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ISRAEL MATOS BATISTA

Sócio-fundador do método de ensino cha-
mado Inteligência Funcional, Israel Matos 
Batista é cientista político graduado na Uni-
versidade de Brasília, deputado distrital por 
dois mandatos, na capital do Brasil, e atual 
deputado federal. É escritor, palestrante e co-
aching pela Instituto Brasileiro de Coaching. 
Professor especialista em preparação para 
concursos, vestibulares e carreiras é conheci-
do na docência pelas aulas de atualidades e 
história no YouTube que já alcançaram mais 
de duas milhões de visualizações.

Ainda aluno na universidade, foi pioneiro na 
fundação de cursinhos sociais. Como parla-
mentar, é o idealizador do maior preparatório 
público para vestibulares, concursos e merca-
do de trabalho com mais 75 mil estudantes. 
Além dos milhares que conseguiram uma 
profissão, o projeto aprovou 2800 estudantes 
carentes em universidades públicas federais 
e 1400 em concursos públicos. Foi articulador 
do programa Brasília Sem Fronteiras, que 
ganhou repercussão ao enviar mais de 1000 
estudantes da rede pública para uma expe-
riência de intercâmbio nos EUA e na Europa.

Autor do livro Vencer, um compilado de sua 
trajetória pessoal e das histórias de outras 
pessoas que alcançaram o sucesso por meio 
da educação, publicado pela Editora Foco.

Por meio do Departamento de Estado Nor-
te-Americano, participou como bolsista do 
programa Visitantes Internacionais da Em-
baixada Americana no Brasil. Já esteve nos 
Estados Unidos a convite da New Jersey City 
University e falou na Cúpula de Liderança Bett 
Latin America — Fórum de Desenvolvimento 
de Professores —, onde debateu com espe-
cialistas e renomados nomes internacionais.

VIVIANE FARIA LOPES

Sócia-fundadora do método de ensino cha-
mado Inteligência Funcional, Viviane Faria 
Lopes é professora em ensino superior na 
Universidade Estadual do Goiás, atuando na 
graduação e na pós-graduação, e professora 
da pós-graduação em Direitos Humanos da 
Universidade Federal de Catalão. Doutora e 
Mestra em Linguística pela Universidade de 
Brasília, foi professora de Língua Latina na 
Universidade citada. Leciona cursos diversos 
na área de Língua Portuguesa e é palestran-
te nas áreas da Linguagem e da Educação, 
com diversos temas voltados a discentes 
e docentes de todas as idades, tendo, por 
foco, a Análise do Discurso, a Neurociência 
e a Saúde Mental, já que é pós-graduada em 
Neuroaprendizagem.

Autora de obras de ensino de gramática e re-
dação oficial e de produções literárias, como 
contos, crônicas e poemas. Escreveu e inter-
pretou peças de teatro educativas, baseadas 
em temas e obras da literatura brasileira e da 
literatura estrangeira, apresentando-se em 
eventos culturais de Brasília e em instituições 
de ensino públicas e privadas.

Como pesquisadora, desenvolve projetos de 
pesquisa voltados ao comportamento hu-
mano, às técnicas de aprendizagem, à neu-
rolinguística e à saúde mental, junto à Uni-
versidade Estadual de Goiás, ao Centro de 
Pesquisa em Neurociências do Instituto de 
Medicina e Psicologia Integradas e ao Labo-
ratório de Neurociência e Comportamento 
da Universidade de Brasília.

Esta obra é o resultado de uma grande aflição... Sim, isso mesmo: uma enorme aflição! Após 
tantos anos em sala de aula, levando conhecimento a pessoas com distintas idades, condições 
socioeconômicas e situações acadêmicas, verificamos que, apesar de tudo o que ensinássemos, 
do tamanho de nossa vontade ou das estratégias pedagógicas que usássemos, uma coisa não 
podíamos fazer: estudar por nosso querido aluno. 

Foi, então, que decidimos nos especializar em estratégias diversas de conhecimento cerebral, 
tais como: coaching, memorização, organização de estudos, plasticidade cerebral, mentaliza-
ção, recriação de memórias, inteligência emocional, entre outras, para, assim, trazer a você 
um direcionamento de ciência aplicada, completamente prático, funcional e com resultados 
a curto e médio prazos.

Com aprofundados estudos em Neurociência, Neurolinguística, Neuropsicologia, Neuroaprendi-
zagem, Física Quântica e Didática, unimos nossas experiências em sala de aula a essas ciências e 
entendemos como poderíamos ajudar nosso aluno a absorver as informações transmitidas por 
outros – em sala, em livros, na Internet, em palestras etc. — e torná-las conhecimento concreto, ou 
a descartar as informações desnecessárias, ou, ainda, a excluir situações/emoções prejudiciais.

Gostaríamos, ainda, de registrar que, justamente por tratarmos de assuntos científicos, te-
orias e conceitos aqui apresentamos poderão sofrer alterações, tendo em vista o avanço de 
pesquisas e o aumento de aparatos tecnológicos que surgem a cada ano. Por isso, desde já, 
deixamos firmado nosso compromisso quanto à atualização das informações, bem como a 
renovação de vídeos e obras que venham a respaldar e confirmar todos os nossos aponta-
mentos. Tais revisões e renovações acontecerão a cada nova edição lançada, pois nossos 
estudos nessas áreas de conhecimento são contínuos, bem como nossa especialização pro-
fissional e acadêmica. Não teremos, então, qualquer objeção em assumir mudanças em re-
sultados de pesquisas comprovadas, pois nosso compromisso é com a saúde mental — tanto 
a nossa, quanto a sua — e a plenitude de vida. 

Assim, nosso desejo, como educadores que também somos, é que você tenha em suas mãos um 
manual científico que o leve a fazer de sua vida aquilo que seja de sua vontade, tendo o conheci-
mento necessário para isso. Afinal, ao entender como funciona seu cérebro, sua mente e o restan-
te de seu corpo, o domínio sobre sua vida será completo e suas conquistas passarão a ser diárias.

Convidamo-lo, então, para uma leitura de conhecimento e de fundamentação de novos alicerces, 
afinal, antes de lhe apresentar competências e técnicas que mudarão sua vida, essas mesmas 
promoveram a nossa e, por isso, fazem parte do que somos e do que conquistamos, diariamente.
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Você está recebendo, GRATUITAMENTE, um fragmento da obra da  
Editora Foco, para dar início aos seus estudos.

Este conteúdo não deve ser divulgado, pois tem direitos reservados à 
editora, constituindo-se uma cortesia a título de motivação aos seus 
estudos.

Faz-se necessário evidenciar que tal fragmento não representa a totali-
dade de uma obra ou disciplina.

A obra, na sua totalidade, poderá ser adquirida no site da Editora Foco:

www.editorafoco.com.br

Bons estudos!
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insaciável, de uma forma que nos completasse e motivasse. Mas, também, somos 
educadores, e nossa vivência em sala de aula, unida à paixão pelo conhecimento, 
levou-nos constantemente a buscar formas diversificadas de ensinar e de promover 
o conhecimento em nossos educandos.

Sendo assim, é a você, nosso aluno, – presencial ou virtual – que dedicamos 
esta obra. Cada linha, cada exemplo, cada imagem, cada técnica foi aqui colocada 
pensando em você. Nosso profundo e genuíno desejo é que o conhecimento exposto 
neste livro promova melhorias em sua vida, tornando-o alguém com maior capaci-
dade de conquistar os próprios sonhos, de alcançar todas as metas estabelecidas e 
todas as vontades criadas.
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você, estudante dedicado e ser humano em busca de plenitude de vida, é o agente 
transformador de si e do mundo. 
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Apresentação

Esta obra é o resultado de uma grande aflição... Sim, isso mesmo: uma enorme 
aflição! Após tantos anos em sala de aula, levando conhecimento a pessoas com 
distintas idades, condições socioeconômicas e situações acadêmicas, verificamos 
que, apesar de tudo o que ensinássemos, do tamanho de nossa vontade ou das es-
tratégias pedagógicas que usássemos, uma coisa não podíamos fazer: estudar por 
nosso querido aluno. 

Foi, então, que decidimos nos especializar em estratégias diversas de conheci-
mento cerebral, tais como: coaching, memorização, organização de estudos, plasti-
cidade cerebral, mentalização, recriação de memórias, inteligência emocional, entre 
outras, para, assim, trazer a você um direcionamento de ciência aplicada, completa-
mente prático, funcional e com resultados a curto e médio prazos.

Com aprofundados estudos em Neurociência, Neurolinguística, Neuropsico-
logia, Neuroaprendizagem, Física Quântica e Didática, unimos nossas experiências 
em sala de aula a essas ciências e entendemos como poderíamos ajudar nosso aluno 
a absorver as informações transmitidas por outros – em sala, em livros, na Internet, 
em palestras etc. – e torná-las conhecimento concreto, ou a descartar as informações 
desnecessárias, ou, ainda, a excluir situações/emoções prejudiciais.

Gostaríamos, ainda, de registrar que, justamente por tratarmos de assuntos 
científicos, teorias e conceitos aqui apresentados poderão sofrer alterações, tendo em 
vista o avanço de pesquisas e o aumento de aparatos tecnológicos que surgem a cada 
ano. Por isso, desde já, deixamos firmado nosso compromisso quanto à atualização 
das informações, bem como a renovação de vídeos e obras que venham a respaldar 
e confirmar todos os nossos apontamentos. Tais revisões e renovações acontecerão 
a cada nova edição lançada, pois nossos estudos nessas áreas de conhecimento são 
contínuos, bem como nossa especialização profissional e acadêmica. Não teremos, 
então, qualquer objeção em assumir mudanças em resultados de pesquisas com-
provadas, pois nosso compromisso é com a saúde mental – tanto a nossa, quanto a 
sua – e a plenitude de vida. 

Assim, nosso desejo, como educadores que também somos, é que você tenha 
em suas mãos um manual científico que o leve a fazer de sua vida aquilo que seja de 
sua vontade, tendo o conhecimento necessário para isso. Afinal, ao entender como 
funciona seu cérebro, sua mente e o restante de seu corpo, o domínio sobre sua vida 
será completo e suas conquistas passarão a ser diárias.

Convidamo-lo, então, para uma leitura de conhecimento e de fundamentação de 
novos alicerces, afinal, antes de lhe apresentar competências e técnicas que mudarão 
sua vida, essas mesmas promoveram a nossa e, por isso, fazem parte do que somos 
e do que conquistamos, diariamente.
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Prefácio

Caro(a) Leitor(a), 

Você conhece seus medos, desejos, sonhos, traumas, valores e capacidades? 
Você já foi apresentado a você mesmo? Já foi desafiado por você hoje? Como anda 
sua autoimagem, sua estima e sua confiança?

Vivemos em tempos onde a velocidade avassaladora com que as informações 
circulam, nas mais diversas plataformas de comunicação, nos impede, muitas vezes, de 
perceber que o cerne das mais complexas e intrincadas decisões está na simplicidade 
do saber pensar, desejar e agir. São tempos de automação e inteligência artificial, de 
busca por mecanismos que acelerem ou facilitem atividades das quais o nosso próprio 
cérebro, de alguma maneira, mesmo que em limites e velocidade humanas, seria capaz 
de processar e, dessa forma, com nossas próprias potencialidades, ampliar nossas 
chances de sucesso em projetos, relacionamentos ou negócios. Ou seja: SEU cérebro 
é a chave do SEU sucesso! É ele quem alimenta vidas e máquinas, as quais configu-
ram, na verdade, a busca por exponenciar talentos que são tipicamente humanos.

Viviane Faria e Israel Batista, esculpidos no cinzel da vitória e da superação, nesta 
obra, livro denso e de instigante leitura, nos descortinam um universo encantador 
do autoconhecimento, assustadoramente próximo de TUDO o que somos e do que 
queremos Ser e Ter. É como se já tivéssemos sido expostos a tudo o que é dito, de forma 
sistemática e constante ao longo de nossa existência, mas ainda não houvéssemos 
despertado plenamente  para os benefícios da aplicação deste indispensável (auto)
conhecimento e controle. 

De forma sutil, mas arrebatadora, a obra nos impele a pensar, a criar e, então, de-
satar os nós da negatividade, atingindo uma plenitude de ações que nos impulsionam 
e nos fazem moldar novos “eus”, a cada novo desafio, e sem perder o melhor de sua 
essência. Penso que seja, talvez, esse o ponto de maior convergência das práticas quase 
que terapêuticas propostas por esta rica obra: gatilhos para controlar sentimentos, 
potencializar capacidades, definir rumos, minimizar riscos, ampliar conquistas, gerar 
agilidade e força mentais. Não se tratam, aqui, de receitas infalíveis ou promessas 
miraculosas. Certo estou de que, se assim o fosse, não me atrairia a enorme honra 
de prefaciar. Mas, sim, há a certeza de que a cada página lida, somos convidados a 
aprofundar e reavaliar conceitos, rever opiniões, e isso é o que, de fato, me instiga no 
meu próprio trabalho de Coaching, nestes mais de 10 anos: a oportunidade de, em 
participando de profundas e vitoriosas transformações de vidas e vivências, poder 
também eu, constantemente, (me) TRANSFORMAR.
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X

Saboreie os ensinamentos aqui propostos com a despretensão de quem se permite 
adentrar num profundo e rico processo de autoconhecimento. A meu ver, esse é o 
segredo para o pleno aproveitamento de cada lição cuidadosamente grafada aqui. O 
livro que agora você tem em mãos é uma surpreendente espécie de “faça você mes-
mo”, embasado cientificamente em uma obra densa, porém, acessível. Apaixone-se 
pela “dor e delícia de ser o que é”, dispondo de modernos e científicos instrumentais 
para se chegar onde residem seus mais profundos bloqueios, capacidades, sonhos 
e virtudes. 

Uma faísca de autocontrole e autoconhecimento podem acender uma fogueira de 
conquistas e sucessos. É preciso, porém, o primeiro passo – e a estrada está aqui, em 
suas mãos. Desejo-lhe uma excelente leitura, a você e ao ser renovado e engradecido 
que certamente nascerá desse privilégio literário. A meu ver, esse é o segredo para o 
pleno aproveitamento de cada lição, cuidadosamente grafadas aqui. 

Enfim, este não é um livro acadêmico, no estrito sentido da palavra, mas um texto 
cheio de esperanças e caminhos em direção ao que mais se precisa: CONTROLAR, 
ARRISCAR E CONQUISTAR!

O corredor é movido pelos músculos. Já o Campeão, impulsionado pelo Cérebro 
e pela determinação.

Uma boa e transformadora experiência a todos. Te encontro no pódium.... 

            do amigo e master coaching, MárcIo MIchellI

Coach Profissional, palestrante, conferencista,  

idealizador do Método EVO e fundador da empresa EVO Coaching
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1
O QUE É CIÊNCIA 

APLICADA?
A sociedade moderna tem crescido em descobertas científicas, em invenções 

tecnológicas e em curas de doenças biológicas. Somos, sem sombra de dúvidas, uma 
raça que não se entrega aos limites impostos por nossas condições físicas; acredita-
mo-nos inteligentes e vivemos como seres que, a cada dia, conseguem superar suas 
próprias criações e as descobertas feitas por outros.

Quando estudamos a trajetória do homo sapiens, desde seu registro na história 
do mundo, verificamos um progresso evidente quando comparado ao dos demais 
seres vivos do planeta. Ao analisar os outros – quer esses sejam vegetais ou animais 
–, entendemos a supremacia com a qual fomos batizados ou, quem sabe, viemos 
conquistando, por meio de experimentos, tentativas ou simples observações. Nossa 
curiosidade, aliada ao polegar opositor, capacitou-nos a explorar o mundo que nos 
cerca, dominando-o a cada dia, tornando-o, inteiramente, nosso lar.

O ser humano é, sem sombra de dúvidas, o senhor da Terra e o ser vivo superior 
– em inteligência e poder – a todos os demais, sendo capaz de submeter ou trans-
formar o que for necessário para atender as suas necessidades ou, simplesmente, a 
seus quereres e caprichos. Entendemos isso, usamos isso e criamos, cada vez mais, 
recursos para que isso continue. Mas é só?

Não, não é. Fica perceptível, ao estudar o percurso humano, que em sua 
necessidade de conquistar o mundo e torná-lo seu, o homo sapiens dedicou-se a 
tudo o que o cercava, a tudo o que seus olhos enxergavam, ou seja, a tudo o que 
lhe era externo. Ousado e, na maior parte das vezes, destemido, fincou bandeiras 
em descobertas diversas, quer fossem territoriais, quer fossem físicas (curas de 
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doenças), mas, em contrapartida, obrigou-se a presenciar o aumento das chamadas 
doenças psíquicas. Assim, apesar de todos os avanços e conquistas da inteligência 
humana, o homem desapossou-se do controle de seu terreno interior e, atualmente, 
presencia suas emoções perderem-se no horizonte, à deriva, sem comandante e 
quase sem esperanças. 

Por não entender – ou entender tão pouco – sobre o funcionamento de seu 
íntimo, não se vê capaz de reassumir a rédeas, afinal, isso não lhe fora ensinado: 
não está no currículo escolar, não faz parte das conversas familiares ou, ainda, não é 
assunto central nas redes sociais. E, quando alguém resolve falar do assunto, exter-
nando dificuldades emocionais pelas quais está passando, rapidamente é rotulado de 
depressivo, emotivo, sensível, ou seja, é um fraco, é alguém que não consegue fazer 
parte deste mundo, que gira cada vez mais rápido e que precisa de pessoas racionais, 
bem informadas e... e... fortes!

Pensando em suprir a ausência de respostas para tais “fraquezas”, diversos 
autores entraram no mercado literário com obras das mais variadas fontes de co-
nhecimento, a fim de tapar o buraco da alma que tantos e, a cada dia, tantos mais, 
traziam em si. Tendo por referência a religião, ou a psicologia, ou, ainda, práticas 
exotéricas, entre outras, cientistas, líderes religiosos e estudiosos distintos procu-
raram dar ao homem – o grande conquistador desolado – um modo de amenizar 
ou acabar com seus dilemas interiores e seus fracassos sentimentais. Muitas dessas 
obras buscaram (e ainda buscam) oferecer certas orientações para certos indivídu-
os com certos problemas. Exemplifiquemos. Suponhamos que uma determinada 
pessoa viva sendo acometida pelo medo de ficar sozinha, talvez porque tenha 
visto seu pai abandonar sua mãe e acredite que o mesmo possa lhe acontecer: ser 
abandonada pelo cônjuge. Esse temor aumenta toda vez que passa pelo fim de um 
namoro. Ela sofre quando está sozinha – porque acha que assim permanecerá – e 
sofre quando está com alguém – porque acredita que será abandonada. Essa pessoa, 
então, busca uma solução para seu problema em um livro, que a direcione a resolver 
por si mesma essa questão, que lhe ensine a se ajudar. Esse mecanismo pode ter 
sua referência em uma determinada fé, em uma determinada técnica terapêutica 
ou, ainda, em uma prática exotérica. 

A nosso ver, qualquer uma delas é altamente válida, caso seja sincera, transmita 
orientações saudáveis e sociais e, ainda, procure dar à pessoa um caminho possí-
vel de ser seguido. Todavia, nossa formação acadêmica mostrou-nos que algo vem 
faltando em tais livros, algo que tenha vínculo direto com a inteligência humana: o 
conhecimento científico. Entendemos que quando uma pessoa entende o porquê 
de agir, pensar e sentir de determinada maneira, ela pode usar esse conhecimento 
e aplicá-lo de forma a se ajudar de verdade, de uma maneira contínua e definitiva, 
usando técnicas e recursos que estão em sua própria mente, em seu próprio corpo e 
no ambiente no qual vive, fazendo tudo isso funcionar a seu favor. 
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A verdade é que o conhecimento interior é aquele que realmente é capaz de tornar 
alguém forte de verdade, no sentido completo e pleno de “ser humano”. Intentamos, 
aqui, fornecer ferramentas do que entendemos ser Ciência Aplicada. De forma in-
teligente, com uma técnica que funcione, ensinaremos uma ciência – comprovada 
e possível de ser empregada no dia a dia – e, ainda, instruiremos a fazê-la operar de 
modo perspicaz: a seu completo e inteiro favor. 

Assim, Ciência Aplicada é o conhecimento cientificamente comprovado e 
usado por qualquer pessoa em seu cotidiano, como riscar um fósforo para atear fogo 
ou a eletricidade para bater uma vitamina no liquidificador. É quando você aplica 
o conhecimento existente para fazer coisas que precisa que sejam feitas. A todo 
momento e em circunstâncias diversas, temos usado essa ciência que tem sido com-
provada em todos os ramos e áreas, todavia, somente em seus ramos tecnológicos. 
A ciência sobre o cérebro e as descobertas a respeito da capacidade mental, porém, 
parecem ter sido deixadas de lado, como se não fossem o mais importante de todos 
os conhecimentos humanos. Mas, quando entendemos nossa capacidade de seres 
pensantes, criadores e transformadores, passamos a nos ver de outra forma e a nos 
“usar” com maior intensidade. E toda essa capacidade mental deve ser aplicada a cada 
momento, pois não podemos sair de casa e deixar lá a nossa cabeça, não é? Ela não 
somente vem junto, como, também, fica lá no topo, mostrando quem é que manda. 

1.1. Inteligência funcional

Nesta obra, a ideia é lhe fornecer um conhecimen-
to aplicado de sua mente, para que você o use em todo 
momento e em qualquer lugar. Por isso o chamamos 
de Inteligência Funcional, porque sabemos que, em 
sua competência como ser humano – que conquista 
a tudo e sabe ser capaz de tudo –, você está apto para 
usar sua inteligência exatamente como quer e para o 
que quer, consciente de que, para isso, não há limites.

O que seria isso, afinal?

De acordo com o dicionário Houaiss, funcional 
é “Algo que foi concebido e executado para ter maior 
eficácia nas funções que lhe são próprias; que possui eficácia, prático, utilitário”, 
ou seja, é algo que será aproveitado em toda a sua potência, de um modo produtivo 
e vantajoso. 

Verifique que o conceito abrange aquilo que está relacionado às funções que 
uma coisa qualquer possui, de modo a manipulá-las conforme suas capacidades 
e serventias. Uma pessoa é funcional se serve com competência aos interesses do 
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lugar onde trabalha, por exemplo, bem como um objeto também o será se satisfizer 
as necessidades de quem se utilizar dele.

O adjetivo “funcional”, portanto, foi criado para significar o que tenha sido 
projetado com a finalidade de proporcionar utilidade, facilidade e, até mesmo, co-
modidade para quem dele se serve.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a funcionalidade huma-
na está conceituada em submissão à Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), que afirma ser um termo que “designa os elementos 
do corpo, suas funções e estruturas, as atividades humanas e a participação do ser 
humano nos processos sociais, indicando os aspectos positivos da interação dos 
indivíduos com determinada condição de saúde e o contexto em que ele vive no que 
diz respeito aos fatores pessoais e ambientais (estruturais e atitudinais)”. 

Na atualidade vemos esse termo associado a diversas áreas, como “Saúde Fun-
cional”, “Exercício Funcional”, “Alimento Funcional”, entre outros. Perceba que em 
todos eles a ideia é apontar para um modo específico e eficiente do termo anterior. 
Se o exercício físico é funcional, por exemplo, diz-se que a pessoa busca por um be-
nefício particular da atividade, de modo a desenvolver plenamente seu corpo para 
um determinado propósito, como ser um melhor corredor ou um perfeito jogador 
de futebol.  

Diante disso, é possível, então, compreender que a Inteligência Funcional está 
voltada a apontar técnicas científicas que lhe forneçam a capacidade de direcionar 
sua inteligência (mente) para aquilo que deseja, por meio do aumento de sua capa-
cidade cognitiva. 

Tendo por referência obras diversas da Neurociência – Neurolinguística, 
Neuropsicologia, Neuroaprendizagem, entre outros –, da Neurologia, da Biolo-
gia, da Física Quântica, da Linguística, da História, da Pedagogia e da Psicolo-
gia, entregaremos a você ferramentas cientificamente comprovadas, que poderá 
usar, então, para conquistar um domínio sobre suas emoções, melhorar seu 
desempenho nos estudos, relacionar-se de modo mais adequado com as pessoas, 
colocar em prática desejos guardados, enfim: dominar a si mesmo com eficácia, 
praticidade e utilidade. 

Além disso, traremos relatos – biográficos e fictícios – que ilustrarão nossos 
ensinamentos e comprovarão nossas exposições, afinal, desde a Antiguidade os 
grandes sábios fizeram uso desse recurso para ensinar, ilustrar e vivificar seus ensi-
namentos. E, para que você possa se aprofundar nos temas que mais o instigarem, 
faremos inúmeras indicações no decorrer da leitura e, também, colocamos, no 
capítulo final, uma lista de produções: revistas, sites, vídeos, filmes, livros cientí-
ficos e obras literárias. 
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