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RESUMO 

A educação é um dos pilares de uma sociedade bem estruturada e desenvolvida, sem 
ela não há formação do cidadão como um ser que possa participar ativamente do meio em que 
se encontre. Contrastante a isso, nota-se um investimento pequeno no aluno, diante dos 
realizados em outros países. Diversos estudos comprovam a diferença na aprendizagem 
quando o ensino não se limita apenas a teoria, havendo demonstrações práticas daquilo que 
se vê nos livros. Isso, no entanto, requer equipamentos de laboratório que nem sempre estão 
disponíveis nas escolas. Diante disso, uma alternativa para contornar as situações 
mencionadas, até que ocorra uma melhor intervenção de cunho governamental, pode-se 
utilizar experimentos de baixo custo, buscando um diferencial no ensino. No presente trabalho, 
será demonstrada a construção e validação de um colorímetro de baixo custo que possa ser 
construído e utilizado por alunos e professores durante as aulas práticas O custo final do 
equipamento foi de cerca de R$ 70 reais, muito menor do que os colorímetros convencionais, 
que custam em média R$ 800 reais. Os dados de validação mostraram que o equipamento 
desenvolvido é satisfatório e poderia ser amplamente usado nas aulas. 

 

Palavras Chave: Prática, Educação, Laboratórios, Química. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Usa-se muitas vezes o conceito de "educação de qualidade" para 

acentuar seu compromisso construtivo de conhecimento. Contudo, este 

conceito pode ser tomado como pleonástico, já que os dois termos se implicam 

intrinsecamente. Não há como chegar à qualidade sem educação, bem como 

não será educação aquela que não se destinar a formar o sujeito histórico 

crítico e criativo (DEMO, 2007, p.16). 

Até alguns anos atrás, ainda fazia sentido que o professor explicasse 

todo o conteúdo da disciplina e o aluno anotasse, pesquisasse e mostrasse o 

quanto aprendeu (DOLAN; COLLINS, 2015). Atualmente, o professor como 

orientador ou mentor ganhou mais relevância e novas metodologias de ensino 

foram implementadas.  

A metodologia ativa se caracteriza pela inter-relação entre educação, 

cultura, sociedade, política e escola, sendo desenvolvida por meio de métodos 

ativos e criativos, centrados na atividade do aluno, com a intenção de propiciar 
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a aprendizagem (FREIRE, 1996). Estudos revelam que quando o professor fala 

menos, orienta mais e o aluno participa de forma ativa, a aprendizagem é mais 

significativa (DOLAN; COLLINS, 2015).  

 Educação é um conceito mais rico que conhecimento, porque este 

tende a restringir-se ao aspecto formal, instrumental, metodológico, enquanto 

que a educação abrange o desafio da qualidade formal e política ao mesmo 

tempo (DEMO, 2007, p.16). Por certo, conhecimento inovador não fica apenas 

na forma acadêmica, já que é feito para inovar. A prática Ihe é necessidade 

intrínseca. Mas parece claro que educação une mais facilmente teoria e prática 

(DEMO, 2007, p.16). 

Apesar de diversos estudos comprovam a diferença na aprendizagem 

quando o ensino não se limita apenas a teoria, havendo demonstrações 

práticas daquilo que o aluno vê nos livros e no seu dia-a-dia, muitas vezes os 

equipamentos de laboratório são caros e não estão disponíveis. Desse modo, 

professores e alunos precisam se desdobrar e improvisar com o que tem a sua 

disposição, para conduzir da melhor forma o processo de ensino e 

aprendizagem.  

Um dos equipamentos de laboratório que pode ser construído de forma 

alternativa e de baixo custo, para aplicações em aula pratica é o colorímetro. 

Este tipo de equipamento pode ser usado para verificações de concentração 

de um soluto conhecido, desde que esta seja proporcional à absorbância. Assim 

sendo, o objetivo deste trabalho é desenvolver um colorímetro alternativo de 

baixo custo e validá-lo, para que possa ser usado em sala de aula, contribuindo 

para a melhoria da educação no país. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 

Segundo CRUZ (2007), a base para a formação das pessoas é a 

educação e é de conhecimento geral que a formação de um cidadão não 

depende da sua cor, local de moradia, idade ou condição social, sendo 

imprescindível o desenvolvimento do juízo de valor, por ser algo que irá refletir 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Absorb%C3%A2ncia
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diretamente no nosso comportamento. “É preciso exercitar a liberdade de 

pensamento, sentimento e imaginação e, assim, possibilitar o pleno 

desenvolvimento dos nossos talentos e habilidades”. 

O professor nesse contexto deve ter em mente a necessidade de se 

colocar em uma postura norteadora do processo ensino-aprendizagem, 

levando em consideração que sua prática pedagógica em sala de aula tem 

papel fundamental no desenvolvimento intelectual de seu aluno, podendo ele 

ser o foco de crescimento ou de introspecção do mesmo, quando da sua 

aplicação metodológica na condução da aprendizagem. Sobre essa prática, 

GADOTTI (2000) afirma que “nesse contexto, o educador é um mediador do 

conhecimento, diante do aluno que é o sujeito da sua própria formação. Ele 

precisa construir conhecimento a partir do que faz e, para isso, também precisa 

ser curioso, buscar sentido para o que faz e apontar novos sentidos para o que 

fazer dos seus alunos”. 

 
Educadores não devem identificar o termo informação como 

conhecimento, pois, embora andem juntos, não são palavras 
sinônimas. Informações são fatos, expressão, opinião, que chegam 
as pessoas por ilimitados meios sem que se saiba os efeitos que 
acarretam. Conhecimento é a compreensão da procedência da 
informação, da sua dinâmica própria, e das consequências que dela 
advém, exigindo para isso certo grau de racionalidade. A apropriação 
do conhecimento é feita através da construção de conceitos, que 
possibilitam a leitura critica da informação, processo necessário para 
absorção da liberdade e autonomia mental (HAMZE, A.O professor e 
o mundo contemporâneo, 2004). 

 

O ensino da química, por exemplo, que é a área que enfatiza as 

transformações e a geração de novos materiais a serem utilizados pelo homem 

em seu cotidiano, tais como: alimentos, medicamentos, materiais de 

construção, papéis, plásticos, combustíveis, tintas, perfumes etc.  

Deve contemplar o contexto do aluno, utilizando fatos do seu dia-a-dia, 

da mídia e da vida escolar, para que ele possa compreender as 

transformações químicas que ocorrem no mundo e ao seu redor, construindo e 

reconstruindo o conhecimento numa maior interação professor–aluno (CRUZ, 

2007, p.55). Para tanto, “faz-se necessário que escola e educador reconheçam 

que o aluno é, na verdade, o sujeito da sua própria aprendizagem, é ele quem 
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realiza ação e não o sujeito que sofre ou recebe uma ação” (ANGOTTI, 

DELIZOICOV, PERNAMBUCO, 2009, p.122). 

 

2.2 NECESSIDADE DA PRÁTICA 

A ideia de experimentação está presente na história da humanidade. 

Desde os primeiros homens até os nossos dias, tudo começa de um 

pensamento, de uma necessidade. Depois vêm as tentativas, os erros e os 

acertos até acontecer o fato concreto (CRUZ, 2007, p.12). Entende-se que as 

práticas pedagógicas devem fazer com que o aluno relacione a nova 

aprendizagem com as experiências do seu cotidiano (FREIRE, 1987). 

A ciência tem evoluído a tal ponto que traz inúmeras facilidades à vida 

diária, tendo em vista que, em quase todos os campos da atividade humana, 

existe a participação efetiva da comunidade científica (CRUZ, 2007, p.12). A 

nova aprendizagem ocorrerá através do que o aluno já sabe, ou seja, a 

construção do conhecimento dependerá dos conhecimentos já adquiridos. 

Desta forma, o resultado final do processo de aprendizagem é também 

diferente para cada estudante (FREIRE, 1987). 

CRUZ (2007) afirma que o conhecimento prático é essencial a uma 

educação básica e implica na sistematização das propriedades da matéria e 

essa importância é relatada há muito tempo.  

Sócrates contribuiu com algumas ideias importantíssimas para 
a época, sendo o estudo válido até mesmo em nossos dias: 
 • o conhecimento possui um valor prático ou moral, de natureza 
universal e não individualista; 
 • para se obter conhecimento, o processo objetivo é o de 
conversação e o subjetivo é o da reflexão e da organização da 
própria experiência; 
 • a educação tem por objetivo imediato o desenvolvimento da 
capacidade de pensar, não apenas de ministrar conhecimentos 
(PILETTI, 1997, p. 64). 
 

Nesse contexto, a aula prática contribui muito para o processo de ensino 

e aprendizagem, já que elas podem ser planejadas e organizadas a partir do 

conhecimento do cotidiano. “A mobilização de conhecimentos adquiridos pela 

vivência e pela cultura relacionada a muitos conteúdos em situações de 

aprendizagem na escola é um pressuposto básico para a aprendizagem 

significativa” (BRASIL, 1998, p.26). 
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2.3 INVESTIMENTOS EM EDUCAÇÃO 

O investimento em educação no Brasil caiu 56% nos últimos quatro 

anos. Entre 2014 e 2018, diminuiu de R$ 11,3 bilhões para R$ 4,9 bilhões. A 

projeção da Lei Orçamentária deste ano de 2020 é que o valor seja ainda 

menor e fique em R$ 4,2 bilhões (MAZIEIRO, 2019). A Tabela 1 e a Figura 1 

apresentam os valores investidos em educação por níveis de ensino e por 

aluno, respectivamente.  

 

Tabela 1: Valores investidos em educação por níveis de ensino 

Ensino Superior Educação Básica 

 

Ensino Profissional 

 

2014 - R$ 39,2 bilhões 2014 - R$ 36,2 bilhões 2014 - R$ 16,4 bilhões 
 

2018 - R$ 33,4 bilhões 2018 - R$ 29,3 bilhões 
 

2018 - R$ 11,9 bilhões 
 

Queda de: 15% 
 

Queda de: 19% 
 

Queda de: 27%  
 

Fonte: Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal). Despesas 

primárias pagas no exercício, inclusive restos a pagar; valores corrigidos pelo IPCA (Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo). 

 

A Tabela 1 mostra a queda nos investimentos em todos os níveis de 

ensino. Nela, também é possível notar que a maior parte do dinheiro investido 

está no ensino superior.  

Na Figura 1, o baixo custo de investimento por aluno no Brasil 

observado, e relação aos outros países, está relacionado aos baixos salários 

pagos aos profissionais de educação no país. Estudos apontam que o salário 

médio dos professores no Brasil é menor do que na maioria dos países da 

OCDE, e que também é ao menos 13% menor do que o salário médio dos 

trabalhadores brasileiros com ensino superior (MAZIEIRO, 2019). 
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Figura 1: Valores investidos em educação por aluno 

 
Fonte OCDE. * Em dólares PPP (poder de paridade de compra), fator de conversão que leva 

em conta o poder de compra da moeda em cada país e não apenas a taxa de câmbio entre as 
diferentes moedas. 

 

2.4 COLORIMETRIA 

Colorimetria é a ciência e tecnologia que descreve e quantifica a 

percepção das cores pelo homem. A interpretação das cores observadas pelo 

olho humano é altamente subjetiva e dependente da sensibilidade e estado do 

observador. Desse modo, as técnicas utilizadas em colorimetria consistem em 

medir as variações de cores provocadas pela inserção, ou alteração de 

concentração, de substâncias em um meio, eliminando os efeitos subjetivos do 

observador e estabelecendo, matematicamente, um padrão numérico 

comparativo (OHTA et al., 2005). 

A colorimetria tem sido utilizada para caracterizar a cor de diferentes 

pigmentos, a exemplo das antocianinas (MONTES et al., 2005), clorofila 

(SINNECKER et al., 2002) e carotenoides (MELÉNDEZ-MARTÍNEZ et al., 

2003), bem como para avaliar a cor de alimentos.  

Os métodos colorimétricos são utilizados para determinar a 

concentração de espécies dissolvidas, capazes de absorver luz em um ou mais 
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comprimentos de onda. Para isso, seguindo a lei de Beer-Lambert tem-se a 

equação 1. 

A -log
1 

P

P 
                                                                                                

(1) 

Onde: 

A = Absorbância 

P = Intensidade da luz passando através da solução desconhecida (em 

unidades do equipamento) 

P = Intensidade da luz passando através do branco (em unidades do 

equipamento) 

 

Absorbância exprime a fração da energia luminosa que é absorvida por 

uma determinada espessura de um material, ou seja, a capacidade de 

absorver a luz (DIAS et al., 2016). 

A colorimetria instrumental, como é conhecida hoje, começou a ser 

desenvolvida em 1931, quando surgiram as primeiras padronizações e 

recomendações para determinação visual de cores pela Comissão 

Internacional de Iluminação (Comission Internationale de l’Éclairage, CIE), 

estabelecendo padrões de iluminação, observador e metodologia. O primeiro 

modelo de cores derivado das especificações da CIE em 1931 é o RGB, até 

hoje um dos sistemas mais conhecidos e utilizados (OHTA et al., 2005). O RGB 

foi baseado no sistema triangular de cores de Maxwell e nas teorias da 

tricromaticidade da visão desenvolvidas por Thomas Young e Hermann von 16 

Helmholtz. É um modelo aditivo de cores onde três cores de luz, 

respectivamente vermelho (Red), verde (Green) e azul (Blue), podem ser 

adicionadas em diferentes proporções para obtenção de todas as demais. 

 

3. METODOLOGIA 

A presente pesquisa consiste caracteriza-se na construção de um 

colorímetro de baixo custo para auxilio didático em aulas práticas. O 
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equipamento foi validado pela realização de procedimentos experimentais e 

análises qualitativas.  

A metodologia será dividida em duas seções, primeiramente a 

construção do dispositivo segundo pelos experimentos de validação. 

 

3.1 CONSTRUÇÃO DO COLORIMETRO 

O equipamento construído, cuja estrutura em bloco é apresentada na 

Figura 2, constituiu-se da plataforma de prototipagem de código aberto arduino 

UNO, lâmpada LED RGB (contendo a seleção para as cores vermelho, verde e 

azul), um foto resistor LDR, um resistor de 10000 ohms, resistor de 220 ohms e 

uma placa Protoboard para a montagem do circuito,  

 

Figura 2 – Diagrama de blocos do equipamento 

 

Fonte: O autor 

No conjunto de detecção foram instalados os componentes destinados à 

detecção ótica, onde o foto resistor foi ligado ao resistor na configuração de um 

divisor de tensão, de modo que, a tensão sobre o foto resistor fosse 

proporcional à resistência, que por sua vez, é proporcional a intensidade da 

luz, conforme a equação 2.  

 sinal 
R2

R1+R2
* circuito                                                                                                        

(2) 

Onde:  

 sinal  Tensão lida pelo arduino 

R2   Resistencia do fotoresistor (varia conforme a intensidade da luz) 

R1   Resistor de 10000 ohms 

 circuito  Tensão de alimentação do circuito = 5 volts 
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O detector produz um sinal analógico (em forma de tensão), ilegível ao 

computador, dessa forma, o arduino foi codificado em linguagem C++ para 

converter o sinal  circuito do detector para uma forma digital, normalizada em 

escala numérica de 0 a 1023 (correspondendo de 0 a 5 volts no sinal analógico 

do detector), transmitida pelo computador pela porta USB. 

O emissor consiste de uma lâmpada LED com capacidade de prover luz 

nas cores vermelho, verde e azul, sendo a cor selecionada através da 

alimentação de energia em quatro terminais, consistindo de um terra e outros 

três terminais referentes a seleção de cada cor. Tanto o LED quanto o foto 

resistor foram posicionados a 180°, em relação ao outro, e fixados em uma 

estrutura de plástico ABS (acrilonitrila butadieno estireno) produzida em uma 

impressora 3D. Entre o emissor e o detector foi deixado um espaço destinado à 

acomodação de um tubo de ensaio contendo a amostra. A figura 3 apresenta 

um desenho da configuração da estrutura plástica com o tubo de ensaio 

acomodado. 

 

Figura 3 – Projeto da estrutura plastica impressa em 3D 

 
Fonte: O autor 

 

Os resistores foram montados na Protoboard junto aos fios destinados a 

alimentação do circuito e a condução do sinal elétrico para o arduino, enquanto 

que apenas o emissor e o detector foram efetivamente acoplados a estrutura 
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plástica. A figura 4 apresenta uma visão geral do equipamento montado para a 

realização dos experimentos. 

 

Figura 4 – Projeto da estrutura plastica impressa em 3D 

 

Fonte: O autor 

 

3.3 EXPERIMENTOS DE VALIDAÇÃO 

Para a validação do equipamento, optou-se por avaliar a absorbância de 

uma solução de permanganato de potássio com três diferentes cores de luz, de 

modo a determinar a cor com melhor absorção e plotagem da curva de 

calibração. Optou-se pelo permanganato de potássio em vista da sua forte 

colocação violeta, quando em solução aquosa, seu baixo custo, disponibilidade 

e pela sua ampla utilização em experimentos laboratoriais similares. 

Primeiramente, em um béquer, pesou-se 100 mg de permanganato de 

potássio (97% de pureza), seguido pela adição de 250 mL de água, formando 

uma solução de 2,4552 mmol/L, a qual será chamada de solução C.  

Logo após, com o auxilio de uma pipeta, foram transferidas para 8 

recipientes alíquotas de 25 mL da solução C para a formação de outras 

soluções mais diluídas, de modo a ter soluções sucessivas com a metade da 

concentração da solução anterior, com o intuito de formar a curva de 
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calibração. Dessa forma, obtiveram-se novas soluções a partir da solução C 

inicial apenas com o volume de cada solução completado com água. Os dados 

das soluções produzidas são apresentados na Tabela 2. 

Tabela 2 – Concentrações obtidas a partir do complemento do volume 

Concentração em 
forma de fração 

Concentração em 
mmol/L 

Volume de água para completar 

1 C 2,4552 0 ml 
1/2 C 1,2276 25 ml 
1/4 C 0,6138 75 ml 
1/8 C 0,3069 175 ml 

1/16 C 0,1534 375 ml 
1/32 C 0,0767 775 ml 
1/64 C 0,0384 1575 ml 
1/128 C 0,0192 3174,79 ml 

Fonte: O autor 

Os experimentos foram realizados em triplicata com as três cores 

disponíveis no equipamento. Para a realização das leituras, primeiramente 

carregou-se no equipamento um tubo de ensaio contendo uma alíquota de 6 

mL de água, da mesma fonte da utilizada no preparo das soluções para a 

realização do branco do equipamento, de modo a desconsiderar quaisquer 

interferências de substancias desconhecidas presentes na água. Tal valor foi 

registrado e prosseguiu-se para a leitura das demais soluções. Em todas as 

leituras foram utilizados 6 mL de amostra de cada solução e os experimentos 

foram realizados em um ambiente escuro, para que a luz externa não 

interferisse nos resultados. Além disso, ao carregar a amostra, aguardou-se 10 

segundos para a estabilização dos valores lidos. A Figura 5 apresenta uma 

comparação visual das diferentes colorações de cada solução. 

Figura 5 – Coloração das soluções de permanganato de potássio 

 

Fonte: O autor 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Os custos associados na construção do equipamento são apresentados 

na Tabela 3. Nota-se que o maior custo foi referente ao arduino. Ao todo o 

desenvolvimento do equipamento custou R$ 66,55. Comparando-se com um 

colorímetro convencional, que custa em média R$ 800,00 reais, o equipamento 

foi mais econômico. 

 

Tabela 3 – Custos associados ao desenvolvimento do equipamento 

Material Custo 

Arduino UNO R$ 35,00 
Fios R$ 9,95 

Fotoresistor LDR R$ 1,20 
LED RGB R$ 2,50 
Protoboard R$ 10,99 

Impressão 3D R$ 6,91 
TOTAL R$ 66,55 

Fonte: O autor 

 

A partir dos valores de intensidade lidos no equipamento e com base na 

equação 2, foi possível calcular o valor da absorbância das soluções aquosas 

de permanganato de potássio. Dessa forma, a Tabela 4 apresenta valores 

médios de absorbância e leitura do experimento realizado em triplicata, bem 

como o desvio padrão para cada leitura. Nota-se pela Tabela 4 que o menor 

desvio padrão observado foi de 0,5774, enquanto que o maior foi 3,6056. 

 

Tabela 4 – Resultados experimentais do equipamento desenvolvido 

Concentração Absorbância Valor médio lido no equipamento Desvio padrão 

C 
(fração) 

C 
(mM) 

Verde Azul Vermelho Verde Azul Vermelho Verde Azul Vermelho 

1 2,4552 0,7702 0,5281 0,2659 919,0000 610,6667 273,0000 3,6056 1,1547 2,6458 

1/2 1,2276 0,6969 0,3026 0,1422 776,3333 363,3333 205,3333 0,5774 0,5774 0,5774 

1/4 0,6138 0,4977 0,1528 0,0711 490,6667 257,3333 174,3333 1,1547 4,6188 0,5774 

1/8 0,3069 0,2874 0,0788 0,0375 302,3333 217,0000 161,3333 2,5166 1,7321 0,5774 

1/16 0,1534 0,1506 0,0448 0,0247 220,6667 200,6667 156,6667 0,5774 3,2146 0,5774 

1/32 0,0767 0,0803 0,0226 0,0154 187,6667 190,6667 153,3333 1,5275 0,5774 0,5774 

1/64 0,0384 0,0441 0,0111 0,0087 172,6667 185,6667 151,0000 1,1547 0,5774 1,0000 

1/128 0,0192 0,0208 0,0008 0,0068 163,6667 181,3333 150,3333 0,5774 0,5774 1,1547 

Branco 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 155,3333 180,3333 149,3333 1,1547 1,1547 1,1547 

Fonte: Autor 
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Analisando os resultados graficamente na Figura 6 (onde os números no 

eixo x representam as frações de 1 a 1/128), percebe-se que a luz verde 

apresentou as maiores absorbâncias para a solução de permanganato de 

potássio, algo que é esperado conforme a literatura, visto que o comprimento 

de onda onde absorção desta solução é maior varia entre 490 a 530 nm.  

Figura 6 – Absorbância para cada cor e concentração 

 

Fonte: O autor 

A Figura 7 apresenta a plotagem da absorbância média em relação à 

concentração em milimol. Apenas a análise utilizando a cor verde foi plotado, 

visto seu comprimento de onda com maior absorção.  

Figura 7 – Curva de calibração utilizando a luz verde 

 

Fonte: O autor 
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Constata-se que a curva de calibração formada, apresentada na Figura 

7, não apresentou aspecto linear e sim exponencial. Contudo, analisando os 

dados, percebe-se um comportamento linear em concentrações inferiores ou 

iguais a 0,6138. Dessa forma, plotando novamente a curva de calibração, 

usando apenas a região linear, (concentração para um intervalo de 0,0192 a 

0,6138 mmol/L) tem-se um reta com coeficiente de determinação igual a 

0,9941 e um de coeficiente linear igual a 0,9971. Esta reta é apresentada na 

Figura 8. 

 

Figura 8 – Curva de calibração linear utilizando a luz verde 

 

Fonte: O autor 

 

O colorímetro de baixo custo desenvolvido se mostrou confiável no que 

se refere às leituras. Contudo, notou-se um pequeno desvio nas leituras, 

possivelmente devido a ruídos proveniente da protoboard e dos fios. Isso, no 

entanto, não impede sua ampla utilização em aulas práticas, de forma auxiliar 

no aprendizado dos alunos.  

A peça impressa em 3D foi fundamental para a fixação do emissor e 

detector, além de permitir o encaixe do tubo de ensaio contendo a amostra. 

Outro fator a se considerar é o coeficiente de correlação linear maior que 0,99 

é estatisticamente significativo e atesta a qualidade e funcionalidade do 

equipamento. 
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5. CONCLUSÃO 

O colorímetro de baixo custo desenvolvido se mostrou satisfatório e 

poderia ser usado para facilitar o aprendizado e o ensino dos alunos, nas 

disciplinas de químicas ou diversas outras correlatadas, em que o equipamento 

e seus conceitos poderiam ser discutidos em aula. O valor final foi de 

aproximadamente R$70,00, um valor demasiadamente inferior aos colorímetros 

encontrados disponíveis no mercado para aquisição, que custam em média R$ 

800 reais. A utilização de equipamentos alternativos nas aulas, uma vez que os 

investimentos em educação vêm caindo nos últimos anos e a compra dos 

equipamentos tradicionais nem sempre é possível. Espera-se com o presente 

trabalho auxiliar, mesmo que de uma forma pequena, a compreensão e o 

estudos de diversas pessoas. Que cada vez sejam tomadas mais iniciativas 

facilitadoras de caminhos, não importa quantas pessoas serão atingidas, se 

interferir na realidade de uma pessoa, já terá valido a pena. Que cada um 

contribua da forma que puder, por menor que for, que com certeza o montante 

final será de um valor moral, social e educacional imensurável. 
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