
Cayenne (French Guiana).
As a subject that covers several areas of
science, the researches have the most diverse natures
and LAPS is available to all university community that
has an interest in scientic research. Most of these
researches is still ongoing, and covers a variety of issues,
from development of wireless sensors networks to the
acquisition of soil parameters to image processing
applications for automatic detection of the gonadal
development stage in shes.
Another project, this one in partnership with
the University of French Guiana, address the design of
autonomous electronic devices dedicated to
interrogating sensors, developed by Dailan Bernardes,
master's student of PECS. In this project, the student
develops the necessary electronics for the operation of
pollutant sensors in aquatic environments. For that, part
of his research was done in French Guiana, where he
spent 6 months on a scholarship from that institution.
Another project called "Wearable Antennas"
focuses on the development of antennas, built in
polyamide laminate, for monitoring in high temperature

risk environment. In the project "Detection of
Cardiometabolic Risk in students of CFO-Fireghter
through Intelligent Computer Systems", studies aim to
detect the danger of manifestation of diseases with such
characteristics in the students, through computer models
using anthropometric indicators and comparisons with
standard models of determination of body fat percentage.
There are also the following projects:
"Capture of Ocean Renewable Energies" (capture of
ocean energy from sea currents and the balance of sea
waves); "Trajectory Based on PC Telemetry Signal
Proposal" (analysis of the performance of the Slant Range
system for locating aerospace vehicles as a criterion for
decision about ight termination); "Autonomous
Positioning of a Probing System using Convolutional
Neural Networks" (development of an autonomous
positioning system for agricultural platforms based on
computer vision); and "Topological Optimization Applied
to 1D and 2D Phononic Crystals using Plane Wave
Expansion Method " (understanding of energy band
structures using topological optimization algorithms for
passive control of mechanical waves).
Professor Ewaldo Santana points out that
LAPS has committed professors and students, and that
researches are taking place in an intense fashion. "The
wireless sensor network is a project that is well advanced.
We have already placed some in certain locations at
UEMA, to monitoring temperature around the CCT
building. This network makes the devices to communicate,
and this communication will allow me, sitting on my
computer, to look at the parameter that is being measured
from anywhere I want without having to leave where I am",
reveals the coordinator.
For the master's student Arianne Evangelista,
the Laboratory is the place where the learning experience
is more complete, being important for serving not only
master's students, who seek to deepen researches, but
also undergraduate students, in order to insert them in the
scientic universe. "As a student of the Master's degree in
Computer Engineering and Systems, being part of LAPS
brings me great opportunities to be inserted in studies,
improve knowledge both with professors, who are part of
it, as well as with research colleagues and to meet new
researchers. I can say that my experience as a master's
student has been even richer", she emphasizes.
Other labs
Currently, PECS has 3 more labs. They are:
Information Technology Laboratory – it is used as a coworking space and develops the following projects:
"Academic League of Gamecation and Serious Games";
"Computer Junior Enterprise - 4bytes and the Factory of
Ideas".
Person in charge: Prof. Antonio Fernando Lavareda Jacob
Junior.
Laboratory of Scientic Computing and Simulation - use
of computer support for development of neural network
projects, structural simulation, channel characterization.
Person in charge: Prof. Henrique Mariano Costa do
Amaral.
Telecommunications Laboratory - develops projects such
as: URCA (Rational Use of Cars), "IoT Radio in VHF",
"Social and Digital Inclusions" (Low cost solution with
freeware tools for service offering), and "VoIP UEMA"
(Voice communication solution on the IP protocol, already
used in 22 UEMA Campuses).
Person in charge: Prof. Carlos Henrique Rodrigues de
Oliveira.
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