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MENSAGEM DA COMISSÃO ORGANIZADORA

A pandemia causada pela COVID-19 tornou-se uma ameaça à vida e ao sustento de milhões de pessoas
em todo o mundo, trazendo consigo um desafio sem precedentes com relação à prevenção de doenças
epidêmicas causando um grande impacto no desenvolvimento político, econômico, financeiro e social.
Dentro desse contexto, entende-se a importância de buscar soluções que possam atenuar os problemas
ocasionados.
Assim, a presente proposta denominada “SEFIC & Semana Acadêmica Integrada – 2021 - Ciência, Saúde
e Inovação: Desafios Globais em Tempos de Pandemia”, teve como objetivo despertar o interesse da
comunidade acadêmica a respeito de diferentes temáticas relacionadas de forma direta ou indireta ao COVID19 e os novos desafios, e disseminar o conhecimento já existente sobre as soluções integradas.

Comissão Organizadora da Semana Acadêmica Integrada
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PROGRAMAÇÃO
Segunda-feira (18/10/2021)
9h às 12h

Apresentação do Consórcio Doutoral da SEFIC

14h às 17h
19h às 22h

Apresentação do Consórcio Doutoral da SEFIC
Abertura Oficial da SEFIC e Semana Acadêmica Integrada
Tema: Ciência, Saúde e Inovação: Desafios Globais em Tempos de Pandemia
Painelistas:
Prof. Dr. Odir A. Dellagostin - Diretor-presidente da FAPERGS e Presidente do
Conselho Nacional das FAPs (Confap)
Prof. Dr. Fernando Spilki - (Feevale) Prof.
Dr. Artur CesarIsaia - (UniLaSalle)
Mediador: Prof. Dr. Ir Cledes Antonio Casagrande - (UniLaSalle)

Terça-feira (19/10/2021)
Apresentação da Graduação da SEFIC
14h às 17h
17h30 às 19h
19h às 21h30

Mesa-Redonda da Extensão na Semana Acadêmica Integrada
Tema: Diálogos da extensão com a sociedade e no combate à vulnerabilidade social.
Apresentação do Mestrado da SEFIC
Oficinas de Especialização na Semana Acadêmica Integrada
Oficina 1 - Área do Direito: Experiências de Trabalho, Migração e DireitosHumanos
Oficina 2 - Área da Educação: Laboratório de inclusão escolar
Oficina 3 - Área de Gestão: Laboratório de Diversidade nas Organizações
Palestras da Semana Acadêmica Integrada
Palestra 1 - O Mundo Contemporâneo: Manual de Instruções
Palestrantes:
Prof. Dr. Gustavo Feddersen - (UniLaSalle) - A Ásia no Século XXI: centro de gravidade do
poder mundial
Prof.ª Dra. Patrícia da Costa Machado - (UniLaSalle) - América Latina em tempos de pandemia
Prof.ª Dra. Tatiana Vargas Maia - (UniLaSalle)
Mediadora: Prof.ª Dra. Tatiana Vargas Maia - (UniLaSalle)

19h às 22h

Palestra 2 - Smart Packaging: Inovação, Conexões e Experiências
Palestrantes:
Sr. Humberto Nunes
Prof.ª Dra. Liana Stoll - (UNIVATES) - Embalagens ativas para alimentos
Mediador: Prof. Mozart Lemos de Siqueira - (UniLaSalle)
Palestra 3 - Gestão da Diversidade nas Organizações
Palestrantes:
Sra. Mariana Ferreira dos Santos - (Mulheres do Brasil) - A diversidade como estratégia
de desenvolvimento sustentável
Sra. Teisi Colares - Vice-presidente Sul do Conselho Nacional da Empresária
Confederaçãodas Associações Comerciais do Brasil - O empreendedorismo feminino
como meio para promover a igualdade de gênero. Será?
Mediadora: Prof.ª Cristiane Duarte - (UniLaSalle)
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Palestra 4 - Educação e Tecnologias: Hibridismos Contemporâneos
Palestrantes:
Dra. Paula Carolei - (UNIFESP)
Dr. Rudimar Serpa de Abreu - (UNISC) - Inovação e tecnologia: a educação híbrida no
planejamento docente na Unisc
Ma. Michele de Mattos Kreme - (UniLaSalle)
Mediador: Prof.Douglas Vaz - (UniLaSalle)
Palestra 5 - Liderança em Saúde: Como Será o Futuro Após a Pandemia?
Palestrantes:
Dr. Paulo Petry - (UFRGS) - A epidemiologia como ferramenta de gestão: indicadores
estatísticos em saúde
Enf.ª Roberta Almeida da Silva - (ISCMPA) - Soft Skills e sua aplicabilidade na saúde
Prof. Dr Julio Walz - (UniLaSalle) - Qual futuro o líder precisa pensar?
Mediador: Prof. Rafael Zanin - (UniLaSalle)

Quarta-feira (20/10/2021)
Apresentações da Graduação da SEFIC
14h às 17h

Mesa redonda da Extensão na Semana Acadêmica Integrada

17h30 às 19h

Tema: Diálogos da extensão com a graduação e formação acadêmica

19h às 21h30

Apresentações do Mestrado da SEFIC
Palestras da Semana Acadêmica Integrada

19h às 22h

Palestra 1 - O Brasil Amanhã: Horizontes e Perspectivas
Palestrantes:
Prof. Dr. Moysés Pinto Neto - (ULBRA) - Mundos em colisão: das guerras culturais às zonas
críticas
Prof.ª Dra. Denise De Sordi - (CNPq) - Programas sociais no Brasil: gestão política e moralização
da pobreza
Prof. Dr. Gregório Grisa - (IFRS) - Financiamento da educação e da ciência no Brasil:diagnóstico
e perspectivas
Mediador: Prof. Dr. Fabricio Pontin - (UniLaSalle)
Palestra 2 - Energias Renováveis
Palestrantes:
Prof. Dr. Dalmedson Gaúcho Rocha de Freitas Filho - (UniLaSalle)
Prof. Odilon Francisco Pavón Duarte - (PUCRS) - Energia, Ambiente e Sustentabilidade
Prof. Guilherme Sperling Trapp - Energy3
Mediador: Prof. Saulo Chielle - (IES)
Palestra 3: O Gestor do Futuro
Palestrantes:
Prof.ª Dra. Cláudia de Salles Stadtlober - (CFA) - Administração: desafios e oportunidades
no mundo pós pandemia
Prof. Dr. Mario Jaime Gomes de Lima - (CORECON-RS)
Mediador: Prof. Carlos Eduardo dos Santos Sabrito - (UniLaSalle)
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Palestra 4: Educação Inovadora e Internacionalização
Palestrantes:
Prof.ª Olga Patricia Meza Morón - (Jefe de Desarrollo de la Práctica Docente/
Coordinaciónde Formación Docente en Universidad La Salle - México) - El modelo COIL
una experiencia internacional transformadora
Prof.ª Michele Bartzen Acosta - (Coordenadora Pedagógica da Diretoria da
EducaçãoFundamental SME- Canoas) - Educação Inovadora e Internacionalização
Dra. Maria Alejandra Saraiva Pasca - (UniLaSalle) - A internacionalização, o contato com
línguas estrangeiras e atitudes positivas frente a outras culturas
Mediadora: Prof.ª Hildegard Susana Jung - (UniLaSalle)
Palestra 5: Processo de Trabalho em Saúde em Tempos de Pandemia
Palestrantes:
Enf.ª Rute Merlo Somensi - (ISCMPA) - Processo de trabalho em Saúde em tempos de pandemia
Prof. Fabrício Fontoura - (UniLaSalle) - Telereabilitação uma necessidade temporária ou
permanente?
Mediadora: Prof.ª Carina Araújo - (UniLaSalle)

Quinta-feira (21/10/2021)
14h às 18h

Apresentações da Graduação da SEFIC

14h às 17h

Apresentações do Mestrado da SEFIC

19h às 21h30

Apresentações do Mestrado da SEFIC
Palestras da Semana Acadêmica Integrada

19h às 22h

Palestra 1: Saúde e Sociedade: Intersecções Disciplinares
Palestrantes:
Dra. Raquel Canuto - (UFRGS) - O papel das teorias de determinação social da saúde: o
que aprendemos com a pandemia de COVID-19?
Prof. Dr. Artur César Isaia - (UniLaSalle) - Saúde e Sociedade no Brasil: narrativas,
memórias e sensibilidades
Prof. Dr. Leonel Pires Ohlweiler - (UniLaSalle) - Saúde pública, informações sanitárias e
transparência administrativa: poder, violência simbólica e dominação
Mediador: Prof. Dr. José Alberto Antunes de Miranda (UniLaSalle)
Palestra 2 - As construções e as Necessidades Pós-Pandemia
Palestrantes:
Sr. Cleandro Dagmar Nilson - (Gabster)
Prof. Ítalo Galeazzi - (UniLaSalle)
Prof. Alexandre Knop - (UniLaSalle)
Mediador: Prof. Gabriel Azeredo - (UniLaSalle)
Palestra 3: Desafios da Gestão em Tempos de Pandemia
Palestrantes:
Me. Gustavo Piardi - (SICREDI) - Cultura de Inovação
Sr. Fabiano Zortea - SEBRAE/RS - O Novo Varejo PósPandemia
Mediador: Prof. Moisés Waismann - (UniLaSalle)
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Palestra 4: Educação pelo Viés da Multiculturalidade
Palestrantes:
Prof.ª Dra. Daniela Gebelucha - (UNISINOS) - Narrativas indígenas nobrasil - das palavras
primeiras às vozes de resistência
Prof. Dr. Wagner Santos Chagas - (UniLaSalle) - Movimentos de Implementação do Ensino de
História e Cultura Africana e Afro-brasileira no contexto da Educação Básica
Prof.ª Dra. Leda Sallete Ferri Nascimento - (UniLaSalle) - A capoeira como ferramenta
multicultural nas aulas de educação física
Mediador: Prof.ª Lúcia Regina Lucas da Rosa - (UniLaSalle)
Palestra 5 - Saúde Mental e Física: Como a Pandemia Impactou no Autocuidado?
Palestrantes:
Prof.ª Dra. Karla Patrícia Martins Ferreira - (UNIFOR)
Prof.ª Melissa Couto - (ULBRA)
Mediador: Prof.ª Camila Bolzan de Campos (UniLaSalle)

Sexta-feira (22/10/2021)
14h às 17h

Apresentações do Mestrado da SEFIC

15h às 16h

Apresentações da Graduação da SEFIC

19h às 22h

Feira de Criatividade e Inovação

19h às 22h30

Apresentação EPPEB

Sábado (23/10/2021
8h às 12h30

Apresentações dos Pôsteres de IC e Ensino Médio da Rede La Salle da SEFIC
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RESUMO PALESTRANTES
SEMANA ACADÊMICA
INTEGRADA
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18.10.2021 - Abertura - Painel I: Ciência, Saúde e Inovação: Desafios Globais emTempos de
Pandemia
Artur Cesar Isaia - UniLaSalle
Resumo: A fala pretende trazer o olhar da História à discussão sobre a temática da inovação científicano Brasil.
Nesta discussão pretende-se abordar as interfaces entre inovação científica e um etos cultural no qual aparece
historicamente a persistência de uma representação religiosa e/ou mágica sobre questões relativas à saúde e à
doença. A estas representações, particularmente no Rio Grandedo Sul, soma-se durante a República Velha uma
diferenciação frente ao contexto nacional, no tocante às relações entre ciência e política, com a vigência da
experiência política castilhista.

19.10.2021 - Palestra 1 - O Mundo Contemporâneo: Manual de Instruções
A Ásia no Século XXI: Centro de Gravidade do Poder Mundial
Gustavo Henrique Feddersen - UniLaSalle
Resumo: O continente asiático é sempre caracterizado pela sua grandiosidade, seja em termos geográficos,
políticos, econômicos, populacionais ou culturais. Para além dos elementos que atestamsua importância global,
também se criou uma noção mistificada dessa região, fruto da espetacularização midiática aliada à
estereotipificação dos povos que lá residem. O objetivo desta falaé desmistificar a Ásia sem perder de vista sua
excepcionalidade. Considerando as mais recentes tendências geopolíticas e econômicas, serão apresentadas
as principais dinâmicas estratégicas regionais que nos permitem chegar à seguinte conclusão: o centro de
gravidade do poder mundial noséculo XXI está na Ásia.

América Latina em tempos de pandemia
Patricia da Costa Machado - UniLaSalle
Resumo: O objetivo da fala será abordar o contexto político dos anos da pandemia em países latino-americanos.
O foco será dado aos países do Cone Sul, analisando o contexto político, econômico e social, abordando
elementos e processos históricos que ajudam a compreender a atual situação destas
sociedades.
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19.10.2021 - Palestra 2 - Smart Packaging: Inovação, Conexões e Experiências
Embalagens Ativas para Alimentos
Liana Stoll - UNIVATES
Resumo: A inovação na área de embalagens para alimentos diferencia o produto embalado e pode sedar de
muitas formas, seja através do design ou do uso de novos materiais. O desenvolvimento de embalagens ativas,
isto é, embalagens capazes de interagir com o alimento embalado de modo a preservar ou até melhorar algumas
de suas características, é uma forma de inovação ainda incipienteno mercado brasileiro. De maneira geral, a
interação entre a embalagem ativa e os alimentos ocorre pela absorção ou liberação de compostos de interesse,
tais como antimicrobianos, antioxidantes e aromatizantes. Dada a complexidade e diversidade de fatores que
influenciam a vida útil dosalimentos, o desenvolvimento de embalagens deve ser pensado de maneira especial
para cada tipo deproduto. O uso de embalagens ativas é uma alternativa de inovação através da embalagem
que permite aumentar a vida de prateleira dos alimentos e reduzir do desperdício de produtos perecíveis.

19.10.2021 - Palestra 3 - Gestão da Diversidade nas Organizações

A Diversidade como Estratégia de Desenvolvimento Sustentável
Mariana Ferreira dos Santos - Mulheres do Brasil
Resumo: A Diversidade contribui para o desempenho sustentável das organizações por meio da geração e
disseminação de conhecimento e experiências plurais. É fundamental um repensar as estratégias de performance e
desenvolvimento das instituições, uma vez que os stakeholders de mercado estão assumindo compromissos de
engajamento ESG, bem como o amadurecimento dos consumidores quantoao consumo consciente vêm produzindo
efeitos positivos no desenvolvimento de uma economia voltada à inovação e sustentabilidade. O mundo está se
transformando de forma veloz, mas o mercado brasileiro ainda está distante da agilidade necessária para tornar os
espaços de tomada de decisões mais inclusivos.Nesse sentido, propõe-se uma reflexão acerca da relevância da
transformação da culturaorganizacional para um cenário de comprometimento com as políticas de diversidade e
inclusão.
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19.10.2021 - Palestra 4 - Educação e Tecnologias: Hibridismos Contemporâneos

Inovação e tecnologia: a educação híbrida no planejamento docente na Unisc
Rudimar Serpa de Abreu - UNISC
Resumo: A palestra vai abordar como a Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC, após a sua
reorganização curricular dos cursos de graduação - a Reinvenção Pedagógica, construiu um programade
capacitação docente para subsidiar o planejamento e as práticas didático-pedagógicas dos professores
envolvendo inovação, tecnologia e ensino híbrido. Entende-se que a formação continuadade docentes, as
prescrições técnicas e mecânicas, as rotas lineares para chegar a um lugar claramente definido na ação
pedagógica, estão cedendo lugar a uma tensão que impulsiona abusca de novos saberes pela reflexão sobre
a própria prática. O conhecimento construído pela reflexão sobrea prática, configura-se como instrumento de
desenvolvimento do pensamento e da ação, aponta que éna própria ação que os professores poderão encontrar
alternativas para mudá-la.

19.10.2021 - Palestra 5 - Liderança em Saúde: Como Será o Futuro Após aPandemia?
A epidemiologia como ferramenta de gestão: indicadores estatísticos em saúde.
Paulo Petry - UFRGS
Resumo: A Epidemiologia é, fundamentalmente, uma disciplina populacional, que se ampara nas ciências
sociais para a compreensão das estruturas e dinâmicas sociais, na matemática para noções estatísticas de
probabilidade, inferência e estimativa e nas ciências biológicas para o conhecimento dosubstrato orgânico
humano onde as manifestações observadas encontrarão expressão individual. Assim, a Epidemiologia tornouse peça fundamental na investigação em todas as áreas da saúde, osentendimentos sobre muitos temas
relevantes na atualidade, nasceram de delineamentos de estudosepidemiológicos. Sua utilização na
abordagem das questões de saúde pública e da prática clínica tem crescido consideravelmente, bem como, a
disciplina tem se destacado como umaimportante ferramenta de gestão e prestado fundamental apoio aos
gestores, agentes públicos e formuladores depolíticas públicas de saúde para seu desenvolvimento e
avaliação. Vem sendo amplamente utilizada em pesquisas de natureza causais ou etiológicas, atuando na
identificação defatores de risco ambientais e genéticos de diversas doenças, possibilitando a identificação
de mecanismos envolvidosna patogenicidade das mesmas.
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20.10.2021 - Palestra 1 - O Brasil Amanhã: Horizontes e Perspectiva

Mundos em colisão: das guerras culturais às zonas críticas
Moysés Pinto Neto - ULBRA
Resumo: Busca-se realizar uma análise de conjuntura que relaciona as tensões brasileiras entre
conservadorismo popular e movimentos libertários como um fenômeno material que opera circularmente
mediante feedbacks negativos a partir do eixo trabalho/família/religião. A partir disso, propõe-se o conceito de
zona crítica para pensar um espaço infraestrutural que produza encontros tensos e possa forjar novos arranjos
de organização e solidariedade social.

Programas sociais no Brasil: gestão política e moralização da pobreza
Denise De Sordi - CNPq
Resumo: A apresentação abordará as mudanças recentes nos programas sociais brasileiros, dentreelas o
encerramento do Programa Bolsa Família por meio da MP 1.061, que instituiu o Programa Auxílio Brasil. A
proposta é debater os principais aspectos deste programa, considerando como seus principais elementos
estruturantes representam retrocessos na forma de conduzir os programas sociais no Brasil. Espera-se
dialogar com os pontos que caracterizam este programa, mas, principalmente, com as perspectivas e
narrativas que expressam como a pobreza tem sido politicamente gerida no Brasil desde 2016, bem como
certa moralização que se até pouco tempo se manifestava como expressões políticas do campo conservador,
agora passam ao campo institucional modelando as políticas sociais.

Financiamento da educação e da ciência no Brasil: diagnóstico e perspectivas
Gregório Durlo Grisa - IFRS
Resumo: A fala irá abordar aspectos do financiamento público para a educação e a ciência nos últimos anos
no Brasil. Será dada atenção ao financiamento da educação por parte do Ministério da Educação. Lidando
com dados sobre a expansão recente da rede federal, em termos de cursos e matrículas, irá se analisar a
oscilação dos recursos aplicados pelo governo federal na educação superior. Através da apreciação do
orçamento do Ministério da Educação serão detalhadas características das despesas realizadas junto às
Instituições Federais de ensino superior (IFES). Ao realizar a diferenciação entre recursos de caráter obrigatório
e os discricionários, se analisará os aportes direcionados ao custeio, investimentos e assistência estudantil à
luz da mudança do perfil dosestudantes observada nesse período nas IFES, enfatizando o cenário no
qual se colocam as oportunidades estudantis tendo em vista a formação na graduação e na pós-graduação.
Darei atenção para a execução orçamentária experimentada nos últimos anos nas duas principais agências
de fomento de pesquisa nacionais, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)
e o CNPQ, que representam as principais fontes de bolsas de pesquisa e recursos para a pós graduação
realizada nas IFES. Ainda trarei alguns dados sobre o FIES e o PROUNI, os dois principais programas
relacionados ao sistema de ensino superior privado no Brasil, a fim de debater perspectivas.

15

20.10.2021 - Palestra 2 - Energias Renováveis

Energia, Ambiente e Sustentabilidade
Odilon Francisco Pavón Duarte - PUCRS
Resumo: A palestra discutirá aspectos relacionados ao uso sustentável da energia, considerando a escassez
de recursos naturais, os desafios das mudanças climáticas e da necessidade da redução das emissões de
carbono no planeta.

20.10.2021 - Palestra 4 - Educação Inovadora e Internacionalização
El modelo COIL una experiencia internacional transformadora
Olga Patricia Meza Morón Jefe de Desarrollo de la Práctica Docente/ Coordinación de Formación Docente en Universidad La
Salle - México
Resumo: Actualmente, en medio de procesos globalizantes que impactan en el desarrollo de los perfiles de
egreso del estudiante universitario toca a las instituciones de educación superior el impulsode la creación de un
perfil de ciudadanía global que logre combatir las tendencias utilitarias. El modeloCOIL es un modelo innovador
que influye directamente en la percepción del mundo mediante la humanización de las relaciones entre
académicos y estudiantes y por tanto en la creación de una concepción más fraterna del mundo que nos
rodea.

A IMPLEMENTAÇÃO DO ENSINO HÍBRIDO E AS ESTRATÉGIAS INOVADORAS
Michele Bartzen Acosta Coordenadora Pedagógica da Diretoria da Educação Fundamental SME Canoas
Resumo: O modelo híbrido se mostra a alternativa viável, não só para o atendimento ao momento
emergencial, mas como oportunidade de avanços no processo educacional como um todo, provocado pela
necessidade de adequação dos caminhos de aprendizagem diante do contextopandêmico vivenciado.
Nesse sentido, a proposta de ensino híbrido não se reduz apenas à alternância entre encontros presenciais
físicos e encontros virtuais, mas a experiências deaprendizagem que contemplem a diversidade das
formas que os sujeitos aprendem e das suascondições para isso.
Enquanto interações físicas, nos ambientes escolares, estiverem vedadas ou restritas, as aulas acontecerão
com o objetivo prioritário de evitar retrocessos de aprendizagem e perda do vínculo dos estudantes com a
escola, podendo utilizar diversas formas de acesso para assegurar as aulas na redeMunicipal de Canoas.
Na implementação do modelo híbrido de ensino o acesso à tecnologia digital é uma possibilidade, masnão é o
único meio pelo qual serão mantidas as aprendizagens, pois cada escola deve fazer as adaptações
necessárias para o atendimento a todos os estudantes, segundo a sua realidade.
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Com o objetivo de garantir aos estudantes o direito de aprendizagem previstos para cada etapada
Educação Básica, preconizando o cumprimento do Art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), incisos I e IX, os quais tratam, respectivamente, da igualdade de condições para oacesso e
permanência na escola e garantia do padrão de qualidade, entende-se como prioritária a construção das
diretrizes norteadoras que orientem de forma clara e justificada a continuidade do trabalho pedagógico
durante e após o contexto da pandemia.
Ainda, considerando a Resolução nº21/2020, do Conselho Municipal de Educação, cabe a garantia
docômputo da carga horária das atividades pedagógicas não presenciais (mediadas ou não pelatecnologia),
realizadas concomitantemente ao período de aulas presenciais, além do cômputo referente aos estudos
complementares, com encaminhamento de atividades mais amplas, como elaboração de pesquisas, resumos
de livros, experiências, assistir filmes, passeios, com carga horáriapreviamente estabelecida.
A hibridização, portanto, a que nos referimos, instiga o desenvolvimento de práticas pedagógicas em uma nova
perspectiva, ampliando as possibilidades de atuação docente para além dos espaços geográficos.
Sendo assim, serão abordadas questões referentes às ações e estratégias promovidas durante a pandemia
visando a qualidade do ensino na rede municipal de Canoas.
O presente documento é resultado de um trabalho coletivo que envolveu professores dos Anos Iniciais, Finais
do Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, equipes pedagógicas das EMEFs e assessores
pedagógicos da Secretaria Municipal da Educação, cujos nomes são apresentados ao final do texto,
formando um grande Grupo de Trabalho (GT). Este grupo foi subdividido em pequenos GTs para que
fosse possível organizar de forma mais efetiva o trabalho e para que contribuísse com a reorganização dos
planos de estudos das escolas, oportunizando aos docentes adequá-lo a seus contextos.

A INTERNACIONALIZAÇÃO, O CONTATO COM LÍNGUAS ESTRANGEIRAS EATITUDESPOSITIVAS
FRENTE A OUTRAS CULTURAS
Maria Alejandra Saraiva Pasca - UniLaSalle

Resumo: A internacionalização está presente nas universidades e envolve a relação entre culturas elínguas
diferentes. Diversas ações de internacionalização acontecem nas Instituições de Ensino Superior (IES), como
praticar a mobilidade acadêmica, recebendo alunos estrangeiros em IES brasileiras e encaminhando
estudantes brasileiros a IES internacionais conveniadas; ministrar disciplinas em diferentes IES em outros
países; receber funcionários de IES internacionais ou encaminhar funcionários de universidades brasileiras ao
exterior para treinamentos e cursos. Em tempos de pandemia da Covid-19, parcerias entre IES promovem
disciplinas ministradas em conjunto entre professores de diferentes países por meio de videoconferências,
assim como congressos e seminários online. Outras ações contemplam a aplicação de provas de proficiência
emlínguas estrangeiras em diversas universidades e a disponibilização dos sites das universidades traduzidos
adiferentes idiomas para divulgar a estrutura das IES, seus cursos e eventos. Em todas essas ações, osatores
principais são as pessoas envolvidas, com seus idiomas, sua cultura e suas idiossincrasias. Participar de ações
de internacionalização é um processo complexo, desafiador e extremamente gratificante, pois significa adaptarse a outros espaços, povos, culturas e línguas. Falar outras línguas e estar em contato com outros povos ajuda a
diminuir sentimentos de preconceito e aeliminarestereótipos sobre outras nações cujos hábitos e formas de
pensar são diferentes dos nossos.
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Em suma, a experiência internacional não apenas agrega conhecimento acadêmico e profissional, mas écapaz
de gerar atitudes positivas no indivíduo que dela participa, fazendo-o desenvolver uma consciência cultural
diversificada e uma visão positiva de outras nacionalidades e formas de pensar, favorecendo, assim, a
qualidade das interações entre diferentes grupos sociais.

.

20.10.2021 - Palestra 5 - Processo de Trabalho em Saúde em Tempos de Pandemia
Processo de trabalho em Saúde em tempos de pandemia
Rute Merlo Somensi - UniLaSalle
Resumo: Em Março de 2020 a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou como pandemia adoença
causada pelo novo coronavírus (SARS-Cov-2). (1,2). No ambiente hospitalar, houve a necessidade da
revisão de processos, criação de novos fluxos, educação continuada, gestão das escalas de trabalho com a
alocação em tempo real dos profissionais, garantindo assistência segura,minimizando riscos aos pacientes.
(3) A pandemia, desacomodou os padrões tradicionais de gestão, desafiou as instituições a adaptarem-se a
nova realidade, oportunizou a construção e revisãode novosprotocolos, métodos de trabalho e criação de times
com alta performance. Numa visão defuturo, acredita-se que, a partir da inteligência artificial será possível
obter uma base robusta de projeçõespara que profissionais da saúde possam expandir a capacidade de
produtividade no seuprocesso detrabalho. (4,5). A transformação digital na revisão de processos, com foco nas
pessoas,trarão para aárea da saúde aceleração e crescimento. Portanto, urge, para a evolução do segmento
saúde, a revisão das estratégias organizacionais, compreendendo a cultura, criando uma visão de futuro
comimersão nos valores, processos e pessoas, sendo esses, fatores chaves para o sucessodas organizações.
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21.10.2021 - Palestra 1 - Saúde e Sociedade: Intersecções Disciplinares
O papel das teorias de determinação social da saúde: o que aprendemos coma pandemia de
COVID-19?
Raquel Canuto - Programa de
Pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde. Faculdade de
Medicina. Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Resumo: A discussão dos determinantes sociais (DSS) da saúde surgiu, nos anos 1970, frente a insuficiência
das intervenções individuais e focadas na mudança de comportamento no enfrentamento das diversas
doenças. Os DSS são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais
que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Pesquisas a partir
do DSS tem como principal foco a denúncia das iniquidades sociais em saúde. Apesar dos avanços teóricometodológicos do campo, ainda seguem hegemônicasas interpretações e intervenções em saúde voltadas para
os aspectos biológicose comportamentais dasaúde, demonstrando a fragilidade dessa discussão no campo das
ciências dasaúde. A pandemia de COVID-19 surge como uma crise sanitária marcada pelas desigualdades
sociais, trazendo novamenteaos holofotes o papel da determinação social da saúde. Assim, este trabalho
pretende (1) apresentaros riscos sociais e biológicos da COVID-19, (2) discutir possíveis modelos teóricos
explicativos para esses fatores de risco (3) exemplificar as consequências da adoção (ou não) desses
modelos nas ações na pandemia. A construção metodológica contou com revisão sistemática de literatura, a
fimde identificar os fatores de risco para morbimortalidade por COVID-19; (2) apresentação de
possíveismodelos teóricos explicativos da determinação social da COVID-19 a partir da teoria da
epidemiologia social, e (3) análise da aplicabilidade das teorias apresentadas por meio da análise do caso
do Programa Nacional de Imunização (PNI). Desde o início da pandemia, a idade avançada e a presençade
doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, hipertensão e diabetes, foram amplamente descritas
na literatura científica como os principais fatores de risco para morbimortalidade por COVID-19. Com relação
as causas sociais, observou-se em termos de distribuição geográfica que quando menor a renda e
desenvolvimento dos municípios maior era a vulnerabilidade, incluindo os territórios indígenas. Além disso, as
pessoaspretas, de menor posição social apresentaram as maiores taxas deinfecção e de mortalidade. As
teorias epidemiológicas atuais da distribuição de doenças pertencem adois grupos: (1) dominantes
(biomédica e estilo de vida) e (2) alternativas (teorias usadas em epidemiologia social). As biomédicas e de
estilo de vida, de uma forma geral, focam no nível individual características biológicas, exposições e
comportamentos, enfatizam o tratamento médico orientado individualmente e intervenções comportamentais,
e ignoram ou apenas descrevem as questões sociodemográficas e variáveis contextuais. Por outro lado, a
Epidemiologia Social é o ramo da epidemiologia preocupado em como as estruturas sociais, instituições e
relações sociais influenciam asaúde. A Epidemiologia Social avança em três principais sentidos: na
compreensão mais nuançada sobre distribuição populacional das doenças, na compreensão integrada de
como as experiências sociais influenciam respostas fisiológicas ao estresse e na avaliação dos impactos
sociais e econômicos das políticas na saúde. Nesse sentido, apesar das evidências de mesma magnitude sobre
os riscos sociaise biológicos na morbimortalidade por COVID-19, apenas os segundos foramconsiderados
como passíveis de intervenção nas ações da pandemia, ou seja, o mesmo em uma doença viral onde o
comportamento social é fundamental, abraçou-se o foco no risco biológico/individual (teoria epidemiológica
hegemônica).
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Isso pode ser observado nos grupos prioritários para vacinação dentro do PNI (as pessoas com doenças
crônicas e idoso), que desconsiderou os riscos sociais amplamente documentados, como viver em áreas
demográficas vulneráveis, ser preto/pardo, ter profissões onde o isolamento social não é possível. Como
consequência, a vacinação possivelmenteagravou o cenário das desigualdades sociais em saúdeno Brasil.
Conclui-se, assim, que apesar da pandemia de COVID-19 ser profundamente marcada pelos determinantes
sociais da saúde, os fatores de risco biológico foram os aspectos mais valorizados no seuenfrentamento, a
exemplo dosgrupos prioritários para vacinação. Nesse contexto, as teorias epidemiológicas sociais pode ser
úteis para guiar a compreensão e as intervenções nos determinantessociais da saúde, como foco na
diminuição das desigualdades sociais

Saúde e Sociedade no Brasil: narrativas, memórias e sensibilidades.
Artur Cesar Isaia - UniLaSalle
Resumo: A proposta da fala é a de abordar a questão da saúde e sociedade no Brasil sob o viés dasCiências
Humanas e, particularmente da História, na intersecção entre narrativas de memória, construção discursiva
da História e práticas culturais do sensível. Desta forma a fala tem seu foco nasexteriorizações com as quais
os sujeitos constroem suas significações sobre o seu lugar na sociedade.Particularmente a fala volta-se para
as relações polissêmicas entre saúde e religião emum Brasil no qual historicamente desenvolveu-se uma
percepção religiosa e/ou mágica de saúde edoença.

SAÚDE PÚBLICA, INFORMAÇÕES SANITÁRIAS E TRANSPARÊNCIA ADMINISTRATIVA:
PODER, VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E DOMINAÇÃO
Leonel Pires Ohlweiler - UniLaSalle
Resumo: o presente artigo examina a transparência administrativa e o acesso à informação sanitária, sob a
perspectiva sociojurídica, articulando Direito Administrativo e sociologia. A metodologia aplicadafoi pesquisa
bibliográfica, bem como de decisões judiciais. Destaca a necessidade de refletir criticamente sobre a
informação oficial do Estado em matéria de saúde pública, veiculada durante o período de emergência
sanitária internacional causada pelo coronavírus. Examina as relações entre acesso à informação, linguagem
e poder simbólico. Problematiza a neutralidade do discurso sanitárioeo propósito de criar consensos sociais.
A partir de casos judicializados em relação à transparência administrativa e outros documentos, investiga as
condições de possibilidade de a informação sanitáriacontribuir para a democratização do próprio espaço
social. Conclui que apenas articulando o acesso àinformação com políticas públicas, socializando o capital de
informação, é possível fundarespaços detransformação na sociedade.

20

21.10.2021 - Palestra 2 - As construções e as Necessidades Pós Pandemia

Impacto da pandemia no mercado de construção, oportunidades e o novomindset com a
construção modular.
Cleandro Dagmar Nilson - Gabster
Resumo: O uso de novas tecnologias já estava crescendo antes da pandemia, um número de soluções
pontuais já estavam sendo contratadas no mercado da construção, especialmente para controle de projeto,
acompanhamento de obra, gerenciamento de documentos, modelagem 3D e BIM. A COVID impactou
profundamente o mercado, primeiro ao forçar o uso das tecnologias existentes, mas também acelerando o
investimento em novas soluções, mais amplas e integradas. No painel voutrazer a transição pela qual estamos
passando, as oportunidades e desafios. Como é possível implantar um fluxo de trabalho muito mais ágil - do
esboço de um projeto até a execução, utilizando como base um case de sucesso nacional na construção
modular.

21.10.2021 - Palestra 3 - Desafios da Gestão em Tempos de Pandemia
Cultura de Inovação
Gustavo Piardi dos Santos - SICREDI
Resumo: Nos últimos anos, o Sicredi Caminho das Águas vem passando por uma transformação cultural
profunda, assumindo a cultura organizacional como um processo evolutivo e adotando ummodelo de gestão
mais orgânico e horizontalizado. Em função desta transformação, as estruturas deinovação da cooperativa
foram concebidas para apoiar as iniciativas nascentes e promover a conexãocom demais atores do
ecossistema local. Apresentar boas práticas e tecnologias dos negócios de sucesso e refletir sobre
alternativas,para construirmos empresas adaptadas ao contexto atual e conectadas com o futuro próximo.

O Novo Varejo Pós Pandemia
Fabiano Zortéa - SEBRAE/RS
Resumo: A partir de uma análise de informações sobre as mudanças no comportamento de consumo e os
impactos da pandemia, vamos destacar as principais tendências globais, apresentar boas práticas e
tecnologias dos negócios de sucesso e refletir sobre alternativas, para construirmos empresas adaptadas ao
contexto atual e conectadas com o futuro próximo.
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21.10.2021 - Palestra 4 - Educação pelo Viés da Multicuturalidade
Movimentos de Implementação do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no
contexto da Educação Básica
Wagner dos Santos Chagas - UniLaSalle
Resumo: A presente comunicação oral tem o objetivo de discutir a educação pelo viés da multiculturalidade
na perspectiva do Ensino de História e Cultura Africana e Afro-brasileira no contextoda educação básica. Para
isso será realizada uma retrospectiva histórica dos movimentos sociais negros, no decorrer do século XX e
XXI, para a introdução nos currículos da educação brasileira o ensino de história e cultura africana e afrobrasileira. Também serão abordados os movimentos e desafios para a implementação/ressignificação da Lei
Federal nº 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino de História e Cultura Africanas e
Afro-brasileiras.

A CAPOEIRA COMO FERRAMENTA MULTICULTURAL NAS AULAS DEEDUCAÇÃO FÍSICA
Leda Sallete Ferri Nascimento - UniLasalle
Resumo: A Educação Física como prática pedagógica é capaz de estimular o desenvolvimento corporal e
multicultural de seus praticantes, visto que a linguagem corporal é oriunda de uma vasta referência
multicultural. Nesse contexto, no Brasil, destaca-se a Capoeira que é uma prática corporalque durante muito
tempo significou a luta de um povo oprimido e hoje é um sinônimo de sobrevivência e multiculturalidade,
trazendo como aspectos culturais a importância e a busca da liberdade através douso do corpo como
ferramenta dessa linguagem. Diante disso, pode-se destacar que a capoeira é uma das mais complexas
metodologias de abrangência multicultural que pode ser estimulada nas aulas de Educação Física.
Primeiramente, a história da capoeira traz a multiculturalidade através douso de instrumentos musicais como
berimbau, pandeiro e atabaque que, segundo registros está presente na história do Brasil desde o século
XVII. Nesse viés, o uso do ritmo e da capacidade físicaque era utilizada para batalhas e sobrevivência,
hodiernamente faz com que a capoeira seja uma abordagem fundamental para a aprendizagem
educacional através do uso corporal, sendo uma importante ferramenta a ser aplicada nas aulas de
Educação Física. Logo, o viés multicultural da capoeira para a educação proporciona vivências além do
contexto corporal como perspectivas históricas e culturais. Nessa perspectiva, como modalidade
multicultural, a Capoeira é uma misturademovimentos de lutas corporais, dança, música, arte e cultura, sendo
ela sistematizada na grande área de linguagens. Desse modo, é necessário conhecer ainda mais os aspectos
históricos e culturais delinguagem corporal trazidos por essa magnífica modalidade. Sendo ela, necessária,
não apenas paramostrar a importância da cultura afro-brasileira, mas também para enfatizar a cultura
brasileira e o viés educacional por trás dessa multiculturalidade.
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A CONSTRUÇÃO DO DIREITO PRIVADO DESDE A EDUCAÇÃO JURÍDICA: POR UMA
PROPOSTA DE ENSINO ADEQUADO

ID do trabalho: 19335

Marcelo Maduell Guimaraes
Universidade La Salle

Orientador
Marcos Jorge Catalan
Co-orientador
Palavras-chave

educação jurídica, direito e sociedade, teoria fundamentada nos dados

Propósito central

Construir um modelo teórico fundado em dados para a verificação da adequação entre a formação
jurídica em Direito Privado e as necessidades sociais. A partir de desse objetivo pretendo responder se o
ensino do direito privado nos cursos de graduação em Direito desenvolve as competências necessárias para o
tratamento de conflitos e construção de soluções jurídicas alinhadas às expectativas de mercado de trabalho.
Como hipótese tenho que os processos de ensino-aprendizagem desses bacharelados estão reduzidos
eminentemente à reprodução de conteúdos organizados de forma fragmentada e afastados de uma concepção
inter e transdisciplinar, visando o desenvolvimento de habilidades de baixa complexidade cognitiva, alinhadas ao
conhecimento (recordar, nomear, repetir, identificar) e quando muito à compreensão (descrever, examinar,
explicar, discutir). Como resultado dessas práticas pedagógicas, também tenho a hipótese consequente de que
os estudantes pouco desenvolvem no ambiente universitário suas autonomias e pensamento complexo.

Marco teórico

A pesquisa será orientada pela Teoria Fundamentada nos Dados - TFD (Grounded Theory),
confundindo-se marco teórico e método. Não é possível afirmar que se tem um marco teórico no sentido
tradicional da expressão, ou seja, uma preconcepção da realidade a partir de um modelo científico ou de
conceitos predeterminados; não se pretende esgrimir uma teoria ou teorias para estabelecer relações com
uma determinada realidade observada. Teorias e conceitos terão a mesma utilidade que os campos que se
pretender observar, ou seja, serão fontes de dados a serem codificados com a finalidade de construção do
modelo analítico pretendido. A TFD afastará a pesquisa de qualquer viés positivista e orientará a (a) definição
dos postulados iniciais, (b) amadurecimento teórico e (c) a confrontação do modelo exurgente e os modelos
científicos preexistentes.
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Método de Investigação

A pesquisa será composta de três fases: codificação aberta; codificação axial e codificação seletiva.
Na primeira serão construídas as unidades de sentido a partir de observações das atividades profissionais que
lidam com Direito Privado. Na segunda fase buscarei tornar mais abstratas as unidades de sentido a partir das
suas correlações e confrontações com as observações dos docentes e discentes e Direito Privado, construindose o esboço de um arcabouço conceitual. Na última fase os conceitos construídos serão integrados em busca
da proposta teórica para a solução do problema central. Entre os procedimentos metodológicos, serão utilizadas
técnicas de grupos focais, entrevistas semiestruturadas e análise documental.
Referências
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A CPI de 1967 e o habitus colonial constatado

ID do trabalho: 18671

Rodrigo de Medeiros Silva
Universidade La Salle

Orientador
Diógenes Vicente Hassan Ribeiro
Co-orientador
Palavras-chave

CPI de 1967; Habitus Colonial; Povos indígenas do Rio Grande do Sul; Direitos Humanos; Reparação
de danos

Propósito central

O trabalho visa apresentar as violações sofridas pelos indígenas do Rio Grande do Sul, constatadas
pela Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, que apurou a
“situação dos Postos Indígenas do Estado”, em 1967/1968. Realizar um debate sobre direitos humanos,
sobre as violações encontradas e discutir a possibilidade de reparação de danos. A partir do que naqueles
documentos foi registrado, também fazer uma discussão, utilizando a categoria de habitus de Bourdieu, sobre
a colinialidade não superada na relação da sociedade brasileira, com os povos originários e seus territórios.

Marco teórico

O marco teórico será Pierre de Bourdieu, para utilizar a sua cetgoria de habitus, dentro do debate
descolonial. Quanto a este último, utilizar-se-á autores como Wolkmer, Rodrigo Codino , dentre outros.

Método de Investigação

O método será o indutivo, a partir da análise dos documentos acostados no arquivo da CPI em
questão.

Referências

ARAÚJO, Cláudio Márcio; OLIVEIRA, Maria Claudia Santos Lopes de. Contribuições de Bourdieu
ao tema do desenvolvimento adolescente em contexto institucional socioeducativo. Pesquisas e
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Práticas Psicossociais ¿ PPP - 8(2), São João del-Rei, julho/dezembro/2014. Disponível:
https://www.ufsj.edu.br/portal2repositorio/File/revistalapip/Volume8%20n2/PPP%208_2%20Art_%209.pdf. Acesso em: 28 maio
2020. Publicado em: 2014. ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL. Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar a situação em que encontram índios de Nonoai e
os chamados agricultores Sem Terra. Porto Alegre: AL/RS, 1968. BOURDIEU, Pierre. Coisas ditas.
São Paulo: Brasiliense, 2004.
; SAINT-MARTIN, M. Gostos de Classe e estilos de vida.
Actes de la recherche em Sciences Sociales. n. 5, 1976.Disponível em:
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/1807511/mod_resource/content/1/Bourdieu_.pdf. Acesso em:
22 nov 2020. Publicado em: 1976. WOLKMER, Antônio Carlos. Pluralismo jurídico: fundamentos de
uma nova cultura do direito. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2015.
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A MENTALIDADE INQUISITIVA DOS ATORES PROCESSUAIS NA OBSTACULIZAÇÃO
DO JUIZ DE GARANTIAS NO BRASIL

ID do trabalho: 19295

Ignácio Nunes Fernandes
Universidade La Salle

Orientador
Salo de Carvalho
Co-orientador
Palavras-chave

Juiz de Garantias; sistema Acusatório; mentalidade inquisitória; autoritarismo.

Propósito central

A pesquisa concentra esforços em entender como a mentalidade inquisitiva materializa-se, impondo
obstáculos à implementação de mecanismos de controle do arbítrio, em especial do Juiz das Garantias,
instituto de essência acusatória e compatível com o prisma democrático orientado à matriz processual penal
constitucional . Dessa forma, a hipótese central é demonstrar como a mentalidade inquisitória do Poder
Judiciário determina permanências autoritárias, resistindo aos avanços democráticos, mesmo contra reformas
legalmente estabelecidas.

Marco teórico

O marco teórico estrutura-se a partir do garantismo jurídico e da criminologia crítica latino-americana.
A teoria garantista concentra a base constitucional dos direitos fundamentais positivados em nossa Constituição,
portanto ¿en el plano axiológico, por lo demás, en modelo penal garantista, al tener la función de delimitar el
poder punitivo del estado mediante la exclusión de los castigos extra o ultra legem¿ (FERRAJOLI, 2009, p. 39).
Para Carvalho, ainda que seja justificador da pretensão punitiva, o garantismo jurídico ¿oferece importantes
instrumentos para modelar a dogmática (consequentemente) das penas e das medidas de segurança orientadas
à limitação do poder punitivo, ou seja, para a tutela das pessoas contra o exercício das violências (pública ou
privada)¿ (CARVALHO, 2020, p. 279). No entanto, a partir de um olhar latino-americano, precisamos confrontar o
garantismo com o realismo marginal de Zaffaroni; pois, em nosso continente, o sistema penal não opera apenas
através da exclusão pelo cárcere, aqui temos um genocídio em ato contínuo. (ZAFFARONI, 2009, p. 127).
Portanto, partindo de um horizonte de projeção negativo do sistema penal, oautor propõe uma redução do
seu uso buscando assim a máxima racionalidade do poder punitivo.(ZAFFARONI, 1993, p. 25).
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Método de Investigação

Os métodos serão divididos em blocos, obedecendo a cada etapa da investigação. Na elaboração
do marco teórico, bem como dos distintos institutos, tanto no plano do direito material e processual, criados
com o objetivo de reduzir a incidência do controle penal pela via da prisão, a metodologia divide-se em metaanálise, revisão bibliográfica e entrevistas. A hipótese central é de que esses mecanismos tornaram-se aditivos
ao controle penal, promovendo sua expansão ao invés de contê-lo. A pesquisa empírica sobre a figura do juiz de
garantias no Brasil começa no estudo de caso do processo legislativo (PLS 156) e nas entrevistas com os juristas
que participaram na elaboração do novo CPP. É importante entender como a Lei 13.964/19 adere a figura do juiz
de garantias, ou seja, uma Lei pensada a partir da expansão penal admite uma figura orientada ao sistema
processual penal constitucional acusatório. Para isso, é necessário o estudo de caso do processo legislativo da
referida Lei bem como das ADI¿s que obstaculizaram a aplicação de tal figura. Nesse sentido, a revisão
bibliográfica sobre o tema, principalmente no âmbito do direito comparado, mostra-se frutífera.
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Propósito central

A partir de um cenário de radicalidade provocada pela pandemia de COVID-19 e do desafio de
proteção da saúde das populações a que os governos precisam enfrentar enquanto imperativos estatais, o
propósito central do trabalho é discutir a perspectiva conservadora e excludente do instituto da nacionalidade,
especialmente ante à excepcionalidade pandêmica.

Marco teórico

A nacionalidade é tida pela doutrina jurídica clássica e ainda empregada largamente nos campos do
Direito Constitucional e do Direito Internacional enquanto vínculo jurídico-político entre Estado e indivíduo, pelo
qual se atribuem direitos e deveres recíprocos, restando aos estrangeiros apenas os direitos que residualmente
os Estados possam vir a atribuir por obediência aos direitos humanos, que podem ser notoriamente mitigados
no contexto interno da soberania. Uma vez que o Estado não consegue dar suficiente guarida aos seus
habitantes para que fruam de direitos elementares (no caso específico, a proteção dasaúde), mas mantém
um liame político de proteção com apenas parte deles (a saber, os nacionais), o dito vínculo jurídico-político
estabelecido com essa parcela populacional não se presta propriamente à proteção coletiva intrafronteiras, como
apregoado pelos contratualistas clássicos (Hobbes, Locke e Rousseau), antes servindo à afirmação da
dominação legítima do ente estatal enquanto condutor dos destinos grupais, reafirmando o contrato social que
coloca o Estado em condição soberana; assim, dadas as contingências impostas pelos influxos do mercado (mais
especificamente nesse contexto a produção restrita e aquisição dispendiosa de vacinas para combate ao
COVID-19) e a reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) (quefaz com que o Estado não consiga dispor
de condições para vacinação suficientemente abrangente e eficiente
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para contenção da pandemia em razão de todas as demandas que se lhe exigem), a proteção do Estado
parece mitigada, uma vez que não consegue garantir a segurança que dele se espera - e, com isso, o contrato
social se vê refém de estruturas capitalistas, colonialistas e patriarcalistas, dado que seus sujeitos vêm a ficar
à mercê de fatores os quais não conseguem contemporaneamente contornar. Por esse viés, então, ainda que
a pesquisa esteja em seu transcurso, é possível afirmar que deter a nacionalidade não serve como garantia de
acesso à saúde pelo Estado, mas desempenha a função de exclusão dos estrangeiros, subordinando a dignidade
intrínseca da pessoa humana à conservação da estrutura política estatal e valorando o indivíduopela presença
(ou ausência) de liame jurídico-político.

Método de Investigação

O trabalho está a se conduzir sob abordagem hipotético-dedutiva, empregando o método
funcionalista para enfoque procedimental a partir da pesquisa bibliográfica, não descurando da análise
estatística de dados empíricos obtidos por órgãos especializados.
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Propósito central

Conceituar e diferenciar as expectativas cognitivas e as expectativas normativas, estabelecendo a
relação de sentido entre as expectativas normativas e o sistema social, sob a perspectiva da teoria sistêmica.
As expectativas sociais, em razão da sua complexidade, acabam reproduzindo no legislador uma necessidade
de estruturação das expectativas e, por isso, uma utilização maior do direito como mecanismo de
contingenciamento e de redução de complexidades. Assim, após normatizada penalmente a previsão sobre a
conduta (cibernética), acaba-se por gerar as correspondentes expectativas normativas, tanto pelos sujeitos
usuários da Internet, quanto pelos operadores da investigação criminal, que têm a função de investigar e
formar o molde de enquadramento do fato, da conduta, à norma penal. Essas expectativas normativas tendem
a resistir à frustração, pois a norma persiste embora frustrada a expectativa. Por certo, não é o que ocorre no
caso das comunicações não selecionadas e normatizadas pelo legislador, pois as expectativas nesse caso
são frustradas e assimiladas, possibilitando processos de aprendizado. Assim, pretende-se responder ao
questionamento de como são compreendidas as expectativas cognitivas e as expectativas normativas sob a ótica
de Niklas Luhmann.

Marco teórico

Niklas Luhmann (1980; 1983; 1990; 2014)
Método de Investigação

revisão teórica, produzindo o entrelaçamento com o contexto cibernético e a produção normativa
penal e processual penal.
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Propósito central

Resgatar a história das facções criminais dentro do sistema carcerário brasileiro e gaúcho.

Marco teórico

O fenômeno das chamadas facções criminais no país pode ser situado em 1979, momento em que
o Comando Vermelho (CV) surgia no interior da prisão Cândido Mendes, no Rio de Janeiro (LIMA, 2001, apud
CIPRIANI, 2016, p. 106), com rápido crescimento na década seguinte. Até então, as prisões eram povoadas
por criminosos que, na sua maioria, atuavam individualmente, em pequenos grupos ou quadrilhas que eram
desprovidos de laços de identidade que os sustentassem no tempo (ADORNO; SALLA, 2007). Foucault (2014,
p. 261) já havia vislumbrado a possibilidade de organização de grupos criminosos no interior das prisões.
Afirma o autor que ¿a prisão torna possível, ou melhor, favorece a organização de um meio de delinquentes
solidários entre si, hierarquizados, prontos para todas cumplicidades futuras¿. No Rio Grande do Sul, um
fenômeno semelhante era observado, com o surgimento, em 1987, da Falange Gaúcha, grupo que emergia na
esteira do Comando Vermelho. O movimento tinha como objetivo financiar dois projetos: o investimento em fugas
futuras e a criação de um ¿caixa¿ comum, que seria usado para financiar eventuais ações criminosas e melhorar
as condições de vida dos aliados presos (DORNELLES, 2008 apud CIPRIANI, 2016, p. 108).
Método de Investigação

Revisão bibliográfica.
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Propósito central

O Estado brasileiro encontra-se estruturado como uma federação, em que cada ente federativo dispõe
de estruturas burocráticas e competências administrativas e legislativas próprias, cuja atuação deve estar
voltada para a promoção, efetivação e defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal
(FERRAJOLI, 2014). Assim, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios necessitam de recursos
financeiros, os quais são obtidos por meio da arrecadação de tributos, da exploração de patrimônio próprio e das
transferências. As transferências voluntárias caracterizam-se como repasses de recursos, seja da União
Federal aos demais entes federativos, seja dos Estados aos Municípios, diversos daqueles constitucionalmente
previstos (ANDERSON, 2009), e destinam-se, em regra, à efetivação, pelos governos regionais ou locais, de
políticas públicas estabelecidas em âmbito federal ou estadual, para que eventual incapacidade financeira não
inviabilize a promoção da igualdade (FERRAJOLI, 2018). No entanto, cumpre questionar em que medida essas
transferências voluntárias atuam como um instrumento de concentração de poder nas mãos da União Federal
(ou dos Estados-Membros)? O presente estudo tem como objetivo principal aferir se as transferências voluntárias
são utilizadas como instrumento de concentração de poder, especialmente quando há divergências políticopartidárias entre os diversos níveis de governo, com consequente cancelamento ou redução dos valores
repassados, impactando na efetivação dos direitos sociais. Seus objetivos específicos são: (a) apresentar as
transferências voluntárias de recursos entre os entes federativos no Estado brasileiro, discriminando seus
caracteres e funções; (b) apurar se eventuais divergências político-partidárias entre o Governo Federal (ou
Estadual) e os demais entes federativos pode levar ao cancelamento ou à redução dos repasses; e (c)
discutir, a partir do modelo teórico do Constitucionalismo Garantista de Luigi Ferrajoli, de que forma a fixação
das transferências voluntárias atende aos valores positivados na Constituição. Os resultados preliminares

37

indicam que as transferências voluntárias de recursos vêm sendo utilizadas, no Brasil, como instrumento de
concentração do poder nas mãos doGoverno Federal, com potencial prejuízo à efetivação dos direitos sociais.

Marco teórico

Constitucionalismo garantista de Luigi Ferrajoli.

Método de Investigação

O trabalho utiliza o método de abordagem hipotético-dedutivo. O texto foi desenvolvido por meio de
pesquisa documental, com a análise qualitativa dos dados relativos às transferências voluntárias realizadas
nos últimos cinco anos pela União Federal aos Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e pelos Estados
do Rio Grande do Sul e do Maranhão aos seus Municípios, junto aos respectivos portais de transparência, além
da necessária revisão bibliográfica acerca da matéria (MARCONI, LAKATOS; 2003).
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Propósito central

O trabalho doméstico no Brasil é uma função que vêm sendo exercida desde o final do século XIX
até os dias atuais. Em decorrência disso, muitos debates e pesquisas vêm sendo realizados, analisando suas
especificidades e, concomitantemente, comprovando a precariedade que lhe é concedida socialmente.
Comprovações de pesquisas anteriores nas áreas, principalmente, de sociologia, antropologia, história esaúde
destacam sua preocupação em interpretar a composição dessa invisibilidade, que advém com base na
indiferença social que é conferida ao trabalho doméstico remunerado, que, na sua maior parte, é realizado por
mulheres. Além disso, as trabalhadoras domésticas enfrentam violências e, também são alvo de crimescometidos
no ambiente de trabalho. Que na maioria das vezes não são punidos e/ou conhecidos pelo sistema judiciário.
Pois alguns desses delitos sequer está previsto na legislação penal, ou então, são violências simbólicas
decorridas de uma relação de domínio e poder do empregador contra a empregada. O que estimula que esses
fatos se mantenham na invisibilidade e se reiterem contra essas trabalhadoras.

Marco teórico

A atividade de empregada doméstica tem sido objeto de interesse de muitos estudos, sendo
considerada as suas características e condições, manifestadas pela invisibilidade e desvalorização social.
Conforme a Organização Internacional do trabalho ¿ OIT o trabalho doméstico demonstra uma parte expressiva
da força de trabalho global no emprego informal e estão entre as classes de trabalhadoras mais vulneráveis.
A grande maioria exerce a função para casas de família, muitas vezes sem definições claras de emprego,
informalmente e excluídas da esfera da legislação trabalhista. O trabalho doméstico retrata o grupo rígido da
exiguidade de trabalho digno no Brasil e no Mundo. O trabalho doméstico é uma das ocupações com níveis de
remuneração mais baixos no mundo, com médias de salário abaixo da metade do salário médio no mercado de
trabalho. Sendo que a cerca de 90% das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) não têm obtenção à seguridade

39

social (OIT, 2013). Os fatos e números não são diferentes no Brasil, no ano de 2016, o país tinha 6,158 milhões
de trabalhadoras(es) domésticas(os), dos quais 92% eram mulheres. Sendo que apenas 42% destas(es)
trabalhadoras(es) contribuem para a previdência social e só 32% possuem carteira de trabalho assinada. Ou
seja, na maior parte das(os) trabalhadoras(es) domésticas(os) são mensalistas (OIT, 2016). O contexto se torna
ainda mais desfavorável, quando se trata das diaristas, que se defrontam com a probabilidade de trabalho ainda
mais instável e tem como responsabilidade particular contribuir para a previdência social para que possa ter
acesso aos benefícios no caso de circunstâncias que as lhe impeçam de continuar trabalhando. Outro ponto que
merece destaque é com relação a sindicalização da classe de trabalhadoras domésticas e trabalhadores
domésticos que representam apenas 4%. Isto significa que o conhecimento e a proteção dos direitos estão na
sua grande maioria está à mercê dos(as) empregadores(as) (OIT, 2016). Conforme organização A THEMIS, a
Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio (PNAD), realizada no primeiro trimestre de 2015, o Brasil tinha
cerca de 6,019 milhões de pessoas no trabalhodoméstico. Na cidade de Porto Alegre e Região Metropolitana,
de modo específico, cerca de 88 mil mulheres realizaram trabalho doméstico em 2015, das quais 52,1% não
possuíam vínculo empregatício e carteira assinada. Sendo que, 20,8% eram negras (numa região em que
somente cerca de 13% da população é negra) e quase metade não conclu

Método de Investigação

O estudo para a tese será empírico qualitativo, descritivo e interpretativo. Atendendo as demandas
sociojurídicas propostas por mulheres ao longo dos últimos tempos, o Direito tem sido um aliado constante nas
conquistas das mulheres na sociedade e, desse modo, nada mais apropriado que utilizar da dialética para
tentar responder as inquietações surgidas na pesquisa. Resumidamente, a discussão refere-se interpretar e
descrever, através de pesquisas jurisprudencial dos Tribunais de Justiça Estaduais Brasileiros e das decisões
tomadas pelo Tribunal Superior de Justiça e através dos relatos das entrevistadas - empregadas domésticas e
empregadores (as) de diferentes épocas, os crimes e violências cometidos. Assim, após o levantamento
bibliográfico, jurisprudencial e a descrição e análise das entrevistas que serão realizadas, proceder-se-á a
interpretação e compreensão, o que ajudará a incorporar as análises textuais de forma interpretativa e crítica.
Para tanto, com o objetivo de executar o presente projeto, pretende-se aplicar 20 (vinte) entrevistas
semiestruturadas, com a duração média entre 20 e 30 minutos. A amostra será compreendida por faixa etária,
para que se possa compreender se no decorrer das décadas e das legislações vigentes, ocorreram mudanças
e/ou não na relação empregada doméstica e empregador(a). Portanto, serão inseridas na amostra mulheres com
faixa etária mais avançada e que já trabalharam como empregadas domésticas.
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justiça restaurativa, vitimas, estudo de caso; pesquisa emírica.

Propósito central

A pesquisa tem como problema central a seguinte questão: qual o impacto que as práticas de justiça
restaurativa dos programas que favorecem a participação das vítimas têm nas suas vidas? Também orienta o
estudo o questionamento sobre quais são os elementos essenciais que deve apresentar o modelo de justiça
restaurativa para oferecer resultados satisfatórios às vítimas.

Marco teórico

O referencial teórico contempla obras que abordam a temática da justiça restaurativa e vitimologia,
mas também obras que analisam perspectivas de gênero e raça e, que auxiliam na compreensão do sistema
penal tradicional. Dentre os autores, destaca-se Daniel Achutti, Raffaella Palamolla, Vera de Andrade, Sílvio
Almeida.

Método de Investigação

A metodologia a ser utilizada será o estudo de caso, por mostrar-se um recurso eficiente e capaz de
¿oferecer uma representação de um fenômeno jurídico, em um contexto específico, a partir de um leque
amplo de dados e informações¿ (MACHADO, 2017, p. 357). Serão utilizadas as técnicas de observação
participante, pesquisa bibliográfica e nos dados cadastrados nos diferentes programas, além de entrevistas
com vítimas que tenham participado das práticas de justiça restaurativa.
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Propósito central

No ano de 2020, o mundo foi assolado com a pandemia decorrente do CORONAVIRUS, situação
que ocasionou diversas modificações na vida das pessoas e das instituições. O poder judiciário no Brasil, passou
a acelerar a digitalização dos processos e a realizar audiências e sessões na modalidade virtual. Apartir
deste chamado ¿novo normal¿, com a necessidade imediata de inclusão de novas ferramentas de tecnologia,
para tornar possível o andamento dos feitos processuais, surgem alguns questionamentos acerca da
possibilidade da realização de práticas restaurativas na modalidade virtual. Portanto, a proposta deste trabalho é
identificar no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, a existência ou não de práticas restaurativas
que estejam sendo realizadas na modalidade remota, virtual, apontando as (im)possibilidades e desafios
enfrentados pelos gestores e facilitadores das práticas, dentro deste contexto de pandemia.

Marco teórico

Diante do exaurimento do sistema de justiça criminal tradicional, da falência do modelo punitivo de
encarceramento em massa, da crise de legitimidade do sistema penal, tanto dos aspectos estruturais, como da
seletividade penal da sua clientela, da ausência de participação da vítima no processo, se faz necessário
pensar em um novo paradigma de justiça criminal. Diante deste contexto, a justiça restaurativa, surgindo a
partir de teóricos abolicionistas, passa a evidenciar-se como uma nova proposta de modelo. A Justiça
Restaurativa pode ser considerada um conjunto ordenado de princípios, métodos e técnicas, que visam à
conscientização sobre os fatores relacionais, institucionais e sociais motivadores de conflitos e violência.
Através desse procedimento, os conflitos que geram dano são solucionados de modo estruturado,
possibilitando o diálogo, com a participação do ofensor, da vítima, das suas famílias e da comunidadeenvolvida.
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Método de Investigação

Afim de instrumentalizar a pesquisa buscar-se-á desenvolver a construção teórica acerca do
Abolicionismo Penal com os autores (Nils Cristhie e Louk Hulsman); o estudo do capital cultural com (Pierre
Bourdieu); para o estudo da justiça restaurativa o referencial será (Daniel Achutti, Vera Regina Pereira de
Andrade , Raffaella Pallamolla e Fernanda Fonseca Rosenblatt); e a respeito dos impactos da pandemia
(Boaventura de Sousa Santos). E ainda, se utilizará da metodologia de pesquisa empírica, qualitativa, com a
realização de entrevistas individuais e análise documental.
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LGPD, dados pessoais, notarial e registral, histerese, recepção,

Propósito central

Pesquisar de que modo a sociologia reflexiva de Bourdieu auxilia na efetividade da LGPD no campo
do serviço notarial do de Canoas, verificando de que maneira os serviços notariais estão implementando, no
funcionamento deste campo o sistema da LGPD em relação ao dados, enquanto equiparados a entes públicos.

Marco teórico

Ligado às relações estabelecidas na sociedade da informação e da comunicação, pretende-se
apurar a implantação de inovação legislativa em um determinado campo social, privilegiando os aspectos
sociológicos destes processos e das relações entre os agentes envolvidos e conduzindo o trabalho a
considerações diferenciadas das usuais análises técnicas. Para tanto pretende-se fundamentar análise na
Sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu, sem excluir trabalhos ou teorias que dialoguem com o autor. A
sociologia se debruça sobre os fenômenos sociais em diferentes perspectivas, analisando o modo como os
indivíduos se relacionam, tendo lugar central no estudo as perspectivas de Emile Durkheim, Max Weber e Karl
Marx de uma sociologia contemporânea. Bourdieu busca analisar de forma ampla os aspectos e perspectivas
de ambas as linhas para encontrar uma relação entre estruturalismo e subjetivismo, no estudo e interpretação
dos fenômenos sociais. Ao admitir maior participação na reprodução das relações sociais afirma existência do
habitus, revelado pelos agentes a mediar a relação sociedade-indivíduo e superar a dualidade
subjetividade/objetividade, vai mediar a relação como ¿estruturas estruturadas que funcionam como estruturas
estruturantes¿. Entre o habitus e a situação do agente no campo dá-se a prática, das condições subjetivas
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relacionadas às situações objetivas da sociedade. A teoria de base será aplicada para identificar as relações
de poder que refletem a formação do campo dos serviços registrais no brasil, sua existência e delimitações,
permitindo analisar aspectos sociais e culturais presentes e a disputa entre capitais, e a recepção da LGPD como
um elemento de histerese na relação de poderes e habitus pre existente no campo.

Método de Investigação

Análise qualitativa para atingir as estruturas implícitas e latentes dos acontecimentos, participando dos
processos ativos e em transformação. Método de abordagem dialético, buscando o objeto de estudo como uma
realidade verdadeira a ser questionada e confrontada por outras posições de realidade. Serão utilizadosos
métodos comparativo e monográfico. A técnica que se utilizará será a entrevista semiestruturada, realizando-se
junto aos serviços registrais do município de Canoas, RS. A proposição do trabalho é de coletar dados junto aos
responsáveis pelos dois Tabelionatos do município.
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Propósito central

Diante da temática dos Direitos Humanos e do Comum, e a partir da perspectiva da população
LGBTQIA+ que foi expulsa de seus lares, ou que, por alguma razão deixou de viver com seus familiares, vivendo
nas casas de acolhimento, coloca-se o seguinte questionamento: Como o Comum está presente no contexto das
casas de acolhimento LGBTQIA+, e qual a importância do coletivo no processo de restauro da Dignidade da
Pessoa Humana no entendimento dos próprios? Será explorado o tema da Dignidade da Pessoa Humana e dos
Direitos Humanos por meio da percepção de pessoas LGBTQIA+ sobre a vivência em comunidade, o Comum,
e se sentem-se protegidos por essa comunidade (casa). A partir dos relatos do público LGBTQIA+, que se
encontra nas casas de acolhimento, pretende-se fazer uma análise do discurso. Buscar-se-á suas percepções,
suas sensações, suas opiniões sobre os Direitos Humanos, a Dignidade da pessoa Humana e o Comum por meio
de entrevistas.

Marco teórico

A pesquisa justifica-se pelo contexto jurídico social em que o país se encontra, no qual temos
discussões acirradas sobre a temática dos direitos das minorias, dentre elas, o grupo LGBTQIA+. A falta de ações
governamentais que amparem os direitos dessa população, principalmente do governo federal, o discurso do
atual Presidente da República, abertamente contrário e muitas vezes incitando o preconceitocontra todas
as minorias (principalmente sexuais e étnicas), um parlamento que se apresenta como conservador, são alguns
dos ingredientes que favorecem o cerceamento de direitos das minorias sexuais. (GROSS; CARLOS, 2020).
Aqui cabe registrar as palavras de Santos (2011, p.84), que diz: "sem direitos de
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cidadania efetivos a democracia é uma ditadura mal disfarçada". Percebe-se que no Brasil, os direitos de
cidadania não são para todos. O tema torna-se ainda mais relevante para a pesquisa, quando nos deparamos
com o número inexpressivo de LGBTQIA+ representados em setores não marginalizados da sociedade. Esse
fato decorre de um machismo estrutural e da cultura patriarcal presentes em nossa sociedade. Outro ponto é a
falta de representatividade dessa população nas casas legislativas, ainda que o número tenha aumentado no
último pleito, é bastante inexpressivo. Segundo Jurema Werneck, secretaria executiva da Anistia Internacional
no Brasil, "2019 foi um ano de retrocessos. Os ataques aos direitos humanos no Brasil foram tão brutais, que
parecíamos estar vivendo antes da Constituição Federal de 1988, que nos garante direitos fundamentais. A
retórica de linha dura que autoridades federais e estaduais adotam abriu espaço para violências cometidas,
também por agentes do Estado, especialmente contra defensores e defensoras dos direitos humanos, negros
e negras, moradores de favelas, indígenas, pessoas LGBT e mulheres". (ANISTIA INTERNACIONAL, 2020).
No presente estudo, busca-se compreender como a construção do Comum dentro das casas de acolhimento
LGBTQIA+ restauram e ressignificam os Direitos Humanos e a Dignidade da Pessoa Humana a partir da
coletividade desses ambientes. Como forma de coleta de dados serão utilizadas entrevistas que proporcionarão
o enlace entre a parte conceitual e bibliográfica e a parte empírica da pesquisa. Pretende-se buscar
pesquisadores e grupos de pesquisa, no Brasil e no exterior, que pesquisaram ou estejam pesquisando essas
novas gramáticas dos Direitos Humanos, principalmente em torno das minorias sexuais. A análise e interpretação
dos Direitos Humanos se darão dentro da realidade atual, com a fundamentação constitucional, principiológica e
doutrinária expressa pelos principais estudiosos da área jurídica e social da atualidade.

Método de Investigação

O presente estudo será conduzido à luz da pesquisa descritiva. De acordo com Gil (2010, p. 27),
esta "tem como objetivo a descrição das características de determinada população". A pesquisa descritiva foi
escolhida porque, por meio dela, será possível caracterizar e descrever as informações referentes ao objeto de
pesquisa. No que se refere ao paradigma de pesquisa, para que os objetivos propostos sejam atendidos, será
utilizado o paradigma fenomenológico ou qualitativo. Conforme leciona Roesch (2012, p. 123), esse paradigma
"parte da perspectiva de que o mundo e a 'realidade' não são objetivos e exteriores ao homem, mas socialmente
construídos, e recebem um significado a partir do homem". O paradigma foi escolhido por abordaro estudo uma
situação particular e permitir uma descrição do problema encontrado, além de possibilitar que os dados coletados
sejam analisados considerando o mais relevante ao proposto na pesquisa. Além disso, dentro desse paradigma,
conforme afirma Roesch (2012, p. 123), "a tarefa do cientista social não é levantar fatos ou medir a frequência
de certos padrões, mas apreciar as diferentes construções e significados que as pessoas atribuem a sua
experiência". De forma mais específica, a pesquisa tem por fundamentação, a análise dos Direitos Humanos e
dos Direitos Fundamentais, cerceados da população LGBTQIA+ expulsos de seus lares. A fim de alcançar os
objetivos propõe-se como método de pesquisa a realização de análise documental e
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bibliográfica sobre o tema. A pesquisa documental, segundo Gil (2010, p. 45) "assemelha-se muito à pesquisa
bibliográfica. A diferença essencial entre ambas está na natureza das fontes. Enquanto a pesquisa bibliográfica
se utiliza fundamentalmente das contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a pesquisa
documental vale-se de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que aindapodem ser
reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.". Evidentemente que a metodologia não dispensará a
revisão bibliográfica, tanto de autores consagrados quanto da produção acadêmica disponívelque servirá
como auxílio à base referencial teórica. Nesse sentido, referindo-se à pesquisa bibliográfica,apontam
Cervo, Bervian e Silva (2007, p. 60): "A pesquisa bibliográfica procura explicar um problema a partir de
referências teóricas publicadas em documentos. Pode ser realizada independentemente ou como parte de
pesquisa descritiva ou experimental. Em ambos os casos, busca conhecer e analisar as contribuições culturais
ou científicas do passado existentes sobre determinado assunto, tema ou problema". A coleta de dados será
realizada ainda por meio da técnica de entrevistas. Ressalta-se que esse projeto de pesquisa ainda está em
desenvolvimento com a perspectiva de conclusão para agosto de 2023.
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Propósito central

A pandemia de Covid-19 (Sars-Cov-2) impactou de uma forma ainda incalculável a humanidade. A
doença de forma avassaladora alterou a vida de todos, é um marco histórico com totais consequências advindas
desse contexto. E, um dos temas a ser analisado, na seara criminal e na sociedade, é o cenário de enfrentamento
às drogas ilícitas. São comparados dados empíricos de ocorrências policiais, os registrospoliciais realizados na
Polícia Civil, de um período anterior a pandemia e de um período já com a vigência da crise pandêmica.
Apontando ao final contribuições sobre aquilo que o processo pandêmico representou criminalmente em uma
primeira análise na questão do conceito estatal da criminalidade referente a criminalização das drogas.

Marco teórico

Autores como Nilo Batista e Vera Malaguti Batista apresentam quadros teóricos com relevância para
a pesquisa, vez que refletiram sobre as necessárias transformações incorporadas na política criminal, que
ainda hoje não alcançaram a efetividade. Em uma perspectiva contemporânea, Salo de Carvalho apresenta
um viés crítico em relação ao sistema de Justiça Criminal, reforçando as necessidades de um sistema
democrático garantista conforme Luigi Ferrajoli. Esse cenário, sob uma investigação crítica sobre a atuação do
Estado e seu poder simbólico nos ensinamentos de Pierre Bourdieu.
Método de Investigação

Parte-se de um trabalho empírico, o qual será espelho da parte teórica (revisão bibliográfica),composto
de pesquisa etnográfica com observação participante. A proposta da pesquisa tem como recorte analítico a
política criminal sobre drogas brasileira, especificamente no ambiente criminal do tráfico e das prisões
advindas dessa lógica, durante a pandemia.
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Propósito central

Inicialmente, cabe colocar, que este trabalho é uma proposta de pré-projeto de tese para o
Doutorado em Direito da Unilassale. Projeto que tem como propósito central analisar, sob a perspectiva da
pesquisa, o quanto a Sociologia do Direito influenciou/influencia a obtenção dos direitos pelos integrantes
LGBTQIA+ na América Latina. Não se pode negar que a Sociologia do Direito vem ganhando força nos cursos
jurídicos, entretanto, o que se questiona, em especial no Brasil, é o quanto já avançou e o quanto ainda é
possível/necessário evoluir, ainda, se a forma como tem sido inserida essa disciplina no campo do direito, tem
sido suficiente e capaz de mudar a produção acadêmica científica realizado pelos pesquisadores jurídicos,
bem como a forma de atuação dos operadores jurídico, ou seja, é possível verificar uma visão mais crítica e,
consequentemente, uma aproximação/preocupação dos pesquisadores e operadores jurídicos com a realidade
social a que estão inseridos, a partir do resultado de seus trabalhos? A exploração do tema busca revelar os
aspectos críticos relativos à pesquisa do Direito e de que forma a Sociologia do Direito tem se inserido e
influenciado no campo do Direito no Brasil em relação aos demais países da América Latina, com um recorte
em relação aos direitos dos LGBTQIA+.

Marco teórico

Na temática da Sociologia do Direito será utilizado como marco teórico Antônio Carlos Wolkmer e
Germano Schwartz. Sobre os novos movimentos sociais Antônio Carlos Wolkmer e Maria da Glória Gohn. E
no que se refere aos movimentos sociais e direitos LGBTQIA+ Regina Facchini.
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Método de Investigação

O método de abordagem para o desenvolvimento da presente pesquisa é o hipotético-dedutivo que se
propõe a (a) verificar as premissas acerca da abertura do campo de observação sobre os problemas reaisda
sociedade latino-americana a partir da inserção da Sociologia do Direito, bem como (b) analisar se os
novos movimentos sociais, linkados às demandas da comunidade LGBTQI+, observados a partir da Sociologia
do Direito, têm a visibilidade e atenção adequados no cenário político e normativo, assim também em relação
(c) ao quanto os estudos empíricos sobre as demandas dos grupos LGBTQI+ têm o condão de influenciar a
construção de uma Sociologia do Direito voltada aos grupos vulneráveis na América Latina. Como método de
procedimento o historiográfico será utilizado no estudo, pois pretende-se (a) indicar e analisar historicidade da
Sociologia do Direito na América Latina e no Brasil, (b) compreender qual a influência da Sociologia do Direito
na produção acadêmica científica na área do Direito, (c) analisar a historicidade dos movimentos sociais
LGBTQI+ na luta e conquistas de direitos nos países latinos americanos e, a partir da legislação existente em
cada país, buscar identificar se houve influência da Sociologia do Direito nestas conquistas. Por fim, será utilizado
o método monográfico, uma vez que se objetiva dissertar sobre a Sociologia do Direito e suainfluência na
pesquisa na área do Direito e conquistas de direitos a grupos sociais, em especial ao LGBTQI+. As técnicas
empregadas na elaboração do trabalho serão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa empírica: a primeira, partindo
de fontes primárias e secundárias, com base em obras e textos que tratam da Sociologia do Direito no Brasil e
América Latina, da mesma forma sobre a obtenção dos direitos pelos integrantes LGBTQI+ nestes países. Além
disso, serão utilizados artigos de periódicos, legislação nacional e internacional, e, sitesde notícias; a segunda,
através da análise da produção acadêmica (delimitação de campo de pesquisa ainda a ser definido) com o
objetivo de analisar de que forma a Sociologia do Direito tem influenciado o campo da pesquisa na área do
Direito no Brasil em relação aos demais países da América Latina, verificando o quantoos pesquisadores
jurídicos tem utilizado de suas pesquisas para conhecer de forma crítica, através da empiria, as questões sociais
da realidade social em que vivem e, em específico nesta pesquisa, o quanto desse conhecimento acadêmico
empírico tem auxiliado na conquista de direitos para a população LGBTQI+ nos países da América Latina.
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Garantismo, Constitucionalismo, Ecologia Política

Propósito central

O trabalho visa expandir o constitucionalismo garantista em diálogo com a ecologia política,
considerando o estágio atual do Estado Constitucional e o desafio contemporâneo da mudança climática
antropogênica. O objetivo é articular o garantismo na direção de conceitos da ecologia política, como proposta
de uma chave de leitura crítica para a pesquisa acerca dos espaços de ilegitimidade ecológica dos
ordenamentos, da política e da prática jurídica das democracias constitucionais. Mais do que um pacote pronto
e fechado de soluções, a pesquisa pretende fornecer uma chave de leitura para as várias faces desse cenário,
para que se possa sair de um mal-estar a uma concepção teórica crítica, racional, pensada a partir das bases
jurídicas do constitucionalismo rígido.

Marco teórico

O garantismo é a vertente que interpreta o constitucionalismo do segundo pós-Guerra como um
segundo momento constituinte da modernidade jurídica (FERRAJOLI, 2018, p. 66-67). Interpretados os princípios
e direitos fundamentais como a positivação do dever-ser, e como fundamento de legitimidade do Estado
(CADEMARTORI, 2007, p. 203). A intenção, a partir disto, é dialogar com a ecologia política para uma expansão
da intensão teórica do garantismo. Um diálogo com a ecologia políticavisa aprofundar a noção das margens de
ilegitimidade jurídica, como margens de ilegitimidade ecológica a partir do acréscimo de duas categorias de
titulares de direitos próprios da ecologia política: as outras espécies vivas e as gerações futuras (GARRIDO
PEÑA, 2012, p. 35). A expansão também passa por um debate sobre os próprios limites do Estado Constitucional,
considerando-se que os problemas relativos ao ambiente perpassam a soberania interna dos países.
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Método de Investigação

A pesquisa se constitui de uma parte teórica, de cunho bibliográfico, que é a do esforço deconstrução
das noções teóricas, que constituirão as ferramentas para a pesquisa empírica, que deverá trabalhar com
atenção a seis eixos de análise: saúde, água, alimentação, moradia, energia elétrica e mobilidade. O intuito
será o de uma pesquisa documental que visa explicitar como, em cada destes eixos, relativos a direitos
fundamentais, manifestam-se margens de ilegitimidade ecológica.
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Teoria crítica do Direito, América Latina, crítica à crítica moderna.

Propósito central

O trabalho pretende colocar em questão quatro pressupostos epistemológicos da modernidade com
o intuito de reanalisa-los sob uma perspectiva continental latino-americana, são eles: relação natureza/história,
dialética negativa, postura elitista e prática política.

Marco teórico

A obra Teoria crítica do Direito desde a América Latina do professor Antonio C. Wolkmer será a
referência de ponto de partida que enfoca a problemática central do trabalho. A teoria crítica de significante
"periférico" faz parte do marco teórico, especialmente no que tange a correlação de elementos que se oponham
aos pressupostos epistemológicos modernos a serem enfrentados. Pode-se citar a teoria crítica latino-americana
nos nomes Eduardo Grünner, Raúl Zibechi, Horacio M. Araóz e no campo do Direito Carlos Rivera-Lugo. Teoria
tradicional e teoria crítica de Max Horkheimmer figura como texto sintetiza a críticamoderna posta em questão.

Método de Investigação

O método de investigação dialético se prestará a apreender o conhecimento crítico moderno de
modo a interpor novos e diferenciais elementos que tensionem os pressupostos de produção de conhecimento
em questão. Conjuntamente com o método, as técnicas de investigação teóricas permitirão correlacionar o
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desenvolvimento conceitual com a materialidade histórica, ratificando as rupturas com o conhecimento crítico
moderno.
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Educação Especial, Maternagem Atípica, Descolonização Docente, Formação de Professores.

Propósito central

A proposta deste estudo toma por referência o lugar ocupado pela autora na relação com o exercício
da maternagem típica e atípica. Alia-se o lugar de professora que exerce a docência com alunos atípicos.
Desse transitar por tempos e modos de experimentar a existencialidade, de um lado a profissional da educação,
quanto mulher/mãe são convocadas a revisitar formas e modos de aprendizagem que envolvem desde o campo
profissional até o pessoal subjetivo (maternagem), e de outro o ser criança autista em desenvolvimento. Para dar
conta da complexidade com que se movimenta esta proposição de investigação, recorremos às contribuições do
método autobiográfico, exercitando a escuta de si como um modo de produzir narrativas do outro. Travessias
que se efetivam, conduzidas por fios de existência marcados pelo que se experimenta no cotidiano dos espaços
que contemplam a casa (família) e o externo (escola e sociedade), arenas estas em que se revelam as dinâmicas
que produzem sujeitos que podem se tornar autônomos e criativos.

Marco teórico

A propositura teórica que circunda as abordagens que analisarei estão esboçadas no eixo centrado no
professor, sua vivência pessoal, formação acadêmica e vivência profissional, aonde os saberes docentes
envolvem questões de ordem pessoal; tem abrangência social; surgem e se desenvolvem dentro de uma
temporalidade; apresentam-se com características culturais e heterogenias; e são amplamente personalizados
e situados na pessoa do professor. Um professor que se dispõe a descolonizar sua prática docente levando
em conta uma integração do pensar emocional, a intuição, a dimensão do corazón, pensando, refletindo e
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questionando a lógica que operamos muitas vezes sem pensar, e nas possibilidades de outra de (re)interpretação
e (res)significação da realidade. Na obra Corazonar, do autor Patricio Guerrero Arias (2010), percebo uma
integração das abordagens necessárias à vida: intelectual, acadêmica e política de luta decolonial a partir do
corazonamiento do saber, do poder e do ser. O termo referenciado nesta obra corazonar significa à religação da
afetividade à racionalidade intelectual e trata-se de uma postura de decolonialidade do saber, do sentir e do ser,
mas também de uma descolonização da própria academia e sua racionalidade universalizante. E pela vivência
e posse das percepções acerca de como aconteceu a minha mudança no entendimento dos processos de ensinoaprendizagem de crianças com autismo, no desenvolvimento do ser integral e na experiência pessoal, descrever
e refletir sobre a trajetória pessoal e as buscas acadêmicas, frente as demandas vindas desta dupla jornada.
Este estudo visa refletir acerca dos eixos de significado entre a vida pessoal e profissional de uma educadora e
suas vivências frente à educação especial com um viés descolonial de uma vivência insurgente.

Método de Investigação

A metodologia é do tipo qualitativa, de viés interpretativista. Parte-se de um estudo de caso para, no
diálogo com a literatura disponível, ampliar as análises e possibilidades de compreender como contribuir para
o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos portadores de necessidades especiais. O trabalho
promove um diálogo, com memórias e buscas, sobre a complexidade e a possibilidade do desenvolvimento
infantil atípico. Tem por base as experiências vividas no contexto profissional e pessoal, de uma professora e
mãe, que vivencia a maternagem típica e atípica. Conceitos não passíveis de dissociação, referenciam os eixos
de significados. Resgata-se a vivência pessoal e profissional no contexto das aprendizagens cognitivas e sociais
com crianças autistas, onde a plasticidade cerebral é mais favorável ao desenvolvimento da criança. Verifica-se
quais as intervenções para auxiliar o desenvolvimento das competências e habilidades dos alunos portadores de
necessidades especiais, e quais aprendi após uma experiência pessoal, visto que nesta fase as estruturas
psíquicas não estão decididas e ainda há muito o que promover no âmbito de vida e escolar.
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Propósito central

Analisar a relação entre a gestão universitária e a cultura empreendedora de uma universidade
comunitária do Sul do Brasil.

Marco teórico

Universidades lidam com o aumento da competitividade, carência de eficiência operacional, busca
por diversificação de receitas e integração entre atores de diferentes instituições e isso as induz a buscar
maior aproximação com a sociedade. Assim, a universidade empreendedora busca aprimorar a competitividade,
tornando-se mais criativa, inovadora e produtiva estabelecendo laços entre o ensino e pesquisa (KIRBY et al.,
2011), sem deixar de lado a aplicabilidade do conhecimento. Logo, sua missãoacadêmica tem sido ampliar
a conservação do conhecimento (educação) e criação do conhecimento (pesquisa) para a sua aplicação
(empreendedorismo e inovação). (ETZKOWITZ; ZHOU, 2017). A autoraâncora do marco teórico é Sarasvathy
e para ela, os princípios do empreendedorismo são: trabalhar com os recursos disponíveis, considerar perdas
aceitáveis, enxergar de forma positiva os planos de contingência e focar nas pessoas. Destaca-se que o
empreendedorismo neste texto é tratado de forma ampla, não limita-se apenas aos negócios. (SARASVATHY,
2001). Nesse contexto, Heil e Laux (2017) abordam a gestão universitária com viés empreendedor. Esta gestão
pode influenciar o corpo docente e discente fomentando a cultura empreendedora, repercurtindo nas esferas
pública, social e meio ambiente. Nessa perspectiva, Mineiro et al. (2019) defendem a integração das hélice:
universidade, empresa e governo. Todas elas podem seintegrar com a cultura empreendedora existente
nessas organizações.
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Método de Investigação

O projeto de tese terá abordagem qualitativa (GIL, 2012) caracterizado pelo estudo de caso (YIN,
2001), cuja unidade de análise será uma universidade comunitária do Sul do Brasil. Os participantes do estudo
serão os gestores estratégicos desta instituição. Os instrumentos para a coleta de dados serão: regimento da
universidade e grupo focal com gestores. Para analise de dados será utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo
de Bardin (2011). Como resultados preliminares, compreendeu-se que a gestão universitária influencia a cultura
da empresa, e quando as lideranças são exemplos de mentalidade empreendedora, as as pessoas tendem a
agir desta forma. Foi possível perceber que as parcerias são fundamentais para o fomento da cultura
empreendedora, devido à diversidade de perspectivas.
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Propósito central

A presente investigação aborda os impactos e as contribuições da formação continuada e a
constituição docente a partir dos princípios educacionais franciscanos na constituição pessoal integral e
profissional, uma vez que são questões que envolvem aspectos de subjetividade dos sujeitos investigados. O
problema busca saber quais são as concepções dos docentes do Ensino Médio do Colégio Franciscano
Santíssima Trindade, Cruz Alta, RS, sobre os impactos da formação continuada propiciada pelo colégio, na
sua constituição docente? Insere-se na Linha de pesquisa Formação de Professores, Teoria e Práticas
Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade La Salle, Canoas, RS. Objetiva
investigar as concepções dos professores do Ensino Médio do Colégio Franciscano Santíssima Trindade
sobre os impactos da formação continuada propiciada pelo colégio na sua constituição docente. Tem como
objetivos específicos descrever reflexivamente os princípios educacionais franciscanos; analisar as
concepções dos professores sobre a formação continuada propiciada pelo Colégio Franciscano Santíssima
Trindade; refletir sobre os impactos da formação continuada propiciada pelo Colégio Franciscano Santíssima
Trindade na constituição dos docentes que nela atuam tendo como referência as concepções dos professores;
propor, com base nos achados do estudo, aspectos que possam ser aprimorados na formação continuada
ofertada pelo colégio. A tese a ser comprovada ou não é de que a formação continuada docente, alicerçada
nos princípios educacionais franciscanos, colabora para a formação pessoal dos docentes, para além da
dimensão profissional.
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Marco teórico

O aporte teórico: Humanismo Franciscano: franciscanismo e mundo; Filosofia da Vida: visão
franciscana (MERINO, 1999; 2000); História de vida: perspectivas metodológicas (NÓVOA, 2007); Saberes
Docentes e formação profissional (TARDIF, 2002); Pedagogia Franciscana: desenvolvimentos e perspectivas
(ZAVALLONI, 1999).

Método de Investigação

A abordagem é qualitativa com ênfase no estudo de caso, e a coleta de dados será com aplicação
de questionário, grupo focal, diário de campo e análise documental do projeto político pedagógico e programa de
formação continuada da instituição. Envolve professores do Ensino Médio de um colégio privado. A análise dos
dados será baseada na Análise de Conteúdo, segundo Bardin (2016). A tese, se confirmada trará contribuições
para a proposta de formação continuada da educação básica da rede franciscana da qual faz parte do colégio
investigado.
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Sexualidade, Gênero, Educação Imaginário

Propósito central

Analisar o imaginário docente frente a Identidade Sexual e de Gênero, nas instituições de ensino da
rede municipal de ensino fundamental em Parobé, Rio Grande do Sul, Brasil. Seguidamente, a tese apresentada
e desenvolvida sobre a apresentação do tema identidade sexual e de gênero se sustenta na necessidade de
repensar e conceber a escola enquanto espaço possível à equidade, para que essa instituição não silencie os
diferentes. Acrescenta-se a necessidade de repensar o paradigma educacional vigente nas formações iniciais e
continuadas de professores/as, de modo a lhes oportunizar o conhecimento sobre as questões
sexuais/identitárias dos estudantes.

Marco teórico

Levando-se em consideração os aspectos mencionados, apresenta-se a identidade de gênero como
conceito em que define o modo como o ser se identifica (LOURO, 2009). Sua identidade consiste em seu gênero
que representa como a pessoa se reconhece; masculino ou feminino, um e outro ou inexistente. O que delibera
a identidade de gênero, de acordo com os conceitos de Louro (2009), é o modo que a pessoa se compreende,
assim como a disposição que a mesma apresenta em ser verificada pelas outras pessoas. É importante
acrescentar que, com este diálogo apresentado, tanto o gênero como o sexo apresentam-se como questões
culturais, ainda que se tenha estabelecido pensamentos sobre o corpo, o sexo e a sexualidade como
interpretação múltipla (BUTLER, 2003). Pode-se mencionar, por exemplo, que os conceitos de gênero e
identidades de gênero são mecanismos socioculturais propagados por percursos a disposição nas diversas
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esferas de atividade humana. Acredita-se que para falar sobre gênero se faz necessário, fazer uma descrição
sobre o tema a partir da contextualização, o qual se identifica esse campo ancorado ao sociocultural (MEYER,
2003). Por outro lado, o gênero é indispensável à semelhança com sexo biológico ou mesmo a sexualidade.
Segundo Meyer (2003), gênero está constantemente atravessado pelo período histórico em que se vive. Para
melhor entendimento, Louro (2007) corrobora, quando recapitula que o sexo é características biológicas, todavia
os gêneros femininos e masculinos são construídos culturalmente e se diferenciam, de acordo com os
comportamentos da sociedade.

Método de Investigação

Incorporou-se nesta pesquisa a metodologia com abordagem qualitativa, de natureza aplicada, com
o objetivo de ser exploratória, buscando dar esclarecimento ao tema, que se remete ao estudo sobre a
questão do imaginário docente, sobre a identidade sexual e de gênero, nas instituições de ensino da rede
municipal de ensino fundamental em Parobé, Rio Grande do Sul, Brasil. Do ponto de vista dos objetivos, será
realizado um estudo de caso. O mesmo iniciará com elaboração de seminários de pesquisas/grupo focal junto
a docentes. Caracterizado como recurso para compreender o processo de constituição das percepções, atitudes
e representações imaginárias do grupo docente. Após esta etapa, o processo de coleta de dadossegue
com o uso de entrevistas individual, semiestruturadas, a ser agenda individualmente e aplicadas com docentes
do ensino fundamental. Em termos, a metodologia qualitativa foi levada em consideração pelo potencial em
analisar as narrativas de uma entrevista. Consequentemente, realizada uma análise crítica sobre as questões
que envolvem o imaginário docente, acerca da identidade sexual e de gênero, na educaçãobásica de
Parobé, Rio Grande do Sul, Brasil; embasadas por aspectos teóricos que sustentam práticascapazes de desvelar
e mapear conflitos, violências e desigualdades.
Referências

BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade. Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2003. LOURO, G. L. Pedagogias da sexualidade. In:
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Propósito central

Compreender como a gestão universitária participa da constituição da trajetória profissional dos
professores com deficiência, nas Universidades Comunitárias gaúchas.

Marco teórico

A autora principal do marco teórico é Marie Christine Josso. Para a autora, as histórias de vida são
expressões do autoconhecimento a partir da reflexão e conscientização de memórias, registros de expressão,
bem como as representações de si e as dinâmicas e vivências que destinam a formação profissional (JOSSO,
2014). A compreensão da formação do sujeito e de sua profissão através das histórias de vida, com as suas
subjetividades, seu autoconhecimento e sua autonomização, se dá a partir do processo auto reflexivo, exigindo
um olhar retrospectivo e prospectivo, como atividade de auto interpretação do sujeito em todas dimensões de
vida. Para Josso (2012) quando o presente é articulado com o passado e futuro é efetuado um trabalho
introspectivo, que pode ser desenvolvido com olhar de outra pessoa, com as possibilidades dealteridade
nas relações a sensibilidade deve estar presente. Autores como Abrahão (2018) e Silva Sousa e De Oliveira
Cabral (2015) enfatizam em seus estudos que os docentes ao expressarem sobre seus dilemas nas histórias de
vida estão imbricados no seu fazer docente. As trajetórias pessoais e profissionais estão conectadas a outros de
natureza coletiva, interferindo na constituição pessoal e profissional, o contexto social, cultural, econômico e
político. Complementando o marco teórico estão António Nóvoa, Gaston Pineau, Nadja Hermann, Viktor Frankl
e Gadamer.
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Método de Investigação

Será um estudo qualitativo exploratório, de caráter transversal, a partir da metodologia de estudos
de caso, com análise das histórias de vida de professores com deficiência. (ALVES MAZZOTTI, 2004; LÜDKE,
ANDRÉ, 1986; PIOVESAN, TEMPORINI, 1995, STAKE, 1998). A pesquisa de campo tem como lócus as 14
universidades do COMUNG e os sujeitos do estudo serão professores universitários com deficiência. O
instrumento de coleta de dados são entrevistas pautadas pelas histórias de vidas profissionais, analisadas na
perspectiva hermenêutica e na organização de dados será utilizada a Técnica de Análise de Conteúdo de Bardin
(2011). A partir da pesquisa de campo e da análise epistemológica, é possível correlacionar a gestão e inclusão
com as histórias de vida dos docentes entrevistados. Josso (2014) afirma que ao decorrer das narrativas é
possível perceber questões subjetivas mas que espelham as compreensões coletivas. Tais compreensões se
dão na possibilidade de conjecturar, a partir da análise hermenêutica, apontamentos necessários para sugerir
uma forma de inclusão efetiva com a ação da gestão universitária em detrimento dos resultados encontrados.
Conclui-se pela construção de reais políticas inclusivas de cunho pessoal e institucional.
Referências
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corpo falado e corpo que fala. Educação & Realidade, v. 37, n. 1, p. 19-31, 2012. JOSSO, MarieChristine. Proceso autobiográfico de (trans) formación identitaria y de conocimiento de sí. Revista
mexicana de investigación educativa, v. 19, n. 62, p. 735-761, 2014. LÜDKE, MENGA; ANDRÉ,
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estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. Revista de Saúde Pública, v. 29, n. 4, p. 318325, 1995. STAKE, Robert E. Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata, 1998.
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Ensino Fundamental, Ensino e Aprendizagem, Bilinguismo, Língua Inglesa.

Propósito central

A pesquisa aborda a educação bilíngue, fenômeno emergente na sociedade globalizada e na
Educação Brasileira. O problema discute como se configura a implementação do desenvolvimento do
Systemic Bilingual, no currículo, e se intervém (ou não) na aprendizagem dos estudantes? Insere-se na linha
de pesquisa Formação de Professores, Teorias e Práticas Educativas do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade La Salle, Canoas, RS. Objetiva analisar como se configura a implementação do
desenvolvimento do Systemic Bilingual, no currículo, e se intervém (ou não) na aprendizagem dos estudantes.
Os objetivos específicos: discutir a historicidade do contexto bilíngue na educação brasileira; identificar a
metodologia do programa Systemic Bilingual no contexto brasileiro; verificar como estão sendo desenvolvidas
as quatro habilidades da Língua Inglesa (ouvir, falar, ler e escrever) propostas pelo Systemic Bilingual, no
contexto educativo de uma turma de 5.º ano do Ensino Fundamental; avaliar a aprendizagem dos estudantes,
da referida turma, em Língua Inglesa, considerando a metodologia do programa Systemic Bilingual. A tese a
ser comprovada ou refutada é de que um programa bilíngue inserido no currículo regular de uma escola de
Educação Básica pode articular-se com o contexto diário do espaço educativo.

Marco teórico

O percurso teórico: Língua Inglesa, língua global; (CRYSTAL, 2003;2008;2019); (GARCIA, 2009);
bilinguismo, educação bilíngue e escolas bilíngues; (MELLO, 2010; MEGALE, 2018;2019). As habilidades
linguísticas e o professor de língua estrangeira (SÁNCHEZ, 2000), (LEFFA, 2016).
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Método de Investigação

A abordagem é qualitativa, objetivo explicativo, coleta de dados com observação e análise
documental da instituição na implementação do programa e documentos da metodologia do Systemic
Bilingual. Envolve alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola privada com observação no 1º
trimestre de 2021. A análise dos dados é Análise Textual Discursiva. Espera-se confirmar a tese contribuindo
para a educação bilíngue da escola em estudo e às instituições de Educação Básica.
Referências
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Propósito central

Compreender como se desenvolvem as expectativas parentais de pais de crianças praticantes de
futsal e compreender como as expectativas parentais interferem nas experiências esportivas educativas das
crianças.

Marco teórico

Tese dentro de uma perspectiva sócio-psicanalítica, com uma abordagem crítica, destacando os
referenciais da teoria crítica da sociedade, da educação e do esporte de Karl Marx, Max Horkheimer, Theodor
Adorno, Jean-Marie Brohm e Bero Rigauer. Dentro da perspectiva da experiência aborda-se os referenciais de
Walter Benjamin e dentro do campo da psicologia referencia-se os trabalhos de David Elkind, Renata Mello,
Nonato Machado, Gilmar Staviski e Carmen Nogueira.

Método de Investigação

Pesquisa de caráter qualitativo, a partir de um estudo de caso que tem como sujeitos de pesquisa pais
e crianças (de 9 anos de idade) pertencentes a uma equipe de futsal integrante do campeonato estadualde
futsal do Rio Grande do Sul. Os dados serão coletados através dos seguintes instrumentos de pesquisa: a) uma
entrevista semiestruturada que pretenderá extrair as percepções dos pais a respeito das suas expectativas em
relação a participação dos seus filhos na equipe de futsal e as percepções das crianças em
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relação as suas experiências esportivas; b) um diário de campo que registrará as observações do pesquisador
a respeito dos comportamentos apresentados pelos pais e pelas crianças durante treinamentos e jogos da equipe
de futsal investigada. Para analisar os dados extraídos da pesquisa, dentro de uma perspectivahermenêutica, se
utilizará a análise textual discursiva.
Referências
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Emancipação. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995. BENJAMIN, Walter. Documentos de cultura ¿
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Propósito central

O trabalho aborda a temática gestão educacional com objetivo de identificar conceitos de gestão
educacional em autores lassalistas que se alinham a percepções de gestão em La Salle.

Marco teórico

Leituras dos escritos bibliográficos de La Salle expõem sua atuação como gestor. Para Valladolid e
Hengemüle (2012b, p. xx) ¿Os Irmãos eram preparados com muito cuidado antes de assumirem uma classe¿.
Para Hengemüle (2007) isso ressalta ele ter percebido que, para ser eficaz, era necessário centrar o trabalho
num objeto delimitado e definido. Constatamos que La Salle tornou-se gestor no decorrer de sua obra,
sistematizou orientações vivenciadas nas práticas gestoras e docentes, aos Irmãos que encarregava dadireção
de uma comunidade ou escola (LA SALLE, 2012c). Neste sentido, Dalvit (2007) menciona que agestão
educacional é dinâmica e evolui nas estratégias que adota. Através de ações conjuntas adapta-se e busca seu
espaço de maneira arrojada para superar dificuldades e desafios. Ao Irmão Diretor de cada casa La Salle
orientou: ¿todo o seu cuidado deve consistir em dirigir, tudo o que diz respeito à sua casa e às escolas que dela
dependem, dirigir os Irmãos, fazê-los progredir na virtude.¿ (LA SALLE, 2012c, p. 91). Assim,entendemos
que o momento atual exige dos gestores educativos busca por alternativas e novas posturas parao crescimento
das instituições pelas quais são responsáveis. À medida que as primeiras escolas iam sendo assumidas,
realizava-se o preparo dos mestres que as atenderiam. Conforme Rangel (2017), La Salle construiu uma
pedagogia estruturada e vivenciada, investigando e produzindo conhecimento pedagógico inovador. Ele se
ocupava na formação daqueles a quem liderava, orientando-os a que se tornassem praticantes do que
ensinavam, o que atualmente pode ser entendido, como refere Fossatti (2013), por
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demandas que exigem respostas rápidas e qualificadas por parte dos gestores e educadores. Concluímos que
a gestão educacional em La Salle vem se construindo desde o século XVII/XVIII, nas adaptações, nas
elaborações, na aprendizagem com os mais experimentados e nas vivências que constroem a história educativa
lassalista.

Método de Investigação

Tem uma abordagem qualitativa, com revisão bibliográfica e de literatura, dos escritos de La Salle e
de autores lassalistas atuais, com o fim de atender o objetivo proposto por meio dos conhecimentos disponíveis
(GIL, 2016).
Referências

DALVIT, Olavo José. A gestão nas instituições de ensino básicas: as escolas da Rede La Salle no Rio
Grande do Sul. São Leopoldo, 2007. Dissertação (Mestrado em Administração) - Programa de PósGraduação em Administração, Universidade do Rio dos Sinos, São Leopoldo, 2007. FOSSATTI,
Paulo. Perfil docente e produção de sentido. Canoas: UnilaSalle, 2013. GIL, Antonio Carlos. Como
elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2017. HENGEMÜLE, Edgard. Educação
Lassalista: que educação. Canoas: Salles, 2007. LA SALLE, João Batista de. Obras Completas.
Volume I. Canoas: Unilasalle, 2012b. LA SALLE, João Batista de. Obras Completas. Volume II-A.
Canoas: Unilasalle, 2012c. RANGEL, Mary. La Salle hoje. In: Casagrande, Cledes Antonio; Salami,
Marcelo Cesar; Fossatti, Paulo. Estudos lassalistas: fundamentos da educação lassalista. Canoas:
Unilasalle. 2017. VALLADOLID, Jose Maria, HENGEMÜLE, Edgard. Introdução Geral. In: LA
SALLE, João Batista de. Obras Completas. Volume I. Canoas: Unilasalle, 2012b.
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Literaturalização das ciências; Biologia do Conhecer; Educação on-line; Pesquisa-formação
multirreferencial;

Propósito central

O curso de extensão, campo empírico da pesquisa de tese "A aventura de construir conhecimentos na
perspectiva da literaturalização das ciências para a educação on-line", vinculada ao GP Convivência e Tecnologia
Digital na Contemporaneidade-COTEDIC UNILASALLE/CNPq, foi construído considerando a indissociabilidade
e articulação entre ensino, pesquisa e extensão, estreitando, assim, a relação entre aUniversidade e a Educação
Básica, para o processo de formação dos professores participantes. O curso gratuito, com emissão de certificado
e material didático digital, foi realizado de abril a julho de 2021, totalmente on-line, organizado no Classroom, em
encontros síncronos (Google Meet) e assíncronos, com interações via WhatsApp e atividades práticas explorando
tecnologias digitais. Os conhecimentos construídos na pesquisa acadêmica e no cotidiano das escolas visou as
demandas do período de Ensino Remoto Emergencial (ERE) e contribuiu com novas alternativas para construção
do conhecimento, através da vivência dos professores coma escrita de narrativas autorais, que articulem as
ciências com a literatura.

Marco teórico

O material didático principal foi o e-book "Processos de ensino e aprendizagem na cibercultura"
(BACKES; VAZ, 2018), criado na perspectiva da literaturalização das ciências, para o curso de Pedagogia
(modalidade on-line), da Universidade La Salle. Os tópicos principais abordados são: Os processos de ensino
e de aprendizagem: teorias clássicas e contemporâneas; Novas teorias nos processos de ensino e de
aprendizagem; Congruência entre os processos de ensino e de aprendizagem, tecnologias digitais e cotidiano;
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Práticas pedagógicas para a educação. As reflexões da tese culminaram na percepção sobre a necessidade
de buscar outras formas para construir conhecimentos, no contexto da educação on-line (SANTOS, 2005; SILVA,
2003), para formação de professores. Exploramos a literaturalização das ciências (BACKES; MANTOVANI,
2017), em congruência com práticas pedagógicas que potencializem a construção do conhecimento e novos
saberes, na perspectiva do pensamento sistêmico, com embasamento teórico na Biologia do Conhecer
(MATURANA; VARELA, 2019).

Método de Investigação

Desenvolvemos uma pesquisa-formação multirreferencial com os cotidianos, articulando práticateoria-prática, fundamentada na Biologia do Conhecer, na perspectiva da Literaturalização das ciências para a
educação on-line. O objetivo geral do curso foi Articular conhecimento científico com a literatura em práticas
pedagógicas para a educação básica. Para isso, refletimos sobre o processo de aprendizagem dos
professores participantes, a partir da interação e discussões sobre as temáticas, leituras e atividades práticas,
explorando a literaturalização das ciências e potencializando a autonomia, reflexão, criatividade,
autoprodução, autoria e co-autoria.
Referências
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Propósito central

Ao longo da prática docente, fui fazendo observações e algumas questões foram se apresentando, em
especial por três motivos: pela quantidade quase absoluta de mulheres atuando nos anos iniciais; o alto incentivo
de formação continuada do governo federal (durante os anos de 2003-2016); e a manutenção da reprodução
cultural da escola de forma, muitas vezes, acrítica. Observo a existência de várias concepções de
¿ser professor/a¿ e, em muitas delas, há a continuidade de posturas consideradas tradicionais, contraditórias
àquelas que procuram teorizar sua prática, ou ainda, às solitárias performances que ficam silenciadas no seu
trabalho de sala de aula. O que faz emergir um embate entre as concepções de ser professor docente, que
vão desde o tradicional autoritário/a, até o/a professor/a pesquisador/a. Como objetivo geral de pesquisa
proponho: explorar teoricamente os processos identitários dos/as professores/as dos anos iniciais, a partir dos
estudos de gênero. É relevante trazer à tona que, no cenário político do município de Sapucaia do Sul, dois
projetos de lei tiveram grande repercussão em que visavam intervir na autonomia docente em consequência
da falácia da ideologia de gênero, um discurso vazio com muitos adeptos e que, no ano de 2018 por serem anos
em que dois vereadores do Município propuseram projetos de lei que interferiam diretamente na autonomia
docente, assombraram os docentes. Um dos projetos tinha o intuito de proibir as atividades pedagógicas que
visassem à reprodução da ideologia de gênero e sua proibição (PL 20640/2018) e outro coma construção de
uma escola sem partido (PL 20464/2017). Embora ambas as proposições tendo sido arquivadas, reverberaram
e tiveram debates acalorados, pois é um discurso que possui engajamento deparcela da sociedade. Dessa
maneira, passo a questionar esses processos e se, o fator numérico realmente possibilita uma equidade de
gênero no fazer docente escolar cotidiano. Como objetivos específicos da proposta de tese investigando o
processo de feminização do magistério focando no Município de Sapucaia do Sul postulo: podemos dizer que,
por serem maioria, as professoras são protagonistas e atuantes ou correspondem às designações de
gênero?
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Marco teórico

A epistemologia feminista, proposta por Haraway (1995), permite um olhar desperto para asquestões
de gênero na docência. Desperto porque o conceito de gênero ainda não está bem difundido e vai além de
criar tabelas numéricas quantitativas indicando que temos mais mulheres que homens professores ou que a
mulher tende a escolher profissões de cuidado. Os estudos sobre a quantidade expressiva de mulheres atuando
no magistério não é novidade, pesquisas da década de 1970 e 1980 apontavam para essa problemática
(BARROSO; MELLO, 1975; BRUSCHINI; AMADO, 1988). Gênero atrelado ao cuidado e a quantidades de
professoras. Paulo Freire (1997), desenvolve seu argumento elucidando a importância da tarefa e do fazer
docente enquanto pesquisador e profissional e não apenas uma profissão para estabilidade financeira ou
espera para o casamento. Observamos que essas representações sobre o magistério permaneceram
recorrente nas décadas de 1980 e 1990, recrudescendo ao longo do período ditatorial e, a partir daí,
naturalizadas e perpetuadas. A autora Yannoulas (2011) faz uma análise da quantidade de profissionais
mulheres no magistério e insere a discussão de gênero em uma categoria maior de divisão de trabalho,
evidenciando que houve um processo, inicialmente, de feminilização muito forte. Ou seja, o número de mulheres
foi/é muito maior na educação. A autora ainda explica que dois foram os principais motivos dessa massificação
feminina no magistério: a função reprodutiva e o seu papel na família advindo das características atribuídas pela
sociedade (como afetividade, fraqueza, entre outras). A feminização veio posteriormente, por meio de discursos
que trazia a mulher como reprodutora de conhecimento e também ao crer que essaprofissão permitiria manter
a dupla jornada (mãe e professora) ou mesmo ser um espaço de espera: como largar o emprego ao casar.
O que nos aponta para a construção de um projeto político de feminização. Contemporaneamente,
encontramos a tese de Renata Scherer (2019), em que a pesquisadora sustentou seu trabalho na
profissionalização (competência técnica) e compromisso político, desassociando o magistério do feminino (p.
19). Sua reflexão pautou-se em documentos pedagógicos e percebeu a construção da profissão professor
sendo modificada e, apesar da forte imbricação de sua tese com o conceito de gênero, ainda ficou muito
limitada a questão numérica (feminilização). Nos propomos então a aprofundar a discussão do magistério por
uma perspectiva de gênero inserindo-o a sua conjuntura histórica de criação de um projeto político de
feminização tentando refletir sobre as consequências das naturalizações de gênero para a formação do aluno.

Método de Investigação

Para compreender o magistério por meio da epistemologia feminista realizaremos uma pesquisa
qualitativa de cunho teórico de revisão bibliográfica e análise documental. Para abordagem, será realizada
uma pesquisa nas bases de indexadores como scielo e capes onde usaremos os descritores: docência ¿
gênero ¿ magistério. Provavelmente, outros surgirão ao longo da pesquisa. Para a segunda abordagem e paralelo
a pesquisa bibliográfica, serão reunidos alguns documentos disponíveis na internet (devido ao covid- 19, e,
posteriormente, em outros locais), em especial de legislação nacional e estadual sobre a prática docente do
magistério propondo contemplar alguns pontos: a) A invenção da infância e o ensino positivista, as mães
cuidavam dos primeiros ensinamentos; b) Primeiras escolas normais do país e do RS (em especial aquelas
próximas ao município de Sapucaia do Sul); c) Analisar as leis específicas de educação (LDB); d) Analisar a
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constituição das leis do município de Sapucaia do Sul. Como resultados possíveis podemos elencar: a) uma
construção, paulatina e provavelmente não intencional, de um projeto de feminização em que se construiu e
consolidou um padrão da docência no magistério (uma caracterização feminina em que a atuação docente
esperada enquadra-se nos padrões do gênero feminino, mesmo com a inserção de homens após a
profissionalização do magistério); b) a cristalização desse padrão é mantida e esperado por todos que estão
no meio e tem recrudescido com as atuais modificações nas legislações; c) formas de transcender a esse padrão
são tidas como ¿ideologias¿ e criticadas sem um cabedal teórico adequado; d) aproximar os achados da
pesquisa nacional e regional com de outras localidades em que há grande robustez e tradição na pesquisa de
gênero para perceber nuances e novas contribuições.
Referências
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Entre apáticos e violentos: (Inter)subjetividades juvenis e luta por reconhecimento na
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Propósito central

A pesquisa propõe investigar as expressões de luta por reconhecimento entre jovens no ensino Médio,
considerando a apatia e a violência como sintomas da cultura, nas relações intersubjetivas no processo de
formação. A partir do diálogo com os jovens, busca-se confirmar a tese preliminar: A experiência de ser renegado
no reconhecimento, na forma de desrespeito, violação, maus-tratos e rebaixamento pessoal, pode estimular a
violência e apatia entre os jovens que lutam pelo reconhecimento na atualidade. O propósito será entender os
jovens nos seus ambientes psicossociais, a partir de suas formas de conceber o mundo e a si próprios, diante
dos paradigmas contemporâneos, que refletem na constituição das intersubjetividades juvenis.

Marco teórico

O marco teórico referencial baseia-se na Teoria da Luta por reconhecimento de Axel Honneth, a teoria
do Amadurecimento de Winnicott e outros autores que dialogam. Destaca-se o papel da escola, como ambiente
de cuidado, encontro de histórias de vidas, no processo intersubjetivo de formação. O estudoestrutura-se nas
áreas da filosofia, educação e psicologia, num compromisso com a prática interdisciplinar assumido pela escola
de Frankfurt, na perspectiva social da vida humana, a partir do conflito, busca-seentender o jovem no
diálogo com e entre os seus pares no seu ambiente psicossocial, na fusão de horizontes num sentido
hermenêutico de Gadamer, onde busca-se de entender a luta por reconhecimento, nos sintomasda cultura de
violência e apatia, como fenômeno presente entre os jovens.
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Método de Investigação

Os participantes da pesquisa serão jovens do 3º- ano do Ensino Médio, de escolas públicas de Canoas,
como metodologia será utilizado grupo de discussão, embasados em reportagens que abordam a temática da
violência e apatia, sendo disparadores do diálogo e de como estes extremos são reflexo da luta por
reconhecimento. As falas serão registradas e transcritas, com os dados coletados, buscar-se-á um recorte de
pesquisa, que visa compreender a intersubjetividade juvenil em tempos de violência e apatia, como espelho da
cultura no desejo vital de integração pessoal, posteriormente será feita análise de discurso do material produzido
no diálogo com e entre os jovens. Destaca-se que a atenção será no sentido de capturar o ponto de vista dos
jovens como atores sociais refletindo os seus discursos e anseios. Pretende-se mapear através dos grupos, as
pegadas da construção de identidades a partir de uma fusão de horizontes, nas experiências positivas e de
desrespeito que motivam a luta por reconhecimento, no fluir da vida, no desejo de continuidade e
espontaneidade em oposição ao desamparo.
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Propósito central

A proposta da tese de doutoramento em Educação da Unilasalle é um estudo apoiado na linha de
pesquisa Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação. Como objetivo geral quer conhecer os aspectos que
envolvem a construção de sentidos e significados em ações mediadas por interações entre/com jogos na
configuração de espaços de aprendizagem em rede.

Marco teórico

Nessa pesquisa, o processo de conhecer é perpassado pelo pensamento sistêmico, conceitos de
aprendizagem, interação, autoria, cooperação, e construção do conhecimento. Na dinâmica desses conceitos,
emergem os espaços de convivência híbridos na sua configuração em formação docente, conforme Backes
(2011). Portanto, o professor, ao vivenciar essa formação, também irá configurar na escola um espaço de
convivência híbrido e multimodal com seus estudantes, onde a escuta, o respeito mútuo, as perturbações e os
compartilhamentos sejam efetivas em congruência com o meio. As bases interativas em redes digitais e suas
implicações na educação são compreendidas a partir de Castells (1999), Capra (2004), Lévy (2010, 2011),
Maffesoli (2016). Nessa pesquisa, entendemos o docente em aprendizagem, tensionando as relações professor
e aluno considerando que ambos se tornam co-aprendentes e co-ensinantes na construção de conhecimento e
saberes. Segundo Freire (1997, p. 25), ¿não há docência sem discência, as duas se explicame seus sujeitos,
apesar das diferenças que os conotam, não se reduzem à condição de objeto, um do outro¿. Portanto,
destacamos a importância de pesquisar nos/dos/com os cotidianos, conforme Alves (2008), tecendo teoria,
prática e contexto.
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Método de Investigação

No que se refere aos aspectos metodológicos trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter
exploratório. A opção metodológica é a pesquisa-formação na cibercultura Santos (2014). O processo de
produção de dados da pesquisa-formação ocorrerá através de momentos reflexivos/dialógicos/interativos que
contemplarão vivências através do curso de extensão: #EuGamer?. O curso de extensão ocorrerá na
configuração do espaço de convivência híbrido e multimodal entre os participantes, em interações com os
jogos. A configuração será uma possibilidade de pensar, com seus pares, a construção de sentidos e significados
para a ação docente. Espera-se que a reflexão resulte no movimento dialógico que não sóarticula, mas também
permite indissociabilidade da teoria e prática, imbricada na realidade e contribuindo com ela.
Referências
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Propósito central

Na necessidade de adaptação das escolas ao ensino remoto emergencial surge diversas
abordagens acerca de práticas pedagógicas para ampliar a participação dos estudantes. A gamificação,
comumente relacionada à apropriação de tecnologias por professores e estudantes, ganha destaque.
Propagandas de sites e cursos com planos gamificados para atividades escolares emergem em um contexto
mais mercadológico que pedagógico. Neste trabalho, aprofundamos a origem da gamificação e refletimos
sobre a associação entre esta prática e a necessidade de utilização de artefato tecnológico. Apresentamos
uma prática realizada sem a necessidade de sites ou aplicativos, para o contexto do projeto de tese. Esse e
outros projetos configuram o grupo Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade (COTEDIC
UNILASALLE/CNPq).

Marco teórico

A gamificação é um termo originado há cerca de dez anos principalmente no ramo empresarial.
McGonigal (2012) o apresenta como a utilização dos elementos dos jogos em situações sem jogo, sendo eles:
participação voluntária, objetivo, definição de regras e sistema de feedback ao jogador. Alves (2015) reconhece
a imersão e a ludicidade como elementos significativos e nos afirma que ao entrar no espaço de um jogo,
reconhecemos sua narrativa, paisagem e personagens. Nessa imersão temos clareza do objetivo e suas regras
ao recebermos instruções e um retorno do nosso desempenho em cada tarefa. Para além de pensar a
gamificação como a utilização das características dos jogos, compreendemos que esse conceito se aprofunda
no ato de potencializar nos participantes o mesmo sentimento que os jogos proporcionam aos jogadores emoções
que despertam: sentimento de pertencimento, ter um objetivo a cumprir e colaborar com o grupo em um desafio.
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Método de Investigação

A atividade contribuiu para refletirmos sobre práticas gamificadas realizadas em escola pública de
Cachoeirinha nos anos finais do ensino fundamental, na disciplina de geografia, a partir de atividades analógicas.
O objetivo pedagógico consistiu em: fortalecer o pertencimento de grupo e a colaboração na realização das
atividades. Os estudantes se dividem em equipes e trabalham em conjunto nas tarefas da disciplina,
apresentadas como missões. A cada atividade, as equipes somam pontos e um sistema de feedback é colocado
no mural da sala, indicando a posição em seu respectivo elo - que vai do bronze ao diamante. A meta é chegar
ao elo final, realizando todas as missões, incluindo desafios bônus propostos para ajudar aos que possuem
alguma dificuldade. As regras são definidas no coletivo, a partir do exercício da autonomia dos estudantes, para
evitar o atraso na entrega das missões e a perda de pontos no placar quando não há assiduidade dos
participantes da equipe. A partir da prática, identificamos que: a utilização de tecnologia não é essencial para
uma gamificação na educação; o professor precisa ter clareza dos sentimentos que pretende provocar nos
estudantes e no caminho que deseja trilhar para superar as dificuldades que emergem no processo. A evidência
desse caráter pedagógico será explorada no projeto de tese.
Referências
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Propósito central

A proposta da tese de doutoramento em Educação visa discutir os discursos da Educação em torno
das crianças e o brincar em relação às tecnologias digitais presentes nas dissertações e teses produzidas no
Brasil. Trata-se de uma investigação vinculada à Linha 3 - Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação e
ao Grupo de Pesquisa Cultura Contemporânea, Sociabilidades e Práticas Educativas (CNPq), do Programa de
Pós-Graduação em Educação da Universidade La Salle. A questão de pesquisa é assim apresentada: Como são
produzidos os discursos que circulam em torno das crianças e o brincar em relação às tecnologias digitais nas
dissertações e teses na área da Educação no Brasil?

Marco teórico

A tese está ancorada nas teorizações pós-estruturalistas, de modo que os conceitos-ferramentas
utilizados para dar condições a esse investimento analítico derivam da Análise do Discurso de Michel Foucault
e comentadores.

Método de Investigação

As dissertações e teses abarcam discursos que, mais do que somente descrever ou falar sobre as
coisas, produzem verdades e reproduzem significados. Por isso, essas produções acadêmicas são produtivas
para as análises, pois sendo escritas e aprovadas por uma banca de pesquisadores, são legitimadas como
verdadeiras e ocupam uma posição privilegiada, dada a superioridade conferida à ciência e aos estudos
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acadêmicos.
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(http://bdtd.ibict.br/vufind/) como banco de dados para realizar o levantamento de dissertações e teses do
Brasil. Justifico a escolha desse repositório pela minha familiaridade em pesquisas já realizadas neste repositório,
bem como pela facilidade para realizar a busca e a recuperação dos materiais.
Referências
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Propósito central

Este estudo é parte do projeto de tese desenvolvido no PPG Edu da Universidade Lasalle, na linha
de pesquisa Formação de Professores e tem como temática as relações de gênero nas escolas. O trabalho
propõe uma análise acerca das construções sobre sexualidades como estruturas de poder, partindo de conceitos
dos Estudos de Gênero, mais especificamente da teoria queer e dos estudos decoloniais para refletir a educação
e produção do conhecimento no Brasil, tendo como referência as construções coloniais que perpassam as
políticas e imaginário brasileiro. Neste recorte será analisado um episódio que ocorreu no município de Sapucaia
do Sul em 2018, no qual uma atividade pedagógica de conscientização e educação contra a homofobia gerou
polêmicas no meio da comunidade escolar. A atividade fazia parte de um projeto municipal de combate ao
preconceito, em que ao discutir a homofobia por meio de um clipe musical provocou indignação na câmara dos
vereadores do município, a polêmica se deu pela imagem no vídeo de um menino usando um vestido para ir para
a escola.

Marco teórico

Os referenciais teóricos utilizados são os estudos críticos do feminismo e da decolonialidade de
Gonzalez (2020), Hooks (2018) e Tiburi (2018), bem como o conceito de interseccionalidade em Akotirene (2019).
O apoio da teoria Queer em Butler (2019), Pelúcio (2012) e Miskolci (2009), para uma discussãoacerca da
identidade e sexualidade no processo de colonização para pensar em um desmonte do binarismo e fronteiras de
identificação impostas. Estes estudos buscam promover uma descristalização e quiçá um rompimento com as
epistemologias hegemônicas vigentes no campo da Educação, tendo em vista as
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perspectivas sexistas, racistas e de norma cisheteropatriarcais na constituição da ciência e educação no Brasil
como perspectivas que perpassam os âmbitos culturais, da política e imaginário da sociedade. Busca-se
promover uma reflexão que leve em conta esta realidade e que possa em um esforço de crítica e contestação
contribuir para uma nova epistemologia na possibilidade de uma educação democrática e libertadora através
de teorias e epistemologias contra-hegemônicas levando em conta a interseccionalidade e a desconstrução
universal e eurocêntrica.

Método de Investigação

A pesquisa se caracteriza como um estudo de caso em uma metodologia qualitativa no campo dos
estudos dos Estudos de Gênero. As subjetividades, complexidades e ambiguidades dos sujeitos serão levados
em conta, além dos atravessamentos sociais do próprio pesquisador sobre as interpretações das informações do
trabalho. A coleta de dados para análise será com base em acervos digitais e jornalísticos, entrevistas com
professores da rede e realizadores da atividade, além do compartilhamento de experiências da autora como
professora na rede municipal de educação de Sapucaia do Sul. Objetiva compreender fenômenos complexos
e os significados do processo de formação e a construção de estereótipos sobre sexualidades e gênero na
rede de educação do município.
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Estágio curricular, aprendizagem pela experiência

Propósito central

Este trabalho tem como objetivo geral entender como acontece, a partir da aprendizagem, o
desenvolvimento das competências profissionais durante o estágio curricular obrigatório realizado pelos alunos
da última fase do Curso Técnico em Agropecuária do Colégio La Salle de Xanxerê/SC. Trata-se da descrição
resumida do projeto de tese de Doutorado em Educação da Unilasalle, que está ligado à linha de pesquisa:
Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação.

Marco teórico

O aporte epistemológico para a investigação pretende refletir sobre os pressupostos que
fundamentam a filosofia da experiência, ou o fazer para aprender, com foco na discussão dos princípios que
caracterizam a aprendizagem. Nesse sentido, entendemos que a investigação possa ser delineada à luz das
concepções epistemológicas pragmáticas de Dewey (1976, 1979, 1979b). O autor defende que a capacidade
de vivenciar experiências constantes na escola e em sociedade influencia na plasticidade do organismo humano,
ou seja, na capacidade de aprender a modificar os próprios atos, de aprender a aprender, desenvolvendo
novas disposições, novos hábitos e novas formas de agir.
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Método de Investigação

Em relação aos aspectos metodológicos, será uma pesquisa de campo, de cunho exploratório e de
natureza qualitativa, realizada por meio de um estudo de caso. Yin (2001) afirma que o estudo de caso é um tipo
de investigação empírica, na qual os limites dos fenômenos e contextos não estão claramente definidos. Por isso,
o caso a ser estudado precisa levar em consideração alguns aspectos importantes como referências históricas,
sociais e econômicas, e utilizar múltiplas fontes de evidência. Nesse sentido, a investigação será realizada em
uma escola/fazenda, localizada na zona rural do município de Xanxerê/SC, onde funciona, em regime integral,
o curso técnico em agropecuária concomitante ao ensino médio. A coleta de dados ocorrerápor meio dos
seguintes instrumentos: Questionário a ser aplicado a todos os alunos formandos; Grupo focal com alunos
estagiários do terceiro ano; observação sistemática com registro em diário de campo pelo pesquisador.
Entendendo que a interpretação deve aprender a conexão entre compreensão e validade, a análise dos dados
será por meio da hermenêutica, com base em Habermas (1987) e Apel (2000), ao pressupor a investigação
como uma tarefa essencialmente reflexiva, em que os sujeitos dotados de competências linguísticas e
comunicativas objetivam alcançar o consenso sobre algo no mundo.
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Decolonialidade, pesquisa, reexistência

Propósito central

O estudo destaca elementos da abordagem decolonial e evidencia o potencial de pesquisa, ao mesmo
tempo em que lança olhares possíveis, com um caráter de (re)existência, implicados por buscar outras formas de
ser e de produzir conhecimento.

Marco teórico

As ciências sociais e humanas trazem em sua constituição histórica uma identidade eurocêntrica e
de negação à experiência do colonialismo, impactando na forma como se entende a produção de conhecimento
(CASTRO-GOMÉZ, 2005). Propostas apoiadas em sabedorias insurgentes, que rompam com o sentido
positivista, fragmentador, instrumental, homogeneizante e colonizador dão lugar a uma perspectiva
comprometida com a vida, de caráter sentipensante (WALSH, 2007; ARIAS, 2010) e comprometida com o
diálogo, o encontro e a alteridade.

Método de Investigação

Uma postura decolonial, implica alicerçar a pesquisa num rigor outro (MACEDO, GALEFFI E
PIMENTEL, 2009), vinculado muito mais à qualidade de análise do pesquisador do que uma exteriorização
metodológica de passos e regras sobre como conduzir uma investigação científica com consistência. Amparado
nos pressupostos de um fazer decolonial (OCAÑA e LÓPEZ, 2019), buscamos a construção de formas outras
de fazer, que questiona inclusive terminologias como método e metodologia, assumindo a
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impossibilidade de neutralidade da ciência e vinculando-nos à ideia de busca de dados que possam contribuir na
busca de elementos significativos desde onde construímos nosso conhecimento e para a qual seja possível
estabelecermos escutas e diálogos. O fazer decolonial se expressa em ações que envolvem o observar,
conversar e reflexionar, como uma opção, uma forma outra de conhecer, de pensar, de ser, de fazer e de viver
(OCAÑA e LÓPEZ, 2019a; 2019b). A trilha proposta para a produção de conhecimentos se dá a partir de
quatro momentos, dispostos em forma de espiral que, ainda que dispostos de forma sequencial, se entrelaçam
e se colocam permanentemente em movimento, que ao completar uma volta, se volta ao ponto de partida,
mas ressignificado pelas experiências vivenciadas NO e COM o processo. Após o acessar (os documentos, os
textos, as pessoas, as experiências), efetiva-se o momento de escuta, sucedido pelo diálogo e a reflexão,
colocando em relação e contexto o movimento primeiro, ao mesmo tempo em que o retroalimenta, pois ao
voltarmos ao início do ciclo, chega-se já de um ponto de partida ¿outro¿, diferente, qualificado, enriquecido,
afetado, implicado por outras referências e aprendizagens construídas com o processo vivido que confere ao
novo ciclo a ampliação e aprofundamento dos conhecimentos produzidos.
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Mulheres idosas; avosidade; memórias

Propósito central

O projeto de tese que está em fase de construção, pretende investigar se a avosidade vivida por
mulheres idosas representa uma identidade coletiva, a partir das narrativas memoriais.

Marco teórico

Para Herédia (1999), o Brasil é um dos países que compõem a América Latina e tem vivenciado um
aumento significativo em relação à proporção de idosos na população total. A maior longevidade humana acentua
a possibilidade de os indivíduos ocuparem papéis sociais cada vez mais importantes na sociedade. Conforme
(SILVA, SILVA, LIMA, ET. AL. 2018) a discussão sobre o papel dos avós, trata-se de algo contemporâneo, a
criação e apoio social na vida dos netos e demais familiares se ampliou, ganhando maior relevância, abarcando
não apenas o cuidado casual, mas também o suporte, emocional, material, e atémesmo a responsabilização
legal. As pessoas idosas, que muitas vezes exercem a avosidade, começam a ser vistas sob outra ótica, pois
assumem, muitas vezes, o papel de membro agregador e mantenedor em suas relações sociais. Este papel
desenvolvido por avós, pode ser denominado de avosidade, como ¿uma função intimamente ligada à função
materna ou paterna das quais se diferencia, mas que, como aquelas, têm um papel determinante na
estruturação psíquica do sujeito¿, apontam Goldfarb e Lopes (2011, p. 2.187). Com o objetivo de debruçar-se
sobre a temática da memória social, relacionada a avosidade, para Pollak (1992, p. 204) ¿[...] a memória é um
elemento constituinte do sentimento de identidade, tanto individual como coletiva,na medida em que ela é
também um fator extremamente importante do sentimento de continuidade e de coerência de uma pessoa ou de
um grupo em sua reconstrução de si.¿Considerando que a memória é composta por ¿sentimentos de identidade,
tanto individual quanto coletiva¿, justifica-se a escolha do tema de pesquisa, que propõe coletar narrativas de
mulheres idosas sobre a avosidade.
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Método de Investigação

Será utilizada a metodologia de história oral, pois esta permite melhores explicações sobre atemática,
trazendo também a compreensão e o sentido das narrações, apontando a construção dos significados
atribuídos à experiência de vida. Para a realização desta, será utilizada também uma entrevista
semiestruturada, como disparadora para as narrativas. Os critérios de inclusão para a escolha da amostra da
pesquisa, encontram-se em definição, mas pode-se adiantar que serão mulheres idosas, com 60 anos ou
mais, que sejam avós e aceitem participar do estudo.
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Propósito central

Em meados do século XX, o mundo ocidental se aprofundou um processo de revisão dos valores
tradicionais, inserido no que Koselleck (2006) caracterizou como um processo de aceleração do tempo.
Entretanto, por outro lado, neste mesmo recorte, as religiões afro-brasileiras de matriz africana passaram por
uma importante mudança de identidade, as quais abandonaram definitivamente a condição histórica marcada
pela etnicidade (PIERUCCI, 2004). A partir deste duplo processo, este artigo propõe investigar de que forma
um líder religioso negro, da cidade de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, Pai Paulinho de Ogum
Xoroquê, Babalorixá de Candomblé e Cacique de Umbanda, relaciona-se com a memória ancestral e com a
identidade afro- brasileira tendo como contexto os antigos Territórios Negros nas décadas de 1960 e 1970,
período de seu nascimento e convívio no antigo Território Negro da Bacia de Mont¿Serrat.

Marco teórico

A construção autobiográfica de Pai Paulinho é estudada atendo-se à dimensão social e à narrativa
da memória, recorrendo-se a Ricoeur (1997), Pollak (1992) e Bourdieu (1992) como autores de base da linha
de pesquisa em Memória, Cultura e Identidade do Programa de Pós- graduação em Memória Social e Bens
Culturais da Universidade La Salle. Pai Paulinho, por meio de suas narrativas, rememoradas em entrevistas,
relata suas experiências, suas sociabilidades e os fatores que, de acordo com sua construção e sua narrativa
da memória, influenciaram na desterritorialização dos antigos Territórios Negros da cidade de Porto Alegre,
ratificando-se sua narrativa conforme estudos de Vieira (2017), Velloso (1990) e Moura (1988) que relatam, como
exemplos, e parte integrante destes fatores, as políticas branqueamento e a especulação imobiliária.
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Ainda, os conceitos de ¿linguagem da alteridade condenada¿ e ¿vocabulário de estigmatização urbana¿ trazidos
por Pesavento (1999) são destacados para justificar as reconfigurações sociais e culturais destes grupos.

Método de Investigação

A pesquisa apresenta-se como uma pesquisa qualitativa exploratória, segundo Cerasoli Jr. (2015). O
estudo traz os métodos de história oral e de iconografia embasados em Alberti (2013) e Paiva (2002),
respectivamente. Ainda, considerando o contexto do Candomblé dentro desta pesquisa, a Iconografia permite
à narrativa a escolha do que se pode ou não sair do subentendido, pois como cita Prandi (2005) o Candomblé
é uma religião da oralidade e ainda com muitos segredos guardados. A partir destas referências parte-se da
hipótese de que Pai Paulinho, construindo-se autobiograficamente, construía e reconstruía narrativamente as
memórias de seu grupo, calcando-se nos suportes materiais que narram a sua história (fotos, objetos litúrgicos,
vestes), bem como os seus registros, e de sua comunidade, da oralidade e escrita.
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ARQUIVO PESSOAL, MEMÓRIA, THIAGO MATHEUS WÜRTH

Propósito central

Esta pesquisa tem como objetivo problematizar um arquivo pessoal como portador de rastros e
como suporte para a construção de memórias sobre seu titular. O Arquivo em tela é aquele produzido em vida
por Thiago Matheus Würth, personagem destacado do Município de Canoas, RS. Würth nasceu em
Kaiserslautern, Alemanha, em 28 de fevereiro de 1893. Casou com Johanna Thoma Würth em 1917, vindo
para o Brasil em 1919. Em 1926, fundou o Instituto Pestalozzi, instituição pioneira em educação especial, no
Brasil, em Porto Alegre, transferindo-a para Canoas no ano seguinte. Destacou-se como: membro do Serviço
de Comunicação do Governo de Getúlio Vargas; criador da Federação de Escoteiros do Rio Grande do Sul;
fundador do Sindicato dos Professores Particulares do Rio Grande do Sul; Curador do artista plástico Portinari na
Exposição Munique em 1953, entre outros. Os problemas da pesquisa são: Como foi constituído o arquivo pessoal
de Thiago Matheus Würth? Quais as suas características? É possível atribuir-lhe valor intrínseco relacionado à
memória coletiva? Pode ser considerado como legado e bem cultural, sendo passível de investimento em sua
institucionalização?

Marco teórico

Um arquivo pessoal não é o portador da memória e da trajetória pessoal de seu titular, porém, na
constituição de um acervo há uma intencionalidade que implica em diferentes finalidades, entre estas, dar-se a
ver na posteridade. Serão pesquisadores que, ao trabalhar os documentos do arquivo como fontes que
construirão narrativas sobre o personagem e sobre sua trajetória, levando em conta as suas condições de
produção. Arquivos pessoais poderão ser considerados como bens culturais, o que justificará a sua
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preservação e possível institucionalização. Também, deve-se levar em conta, em se tratando de um arquivo
pessoal, a relação entre memória individual e coletiva, tendo em vista a articulação do indivíduo com os
quadros sociais nos quais se inseriu em vida. Na pesquisa haverá investimento em estudos sobre memória,
identidade, curadoria e gestão de arquivos pessoais, com fundamentação em Maurice Halbwachs (2006), Joël
Candau (2014), Phillippe Artières (1998), Heloisa Bellotto (2017), Thais Jeronimo Svicero (2013).

Método de Investigação

A pesquisa terá caráter qualitativo, investindo na análise: do arranjo do Arquivo Pessoal de Thiago
Matheus Würth; de documentos de cunho autobiográfico; da correspondência trocada com familiares,
autoridades, amigos; do entrelaçamento da documentação com acontecimentos de sua vida pessoal e
profissional, ou seja, relações sociais que foram vivenciadas e cujos rastros foram preservados.
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Etnicidade. Imigrantes Italianos. Ferrovia do Vinho.

Propósito central

Este estudo tem por objetivo investigar se a etnicidade dos imigrante italianos permanece presente
no desenvolvimento e na cultura da Ferrovia do Vinho e de que forma pode ser percebida. Como problema de
pesquisa, foram investigadas quais ações contribuíram para manter a etnicidade dos imigrantes italianos, pelo
uso da Ferrovia do Vinho, nos dias de hoje. Para atender o objetivo proposto e responder o problema de pesquisa,
optou-se pelo método de pesquisa bibliográfica em materiais publicados. A etnicidade é formada por diferentes
características como: traços, língua e a cultura de um determinado grupo, os quais se diferem de outros. Assim,
os imigrantes italianos que chegaram em Bento Gonçalves se depararam com uma cultura diferente da que
traziam consigo. Atualmente, tal cultura está presente na Ferrovia do Vinho, que fomenta a economia através do
turismo.

Marco teórico

Conceituado etnicidade No início do século XX haviam linhas de pensamentos que entendiam os
fatores naturais como influenciadores na cultura de cada sociedade, como por exemplo o próprio clima e a
situação geográfica. Entendiam-se que os povos que permaneciam em climas e situações geográficas
diferenciadas possuiriam culturas distintas, no entanto aquelas que estivessem em climas e situações geográficas
semelhantes teriam os mesmos traços culturais. Através dos processos evolutivos por meio da globalização, os
traços culturais da modernidade, buscando modificar os trabalhos artesanais para industriais, passando a ser
usual a culturas distintas. No entanto, esses traços não adulteram uma cultura, e sim iniciam a fazer parte desta,
tornando-se caracterizante ao mesmo. Conforme apresentado por Burns (2002), a globalização da cultura pode
ser contrastado ao processo externo de transmissão cultural. Neste sentido, as
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mudanças culturais de acordo com Laraia (2004), e a globalização da cultura, referida por Ortiz (2000), são
formas que contribuem e motivam no processo dinâmico e constante de readaptação das culturas e também das
etnias, essas transformações elas agregam mudanças, mas não apagam as características de origem, as
pessoas obtém novos conhecimentos, mas a etnicidade raiz ela é reconstruída mas nunca apagada ou
esquecida. Desta forma, pode haver uma relação de singularidade entre os turistas e os visitados que fazendo
com que os residentes de Bento Gonçalves identifiquem e valorizem a sua etnicidade, a sua cultura, fomentando
e tornando um dos atrativos turísticos a ferrovia do vinho, buscando resgatar as memórias e reconstruí-las ao
longo do seu trajeto, demostrando ali a sua etnicidade de origem. Chegada dos imigrantes e sua cultura em
Bento Gonçalves Para entender melhor a migração, se faz necessário resgatar os recortes temporais que o Brasil
viveu até a chegada dos europeus ao País. No Brasil ainda no século XIX foi implantada uma reforma
habitacional de colonização que buscava povoar estas e outras terras do Rio Grande do Sul, fomentando a
imigração de mão-de-obra europeia. Conforme Boni e Costa (1984), a partir de 1824 se dá início a imigração
alemã para a cidade de São Leopoldo/RS. O ambiente encontrado em 1870 pelos imigrantes italianos,
diferenciava-se do que fora visto anteriormente pelos imigrantes alemães. Na ocasião em que os alemães
chegaram no Rio Grande do Sul, estes tiveram a opção de ocuparem as regiões mais planase com maior
proximidade dos núcleos urbanos. Neste período de 1870, na Itália, após 50 anos de luta os senhores feudais
são gradativamente substituídas pelo capitalismo industrial. Em 1855 o governo estabelece impostos com valores
expressivos, o que acarreta o endividando os pobres que perderam as terras para o governo ou para os
proprietários de maiores portes, também chamados 'senhores feudais'.

Método de Investigação

O legado da ferrovia do vinho Durante o século XVIII e ao longo do século XIX, foi na Inglaterra que
surgiram e se expandiram as ferrovias, as quais foram rapidamente espalhadas pelos demais continentes
fortalecendo desta forma as economias, a redução dos trajetos e ocasionando novas fontes de riquezas e de
renda Para Ransolin (1999), as ferrovias estão diretamente destinadas ao transporte de minérios, com início das
operações na Europa para o transporte do carvão das minas e leva-lo às fundições. No Brasil, a implementação
das ferrovias foi possível através da concessão de vantagens econômicas e comerciais para investidores
estrangeiros que custeassem a construção e a manutenção de estradas de ferro. Durante o Brasil Império,
período em que o governo central procurava unificar os territórios do país, foi autorizado o início da construção
das primeiras estradas de ferro do país (consideradas estratégicas para essa finalidade). O primeiro trecho foi
inaugurado em 1854, na província do Rio de Janeiro através da iniciativa de Irineu Evangelista de Souza, que
veio a se tornar Barão de Mauá. De acordo com Dias (1986), a história dasferrovias no Rio Grande do
Sul, teve início em 1866, quando a assembleia provincial debateu as alternativas possíveis para solucionar os
desafios de efetuar o escoamento de gêneros das zonas colônias alemãs do Vale do Rio dos Sinos. A empresa
New-Hamburg foi a responsável pela primeira linha ferroviária no Estado do Rio
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Grande do Sul, ligando Porto Alegre à São Leopoldo em 1874. As estradas de ferro surgiram em solo gaúcho,
atendendo a demanda de escoamento da produção agrícola da região colonial do Vale do Rio dos Sinos até o
porto da capital Porto Alegre. A empresa New-Hamburg foi a responsável pela primeira linha ferroviária no Estado
do Rio Grande do Sul, ligando Porto Alegre à São Leopoldo em 1874. As estradas de ferro surgiram em solo
gaúcho, atendendo a demanda de escoamento da produção agrícola da região colonial do Vale doRio dos
Sinos até Porto Alegre. A ferrovia do vinho é um resgate a um recorte de memórias de certa forma imaginário,
com lembranças construídas a partir de costumes típicos dos imigrantes italianos, reproduzidos ao turista através
da viagem de trem em locomotivas à vapor, que iniciam já na chegada dos turistas e passampor encenações
teatrais, músicas típicas, gastronomia e outros. O passeio da Ferrovia do Vinho local contacom diversos
parceiros locais, que bem como a população, abraçam a ideia de cultivar e divulgar o atrativo de forma lúdica
através de diversas representações e encenações aos que vão até o local conhecer. A Ferroviado Vinho
possui outros trechos que fazem ligações com a cidade de Caxias do Sul, no entanto estas estão inativas, não
sendo elas utilizadas para nenhum tipo de finalidade ou projeção a curto e médio prazo, sendo a mesma de
responsabilidade do Estado.
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Propósito central

Não há dúvida da importância da Cultura, seja pelo viés da economia e suas transformações ou o viés
social. Como agente de desenvolvimento de acordo com Throsby (2010) as indústrias criativas ou como política
de inclusão social há a possibilidade de ampliação da cidadania. Porém tem-se presenciado um constante
distanciamento do Estado quanto a sua presença como fomentador de ações necessárias a ampliação e
continuidade dos diferentes equipamentos culturais, além de um sucateamento dos equipamentos existentes.
Esta preocupação mostra que, além da dependência do subsídio estatal para manutenção dos mesmos, há uma
falta de público consumidor para as artes de forma geral, gerando assim uma preocupação e necessidade de
criar alternativas para a sustentabilidade destes.

Marco teórico

Gestão Cultural Segundo Rosa Vilas Boas (2005), a gestão cultural implica um macro cenário que
engloba a gestão de processos, de recursos humanos, a gestão financeira, gestão de produção. A gestão de
cultural. em seu campo de atuação, é entendia também como a gestão de equipamentos culturais em específico
aqui teatros, casas de espetáculos e show. Segundo Rubim (2019) a complexidade da gestãocultural é
muitas vezes vista como mais uma subárea da administração. No entanto esta precisa ser reconhecida que a
cultura é por si mesma um universo amplo e complicado. Segundo Chong (2010, p. 5-6), A gestão cultural é um
campo excitante que permite combinar gestão, com técnicas artísticas e organizacionais com atividades que
fazem a diferença nas vidas dos indivíduos e das comunidades. A gestão cultural é a facilitação e a organização
das atividades cultural e artística. O gestor cultural é a pessoa que trabalha no campo da gestão cultural;
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aquela que permite que a arte aconteça. De uma forma simples, os gestoresculturais são aqueles que
juntam público e artistas. Ela envolve áreas de gestão, desde o marketing, patrimonial, financeiro até a curadoria,
portanto estas instituições tem uma rica diversidade de manifestações e expressões.

Método de Investigação

A pesquisa envolverá incialmente uma pesquisa bibliográfica relacionada ao tema e posteriormente
uma pesquisa exploratória documental com fonte primária e secundária, sendo que os dados serão baseados
em dados do IBGE. documentos fornecidos por pesquisas instituições. Com abordagens qualitativa e quantitativa,
foram utilizadas como técnicas de coletas de dados, grupos focais e questionários online para as fontes primárias.
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Propósito central

O propósito deste trabalho é registrar a memória da Educação do município de Teutônia, no estado do
Rio Grande do Sul, a partir dos relatos dos Secretários Municipais de Educação, desde a emancipação política
do município em 24 de maio de 1981. A pesquisa dá sequência a estudos já realizados ao longo do curso de
mestrado, na qual foi constatada a oportunidade de seu aprofundamento no doutorado, utilizando como ponto de
partida os desdobramentos identificados no processo de pesquisa do mestrado e parte do seguinte problema de
pesquisa: quais memórias que são/foram produzidas a partir da implantação de políticas públicas educacionais
na utilização de novas tecnologias de informação e comunicação na rede pública municipal de Teutônia?
Observa-se que o mundo não será mais o mesmo após a pandemia da COVID19, obrigando a reflexões cada
vez mais profundas acerca do uso de tecnologias na educação, elencando elementos para verificar a qualidade
dos serviços ofertados para a efetivação de propostas de sua implantação. Assim, o foco de pesquisa está nas
políticas públicas educacionais na implantação de tecnologias de informação e comunicação, no município de
Teutônia. Esta temática está adequada ao contexto da Linha de Pesquisa de Memória e Linguagens Culturais,
a qual implementa atividades de pesquisa interdisciplinares voltadas para a construção de conhecimentos
básicos e aplicados relativos à memória esuas relações com a recepção das culturas em diferentes suportes
e linguagens e diagnóstico e produção de tecnologias de informação e comunicação e de ambientes digitais
virtuais. O delineamento atual do trabalho prevê ter como foco cotejar as políticas públicas com os relatos e
perspectivas de como cada Secretário, em particular como trataram as de implementação de TIC¿s.
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Marco teórico

O trabalho irá apoiar-se em autores, tais como Halbwachs (2006) e Candau (2012); Castells:
relações sociais com as novas tecnologias da informação e comunicação; Le Goff: relações entre tradição,
história e poder; e Bergson: relações entre passagem do tempo, entre outros, como Pollak e Ricoeur, que dão
sustentação aos conceitos de memória social. Outro ponto importante a ser aprofundado diz respeito às
políticas públicas (MAINARDES, 2006) e (PEREIRA, 2014). Outros conceitos também serão explorados como
linguagens culturais, tecnologias da informação e comunicação e outros necessários a possíveis
desdobramentos do trabalho ao longo da execução da pesquisa, além da análise de conteúdo proposta com
base nos estudos de Bardin.

Método de Investigação

A base do trabalho irá partir de entrevistas temáticas, as quais serão conduzidas, de acordo com a
interação do próprio interlocutor, uma vez que a organização deste momento será desenvolvido a partir do
tema em estudo. Serão entrevistadas nove pessoas, sendo que, uma delas é considerada historiador do
município, confeccionou a bandeira e desenhou o brasão do município e foi o primeiro Secretário de Educação.
Contudo, há interlocutores que não tiveram uma participação tão ativa na história local, e terão de ser indagados
mais diretamente, ou estimulados a relatar a experiência que tiveram durante o tempo em que estiveram
responsáveis pela pasta. Por isso, possivelmente, dados também serão coletados por meio de pesquisa
documental.
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Propósito central

Os colonizadores italianos chegaram na região por volta de 1875, onde fundaram a Colônia Dona
Isabel, que após a república passou a se chamar de Bento Gonçalves, onde hoje esta localizado um dos
pontos turísticos de referência no turismo cultural. Identidade tem relação com a origem, com a qualidade é
dada a povo, grupo, a uma comunidade, e a cultura está relacionada com a suas experiências, seus valores,
costumes, suas crenças, sejam elas demonstradas em bens cultural material como em bens culturais imateriais.
Assim, este artigo tem como objetivo geral descrever sobre os temas de cultura e identidade e cultura dos
colonizadores italianos do Roteiro Turístico Caminhos de Pedra de Bento Gonçalves. Procurar-se-á responder
a pergunta norteadora: se é percebível a identidade cultural dos colonizadores italianos no Roteiro Turístico
Caminhos de Pedra? Para atingir ao objetivo proposto foi utilizado do método de pesquisa bibliográfica, o qual
conceituou-se os temos cultura e identidade, e a contextualização da implantação e manutenção do Roteiro
Caminhos de Pedra.

Marco teórico

1 Identidade e cultura Identidade é um conjunto de particularidades, conhecimentos e experiências
exclusiva de um povo, isto é, características que o divergem de outros grupos; permanecendo sempre em
constante processo está a constituição das identidades. (CASTELLS, 2006). Kozenieski; Medeiros, (2008)
relata como um fato da identidade o sentimento de pertencimento, por sua vez, provoca na cinesia das
semelhanças ou igualdades, a procura dos iguais. Assim, a identidade por mais antigo ou novo que sejam os
debates de conceitos, está ligada no processo pessoal e social, na formação de cada um e cada grupo, no
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sentido de como se percebem as características, as particularidades dos povos, ou até mesmo um predicado
que é aplicado a uma pessoa, como uma qualidade ou propriedade. Corroborando Buchmann (1995), todos
têm uma identidade expressa por costumes, crenças, valores, tradições, comportamentos e concepções que
os diferem uns dos outros. Desta forma, a identidade é definida pela cultura, tradição e nacionalidade,
possibilitando a afinidade social e adaptação territorial. Colonização italiana em Bento Gonçalves no RS A
colonização italiana no Brasil iniciou após a crise da escravidão, provocada em 1850, onde houve a necessidade
da procura de europeus para substituir a mão de obra escrava. Essa além de evitar o colapso também permitiu
a expansão da cultura cafeeira e a industrialização do país. O Brasil recebeu 1,5 milhão de italianos, a grande
maioria fixou-se em São Paulo e apenas 5%, isto é, cerca de 80 mil dirigiram-se para o Rio Grande do Sul.
(POSENATO, 1983) No Rio Grande do Sul, Bento Gonçalves, conhecido por Colônia Dona Isabel, fundada em
1875, foi umas das primeiras colônias italianas no RS. Em cada colônia foi previsto um único núcleo urbano,
sendo o restante do território cortado por linhas, isto é, linhas paralelas. As colônias possuíam um sistema da
pequena propriedade voltada a policultura através do trabalho familiar, um trabalho democrático o qual produzia
uma sociedade igualitária e com melhor distribuição de renda. Segundo Michelin (2008, p. 44) a abertura da
rodovia RS 453 em 1970, foi o que levou muitos italianos a procurarem outro local para residir. Com falta de
oportunidades e a queda na renda familiar, houve a migração dos descendentes de italianos à procura de
oportunidades e melhores condições de vida. Após essa perda na economia local e a saída de grande parte
dos habitantes locais o turismo cultural foi o grande diferencial para a retomada,fazendo com que aquelas
famílias que haviam se dispersado voltassem a se reunir e assim a motivação parao resgate da cultura legada
pelos imigrantes. Assim, deu-se início ao projeto Caminhos de Pedra, idealizado pelo arquiteto Julio Posenato e
implantado pelo engenheiro Tarcísio Michelon.

Método de Investigação

O projeto do Caminhos de Pedra previa algo inovador, iria além de prédios mumificados, mas em
seu formato autêntico, com o mesmo funcionamento de quando foram construídos, permanecendo as mesmas
atividades e a produção dos mesmos produtos, conforme destaca o autor ¿um genuíno museu vivo¿. Assim,
para o início do projeto foram convidados artesões do local, já aposentados e que estavam desmotivados, os
quais aceitaram o convite com uma convicção de que haviam encontrado um sentido e também valorização para
suas vidas, os quais estavam sentindo rejuvenescidos. E a este grupo foram juntando cada vez mais pessoas
que montaram estabelecimentos demonstrando a grande diversidade da ¿Herança Cultural local¿ (POSENATO,
1998). Conforme Posenato o projeto de turismo cultural Caminhos de Pedras apresenta: Uma visão fidedigna
dos núcleos de imigração no período de apogeu, em seus diversos aspectos. A localidadeconta, além das
resistências, prédios autênticos de outras funções: religiosa (capelas, ermidas, cemitérios), comercial (casa de
negócios, hotel), industrial (olaria, ferraria, tanoaria), etc. E, ao lado destes, serão construídos alguns didáticos,
especialmente o moinho Bertarello (reconstrução), a marcenaria, a destilaria, etc.
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Mesmo assim, estes prédios didáticos serão construídos conforme a tradição, por artesões competentes e
com supervisão técnicas, e apresentados como tal (POSENATO, 1998, p.15). Todos os estabelecimentos em
funcionamento poderiam vender seus produtos, como, açúcar mascavo, farinhas, cachaça, objetos de ferros,
dentre outros da cultura italiana. Assim, em 1998, o Roteiro Turístico Caminhos de Pedra, sonho dos seus
idealizadores o Eng. Tarcísio Vasco Michelon e o Arq. Júlio Posenato foi inaugurado visando resgatar, preservar
e dinamizar a cultura que os imigrantes italianos trouxeram à serra gaúcha a partir de 1875. Oprojeto teve
assessoria do SEBRAE, juntamente com uma associação criada para administrar o roteiro, o qual abrangia além
do resgate de todo o patrimônio cultural, não sendo apenas a parte arquitetônica, mas toda a tradição italiana,
como a língua, folclore, arte, habilidades manuais, etc. Em 10 de agosto de 1998 o roteiro passou a captar
recursos das empresas locais através da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do RS. (CAMINHOS DE PEDRA,
2021) A Associação Caminhos de Pedra possui em torno de 70 associados, e o projeto deste roteiro é
considerado pioneiro no Brasil em termos de turismo rural e cultura. Conta com mais de 28 pontos de visitação
e está em expansão. O Caminhos de Pedra é um roteiro turístico, o qual foi criado visando o resgate e a
preservação da identidade e cultura dos imigrantes italianos. Assim, a identidade foi fortalecida através de
diferentes ações de cultura desenvolvidas pelas comunidades, isto é, todos aqueles que estavam envolvidos em
desenvolver e potencializar a cultura local.
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Propósito central

O texto visa abordar/refletir sobre o patrimônio cultural e as transformações ocasionadas pelos
ciclos/períodos econômicos da cidade de Paraty, do Estado do Rio de Janeiro. O texto apresenta de forma breve,
as expressivas mudanças no cenário urbano e econômico de Paraty, desde a sua fundação e o que se pode
constatar da sua realidade, durante as saídas a campo realizadas, e a influência das metrópoles ¿ São Paulo,
Rio de Janeiro e Minas Gerais - a partir da segunda metade do Século XX.

Marco teórico

O trabalho apoia-se nos conceitos de Silveira (2013), Ribas (2003), Moraes (2015), Garcia e Dedecca
(2012), Chuva (2009), Fonseca (1997), Silva (2013), Choay (2001), Almeida; Alves (2012), Mendes
(2015), Bauman, (2005), Porto (2020), Borja; Castells (1997), Paes (2015), Deleuze e Guattari (1995), Enes e
Bicalho (2014) e do Dossiê de Paraty 2007 da UNESCO e ICOMOS (1999). Também, com aporte teórico da
disciplina do Observatório das Metrópoles: AS METRÓPOLES E A ORDEM URBANA BRASILEIRA: os desafios
do direito à cidade do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio
de Janeiro.
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Método de Investigação

A metodologia adotada tem aporte do material fotográfico coletado no período do evento Paraty Em
Foco (PEF), o Festival Internacional de Fotografia de Paraty, nas edições de 2017, 2018 e 2019. E devido ao
isolamento social ocasionado pela pandemia de COVID-19, que manteve a cidade fechada para o turismo
durante um longo período em 2020, optou-se por um diálogo remoto com Amaury Barbosa, Diretor Voluntário
do Instituto Artístico e Histórico de Paraty (IAHP) e acompanhar algumas redes sociais, onde o foco é Paraty e
o seu entorno. Também, utilizou-se de acervo fotográfico referente às saídas de campo realizadas, com
inspiração etnofotográfica, durante as edições de 2017, 2018 e 2019 do PEF.
Referências

ALMEIDA, Karolyny de Oliveira; ALVES, Ana Elisabeth Santos. A memória do trabalho nas
romarias de Bom Jesus da Lapa e as pessoas que vivem da venda de artigos religiosos: algumas
considerações, 2012. BARROS, Myriam Moraes Lins de. Memória, Experiência e Narrativa Iluminuras, v.12, n. 29, p. 4-17, jul./dez. 2011. Porto Alegre: UFRGS. BAUMAN, Zygmunt. Ensaios
sobre o conceito de cultura. São Paulo: Editora Zahar, 2012. BONI, Paulo; MORESCHI, Bruna.
Fotoetnografia: a importância da fotografia para o resgate etnográfico. Doc On-line, Londrina, n.03,
p.137-157, 2007. CLEMENTINO, Maria do L. M.; RIBEIRO, Marcelo G.; OLIVEIRA, André M. de;
ARAÚJO, Juliana B. (IPPUR/UFRJ) - Comunicação oral. Observatório das Metrópoles ¿ Aula 04.
Economia Metropolitana e Desenvolvimento Regional. Em 16 out. 2020. CHOAY, Françoise. A
Alegoria do Patrimônio; tradução de Luciano Vieira Machado. 3.ed. ¿ São Paulo: Estação Liberdade:
UNESP, 2006. CHUVA, Márcia Regina Romeiro. Os Arquitetos da Memória. Capítulo 3 ¿ A
Proteção Institucionalizada - Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2009. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO
TURISMO (OMT) - Código de Ética ¿ Santiago / Chile: 1999. COMISSÃO PERMANENTE PRÓ
SÍTIO DO PATRIMÔNIO MUNDIAL DE PARATY. Dossiê: O caminho do ouro em Paraty e sua
paisagem - a importância do reconhecimento de Paraty como Sítio do Patrimônio Mundial da
UNESCO. Prefeitura Municipal de Paraty ¿ Secretaria Executiva de Governo. Paraty / RJ, 11 de
setembro de 2007. COTRIM, Cássio Ramiro Mohallem. Villa de Paraty. Rio de Janeiro: Capivara
Editora, 2012. DELEUZE, Gilles; GUATTARI, Félix. Mil Platôs: capitalismo e esquizofrenia. São
Paulo: Ed. 34, 2009. v.1. ENES, E. N. S.; BICALHO, M. G. P. Desterritorialização/reterritorialização:
processos vivenciados por professoras de uma escola de Educação Especial no contexto da educação
inclusiva. Educação em Revista, v. 30, n. 1, p. 189¿214, mar. 2014. FEDOZZI, Luciano Joel;
JUNIOR, Orlando Santos. (IPPUR/UFRJ) - Comunicação oral. Observatório das Metrópoles ¿ Aula
15. Os Movimentos Sociais. Em 15 jan. 2021. LENCIONI, Sandra; TUNES, Regina H.;
BARTHOLOMEU, Matheus C.; BÓGUS, Lúcia M. M. (IPPUR/UFRJ) - Comunicação oral.
Observatório das Metrópoles ¿ Aula 03. A Megarregião Rio de Janeiro - São Paulo. Em 09 out. 2020.
http://www.paraty.com.br/maconaria.asp. Acesso em: 16 dez. 2020.

112

Identidade Institucional e Diversidade Cultural: Um Estudo de Caso na Universidade
La Salle - Unilasalle (Canoas-Rs-Brasil).

ID do trabalho: 19160

MÁRCIO LEANDRO MICHEL
Universidade La Salle

Orientador
Tatiana Vargas Maia
Co-orientador
Patrícia Kayser Vargas Mangan
Palavras-chave

Identidade institucional, Diversidade cultural, Multiculturalismo, Memória Institucional.

Propósito central

Este projeto de pesquisa busca analisar se a Universidade La Salle ¿ Unilasalle - pode ser
considerada uma instituição multicultural. Serão considerados para a coleta e análise de dados as atividades
extensionistas, das parcerias e associações realizadas, dos documentos institucionais vigentes, dos comitês
e/ou núcleos específicos; assim como da comunicação institucional desenvolvidos pela instituição a partir do
seu recredenciamento como universidade, compreendendo o período de 2017 a 2022. Considerando que a
memória é um elemento fundamental para a legitimação de uma instituição; e na intenção de construir uma
narrativa da memória institucional da Universidade La Salle, a partir da junção de narrativas e fragmentos de
lembranças sobre a promoção da diversidade cultural (pressuposto do multiculturalismo) pela instituição, com
potencial para fortalecer a identidade institucional.

Marco teórico

Ortiz (2015) menciona que os estudos produzidos no campo da Administração, apontam a
diversidade como o novo paradigma empresarial. O autor critica o caráter instrumental que a área trata a
temática e menciona que este interesse pela diversidade possui um viés mercadológico; exigindo investimento
das empresas ao ponto da literatura mencionar que a diversidade ¿custa caro¿. O autor cita os argumentos
utilizados por Cox e Blake defendendo as cifras investidas. Contudo, Ortiz (2015) é categórico ao afirmar que a
proposição dos autores prima pela praticidade, deixando de lado os aspectos éticos e morais. Na busca de um
entendimento macro sobre o que é diversidade cultural, torna-se fundamental recorrer ao consenso defendido
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pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que legitima a
diversidade cultural como uma ¿característica inerente à humanidade¿, um ¿património comum¿ e uma fonte
de ¿um mundo mais rico e diversificado que alarga a possibilidade de escolhas e fortalece as capacidades e
os valores humanos¿ (RAMOS, 2009, p. 16).

Método de Investigação

A metodologia da pesquisa é definida como um estudo de caso, por meio da condução de uma análise
documental, associada a entrevistas e observação participante. A pesquisa de campo compreende entrevistas
com o corpo diretivo e com profissionais que respondem por áreas estratégicas da instituição, alunos e
professores selecionados por critérios de representatividade. Os dados coletados serão analisadospor análise
temática, na qual os dados são codificados no software Atlas TI® e analisados pelos temas que emergirem do
campo. Os resultados esperados incluem a identificação das qualidades de uma instituição multicultural.
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Propósito central

O Objetivo geral desta tese será analisar as narrativas de memória dos gestores, frequentadores e
artistas sobre a gestão do Auditório Araújo Vianna. A partir do objetivo geral, surgem os seguintes objetivos
secundários: ¿ Discutir os aspectos teóricos sobre gestão cultural e memória social; ¿ Analisar a trajetória cultural
do Auditório Araújo Vianna; ¿ Compreender os registros de memória social acerca da gestão culturaldo
Auditório Araújo Vianna.

Marco teórico

A tese pretende investigar as memórias sociais relacionadas à gestão do Auditório Araújo Vianna.
Assim pretende-se contextualizar sobre o auditório e suas fases. A primeira fase ocorreu entre 1927 até 1950
onde o mesmo localizava-se na Praça da matriz em Porto Alegre. Nesta fase o Auditório participou do período
de efervescência cultural da cidade, onde surgem os primeiros cinemas, teatros e casas de eventos. Entretanto,
com a expansão e crescimento da cidade, foi decidido que aquele espaço onde se localizava o Auditório iria dar
lugar a Assembléia Legislativa. Assim na década de 50 este primeiro ciclo de sua história foi encerrado. Sua
segunda fase tem início em 1964 quando o Auditório é reinaugurado no Parque Farroupilha. Mas neste momento
o país também vivencia uma nova forma de governo, o regime militar. Assim o Auditório Araújo Vianna
acompanhou toda a história deste governo e sua gestão até os anos 1985, que com o fim do regime militar se
dá início à terceira fase do Araújo Vianna, onde o mesmo testemunha uma nova gestãocultural que dura
até início dos anos 2000 com seu declínio. Ao longo destas três fazes o Auditório AraújoVianna vivenciou
momentos históricos e culturais diferentes, e este estudo se propõe em resgatar estamemória de gestão cultural
através de sua trajetória e dos relatos de seus frequentadores e gestores.
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Método de Investigação

Estudo qualitativo com pesquisa bibliográfica e documental. Será realizada entrevista estruturada.
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Propósito central

As populações negras, pós-abolição da escravidão, foram alijadas das oportunidades de trabalho,
do acesso à terra, de formas dignas de viver e de serem atores na nova realidade socioeconômica e política
vivida pelo Brasil. Boa parte da população negra, não teve acesso significativo ao mundo do trabalho assalariado,
seja no setor da agricultura, no industrial e/ou no comercial, constituindo fração frágil na sociedade brasileira
(PESAVENTO, 1992). Portanto o objetivo da pesquisa é o de verificar de que formaocorre a sustentabilidade
da comunidade quilombola Vó Elvira, a partir da compreensão da memória social edo etnodesenvolvimento.

Marco teórico

A criação e implantação de um Sistema Nacional de Economia Solidária (SENAES), articulando as
iniciativas dos entes governamentais e da sociedade, CRQs, etc nas esferas municipal, estadual e federal. Em
sua política de relação direta com os agentes e protagonistas do modelo de desenvolvimento protagonizado pelos
quilombolas ensejou a quebra de cultura de relação Estado-Sociedade, demonstrando na prática osnovos
caminhos de organização do desenvolvimento em territórios solidários de desenvolvimento. Será feitoum
trabalho de memória com integrantes das CRQs, tendo em vista que colabora para um auto-diagnóstico dessas
comunidades o qual poderá constituir-se como elemento de novas alternativas de etnodesenvolvimento.
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Método de Investigação

A metodologia que fundamentará a aplicação empírica da pesquisa é de cunho qualitativo, de
natureza aplicada, consistindo em um estudo de caso. O corpus dos dados será constituído de documentos e
entrevistas narrativas com lideranças e residentes da comunidade quilombola Vó Elvira de Pelotas/RS. Será
utilizado análise de conteúdo. No caso da comunidade Vó Elvira em Pelotas, é ao longo dos anos 2000 que se
efetuam diálogos sistemáticos com os Governos Estadual/Federal, a Secretaria Nacional de Economia Solidária
(SENAES) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA). Esses diálogos são fundamentais
para este projeto: sem eles, dificilmente seriam gerados estudos visando ao reconhecimento e autoreconhecimento da comunidade e o seu desenvolvimento econômico-social.
Referências

O'DWYER, Eliane Cantarino. Quilombo: identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro, FGV,
2002. PESAVENTO, Sandra J. Da frustração histórico do Rio Grande. In: FISCHER, Luiz Augusto,
GONZAGA, Sergius, (coords.). Nós, os gaúchos. Porto Alegre: L&PM, 1992. STAVENHAGEN,
Rodolfo. Etnodesenvolvimento: uma dimensão ignorada no pensamento desenvolvimentista. Anuário
Antropológico. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1985, p. 13-56.

118

MOBILIDADE INTELIGENTE: ITINERÁRIOS CULTURAIS A PARTIR DE ROTEIROS
CICLOTURÍSTICOS PARA A CIDADE DE ESTRELA-RS

ID do trabalho: 19269

Paulo Gustavo Sehn
Universidade La Salle

Orientador
Patrícia Kayser Vargas Mangan
Co-orientador
Palavras-chave

Cidades Inteligentes, Mobilidade, Patrimônio, Memória Social, Cultura

Propósito central

Esta pesquisa parte de uma motivação pessoal na busca de instigar a cultura da bicicleta,
principalmente em Estrela/RS. O propósito central do trabalho está relacionado ao seguinte problema de
pesquisa: Como promover itinerários culturais a partir de roteiros cicloturísticos na cidade de Estrela? Deste
modo, foi definido como objetivo geral criar itinerários culturais com meios de transporte sustentáveis, bicicleta,
por exemplo, percorrendo não só os caminhos mapeados mas também rotas de ligação entre vários pontos de
interesse da cidade. Como objetivos específicos:: - identificar estratégias que permitam que a comunidade
torne-se protagonista na preservação do patrimônio; - influenciar a criação de políticas públicas com vistas a
privilegiar o restauro e o zelo dos patrimônios edificados na cidade de Estrela - RS; - mapear os principais
pontos de interesse cultural, histórico e turístico do município a compor o(s) itinerário(s), estabelecendo
registros imagéticos, documentais e memoriais que possam ser utilizados para fins de promoção e divulgação
dos mesmos; - divulgar a história relacionada ao patrimônio arquitetônico do município; Como resultados
esperados desta tese, espera-se contribuir para: ampliar o conhecimento dos cidadãos acerca do patrimônio
arquitetônico do município de Estrela e, mais que isso, o interesse sobre as memórias que fazem parte, bem
como evitar que prédios históricos sejam demolidos e/ou descaracterizados. Além das produções acadêmicas
derivadas da pesquisa, pretende-se ter como produto a divulgação das rotas pré mapeadas, bem como as
características destes caminhos (distâncias, relevo, tempo de deslocamento, prédios, praças e conveniências
encontradas no percurso) incentivando o uso da bicicleta ao veículo automotor para deslocamentos rotineiros
(também).
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Marco teórico

Os principais autores que servirão de base para a pesquisa a ser desenvolvida envolvem os
seguintes conceitos: memória social, patrimônio e cidades inteligentes. Em memória social, encontramos em
Halbwachs aspectos relacionados à memória envolvida no patrimônio material edificado e em Nora(1993)
sobre o lembrar e o esquecer, pois muitas das memórias quando não revisitadas, são esquecidas ou seja, o
patrimônio arquitetônico não lembrado, repercute na sua história esquecida. Quando a história deste
patrimônio faz parte da história do município, logo, esta que será esquecida. Trazer a teoria de Edgar Morin
(complexidade), novas ações pressupõem novos conceitos. À medida que interagimos com a memória, ela
sofre mutações. Como a tecnologia está inserida no meio que pretendemos estudar - as cidades inteligentes e, a tecnologia, é um meio atual, pelo qual podemos nos amparar, podemos usufruir dela e ressignificar a
memória também. Cidades inteligentes propõe a relação entre sistemas e pessoas. Com a relação há
interação, ou seja, mobilidade inteligente. Não pretendemos descartar os outros meios de mobilidade, apenas
provocar a mobilidade inteligente para a utilização como forma saudável que as pessoas consigam percorrer
itinerários culturais e revisitar a memória do município edificada neste patrimônio arquitetônico mapeado. Para
definirmos patrimônio buscaremos na Constituição Federal, Organização das Nações Unidas, IPHAN e Cruz
Vermelha, os conceitos sobre patrimônio cultural e bens culturais. Resumidamente, o Comitê Internacional da
Cruz Vermelha (2016) nos ampara, salientando que ¿qualquer bem móvel ou imóvel é um bem cultural
quando este possui relevância histórica para a cultura de um povo¿, sendo assim, o conjunto desses bens,
são considerados patrimônio cultural. Dentre os autores que discutem o conceito de Cidades Inteligentes
(Smart Cities), Giffinger (et al 2007) aborda elementos importantes das cidades inteligentes como: economia,
pessoas, governança, mobilidade, meio ambiente e qualidade de vida. Brandão (2010), por sua vez, aborda o
envolvimento dos gestores públicos com as políticas públicas para as cidades e a cultura e Rubin e Rocha
(2010) as políticas públicas para as cidades.

Método de Investigação

Através da metodologia qualitativa, utilizando levantamento bibliográfico, análise documental
principalmente em jornais locais, entrevistas, bem como saídas a campo com registros fotográficos, proponho
estudar o patrimônio arquitetônico da cidade de Estrela - RS e o vínculo destas edificações, praças, parques e
monumentos, com a história da cidade e consequentemente da comunidade estrelense. A partir deste estudo,
será possível criar itinerários culturais com vistas à mobilidade inteligente. Os roteiros, além de incluírem os
locais mapeados e atribuírem visibilidade ao patrimônio, serão meios pelos quais a comunidade poderá deslocarse rotineiramente a fim de, assim, serem motivados a utilizar meios de transporte alternativos aos veículos
automotores, como por exemplo a bicicleta. Propomos, dessa forma, dar início à uma mudança na forma como as
pessoas se locomovem na cidade de Estrela - RS apresentando indícios de que a mobilidade inteligente poderá
transformar positivamente o avanço da cidade, atribuir valor ao patrimônio edificado e inseri- los nas políticas
públicas para preservação do patrimônio cultural. Além das questões ambientais, de saúde e mobilidade
envolvidas na utilização da bicicleta, utilizar este tipo de transporte para visitar o patrimônio permite um olhar
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diferenciado e um maior senso de pertencimento. Como legado para a cidade, pretendemos entregar estes
itinerários culturais/roteiros cicloturísticos.
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Propósito central

A presente pesquisa tem como objetivo analisar a contribuição da trajetória pessoal e profissional,
assim como da memória organizacional, na (re)construção da identidade de professores do ensino médio de uma
escola da rede privada de ensino da região metropolitana de Porto Alegre. Ampara-se na perspectiva de que a
memória docente e organizacional tende a contribuir para o processo de construção da identidade doser
professor, nesse sentido, aposta-se em uma pesquisa no âmbito da/com a experiência (MACEDO, 2015).
Explicita o entendimento de que é necessário expandir discussões acerca do tema, no campo da memória social,
haja vista que alguns estudos sobre memória e formação são trabalhados na educação, porém, ainda são
necessárias caminhadas investigativas que possibilitem a reflexão temática.

Marco teórico

As opções teórico-metodológicas neste estudo ainda estão sendo construídas, contudo, inserem-se
em uma perspectiva da memória enquanto agente de formação docente, atentando, assim, para os processos
experienciais, em que se corrobora com Macedo (2015) compreendendo a experiência como tudo o que nos
passa e nos toca. Ademais, compreende-se que todos nós somos uma imensidão de histórias, que seentrelaçam
com outras histórias, por isso, nunca estamos sozinhos (HALBWACHS, 1990), mas imbricadoscom o(s)
outro(s). Diante dessas imbricações, nossa identidade vai sendo (re)construída, por meio de um processo de
socialização (DUBAR, 2005), relacionado a partir do ¿eu¿ e do ¿outro¿, com as experiências subjetivas de cada
indivíduo. Assim, compreende-se que os indivíduos não constroem sozinhos sua identidade, mas em um
processo simultâneo, nas relações estabelecidas consigo, com os outros e com as instituições que faz parte,
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em um movimento cíclico de construção-reflexão-reconstrução (DUBAR, 2005). Algumas categorias teóricas
que deverão ser utilizadas com base nesta investigação envolvem: memóriasocial, a partir dos estudos de
Halbachws (1990) e Bergson (2007), a memória organizacional com a teoria de Stein (1995), Conklin (2001) e
Walsh e Ungson (1991) e a identidade profissional em Dubar (2005;212), Hall (2015) e Pollak (1992; 1989).

Método de Investigação

Quanto à metodologia, trata-se de um estudo de caráter qualitativo (LÜDKE E ANDRÉ, 1986), o que
se justifica pelo seu desenvolvimento em uma situação natural em que há uma riqueza de dados descritivos a
serem analisados. No que se refere aos procedimentos, constitui-se uma pesquisa de campo, com coleta de
dados de um grupo de professores, cuja conveniência de seleção da instituição deu-se por parte da
pesquisadora, por ter atuado nesta instituição, sendo possível ter acesso aos dados e aos pesquisados no
período por ela pré-determinado. Por fim, o estudo irá configurar-se em uma pesquisa narrativa (CLANDININ E
CONNELLY, 2011), cuja definição na concepção dos autores é a compreensão das experiências, em um
processo colaborativo entre o pesquisador e o pesquisado. Para a coleta de dados, serão utilizados os
instrumentos de recolha Autobiografia (JOSSO, 2010), junto aos educadores e a entrevista narrativa (FLICK,
2013), junto ao corpo técnico (equipe Pedagógica, Diretiva e Administrativa), assim como a análise documental
(GIL, 2008) da instituição, composta por Projeto Político Pedagógico, Regimentos, memoriais de registros, acervo
fotográfico, atas de reuniões, dentre outros que se fizerem necessários e que forem apresentados no momento
da pesquisa. O corpo técnico e a análise documental foram inseridos na pesquisa após um dar-se por conta da
importância de uma análise da memória organizacional, vislumbrando-a como aspecto primordial quando se
trabalha com pesquisas autobiográficas.
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Propósito central

Ao finalizar minha dissertação de mestrado (SCHNEIDER, 2017) propunha-me elucidar conceitos e
formas de pensar a temática de gênero e sexualidade nos espaços escolares e na sociedade na qual estamos
inseridas/os. Desde aquele momento reforçava minha percepção acerca da importância em dialogar com as
leis e documentos das políticas públicas de educação que têm sido produzidas no Brasil, e em especial no Rio
Grande do Sul, bem como contextualizá-las no panorama social e político em que emergem. Ainda que nas
últimas décadas as questões de gênero e sexualidade tenham ganho relevância em políticas e legislações que
se vinculam a distintos campos, notadamente na educação, isso, entretanto, parece não assegurar mudanças
em relação aos comportamentos, muitas vezes preconceituosos e discriminatórios, que ainda permanecem
nas escolas de Educação Básica e em outros espaços sociais. Guizzo & Felipe (2016, p.488) salientam que
¿as instituições escolares não se constituem em lugares neutros e democráticos. Ao contrário, são espaços
nos quais se disputam, se aceitam, se rejeitam e se impõem significados e normas¿. Foucault (1997) descreve
a ¿sociedade disciplinar¿. Investindo em uma governabilidade focada no biopoder. Esta configuração social
caracterizou-se por investir em produzir corpos ¿dóceis e úteis¿ ao sistema. Autores do campo dos Estudos
Culturais e pós-estruturalistas contribuem com importantes aportes teóricos para uma discussão que orbita em
torno de conceitos como gênero, sexualidade, cultura, representação, identidade, diferença. este contexto se faz
necessário responder ao seguinte problema de pesquisa: Qual é a memória social de professores dosAnos
Iniciais do Ensino Básico Estadual e Municipal a respeito das políticas públicas voltadas ao combate da LGBTfobia das duas maiores escolas estaduais e municipais localizadas nas cidades de Canoas, Pelotas,São
Leopoldo, Santa Maria e Porto Alegre, todas no Estado do Rio Grande do Sul? Para chegar a esta problemática,
o objetivo geral desta pesquisa é analisar a memória social de professores dos Anos Iniciais do Ensino Básico
Estadual e Municipal a respeito das políticas públicas voltadas ao combate da LGBT-fobiareunindo as
experiências positivas e conflitantes nas tentativas de atender à legislação e as políticas públicas que permeiam
a construção de valores direcionados para a redução do sexismo, do preconceito de gênero, da homofobia e da
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heteronormatividade. Os objetivos específicos são: (i) Identificar as questões referidas a Gênero e
Sexualidades nas políticas de Educação em nas referidas cidades do Rio Grande do Sul; (ii) Identificar os
impactos destas políticas na prática .

Marco teórico

Connel e Pearse (2015), procuram explicar alguns conceitos referentes a gênero em seu o primeiro
capítulo intitulado ¿A questão do gênero¿, e que merecem destaque nas análises aqui propostas. Connel e
Pearse (2015) trazem, em um primeiro momento, a ideia do quanto compreender a existência de uma ordem
de gênero não é tarefa fácil. Com base em inúmeros fatos relacionados às questões de gênero sob olhares da
mídia de massas, da política, das famílias, entre outros, as autoras enfatizam a posição que as mulheres ocupam
nessas esferas, uma posição ainda de inferioridade. Nesta ordem de gênero a ideia que prevalece é a de que
homens e mulheres são construções naturais, biológicas, e binárias, bem como suas formas de se relacionarem
e suas posições ocupadas na sociedade, não podendo haver outros formatos. Porém, as pensadoras contestam
esta ordem, enfatizando que gênero se trata de uma questão de relações sociaisdentro das quais indivíduos
e grupos atuam. Para fundamentar os conceitos de gênero as autoras recorrem a algumas teóricas bem
conceituadas nesta temática, como Simone de Beauvoir e Amina Mama. Simone de Beauvoir procurou
compreender o quanto as mulheres são constituídas como o ¿outro¿ na consciência dos homens, ressaltando
a ideia de que não se nasce mulher, mas torna-se mulher, uma vez que há umaconstrução social em
cima do biológico. Amina Mama procura enfatizar que os elevados níveis de violência baseada em gênero, em
nossa sociedade contemporânea, estão diretamente ligados à violência advinda do colonialismo. No panorama
das políticas públicas educacionais de gênero e sexualidade na educação doBrasil vislumbram-se avanços
e recuos, modulados pela orientação política que controla o Estado. Um sucinto olhar sobre a história da
educação brasileira permite afirmar que a escola se estruturou a partir de componentes valorizados pela
heteronormatividade. E as premissas da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), os Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs), bem como o Programa Brasil Sem Homofobia representam novos
agenciamentos, movimentos de avanço para coibir a LGBTfobia e outros preconceitos no âmago escolar. Pensar
em como as memórias de professores/as se constituem quando a temática é política pública no combate à
LGBTfobia dentro dos espaços escolares parece algo relevante para entender o que se tem feito, efetivamente,
mediante tudo que está previsto no papel, sob forma de lei. Ao falar em memórias, torna-se relevante
contextualizar o conceito dentro do que está sendo proposto. Em a ¿Memória coletiva e o tempo¿ de Halbwachs
(2006), é possível pensar o quanto o tempo, este que estamos acostumados a seguirou a imaginar, trata-se
de uma convenção social. Esta convenção, por ora, pode ser importante quando pensamos que viver em uma
sociedade exige certa organização.

Método de Investigação

Pretendo realizar minha pesquisa através das narrativas de professores/as da Educação Básica das
duas maiores escolas estaduais e municipais localizadas nas cidades de Canoas, Pelotas, São Leopoldo,
Santa Maria e Porto Alegre, todas no Estado do Rio Grande do Sul, referentes às memórias e narrativas de suas
práticas educacionais frente às políticas públicas envolvendo gênero e sexualidade, em seus cotidianos
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escolares no combate a LGBT-fobia. Nessa direção a pesquisa apresentará uma revisão das políticas públicas
a partir da Constituição de 1988 até os dias atuais, demarcando pontos importantes ao que tange às relações de
gênero e sexualidade. Por meio de entrevistas semiestruturadas com professores/as de Pedagogia dos Anos
Iniciais pretende-se compreender quais as ações estão sendo implementadas na prática, com base nas políticas
públicas, em suas escolas, voltadas para gênero e sexualidade no combate a LGBT-fobia, uma vez que ainda
há um enorme enfrentamento contra posicionamento homofóbicos e sexisitas, especialmete emmeio ao
atual governo.
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Propósito central

Esta pesquisa se insere no campo da Literatura e da Memória Social e tem por objetivo constatar a
presença das memórias culturais, inter e transgeracionais em romances da Literatura Brasileira Contemporânea.
Optou-se pelo recorte das obras Um defeito de cor (2006), de Ana Maria Gonçalves, e Becos da Memória (2006),
da escritora Conceição Evaristo. Ao entrelaçar memória e literatura, constatou-se que os romances mesclam o
tempo presente e passado de quem narra, exteriorizando memórias culturais e familiares que foram transmitidas
de geração para geração.

Marco teórico

A presente pesquisa se debruça sobre o conceito de Memória Cultural proposto pelas teóricas
Aleida Assmann e Régine Robin. Nesse sentido, a proposição desse estudo é corroborada pelo conceito de
memória cultural por valorizar a memória não apenas em termos de materiais de arquivos, como também de tudo
aquilo que se tentou apagar dos registros oficiais. Assim, rastros e resíduos são elementos do campo do sensível
e do simbólico que atravessam gerações familiares tais como objetos, cartas, fotografias, abrangendo também
relatos orais e anotações deixadas por nossos antepassados. A comunicação entre as gerações familiares
decorre da transmissão oral entre bisavós e avós e, no entender de Aleida Assmann, pode interromper-se no
momento de uma perda familiar. Sendo assim, tais registros são legíveis e transmitidos no âmbito das famílias,
constituindo memórias intergeracionais que escapam ao registro hegemônico. Atribuindo um sentido político à
memória cultural, Régine Robin sublinha as narrativas de grupos que sofreram com as deportações e extermínios
tais como a Shoá e a escravidão dos povos africanos. Tais grupos, segundo a autora, foram obrigados a
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silenciar e reprimir traumas para sobreviver. Nesse sentido, Régine Robin destaca a importância que as
narrativas de vida desses grupos trazem, pois são constituídas por meio das memórias culturais. Nossa pesquisa
dialoga com o conceito de transmissão, isto é, aquele que, no entender de ZiláBernd, garante a manutenção
das memórias inter e transgeracionais. De acordo com a autora, o narradorpode assumir posição de herdeiro,
que tende a transmiti-las à posteridade, ou recusar-se a transmiti-las, interrompendo o fluxo memorial. No que
diz respeito à memória transgeracional, segundo Zilá Bernd na esteira de Anne Muxel, inclui-se o papel dos
patriarcas, ou seja, as lideranças espirituais, encarregadas da transmissão ou da interrupção memorial. Tais
vestígios, presentes nas narrativas desse estudo, constituem-se em instrumentos memoriais que evocam
sensibilidades presentificadas em gerações familiares, negligenciados pelos registros históricos.

Método de Investigação

Este estudo buscará por meio da pesquisa bibliográfica, artigos e produções acadêmicas que
exploram o conceito de memória cultural, inter e transgeracional, de modo a identificar nas obras Um defeito
de cor, de Ana Maria Gonçalves e Becos da memória, de Conceição Evaristo, os procedimentos das
narradoras para capturar os vestígios de seus antepassados.
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Propósito central

O propósito central da nossa investigação científica, é de compreender através da arte (pintura e
poesia) de Roberto Mendes, a relação entre a cultura guineense e manjaca, que está muito presente em sua arte,
tanto na poesia como na pintura. Ele vai além de Guiné Bissau, não apenas por ter estudado em Portugal,
mas a manifestação de um olhar mais ampliado, contemplando para toda a realidade do continente Africano. Uma
história que nem sempre foi contada por aqueles que são naturalmente filhos desse continente. Por isso a sua
relevância. Nossos objetivos são: -Conhecer a trajetória individual e social de Roberto Mendes. - Descrever os
lugares significativos nas vivências de Roberto Mendes. -Reunir a obra pictórica e escrita de Roberto Mendes.

Marco teórico

O marco teórico escolhido diz respeito, tanto ao corpus que será aqui trabalhado como evidências
empíricas da sua sensibilidade, como ¿marcas¿ das vivências socioafetivas, ou como quer Pesavento, como
¿práticas culturais do sensível¿. Neste sentido, a poesia e a pintura de Roberto Mendes serão trabalhadas na
perspectiva da dita superação dicotômica criticada por Pollak, na medida em que as sensibilidades são ¿uma
forma de apreensão do mundo para além do conhecimento científico, que não brota do racional ou das
construções mentais mais elaboradas.¿ (PESAVENTO, 2008, p. 92). Nesta direção, procuramos as articulações
socioafetivas de Roberto Mendes.
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Método de Investigação

Vamos partir da vida de Roberto Mendes, o qual foi entrevistado pela pesquisadora. Vamos seguir o
protocolo metodológico de pesquisa em História Oral proposto por Alberti (1990). Desta forma as entrevistas
foram transcritas literalmente, enviadas ao entrevistado para conferência e posterior assinatura do termo de
consentimento. Por outro lado, a metodologia de trabalho perseguirá um viés qualitativo. Esta escolha deve-se
ao fato de ser esta opção metodológica mais própria para apreender os significados das ações humanas
(HASEMAN, 2015, p. 42). Assim, a pesquisa qualitativa mostra-se mais próxima a um estudo como o nosso, o
qual persegue, justamente, a exteriorização estética de um homem sobre seu entorno afetivo. SegundoHaseman
(2015), a pesquisa qualitativa é a mais apropriada quando se quer, como no nosso projeto de pesquisa,
evidenciar características idiossincráticas e não realidades que se repetem ou que podem sermensuráveis.
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neurotransmissores, atletas, sedentarismo
De forma complexa os órgãos do corpo humano desempenham funções específicas para trabalhar em
conjunto, se comportando ¿como um time¿ para desenvolver a melhor performance. O cérebro de todo ser
humano é responsável por agir em todo o sistema nervoso, juntamente com os mensageiros químicos, sendo
também, o responsável por todas as ações voluntárias e involuntárias realizadas. Muitos fatores genéticos e
ambientais influenciam na diversidade de respostas biológicas nos corpos, seja entre atletas de alto rendimento
ou pessoas sedentárias. Devemos levar em consideração, que os neurotransmissores são os principais agentes
de comunicação atuando no cérebro e podem modular diferentes respostas dos indivíduos. Existe uma diferença
na produção dos neurotransmissores entre atletas e não atletas? Quais fatores diferenciam a atuação dos
neurotransmissores entre um indivíduo sedentário ou o profissional? Nosso objetivo é saber como os
neurotransmissores agem no corpo humano considerando o contexto de prática de atividade física entre
indivíduos atletas e sedentários. Sabemos que ao praticarmos exercícios físicos, a atividadecerebral é alterada
e o sistema nervoso e hormonal respondem a essa alteração. Muitos atletas relatam que o seu desempenho é
reduzido ao não estarem em sua melhor condição física e mental, tendo em vista, que a preocupação e estresse
são comuns antes de competições ou testes de rendimento. É possível que isso seja resultado da atividade dos
neurotransmissores e hormônios, que em excesso, resultam na mesma condiçãodescrita pelos atletas. Nosso
trabalho se trata de uma pesquisa bibliográfica e respondemos as questões problemas com referências de
artigos, e em seguida, concluímos a pesquisa. Para entendermos melhor sobre o assunto, vamos utilizar
materiais de outras pesquisas já realizadas anteriormente, em atletas nacionais e internacionais.
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Diferentes níveis da perspectiva do átomo no ensino do colégio Colégio La Salle
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Modelo atômico, átomo, spin, química, física.

O presente projeto de pesquisa tem objetivo analisar as construções sobre modelos atômicos no ensino
do colégio La Salle Esteio, comparando as diferenças na concepção construídas pelos jovens na representação
dos modelos atômicos. Acreditamos que a abordagem direcionada para à física quântica pode ser diferente da
visão do aluno que compreendeu o átomo como apenas próton ¿ nêutron - elétron, ou que ainda não tem esta
compreensão. Em busca desta comparação aplicamos um formulário para estudantes do7º ano do Ensino
Fundamental e 2ª série do Ensino Médio e para professores da área de Ciências daNatureza. Nossa
metodologia buscou a revisão de literatura através da leitura de artigos científicos, vídeos e videoaulas, além da
análise dos dados obtidos com o formulário. Este processo resultou em uma explicação sobre os modelos: De
Dalton, Thomson, Rutherford e Rutherford-Bohr, além de uma elucidação particularsobre o número quântico
spin. Nossa pesquisa mostra que a ideia dos alunos que possuem noções e já abordaram no colégio o conteúdo
sobre modelos atômicos precisam desenvolver a compreensão dos modelos mais complexos. Já os estudantes
que ainda não tiveram contato formal com assunto têm curiosidade sobreas explicações. Nossa pretensão,
na próxima fase do projeto, é desenvolver um material explicativo sobrecada modelo atômico, elucidando o
conceito de spin. Referências OLIVEIRA, Ótom Anselmo de. O modelo atômico atual e os números quânticos.
2006. LOPES, César Valmor Machado. Modelos atômicos no início do século XX: da física clássica à introdução
da teoria quântica. 2009 DANTAS, Tárcio Rocha. A EVOLUÇÃO DOS MODELOS ATÔMICOS E A
DIFICULDADE DOS ALUNOS. 2018. SILVIA, Geovana Steffanelo. Os
recursos visuais utilizados na abordagem dos modelos atômicos: uma análise nos livros didáticos de Química.
2013. LOOS, Pedro, Canal Ciência todo dia. O que é Spin?. Youtube, 26 de novembro de 2020.
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ozônio, agricultura, pesticidas
No setor agrário existem pragas que atacam as plantações as danificando, o que leva ao uso de
pesticidas químicos, diminuindo a qualidade dos alimentos consumidos, como é mostrado no pimentão com
91,8% de resíduos. Assim, o objetivo do trabalho é buscar uma forma inovadora que possa trazer melhorias no
setor agrário que enfrenta pragas, sem causar perda de qualidade dos alimentos. Desse modo, foi realizada
comparações do uso dos químicos agrícolas com o uso da água ozonizada por um processo chamado efeito
corona, tal como a análise dos dados de pesquisa e a identificação de um método que evitasse pestes, sem
manter resíduos tóxicos. A pesquisa nesse trabalho foi realizada em ambiente escolar e doméstico, com a
disponibilização de períodos para seu desenvolvimento. Caracteriza-se por ser uma pesquisa bibliográfica,
uma vez que usaremos como referência artigos, livros e revistas científicas. Usou-se como instrumento de coleta
de dados um questionário virtual com 9 perguntas, que procurou investigar a faixa etária, tipo demoradia,
o cultivo de plantas em ambiente doméstico (justificando), se sente diferença em relação a produtos com
pesticidas e se gostaria de um agente pesticida que não afetasse a qualidade dos alimentos. A pesquisafoi
aplicada a 105 pessoas e permitiu o entendimento referente à procura da população sobre uma nova maneira de
irrigação e cuidado. De acordo com as respostas fornecidas, 49,5% das pessoas afirmou morar em
apartamento, já 46,7% afirmou residir em uma casa e os demais afirmaram residir em chácara ou sobrado. Dos
participantes que possuem plantas, 40,2% afirma que elas sofrem com algum tipo de praga, já 22,8% afirma não
ter conhecimento sobre a existência de pragas e 37% de não sofre com este problema. Assim, pôde-se concluir
que o uso do ozônio se torna viável para a introdução no mercado agrícola, tanto por sua eficácia na eliminação
de agentes patógenos, quanto por não deixar resíduos após seu uso.
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Calmante; Pandemia; sustentabilidade
Nosso trabalho tem como objetivo desenvolver um perfume, que pode servir também como
aromatizador de ambientes, com propriedades calmantes da camomila, visto que durante a pandemia de
COVID-19 as pessoas se encontram muito estressadas, então este produto busca tentar ajudá-las nesta
situação de uma forma natural, sem ingestão de recursos químicos encontrados em farmácias. O produto
também busca ser acessível para todas as pessoas, podendo ser facilmente produzido em casa. Faremos
uma extração da essência da camomila a partir do extrator de Soxhlet (pode ser substituído por essências já
prontas, facilmente encontradas em perfumarias e lojas de produtos naturais), separando sua essência e
misturando ao álcool de cereais para não causar irritações na pele. O projeto ainda está em fase de testes,
mas já mostra resultados positivos. Concluímos preliminarmente que irá ser de grande ajuda para as pessoas
que estão lidando com grande estresse durante a pandemia, uma vez que pode ser produzido em casa com
um baixo custo.
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Ciências Exatas e Engenharias; Sabão Caseiro; Conforto.
Os usos dos sabões são variados ¿ desde relacionados à higiene própria até uma variedade de tarefas
de limpeza doméstica. Todos os sabões têm em comum a sua origem química; eles foram feitos pela mistura de
gordura ou óleo com uma solução fortemente básica, como a soda cáustica (hidróxido de sódio). Neste projeto,
iremos fazer o nosso próprio sabão caseiro. No experimento, a gordura do óleo de cozinha será quebrada através
da atuação do hidróxido de sódio (Borges et al, 2020). Depois de dissolvido o óleo decozinha, adicionaremos
cloreto de sódio, para purificá-lo, e água, para transformá-lo em uma massa homogênea (Idalino et al, 2021). Na
mistura resultante, acrescentaremos óleo de café. Posteriormente, quando o sabão estiver quase pronto,
agregaremos pedaços de chá de camomila nele, servindo como um esfoliante. A tendência humana se inclina
para a procrastinação, mesmo que a era atual tenha como princípio básico a velocidade. Sendo assim, o projeto
tem a finalidade de melhorar a motivação e vontade do usuário, não apenas durante o período de pandemia,
mas quando retornar à normalidade, através do aroma dacafeína. Não apenas isso, como promovendo o
aumento do amor-próprio e da autoestima, incentivando o cuidado relacionado ao próprio corpo por meio da
esfoliação de resíduos da camomila, suave o bastante para áreas como joelhos, cotovelos e axilas escurecidas,
funcionando também como calmante natural. Outrossim, a reutilização do óleo de cozinha ¿ um composto tão
prejudicial à natureza ¿ para um bem humano terá um impacto extremamente positivo para a manutenção do
meio-ambiente. Referências: 1. Borges R.; Colombo K.; Favero T.; Borges J.; Uma visão multi e interdisciplinar a
partir da prática de saponificação. Química Nova, Vol. XX, N° YY, p. xxx, MÊS 2021. 2. Idalino R.K.T.; Vilela J.
B.; Silva R. N.; Educação ambiental na prática: uso do óleo de cozinha para a produção de sabão ecológico.
Diversitas Journal. Vol. 6 No 2 , p. 2084-2098, 2021.
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Extração; Sustentabilidade, pandemia
A inflação brasileira aumentou durante a pandemia, levando em conta o aumento de 6,22% no
IPCA, que ocorreu nos períodos de 2019/2020 e 2020/2021(IBGE). O aumento do IPCA indica a dificuldade de
parte dos brasileiros em consumir diversos produtos, entre eles os cosméticos sustentáveis. Segundo a ONU
¿O desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que encontra as necessidades atuais sem comprometer
a habilidade das futuras gerações de atender suas próprias necessidades.¿ Assim, um produto sustentável, é
aquele que tem como sua matéria prima, compostos que não teriam outra destinação. Atualmente há um grande
desperdício de alimentos e uma falta de estratégias para a reutilização desses compostos, comocascas
de frutas, dado que 17% dos alimentos disponíveis para consumo são desperdiçados no mundo(ONU).
A laranja é a principal fruta produzida no Brasil com aproximadamente 16,7 milhões de toneladas (DERAL, 2018).
Sua casca é rica em ácido ascórbico, vitamina C, e quando bem utilizada traz benefícios à saúde. Todavia, há
toneladas desse composto sem destinação adequada. O objetivo deste estudo é criar uma loção fortalecedora
para unhas, acessível à população, sustentável, e vegana. Para a loção serão utilizadostrês ingredientes: a
laranja, rica em vitamina c, a queratina vegetal, para repor as proteínas da unha e o óleode amêndoas, que
hidrata e fortalece. A metodologia utilizada será a extração do suco da casca da laranjacom solvente éter de
petróleo (imersão da matéria-prima por 48 horas), isolamento por destilação para a remoção do solvente,
secagem com sulfato de sódio anidro e a adição do óleo de amêndoas e da queratina vegetal à solução. A partir
de uma análise preliminar, concluiu-se que é possível unir essas problemáticas e propor uma alternativa para
atenuá-las por meio da produção de uma loção para unhas sustentável e acessível à população.
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Reprodução Feminina: A extinção do sexo masculino.
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Reprodução, Papéis sociais de gênero, Sociedade sem homens, Cromossomo X, Cromossomo XY,
Sexo feminino, Sexo masculino.
Esta pesquisa foi baseada no estudo iniciado em 2017, na Newcastle University, em que cientistas
depararam-se com um dilema pertinente às questões atuais: seria possível que um casal lésbico tivesse filhos
sem a participação de um homem no processo? Para encontrar a resposta dessa questão, os pesquisadores
britânicos realizaram experimentos com células-tronco da medula óssea feminina, transformando-as em
espermatozoides que contêm apenas o cromossomo X. Tendo em vista o estudo mencionado, a presente
pesquisa parte de uma hipótese: com a frequência da reprodução entre indivíduos que possuem somente o
cromossomo X no par sexual, nasceriam apenas mulheres, ocasionando a gradual extinção dos seres com
cromossomos sexuais XY, os homens. Nesse cenário, faz-se possível questionar: como seria uma sociedade
sem homens? Para responder ao questionamento proposto, neste trabalho são abordados tópicos de fecundação
e genética, bem como de papéis sociais dos sexos masculino e feminino, da família e da comunidade
LGBTQIAP+, trazidos para discussão a partir de uma ampla pesquisa, ainda em fase de desenvolvimento,
realizada em artigos científicos, sites de medicina e coleta de dados por Google Formulários. Embora a extinção
dos homens pareça um cenário fictício, dados retirados da realidade indicam respostaspara a pergunta desta
pesquisa: a sociedade inicialmente seria preconceituosa com relação à prática da reprodução unicamente
feminina, contudo os anos passariam e tal preconceito se tornaria irrelevante; numa sociedade feminina as
políticas externas entre os países seriam melhores, já que, durante a pandemia de Covid-19, nações governadas
por mulheres têm apresentado melhores resultados no combate ao Coronavírus; ademais, os índices de
violência decairiam, porém não seriam rapidamente extintos, já que ainda existiriam registros históricos que
retratariam o passado patriarcal e poderiam influenciar as novas gerações
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Agrotóxicos; saúde; alimentos; doenças.
Agrotóxicos são os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos, destinados ao
uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens,na
proteção de florestas, nativas ou implantadas, e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos,
hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da
ação danosa de seres vivos considerados nocivos. Este projeto tem como objetivo estudar e identificar as
consequências desses produtos no nosso cotidiano, sendo eles prejudiciais ou não. Como esse assunto vem
sendo cada dia mais comentado e mais exposto, julga-se importante pesquisar e informar às pessoas sobre
esses aditivos, tão frequentemente vistos no nosso dia a dia. Para isso, foi feita uma pesquisa abrangente,
incluindo documentários e buscando informações na legislação. Constatou-se, por exemplo, como os defensivos
agrícolas afetam os agricultores que têm contato direto com eles, e o porquê deles ainda serem usados, mesmo
apresentando tantos malefícios à saúde pública. Apesar dos agrotóxicos pouparem as plantações de muitas
pragas, eles podem causar um desequilíbrio nas plantas, diminuindo as suas proteínas, causando intoxicação.
Portanto, são substâncias que, além de trazer males para as plantas, alimentos, vegetais, podem também
prejudicar os seres humanos dependendo da sua toxicidade, do grau de contaminação e do tempo de exposição
durante a aplicação. Sua utilização sem orientação e assistência, põe os agricultores em risco. O uso exacerbado
e indiscriminado de agrotóxicos favorece o desenvolvimento de diversas disfunções no organismo, incluindo
doenças genéticas e o câncer. As intoxicações agudas são asmais comuns afetando excessivamente os
cultivadores expostos em seu ambiente de trabalho. Daí a importância das reflexões sobre o tema. Por fim,
foi realizado um questionário para pessoas de todas asidades. A partir dos resultados obtidos,
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Covid-19, Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), Geoprocessamento, Desigualdade sócio
espacial, Pandemia
Este trabalho analisa a relação entre a disseminação da Covid-19 e o Índice de Desenvolvimento
Humano (IDH) nos bairros de Porto Alegre de 20 de julho a 20 de agosto do ano de 2020. A justificativa deste
estudo está nos potenciais da observação do comportamento sócio espacial do vírus e do impacto sofrido devido
ao alto grau de desigualdade no município. O IDH é a métrica utilizada para classificar o grau de desenvolvimento
humano de um espaço considerando aspectos de acesso a educação, a saúde e a renda, sendo dividido em 4
classes: baixo, médio, alto e muito alto. A metodologia do estudo seguiu as etapas: a) Leitura de artigos b) Coleta
de dados no portal ObservaPoa e na Secretaria Municipal de Saúde (SMS) c) Cruzamento entre os dados do
IDH dos bairros de Porto Alegre e das informações da SMS sobre a disseminação do Coronavírus em POA. d)
Produção de mapa espacializando os dados pelo software QGIS e) Análise dos resultados. Inicialmente,
acreditava-se que, nos bairros com IDH mais baixo, haveria um espalhamento maior do Coronavírus. Contudo,
os resultados demonstram o contrário. A contaminação apresentou altos índices em regiões com características
em comum: IDH elevado e maior densidade demográfica. Identificou-se que apenas o IDH não é fator
preponderante no espalhamento do Coronavírus. A contaminação da Covid-19, indica que a urbanização e
densidade urbana tem se sobressaído em relação aos demais fatores. Assim possibilitamos o melhor
planejamento de políticas públicas de saúde, campanhas de conscientização e de fiscalização para o
cumprimento das regras de isolamento social.
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Ansiedade; Depressão, Adultos; Covid-19.
Nesta pesquisa, analisamos o aumento de casos de ansiedade e depressão no Brasil em
decorrência da pandemia do COVID-19, entre o público adulto. Com a chegada da pandemia, o aumento de
casos de adultos com ansiedade e depressão se tornou alarmante em nossa sociedade, apesar de vir
ocorrendo nas últimas décadas. Mesmo que sejam doenças mentais muito conhecidas na atualidade, ainda há
desinformação sobre o assunto e falta de procura por um diagnóstico real. Acreditamos que seja importante
abordar esse tema para conscientizar os adultos e, assim, buscar alternativas para que mais indivíduos
possam ter acesso aos tratamentos indicados para sua situação, mesmo durante a pandemia. Posto isso,
temos como objetivo deste trabalho analisar as causas e consequências do aumento do número de pessoas
com ansiedade e depressão no Brasil em decorrência da pandemia. Entender como lidaram com os
sofrimentos nesse período, e levantar alternativas de como incentivar as pessoas a irem atrás de auxílio para
o tratamento dessas doenças mentais. Para obter os resultados acerca da problematização apresentada neste
trabalho, realizamos uma pesquisa com 207 participantes, de 18 a 60 anos, através da plataforma do Google
Forms. Consultamos artigos científicos disponibilizados em sites confiáveis e também fizemos entrevistas com
psicólogos, para cessar dúvidas relacionadas ao tema. Os resultados retirados da pesquisa revelaram que,
durante a pandemia do Covid-19, 48,3% dos adultos brasileiros tiveram sintomas de ansiedade e depressão,
33% tiveram sintomas de somente uma das doenças e 18,7% não tiveram sintomas de nenhuma. Dos que
tiveram sintomas de ansiedade e/ou depressão durante a pandemia, 28% vão frequentemente a terapia. Os
achados revelam a dimensão do impacto da pandemia sobre os aspectos da vida social e, consequentemente,
da saúde mental dos adultos brasileiros, além de demonstrar que a ida à terapia e a procura por um real
diagnóstico ainda é baixa.
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Sociologia. Mercado de Trabalho. Transexualidade. Travestilidade. Preconceito.
Este trabalho tem o objetivo de analisar a dificuldade de acesso e permanência da população
transexual e travesti brasileira ao mercado de trabalho formal. A justificativa para esse estudo é a dificuldade que
pessoas transexuais e travestis enfrentam num país preconceituoso, o que mais mata transsexuais no mundo
(TGEU), empurrando assim para alternativas de renda informal, onde 90% acabam usando a prostituição como
forma de subsistência no Brasil (ANTRA). A metodologia do estudo consistiu na leitura de artigos e sites, da
entrevista com pessoas transexuais sobre seus desafios no acesso e permanência no mercado de trabalho
formal. Fica evidente o preconceito manifestado na escola e na família, como uma barreira, afetando a
formação escolar: 82% da população trans sofre com a evasão escolar (OAB). E, a população transexual
representa apenas 0,2% dos estudantes de ensino superior (Andifes), dificultando o acesso ao mercado de
trabalho. Para aquelas que conseguem entrar no mercado formal o preconceito e as dificuldades continuam. No
relato das entrevistadas, os empregadores não têm grande preocupação em agregar a comunidade trans em
sua empresa como ato de igualdade, apenas com interesse financeiro envolvido: ¿Ter diversidade dá lucro, às
empresas não fazem isso por ser bonito. Quer lucrar mais? Tenha pessoas que pensem diferente. [...] E para
lucrar têm que ter diversidade¿¿- entrevistada 4 .Em virtude do que foi mencionado, os estigmas e ignorância da
população, faz com que essa comunidade seja marginalizada, resultando na dificuldade de acesso ao mercado
de trabalho.
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esporte, comportamento, modelagem
Nessa pesquisa propomos a possibilidade de reflexão sobre o desenvolvimento e estruturação
(moldagem) de padrões sociais e comportamentos estruturais dentro das práticas de Educação Física e
como elas interferem no cotidiano de cada indivíduo no ambiente escolar. A literatura refere que o meio e a
prática esportiva possuem grande importância para o desenvolvimento integral das crianças e adolescentes,
desde os aspectos psicológicos, podendo proporcionar o equilíbrio emocional ou a falta dele, desenvolvendo
habilidades cognitivas, estimulando a criatividade, o desempenho individual e coletivo, reconhecimento de
si, do outro e da equipe, entre outros aspectos. Através de uma pesquisa qualitativa, de caráter explanatório,
mediante a um questionário aplicado aos estudantes do Ensino Médio do Colégio La Salle Carmo, a análise
dos resultados parciais demostra que existem interferências relacionadas aos padrões sociais e
comportamentos estruturais na disciplina citada na pesquisa. Concluímos que a partir do momento em que
se torna mais importante a composição corporal de algum educando, ao invés de suas capacidades físicas
exemplificadas, e isso ditar a forma em que as ações devem ser realizadas, não estaremos promovendo a
Educação Física e seus benefícios, mas sim gerando privilégios e falta de igualdade de oportunidades.
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Educaçao, Anticientificismo, Alfabetização Científica
Esse trabalho possui o objetivo de analisar como o ensino brasileiro ineficiente de ciências
prejudicaa alfabetização científica da população, dificultando a compreensão do valor do conhecimento
científico. Essa pesquisa deve-se aos recentes impactos do analfabetismo científico, como o movimento
anti-cientificista e a resistência a protocolos relacionados à pandemia de COVID-19. Para a elaboração do
presente trabalho, realizou-se um estudo bibliográfico de artigos e pesquisas acadêmicas, entrevistas com
profissionais da área e uma pesquisa quantitativa, feita por meio de Formulários Google, com 284 pessoas
de graus de formação diferentes. Como resultado da pesquisa, foi observado o surgimento de um ¿Ciclo de
desinteresse científico¿, que começa na carência educacional científica, evidenciada no Pisa 2018 (onde
55% dos alunos não atingiram o nível básico de conhecimento em ciências) e indicada pelos dados
coletados na pesquisa quantitativa, apontando que apenas 17,44% dos alunos de educação básica
entrevistados leem livros e artigos científicos. Essa cultura de não informação causa uma falta de
entendimento científico pela população que, aliada ao fato de apenas 32,7% de jovens possuírem acesso
à educação superior (IBGE, 2019), faz com que a luta pela valorização da ciência não aconteça. Assim, o
ciclo de desinteresse se fecha e a cultura de não valorização é criada, fato demonstrado pelo dado coletado
de que 32,75% dos entrevistados dão o mesmo valor para a ciência e para outras formas de conhecimento
(religião, amigos, senso comum). Essa cultura vai contra ideais que estão na base da educação brasileira,
como destacado na BNCC, sobre a necessidade de a Educação Básica [...] comprometer-se com o
letramento científico da população.¿. Assim, compreende-se a alfabetização científica como aspecto vital
para o exercício da cidadania dentro da sociedade brasileira.
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Drácula; adaptação audiovisual; cinema; literatura.
O desenvolvimento do Drácula enquanto figura clássica do vampiro: gênese, literatura e a
representação midiática. A presente pesquisa apresenta uma proposta de investigação da disseminação
de diferentes vertentes e interpretações na mídia a respeito do personagem clássico ¿Drácula¿, o
analisando enquanto ícone do vampiro através de sua trajetória no tempo. De tal maneira, foi possível
analisar, por meio da investigação de materiais (artigos, textos, livros e filmes), que, conforme a
materialidade das circunstâncias de todos os elementos formativos da iconografia do personagem se
modificavam, com elas, se transformavam as possibilidades interpretativas das obras. O romance Drácula,
de Bram Stoker, nasce no final da sociedade vitoriana, repleta de ideais conservadores e da criação de
novas tecnologias e avanços na medicina e ciência. Vemos como isso se reflete na obra ao explorar, no
subtexto, a promiscuidade do vampiro e a sexualidade das mulheres por ele mordidas, tal como a
oposição da misticidade da figura vampírica em relação aos novos elementos tecnocientíficos
nascentes. E, não só eles, mas a relação de Bram Stoker com as burocracias de propriedade intelectual
de sua época, que afetaram diretamente as duas primeiras grandes obrascinematográficas provindas de
seu texto, - Nosferatu (1922) e Drácula (1931) - alterando todo o imaginário popular, a iconografia
clássica do Drácula e a futura expansão das camadas interpretativas do personagem. Assim, vemos que
a obra Drácula começou como uma história de terror e, nas suas especificidades, foi sendo explorado em
muitos âmbitos, mas principalmente no cinema. Afinal, seja nos nichos cult, clássico, comédia, terror ou
até mesmo como ferramenta de crítica social, Drácula está presente e se torna um instrumento de
exploração de possibilidades interpretativas. De forma massiva, se desprende das suas raízes na
literatura vitoriana e se torna uma figura indiscutivelmente difundida no imaginário da cultura ocidental.

146

O estado laico e sua importância democrática na política brasileira

ID do trabalho: 19943

Arthur Corrêa Becker
COLÉGIO LA SALLE SANTO ANTÔNIO - PORTO ALEGRE - RS

Orientador
Elivelto Dias Machado
Co-orientador
Gislene Sapata Rodrigues
Palavras-chave

Política, Estado laico, liberdade religiosa
O objetivo deste trabalho é analisar a influência da religião na política brasileira e a importância do
estado laico para a democracia. Ao longo de sua história, o Brasil possui uma forte influência religiosa e até 1890
a religião oficial era Católica Romana, por meio de decreto, o estado foi separado da Igreja, concretizando o
estado laico, hoje garantido pelo inciso VIII do artigo 5° da Constituição Federal. O estadolaico defende as
tomadas de ações sem base religiosa priorizando a ciência e o bem-estar da população garantindo o livre credo.
No entanto, na história do país, em muitos momentos o estado laico não foi respeitado, atualmente, observa-se
a crescente interferência religiosa em aspectos sociais e políticos brasileiros. A metodologia do trabalho é
pesquisa bibliográfica em artigos científicos, reportagens e vídeos jornalísticos. Seguido de análises dos projetos
de leis em tramitação no Congresso Nacional, análise de casose entrevistas com vereadores de Porto Alegre.
Exemplos como manifestações políticas antidemocráticas como a ¿Marcha da Família com Deus pela
Liberdade¿, em 1964, entrelaçando política e religião, existência de símbolos religiosos em espaços laicos como
Congresso Nacional, menção à uma única crença religiosa na moeda em circulação no país, debates sociais
vinculados à questões religiosas em detrimento de saberes científicos e o emprego de termos depreciativos como
¿ideologia de gênero¿ para designar a educação sexual em escolas. Para garantir a democracia é imprescindível
o estado laico, podemos ver a sua importância se olharmos países teocráticos, como o caso do Irã, que
estabeleceu uma teocracia islâmica que cerceou as liberdades individuais dos cidadãos. Em oposição, o estado
laico garante a liberdade, tolera, respeita eembasa as decisões políticas na ciência, princípios fundamentais
também para a democracia, garante aliberdade de credo e promove um diálogo ecumênico entre as diversas
visões e práticas religiosas.
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Este trabalho tem como objetivo compreender o RPG como uma ferramenta de liberdade, capaz de
preparar o ser humano para a convivência em sociedade. Sob esse viés, o RPG (ROLE PLAYING GAME) é
um jogo no qual se interpretam personagens e criam-se narrativas colaborativas cujos objetivos são decididos
pelo narrador, que podem ou não ser de fantasia, terror, escolar, medieval etc. Além disso, é usado em
escolas e faculdades como entretenimento, socialização e metodologia alternativa de estudos. A metodologia
consistiu na pesquisa bibliográfica sobre o uso do RPG como ferramenta de ensino para recolher material teórico.
Foram realizadas entrevistas com 172 jogadores de RPG (experientes ou não) para saber como o jogo preparouos para as situações sociais e como a liberdade foi tratada nesse meio. A partir da pesquisa, foi observado que,
para fugir da realidade, a maioria dos jogadores prefere embarcar em um universo de fantasia, enfrentando
problemas fictícios ao invés de reais, utilizando-se de conhecimentos de uma sociedade não mágica para
solucionar esses problemas. Nessa ótica, há uma disparidade entre uma realidade frustrante e uma utopia
idealizada pelos indivíduos. Dessa maneira, o RPG não é apenas uma ¿fuga¿, mas um lugar em que o indivíduo
matura sua personalidade, sua socialização e estimula sua criatividade na relação de causa e consequência. Por
esse motivo, também foi perceptível através do questionário que os jogadores sentem-se livres para exercerem
papéis sociais que, fora da ficção, sofreriam preconceito. Portanto, com este estudo, conclui-se que o RPG
desenvolve habilidades sociais, como a oportunidade de criar novos vínculos de amizade, assim como,
habilidades emocionais como a empatia e a tolerância. Por fim, o jogo mostra-se como uma importante
ferramenta para aprendizagem, logo, poderia ser incluída como método de ensino nas escolas.
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Literatura, geração Z, Pluralidade
A compreensão da relação do jovem com a literatura é de fundamental relevância social; suas
motivações, dificuldades e inovações, resultam em um importante parâmetro do futuro literário. Dessa forma,
discorrendo sobre as alterações no modo de produção e consumo da literatura para e entre indivíduos da geração
Z, delineada pelos nascidos entre 1990 e 2010 e marcada pelo forte diálogo para com os meios tecnológicos, o
estudo visa a compreensão das diferentes formas e expressões literárias praticadas pelos jovens da atualidade,
bem como a análise do futuro literário a partir da nova demanda da geração de nativos digitais, buscando
demonstrar que, hoje, a literatura e a tecnologia trilham caminhos em conjunto. Para tanto,os seguintes estágios
foram seguidos, visando a construção da fundamentação teórica: pesquisa bibliográfica a partir de artigos
acadêmicos; enquetes via Instagram, objetificando respostas espontâneas de indivíduos leitores de diferentes
idades e proporcionando comparação entre gerações; entrevistas com 100 jovens leitores, caracterizados como
bookstans, respondidas de forma objetiva via google formulário, idealizandotraçar o perfil literário da geração
Z. Ademais, houve a análise, através de entrevistas, da atuação de escritores, editores e especialistas na
área, projetando compreender a adaptação do mercado literário àmaneira como o jovem consome literatura.
No que se refere aos resultados, pode-se comprovar que os meios independentes de compartilhamentos de
escrita vêm sendo cada vez mais consumidos, ganhando espaço no mercado literário, em contrapartida às
tradicionais e grandes editoras, que se configuram, muitas vezes, como um obstáculo entre a literatura e o jovem
leitor. Outrossim, conclui-se que frases do caráter biblioteca vai virar museu, tipicamente fantasiadas por
gerações anteriores, não manifestam veracidade, uma vez que a pluralidade literária protagonizada pela geração
Z não extingue a leitura, mas a amplia.
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grafite, pichação, arte
O grafite é a lei da beleza para as ruas, com cores, figuras impressionistas, representação do
sentimento mágico, sendo ao mesmo tempo uma representação única de um artista e um protesto social e
histórico. Infelizmente, a marginalização do grafite tornou-se recorrente, sendo considerado por muitos, um crime,
uma ideia ruim, um poluente visual ou até uma forma de ameaça. Esse preconceito que deu nome ao grafite de
pichação tomou força em 1980 já que a arte foi levada até a capital paulista na época e sendo considerada um
ato de vandalismo, porém sendo muito admirados por urbanistas da época. O objetivo será compreender se o
grafite ou pichação é de fato algo negativo, terrorista, antiético, imoral ou apenas uma forma de protesto, arte ou
demonstração de resistência diante de injustiças, investigando estudos já realizados sobre arte e manifestação
cultural. Por fim, iremos refletir sobre o lado de quem utiliza esse meio de expressão, procurando avaliar se as
leis que são impostas são justas ou se ferem a liberdade. Como metodologiautilizamos a pesquisa bibliográfica,
que consiste em pesquisa de artigos, fontes, matérias, entre outros, para melhor desempenho a respeito desta
temática. Entre os autores utilizados, teremos Luciano Spinelli e Celia Maria Antonacci. Com a avaliação a
partir das bases teóricas, temos entendimento de que tanto o grafitequanto a pichação não são ou devem
ser consideradas apenas pinturas ou um simples ato de vandalismo. Em conclusão, apesar de ser explicitamente
uma forma de expressão, não é algo legalizado e infelizmente, seja por preconceito, medo. O fato é que isso
sempre existirá, seja por militância ou pela simples valorização da arte. Em conclusão, analisando os fatos
expostos durante a pesquisa, vemos que o grafite e a pichação são duas formas de arte extremamente
semelhantes, o que as difere além da lei que as criminaliza é o contexto histórico e do como isso foi levado ao
longo dos anos.

150

Linguagem Neutra: Desconstruindo o Preconceito

ID do trabalho: 19947

Luan dos Santos Paz
COLÉGIO LA SALLE - ESTEIO - RS

Orientador
Aline Duarte
Co-orientador
Francine Silva de Souza
Palavras-chave

Linguagem Neutra, Português, Inglês, Instagram, Preconceito.
Este estudo tem por objetivo apresentar informações acerca do uso da linguagem neutra,
ressaltando o emprego dos pronomes neutros nas línguas portuguesa e inglesa, combatendo, assim, a
desinformação propagada por falsas notícias e discursos preconceituosos. No percurso metodológico, recorreuse à pesquisa de artigos de indivíduos transgêneros e não-binários para fomentar o conhecimento de suas
vivências e ideologias. Neste contexto, observou-se que o debate ganhou atenção nas redes sociais,
impulsionado pela nova geração. Desta forma, acompanhou-se páginas na plataforma Instagram dedicadas ao
tema. Também se procurou por notícias recentes, publicadas em sites de credibilidade, que nos atualizaram a
nível internacional. Parte do material pesquisado possui a participação de profissionais da área linguística,
garantindo, assim, o ponto de vista de especialistas do nosso idioma sobre a inclusão da linguagem neutra em
nossa comunicação, que está espalhada por diversas culturas, como nos EUA, onde o uso de ¿they¿ (pronome
plural sem definição de gênero, usado para o feminino e masculino) foi incorporado por pessoas não-binárias,
justamente por apresentar característica neutra, não identificando o gênero do sujeito da frase. No Brasil, temse como o que seria a neutralização dos pronomes, o ¿ile¿ ou ¿elu¿, sendo que a desinência de gênero em
substantivos e adjetivos seria marcada pelo ¿e¿, como é o caso de ¿linde¿. Palavras sem flexão de gênero
não seriam neutralizadas, refutando quem o faz com o intuito de ridicularizar o processo de inclusão linguística.
Recentemente, a linguagem neutra foi utilizada na grande mídia brasileira, por ocasião das Olimpíadas,
evidenciando que nosso idioma não é imutável, estando em constante evolução, se adequando à realidade atual
e às necessidades sociais. Neste viés, considera-se que o dialeto neutro permanecerá presente na comunidade
LGBTQIA+, pois, para este grupo, possui um significado histórico e legitima a luta contra o preconceito.
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Força de Trabalho, Mercado de Trabalho, Perfil, Serviços Domésticos
Durante a pandemia, o emprego, e consequentemente, as condições financeiras de diversas
pessoas foram afetadas. Esta comunicação propõe-se a mapear a força de trabalho que compõe os Serviços
Domésticos na Região Metropolitana de Porto Alegre. Trata-se de uma pesquisa documental que se busca
auxílio de métodos de procedimento estatísticos para a análise e interpretação dos dados. A análise será
realizada com dados disponíveis na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNADC),
produzido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), de forma comparativa, entre o primeiro
trimestre de 2021, 2020 e 2019. as variáveis selecionadas são escolaridade, idade, renda, formalidade,
contribuição para a previdência e sexo. Acredita-se previamente que o nível de escolaridade diminuiu assim
como a renda no período analisado. Ocorre um rejuvenecimento assim como um deslocamento sexual da
força de trabalho em favor dos homens, ao mesmo tempo em que a contribuição com a previdência social cai.
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´CIENCIAS AMBIENTAIS, AGUA DE LAVOURA, toxicidade
Atualmente, cultiva-se um milhão de hectares de arroz, aproximadamente, no Rio Grande do Sul.
Tal prática necessita de uma enorme quantidade de água, considerando que a água utilizada para irrigar o
arroz é a soma da água necessária para saturar o solo, compensar perdas por evapotranspiração, formar
lâmina d¿água, etc. No estado do Rio Grande do Sul, as plantações de arroz se localizam, em sua maioria,
nas margens de rios e corpos hídricos menores. Estes corpos hídricos são os mesmos utilizados para fazer a
captação da água utilizada para o consumo humano de populações da região. Ademais, as águas residuárias
que provém da irrigação de lavouras de arroz, podem apresentar resquícios de agroquímicos. Além disso, através
do tratamento convencional das águas, esses não podem ser removidos, podendo, dessa maneira, afetar a saúde
humana. Nesse contexto, além de um crescente interesse por boas práticas agrícolas na produção de alimentos,
existe uma discussão acerca da utilização de agroquímicos nas lavouras e se esses afetam ou não os corpos
hídricos e a fauna dos lugares onde ela ocorre, bem como a busca por meios mais ecológicos de produção
agrícola. De modo a analisar a toxicidade das águas resultantes da irrigação de lavouras de arroz, a presente
pesquisa irá analisar tal fator a partir do teste de germinação de sementes de rabanete (Raphanus sativus). Os
ensaios utilizando as sementes serão de toxicidade aguda. Para isso, as sementes serão distribuídas em placas
de petri com papel filtro umedecido (50 sementes por placa). Seá utilizado amostras da agua de lavoura assim
como soluções que serão prepradas. Será utilizada concentrações de diluição em duplicatas (3 concentrações:
25%, 50% e 100%), além do grupo controlenegativo (somente água) e controle positivo (paracetamol ¿ 750
mg/L). As placas serão observadas por 7 dias. Diferentes parâmetros serão avaliados, sendo eles número de
dias para iniciar a germinação, número total de sementes que germinarão por placa por di
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Formação Inicial, Prática docente, Contação de história.
O presente estudo corresponde a um relato de experiência de estágio do curso Normal, realizado numa
turma de 2º ano de uma escola pública de Sapucaia do Sul. Como relato de experiência tem como objetivo
descrever como aconteceram as participações dos alunos nas atividades propostas pela professora
estagiária/pesquisadora de forma empírica, tendo como base seu diário de campo. A finalidade das aulas era
possibilitar a participação e aprendizagem dos estudantes nas aulas síncronas. Assim, foram contadas diversas
histórias, a partir dos planos de unidade proposto para a turma, nas quais a professora convida seus estudantes
a participarem de uma viagem. Ressalta-se que as histórias estavam em consonância com o proposto pela
BNCC, e de forma lúdica os estudantes tinham que construir de maneira autônoma ou comauxílio dos
familiares as atividades propostas pela educadora. Justifica-se por apresentar formas lúdicas que possibilitaram
a participação dos estudantes nas aulas online. Os resultados indicam que houve engajamento gradativo dos
estudantes e também de seus familiares, atingindo 20 dos 23 alunos matriculados na turma.
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Crianças, redes sociais, adolescentes, exposição, sharenting...
Com a evolução das mídias sociais, vemos que cada dia mais, pessoas famosas expõem suas vidas
através das redes sociais. O maior problema, é que os filhos dessas pessoas famosas não escolheram nascer
com fama, muito menos serem expostos desde pequenos sendo modelos e atores. Essas crianças são
expostas através de propagandas e publicidades online. Ainda é muito vago sobre até onde os direitos dessas
crianças são respeitados. A constituição federal garante os direitos fundamentais a todos, como direito a imagem,
privacidade e liberdade de expressão. Já os direitos especificamente das crianças estão garantidosna Lei
8069 de 1990, o ECA (Estatuto da criança e do adolescente). Esse trabalho terá como objetivo abordar casos
específicos de crianças filhas de famosos, sua exposição feita pelos pais no Instagram, Facebook e YouTube e
através desses exemplos, fatos, fotos e vídeos, observar os direitos fundamentais garantidos à essas crianças,
se eles são respeitados, a responsabilidade dos responsáveis diante disso e asconsequências do não
cumprimento desses direitos.
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Polícia Militar; Relações de Gênero; Mulheres Policiais; Direitos.
OBJETIVO: O foco da presente pesquisa é a atuação de mulheres no âmbito da Polícia Militar de
Canoas/RS, visto que trata-se de uma profissão de risco, que exige o trabalho em diversos ambientes,condições,
horários e situações. Porém, além dessas exigências, o público feminino precisa enfrentar outro desafio: as
questões de gênero, posto que o efetivo da corporação militar é composto por maioria masculina. Isso pode-se
dar pelos valores característicos da organização, como a força física e a identificação tradicional com os homens.
Assim, o propósito é examinar/explorar as possibilidades de inserção das mulheres nesses espaços. MATERIAL:
Material bibliográfico, legislação da corporação, reportagens e tabelas. METODOLOGIA: Foi realizada pesquisa
bibliográfica e documental, buscando-se normas jurídicas relativas à Polícia Militar,além de reportagens.
RESULTADOS (finais, parciais ou esperados): Os resultados finais/esperados são obter conhecimento sobre
quem foram as primeiras policiais femininas e quando (lapso temporal) ocorreu sua inserção nas corporações
militares do Brasil, Rio Grande do Sul, e, principalmente, no 15º Batalhão daBrigada Militar de Canoas/RS.
Sabe-se, até o momento, que o efetivo feminino da cidade supramencionada,em 2019, foi de 12% sobre o
efetivo total da corporação (Fonte: 1ª Seção do 15ºBPM de Canoas/RS). CONCLUSÕES: Por um lado, a presente
pesquisa visa a desconstrução da ideia/mito de que ¿o ambiente policial não é lugar de mulher¿, dado que tal
exercício profissional não exige apenas força física, mas também inteligência, capacidade de resolução de
conflitos, inovação e trabalho em equipe. Por outro, conquistar a atenção da sociedade para o assunto e, assim
gerar reflexões/questionamentos quanto à importância da presença de mulheres no âmbito policial.
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Devido processo legal, acordo de não persecução penal, processo penal
A presente pesquisa surgiu como fruto das inquietações por conta dos erros que muitas vezes ocorrem
no processo penal, em que podemos observar que o acusado se torna alvo de uma violênciainstitucionalizada
dentro do processo, quando suas regras e princípios fundantes deixam de ser observadas. Dessa forma, os
princípios são garantias para o acusado diante do Estado, que conta com um aparato superior para
chegar na punição ou absolvição (Pacelli, 2011, p. 08). Diante disso, o presente projeto tem como objetivo
compreender o devido processo legal e seus corolários, frente às alterações trazidas pela Lei 13.964/2019, em
especial ao acordo de não persecução penal. Será realizado levantamento biográfico e jurisprudencial, sendo
que o objetivo da pesquisa é propor uma percepção sobre o devido processo legal e seus corolários e de que
forma isso impacta na possibilidade do oferecimento de acordo de não persecução penal nos processos em
andamento, antes da vigência do acordo, mas sem sentença condenatória. Visto que o devido processo legal é
um direito um dever do Estado e, portanto, um direito de todo acusado.
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Direitos Humanos, Educação, Extensão, Fundamentos Filosóficos
Este trabalho tem como objetivo relatar as experiências adquiridas no período de dois anos no
projeto ¿Direitos Humanos em Pauta¿ da Universidade Federal do Piauí - UFPI - Picos, com maior foco nas
atividades realizadas em 2020, nas quais alunos, professores e a comunidade externa puderam se beneficiar
de encontros remotos semanais, através das tecnologias da informação e da comunicação (TIC¿s), que
aconteceram por meio de palestras, minicursos, estudos dirigidos, rodas de conversa e eventos de capacitação,
acerca da interdisciplinaridade entre Direitos Humanos, Educação e Ciências Sociais e Aplicadas, que
analisaram os conceitos de justiça, cidadania, política e a construção do Estado, utilizando-se para tanto de
pensadores como Platão, Maquiavel, Montesquieu, Marx, Kelsen, Lassale, Dworkin, entre outros, ministrados
pelo professor Gabriel Eidelwein Silveira. O projeto surge da necessidade de educar em direitos humanos os
futuros profissionais das diversas áreas do conhecimento, os docentes e o públicoexterno, devido ao contexto
de crise de conflitos ideológicos e extremismos que vivenciamos, no qual surgiu espaços para a desinformação
e invalidação de lutas sociais históricas, o projeto traz pautas para o município de Picos e macrorregião, que
antes passavam despercebidas também nos espaços acadêmicos, colaborando para a compreensão da
importância de se fazer uma reflexão acerca das mudanças nas realidades sociais, econômicas e políticas,
formando um público consciente da educação em direitos humanos e seu papel fundamental para uma sociedade
mais justa e igualitária. O projeto obteve grande aceitação do público, podendo ser observado através das
frequências, atingindo inclusive acadêmicos de outras regiões, a exemplo Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.
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ADI 6341, eficiência administrativa, pandemia de covid-19.
RESUMO A pandemia do Covid-19 exige direito estatal urgente, bem como o direito à saúde é
essencial para o enfrentamento do coronavírus e relevante para atuação administrativa do governo. Portanto,
este trabalho tem como objetivo estudar a ADI 6341 e sua influência no Estado do RS e analisar a eficiência
administrativa da gestão da pandemia no Estado do RS após o julgamento da ADI 6341. 1. PROBLEMA DE
PESQUISA Sob a ótica da eficiência administrativa, como o julgamento da ADI 6341 influenciou na gestão da
pandemia de covid-19, no estado do RS? 2. OBJETIVOS OBJETIVO GERAL: Estudar a ADI 6341 e a sua
influência na eficiência administrativa durante a gestão da pandemia de covid-19. OBJETIVO ESPECÍFICO:
Analisar a eficiência da gestão pandêmica no Estado do Rio Grande do Sul, após o julgamento da ADI 6341.
3. MATERIAL E MÉTODOS Bibliografia com estudo de caso. 4. OBJETO DE ESTUDO ADI 6341. 5. DISCUSSÃO
O julgamento da ADI 6341, onde foi decidido quanto a competência concorrente dos entes federados na gestão
da pandemia de Covid-19 trouxe um novo paradigma: A eficiência da administração pública durante a maior
crise sanitária da atualidade. Segundo Di Pietro , a eficiência administrativa apresenta dois aspectos: pode ser
considerado em relação ao modo de atuação do agente público, e, em relação ao modo de organizar,
estruturar e disciplinar a Administração Pública. Com base no ensinamento da autora, serão levantados
tópicos para explorar a gestão pandêmica no RS após julgamento ADI 6341. 6. CONCLUSÃO A abordagem
científica ainda não possui resultados conclusivos. Portanto, apresenta resultados parciais de dados estudados
até a data de 22.04.2021. Até o momento, com base nos resultados apresentados no site do governo do RS,
conclui-se que a ADI 6341 foi benéfica ao enfrentamento da COVID-19 pois se não houvesse a gestão do
Estado, que determinou lockdown e financiou desde cedo a compra de vacinas e insumos médicos, as mortes no
Estado poderiam ir muito além das 30.401 que ocorreram até a presente data.
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Acordo de Paris, Direito Internacional, Mudanças Climáticas, Cosmopolitismo.
As mudanças climáticas estão se tornando um problema para todo o planeta. Buscando uma
solução os chefes de Estado de todo o mundo, junto com organizações mundiais, ONGS e cientistas que
estudam as mudanças climáticas se reuniram em Paris na conferência das partes (COP 21) para a realização
de um acordo com objetivos para reduzir as emissões dos gases do efeito estufa e limitar o aumento da
temperatura do globo em apenas 2ºC até o ano de 2100. O resulto da reunião foi um marco histórico para
sociedade internacional onde praticamente todos os países assinaram o Acordo de Paris com intuito de
diminuir os impactos das mudanças climáticas no planeta. O presente estudo tem como objetivo analisar a
efetividade do Acordo de Paris como mecanismo para o combate as mudanças climáticas. Primeiramente foi
analisado o caminho até o Acordo de Paris. Após foi feito uma análise da teoria cosmopolita e como ela
poderia tornar efetivo o Acordo. E por fim foi analisado as Contribuições Nacionalmente Determinadas (CND's)
apresentadas pelo Brasil, China, Estados Unidos e União Europeia considerando que as CND's são o principal
meio para se atingir as metas do Acordo. O estudo realizado é de natureza qualitativa exploratória,
desenvolvido por meio de consultas documentais e bibliográficas, percorrendo fontes extraídas das
organizações internacionais envolvidas diretamente com estudos do meio ambiente e mudanças climáticas.
Até o presente momento analisamos que as CND's mais atuais apresentadas são mais ambiciosas, mas ainda
é necessário tornar mais transparente os resultados obtidos pelos países. Referências SALDANHA, Jânia
Maria Lopes. COSMOPOLITISMO JURÍDICO: TEORIA E PRÁTICAS DE UM DIREITO EMERGENTE ENTRE
A GLOBALIZAÇÃO E A MUNDIALIZAÇÃO. Porto Alegre. Livraria do advogado, 2018 Ulrich Beck, Daniel Levy.
Cosmopolitanized Nations: Reimagining Collectivity in World Risk Society. 2012.halshs-00795250
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Anos de luta pela internacionalização dos movimentos feministas trouxeram diversos avanços em
termos de direitos sexuais e reprodutivos, apesar das tentativas de travar estes avanços. Ao fracassar nas
tratativas diplomáticas, as instituições abriram espaço para grupos poderem, sob sua chancela, trabalhar na
construção de narrativas agressivas, utilizando o medo para fortalecer suas posições junto ao público. No
Brasil houve uma união de grupos diversos que passaram a acusar professores de estarem doutrinando
alunos. Estes atores públicos passaram a lutar pela deslegitimação dos profissionais que educam alunos segundo
as diretrizes constitucionais. Nesta pesquisa analisamos documentos diplomáticos para verificação destes
desenvolvimentos e coletamos projetos de lei para análise da recepção legislativa destes temas.Inicialmente
observamos as mudanças propostas e as classificamos. Verificamos o conteúdo das justificativas apresentadas
pelos deputados para convencer seus pares e sua consonância com as compreensões existentes entre
militantes, os afetados pelas manipulações e transformações desses direitos, bem como entre estudiosos do
tema. Até o momento foram coletados, analisados e classificados em nível simples 26 projetosde lei levando
em conta as mudanças legislativas propostas e a nível complexo a narrativa envolvida na justificativa apresentada
por cada parlamentar para convencer seus pares. No momento a pesquisa já possui confirmação de aceite de
participação de 3 entrevistados e em fase promissora de prospecção de novos participantes. Verificou-se uma
predominância de projetos de lei restritivos no tratamento de temas envolvendo as intersecções entre estudos de
gênero e educação na Câmara dos Deputados. Nota-se que mudanças propostas são usualmente justificadas a
partir de impressões pessoais, indefinidas e conspiracionistas, podendo representar uma ameaça às garantias
constitucionais.
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Desenhos Territoriais, Segurança Pública, Crimes Patrimoniais
Os elevados níveis de violência e de criminalidade e a crescente sensação de insegurança nas cidades
brasileiras demandam medidas para promover e para preservar a convivência social pacífica. Neste intento, o
presente estudo tem como objetivo investigar os fatores que podem estimular a prática de crimes contra o
patrimônio pelos ¿cidadãos em conflito com a lei¿ (OLIVEIRA NETO, 2019), tendo como fundamento as relações
territoriais de Porto Alegre (POA)/Rio Grande do Sul. A pesquisa é de tipo transdisciplinar quantitativa,
consistindo: na análise de indicadores sócio-espaciais a partir dos desenhos territoriais de Porto Alegre; na
investigação documental de inquéritos policiais e de boletins de ocorrência, datados a partir de2002; e no
levantamento de bibliografias do direito penal, da criminologia e da literatura sobre políticaspúblicas. A pesquisa
demonstrou que os crimes não ocorreram indiscriminadamente no território de POA. Outrossim, constatou que
uma estratégia adequada para a segurança pública e para a gestão governamental mediante o aumento da
criminalidade é investir em políticas preventivas e em planejamento urbano, tendo como ferramenta os
desenhos territoriais. Ao colaborar com a produção de políticas públicas de segurança do tipo não penais,
edificadas por meio dos arranjos urbanísticos de POA, esta pesquisa permite reflexões sobre os padrões
tradicionais de administração da violência e sobre a implementação de políticas de segurança consonantes ao
Estado Democrático de Direito. OLIVEIRA NETO, Everaldo Marques de. A formação dos cidadãos em conflito
com a lei: análise das influências socioespaciais e das motivações individuais para a prática dos crimes contra o
patrimônio em Belém (PA). Universidade da Amazônia, 2019.
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A temática desta investigação deve-se ao momento vivenciado, pois estamos diante de um surto
sanitário cujos movimentos diários acabam por pré-determinar a rapidez dos dados frente às novidades e
informações sobre a situação da pandemia. O objetivo deste trabalho é levantar e avaliar os principais impactos
da pandemia nos hábitos de consumo da população que realiza compras no Magazine Luiza nos municípios de
Canoas, Esteio, Porto Alegre, São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Assim, a metodologia da pesquisa, ocorreu
através da coleta de dados realizada através de formulário de auto preenchimento, disponibilizado através do
WhatsApp no período de 29 de abril a 04 de maio de 2021, obtendo adesão total de 51 pessoas. Desse total,
84,31% dos respondentes foram mulheres, sendo que a faixa etária mais significativa foi de 23 a 30 anos. Quanto
a localização 39,22% eram moradores de São Leopoldo e 39,22% provinham de Canoas, enquanto 15,69% eram
moradores de Porto Alegre. Quando questionados quanto a preferência em realizar compras online obteve-se a
seguinte resposta: Algumas conclusões são importantes, pois os respondentes declararam que o atendimento
online continua sendo a prioridade. Quando questionados quanto aos departamentos que realizaram suas
compras com maior frequência no Magazine Luiza obteve-se as seguintes respostas: 31,37% dos entrevistados
consumiram mais do departamento de eletrodomésticos, porém também foram consumidos produtos do
departamento de móveis, papelaria, beleza e perfumaria, entre outros, pois no momento da pesquisa o Home
Office ainda estava muito presente. Levando em consideração tais respostas, a investigação retrata os
consumidores passaram dar mais importância ao e-commerce, e queo Magazine Luiza vem crescendo, pois
mesmo com a crise do Covid-19 continua buscando inovar e competir cada vez mais em outros nichos como é
o caso do delivery de restaurantes. Assim, fica visível a importânciaque o Magazine Luiza transparece em suas
atitudes perante os consumidores e a população em geral.
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Pensando na atuação das lideranças femininas dentro da área de educação superior, apresentamos
um estudo na Universidade La Salle. Embora existam diferentes formas de conceitualizar o termo liderança,
nessa pesquisa assumimos como lideranças aquelas pessoas que são identificadas pelo setor de recursos
humanos da universidade como tendo este papel junto às suas equipes. Em função da pandemia do Novo
Coronavírus (COVID-19), percebemos que foi necessário estabelecer algumas alterações nas práticas de
trabalho neste período de quarentena, que temos por hipótese que afetaram as práticas das lideranças. Deste
modo, este estudo tem por objetivo investigar as complexidades que as lideranças femininas encontram no
âmbito laboral e rotineiro em um contexto onde suas atividades e de suas equipes estão sendo realizadas integral
ou parcialmente dentro de suas residências. Buscamos ainda como objetivos específicos identificar o perfil
dessas lideranças e entender quais os métodos e dificuldades que essas lideranças encontraram naatual
situação em que o mundo se encontra, devido a pandemia causada pelo COVID-19, para desempenhar suas
atividades em formato de trabalho remoto (home office) a partir de março de 2020, bem como transições para
presencialidades gradativas no campus. Nesta pesquisa utilizamos uma análise quantitativa através de
formulários respondidos pelas diversas lideranças da Instituição, independente de gênero. Deste modo,
buscamos também conseguir um comparativo entre as lideranças femininas e masculinas. Em particular,
buscamos mapear como está acontecendo a conciliação do home office com as rotinas familiares e as
dificuldades que os líderes estão enfrentando neste cenário nas diferentes dimensões pessoais e laborais. Os
resultados que esperamos com este estudo é descrever de que forma as líderes femininas da Instituição estão
enfrentando esta nova conjuntura. Como trabalhos futuros, serão realizadas outras coletas de forma qualitativa,
através de entrevistas e talvez futuramente grupos focais. Também pretende-se fazer um acompanhamento das
pesquisadas após o retorno normal das atividades dentro do campus da universidade.
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Moda, Setor, Trabalho e Escolaridade.
Este trabalho é um recorte da pesquisa ¿Memoria e Moda: A Relação Trabalho-educação em
cidades médias selecionadas no estado do Rio Grande do Sul anos de 2011-2020¿ do Programa de PósGraduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade LaSalle, ao qual tem o objetivo geral de verificar
o crescimento do segmento da moda com o desenvolvimento do nível de escolaridade por parte de seus
trabalhadores, que residem em cidades médias no estado do Rio Grande do Sul nos anos de 2011 a 2020.
A moda, segundo Lipovetsky (1989) tem sua importância em diferentes aspectos sociais, cultural,econômica e
políticos, influenciando e sendo influenciados, os modos de vida ao longo de toda a nossa existência, produzindo
e criando memória na comunidade onde está inserida. Sendo, o segmento da moda composto por diversas etapas
formando um processo maior que interage entre si, constituindo uma grande cadeia produtiva da moda. Para
realização de todas as etapas destes processos se faz necessário obtenção de uma força de trabalho composta
de trabalhadores com certo nível de escolaridade para execução das atividades de cada processo. Logo,
percebe-se que o segmento da moda tem se desenvolvido com passar dos anos necessitando cada vez mais
de trabalhadores com maiores níveis de escolaridades para atender as demandas do setor. Este estudo utilizase da pesquisa documental que se busca auxilio de métodos de procedimento estatísticos para a análise e
interpretação dos dados. A análise será realizada com dados disponíveis na Relação Anual de Informações
Sociais, produzido pelo Ministério da Economia e quando for possível nas pesquisas sobre trabalho e rendimento
do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os resultados são parciais, pois a pesquisa ainda está
em desenvolvimento no Observatório Unilasalle: Trabalho, Gestão e Políticas Públicas. Percebe-se, num primeiro
momento, que houve um crescimento na escolarização por parte dos trabalhadores no segmento da moda, sendo
em sua predominância do sexo feminino, mas demostrando um crescimento significativo do sexo masculino
na execução das atividades no setor.
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Percebendo que a criatividade é importante para a produção, identificou-se um rol de organizações que
utilizam a criatividade como fator de produção e com este entendimento surgem as Indústrias Criativas, que
são divididas em dez segmentos, segundo a Fundação de Desenvolvimento Administrativo do município de
São Paulo (FUNDAP, 2011), sendo: Arquitetura e Design, Artes Performáticas, Artes Visuais, Plásticas e Escrita,
Audiovisual, Edição e Impressão, Ensino e Cultura, Informática, Patrimônio, Pesquisa e Desenvolvimento e
Publicidade e Propaganda. O foco deste trabalho será o segmento de Informática, constituído das atividades de
Desenvolvimento de Programas de Computador Sob Encomenda, Desenvolvimento e Licenciamento de
Programas de Computador Customizáveis, Desenvolvimento e Licenciamento de Programas de Computador Não
Customizáveis, Consultoria em Tecnologia da Informação, Suporte Técnico, Manutenção e Outros Serviços em
Tecnologia da Informação, e Tratamento de Dados, Provedores de Serviços de Aplicação e Serviços de
Hospedagem na Internet. Como recorte geográfico elege-se os 34 municípios da Região Metropolitana de Porto
Alegre, os dados serão coletados na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) disponibilizadas no Programa
de Disseminação de Estatísticas do Trabalho (PDET) produzido pelo Ministério da Economia. As variáveis
selecionadas são vínculos e remuneração ambas por até o ensino médio, ensino médio e superior completo,
nos anos de 2010 e 2019. Desta forma permite obter uma visão do comportamento destas variáveis ao longo
dos anos estudados, assim como a demonstração a partir de mapas demográficos, desenvolvidos pelo programa
TerraView (versão 4.2.2), que possibilitam uma visão sobre evolução do segmento conforme o período
analisado. Tem-se como hipótese que a renda do trabalho diminuiu, a escolaridade aumentou e a quantidade
de vínculos recuou.
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Gestão de processos, pandemia, cibercultura
Esta pesquisa é um estudo de caso realizado na Universidade La Salle, no contexto do projeto de
pesquisa "O Mundo Do Trabalho No Contexto Da Cibercultura: Formação, Trajetórias E Práticas Profissionais".
Devido a pandemia do COVID-19, o atendimento ao público e a realização dos processos administrativos se
tornaram remotos na Secretaria da Pesquisa na Unilasalle a partir de março de 2020. Essa situação atípica e
inesperada levou à necessidade da equipe adotar medidas rápidas para a mudança dos processos, tornando-os
acessíveis para todos colaboradores e discentes de forma não presencial. Tendo em vista a possibilidade destes
processos, que foram transformados no formato remoto, manterem parte ou a totalidade das alterações após a
pandemia, iniciou-se o levantamento de dados. Ao longo da implantação dos processos, foi realizada observação
participante. No processo de transição do home office para o presencial, foram realizadas entrevistas com os
colaboradores envolvidos na administração da Secretaria da Pesquisa. Foram realizados os os seguintes
apontamentos sobre as demandas aprimoradas e adaptadas e sobre o atendimento do período remoto: (a) Os
processos de forma digital ajudaram em todas as partes envolvidas sendo colaboradores, discentes e docentes,
pois p.ex. ao enviar e assinar um documento de forma digital evita o deslocamento e a demora para o documento
ser assinado presencialmente; (b) Todos os colaboradores da Secretaria aderiram bem e aceitaram de forma
tranquila o novo modo de realizar os processos; (c) Osdocumentos para processo seletivo ou renovação de
bolsas de pesquisa foram realizados via FormulárioOnline do Google, o que facilitou a organização documental
para a secretaria; (d) O recebimento de documentações de forma online foi rápido, sem custo com impressão e
foi evitado o extravio dos documentos. Além disso, foi observado e reportado que o trabalho remoto permitiu que
a secretaria da pesquisa repensasse sobre os processos, fazendo uma otimização das etapas mais importantes
e simplificando o processo. Essa dinâmica idealmente deveria ser mantida para seguir aprimorando os
processos. No entanto, cabe ressaltarque também houveram problemas neste período pandêmico que podem
ser minimizados com o retorno do atendimento presencial, indicando ainda uma tendência dos discentes em
muitos momentos preferireminterações síncronas: (a) Há limites na comunicação por e-mail e dificuldades
causadas pela demora nas interações que pode gerar frustrações no discente em atendimento; (b) Ainda há
dificuldade de alguns alunos e professores com uso da tecnologia (acesso e ou utilização). Como trabalhos
futuros, mais coletas e análises serão realizadas, bem é possível ampliar o escopo para outros tipos de processos
administrativos deste ou de outros setores.
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Escolaridade-Renda, Moda, Teoria da Segmentação
A relação entre investimento na educação e renda pode ser explicada pela Teoria do CapitalHumano
com a contribuição da Teoria da Segmentação. A primeira informa que quanto maior o nível de escolaridade maior
será a renda, a segunda problematiza propondo outras variáveis além do nível de escolaridade, como o segmento
de atuação no mercado de trabalho e a localização geográfica, por exemplo. Este estudo teve como objetivo
descrever e compreender segmento da Moda, bem como analisar a relação entre o nível de escolaridade e o
salário, comparando essas últimas com aquelas dos vínculos de Ensino Médio, nas cidades de Canoas,
Caxias do Sul, Novo Hamburgo, Porto Alegre e São Leopoldo, localizadas no Rio Grande do Sul. Trata-se de
uma pesquisa documental que se utiliza de métodos de procedimento estatísticos para a análise e interpretação
dos dados. A análise foi realizada com dados disponíveis naRelação Anual de Informações Sociais, produzido
pelo Ministério do Trabalho. Pode-se perceber, que, os vínculos com até o Ensino Médio Incompleto, ganham
de 10% a 24% a menos quando comparado aos vínculos de Ensino Médio Completo, além disso, nenhum
vínculo com escolaridade inferior obteve uma remuneração maior quando comparado a outro no mesmo
município.
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Cláusula Facultativa de Jurisdição Obrigatória
Por conta do imenso fluxo nas relações internacionais provocado pelo processo de globalização,
tornou-se fundamental a existência de instrumentos regulatórios para as relações externas entre os atores
componentes da sociedade internacional a fim de solucionar possíveis disputas e conflitos que possam ocorrer.
O conjunto de normas que compõem as relações internacionais a partir dos Estados soberanos em concordância
do direito internacional é elementar num mundo o qual as relações externas afetam diretamentea vida interna
dos cidadãos. E é por isso, que em 1945, a Organização das Nações Unidas estabeleceu,através de sua
Carta, a Corte Internacional de Justiça. O objetivo deste estudo é analisar a performance da Corte Internacional
de Justiça e seu papel no processo de governança global; explorando a evolução histórica da organização, suas
tomadas de decisões nas resoluções de conflitos interestatais e como isso a torna um mecanismo efetivo ou não.
Além do mais, a pesquisa objetiva esclarecer a legitimidade da Corte perante suas decisões e estudar a
efetividade da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória presente no seu estatuto e como essa cláusula pode
prejudicar sua legitimidade no cenário de governança global na conjuntura mundial atual. Na pesquisa, como
metodologia, será utilizada abordagem qualitativa do tipo exploratória para guiar o estudo de caso com base
bibliográfica e documental em artigos acadêmicos publicados sobre a temática da pesquisa e sites das instituições
internacionais. Além do mais, também será adotado o método de abordagem histórico-crítico para compreender
e traçar melhor a evolução histórica da Corte como órgão decisório e analisar o efeito da inclusão da
cláusula de jurisdição obrigatória no estatuto da Organização. Considerando que a pesquisa encontra-se no
processo de desenvolvimento, almeja-se responder às questões levantadas no objetivo da pesquisa sobre a
eficácia da Corte Internacional de Justiça em solucionar conflitos interestatais no cenário de cooperar para a
governança global. É desejado também chegar a uma conclusão a respeito da implementação da cláusula
facultativa de jurisdição obrigatória no estatuto da instituição como um elemento negativo ou não para sua
legitimidade decisória como órgão judiciário da ONU.
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ONU, Racismo, Sociedade Global
Em razão de políticas raciais discriminatórias por parte dos Estados, tem se tornado cada vez mais
necessária a discussão a respeito dos acessos da comunidade negra aos direitos de liberdade e igualdade.
Há, nas convenções internacionais, anuência por parte dos países em executar medidas públicas necessárias
à demanda racial, respondendo aos princípios estabelecidos na Convenção Internacional sobre a Eliminação
de Todas as Formas de Discriminação Racial. Entretanto, tem se percebido, nas últimas décadas, uma forte onda
de discriminação legitimada, onde os índices de violência policial e de encarceramento em massa contra pessoas
negras atraem questionamentos a despeito da eficácia destas políticas - como nos Estados Unidos, por
exemplo. Desta forma, o objetivo deste trabalho é investigar de que forma as ações promovidas pelo Conselho
de Direitos Humanos da ONU no combate ao racismo sistêmico nos EUA estão sendo implementadas interessa-nos compreender como as ações do Órgão impactam nas relações de

raça, violência e

encarceramento no cenário norte-americano, a fim de constatar a aderência do Estado ao cumprimento dos
princípios estabelecidos nas convenções em que o mesmo se faz parte. Como metodologiade pesquisa, será
adotada a abordagem qualitativa do tipo exploratória a partir da descrição das características de um determinado
fenômeno a partir de revisão bibliográfica e documental, sendo possível o acesso a relatórios e constatações.
Considerando que esta pesquisa se encontra em fase de evolução, os resultados são parciais - espera-se
responder às questões levantadas sobre o protagonismo do Conselho no combate ao racismo sistêmico nos
EUA, no que tange às normas produzidas pelo órgão; e analisar como as medidas aplicadas consolidam o cenário
da governança global e da cooperação entre os Estados. Referências: ALEXANDER, Michele. A nova
segregação: racismo e encarceramento em massa. Tradução de Pedro Davoglio; Revisão técnica e notas Silvio
Luiz de Almeida.
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Educação; Democracia; Experiência
Este trabalho visa explorar a relação entre a teoria sobre ¿Experiência e Pensamento¿ de John Dewey
(DEWEY:1979) e suas aplicações na prática do ensino da democracia e da cidadania, utilizando como exemplo
o estudo realizado por Rowdy Hildreth no artigo ¿Teaching and Learning Democracy: An Analysis of
Undergraduates' Lived Experiences of Political Engagement¿, de 2006. Conforme explicado por Dewey no
livro ¿Democracia e Educação¿, o processo de aprendizagem deve contar com o elemento da experiência ao
desenvolver as habilidades de pensamento e de raciocínio do aluno. Sendo assim, o ensino e aprendizado sobre
democracia e sobre engajamento civil podem ser melhor transmitidos ao se utilizar de experiências práticas, de
transferência de conhecimento para além da mera teoria, aplicando-se a outras áreas da vida cotidiana. Ao longo
do desenvolvimento deste trabalho, será abordada a forma como Hildreth utilizou dessa ideia para realizar um
estudo com alunos de graduação, onde estes aplicavam na prática os conhecimentos adquiridos em um grupo
de estudos, sendo mentores de grupos de alunos de ensino fundamental, onde se discutia democracia, política
e ativismo. A partir desse estudo, pode-se perceber as aplicações concretas da ideia de Dewey, através da qual
é possível formular modelos de ensino democrático, nos quais ações concretas em relação à participação e
engajamento político se tornam parte do currículo. Utilizando o exemplo do estudo de Hildreth, pode-se perceber
também que habilidades adquiridas na ¿experimentação¿ democrática e política se tornam úteis em outros
contextos pessoais e públicos, e é essa transferência, dateoria para a prática, e da prática em um contexto
para outros, que assegura o real aprendizado e entendimento tanto dos conteúdos teóricos da experiência,
como das possibilidades tangíveis das ideiasaprendidas. Neste trabalho, consideramos essencial a experiência
prática no ensino da democracia, e buscamos exemplificar as maneiras como pode esta pode ser aplicada no
ensino.
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ONU, Missões de Paz, Sociedade Global
O programa de Missões de Paz das Organização das Nações Unidas (ONU) atua em regiões
vulneráveis, seja pela atuação de ditadores, grupos radicais, ou terroristas. Diante de um cenário muitosensível,
a maioria em países com sociedades mais restritas do que é comum ao ocidente, a participação de mulheres nas
Missões de Paz mostra-se um grande avanço para a execução dos objetivos da ONU, bem como, para o
aumento da participação de mulheres nas áreas de Segurança Internacional, desse modo, produzindo um efeito
significativo nos esforços da agenda internacional para a busca por igualdade de gênero na Sociedade Global e
cooperação internacional. O objetivo desse estudo é analisar de forma crítica o impacto da Resolução 2538 do
Conselho de Segurança da ONU, ante a necessidade de aumento da igualdade de gênero frente a organização,
e analisar se as normas constituídas para isso são efetivas na Organização, contribuindo para o aumento da
igualdade de homens e mulheres nas missões da mesma. Como metodologia de pesquisa, será adotada a
abordagem qualitativa do tipo exploratória a partir de revisão bibliográfica e documental de materiais fornecidos
pela ONU. Como resultados iniciais, tem-se a conclusão da necessidade de maior efetivação das políticas de
suporte à de igualdade de gênero, em áreas relacionadas à segurança internacional, como um reflexo do
atingimento de metas da agenda da ONU, e consequentemente, o desenvolvimento da sociedade global.
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Sociedade Internacional, Direito, Política, Governança Global, Conselho de Direitos Humanos das
Nações Unidas.
Compõem-se no panorama global diversas violações aos direitos humanos em nome da autonomia
e soberania dos Estados. Neste contexto, o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas trabalha como
ator político internacional na busca da asseguração dos direitos inalienáveis dos cidadãos. O objetivo deste
estudo é analisar de forma crítica a eficácia dos mecanismos promovidos pelo órgão quanto à efetivação dos
direitos fundamentais na República Árabe Síria e na República Bolivariana da Venezuela no âmbito de crimes
contra a humanidade a partir dos princípios norteadores do Conselho - por se tratar de Estados que sofrem
com crises humanitárias devido a desdobramentos políticos. Além disso, será abordada a aplicabilidade do
Conselho como um agente da governança global, com enfoque na Síria e na Venezuela. Em meio aos
desdobramentos das atividades desta pesquisa, será utilizado o método de abordagem qualitativa do tipo
exploratória e a técnica de pesquisa bibliográfica e documental a fim de propiciar melhor abordagem do tema;
além da utilização do método crítico para melhor compreensão dos progressos e retrocessos históricos dos
direitos humanos e sua efetivação nos Estados. Pressupondo que esta pesquisa se encontra em
desenvolvimento, espera-se subjugar a eficácia do CDH ONU quanto instrumento de efetividade e ator político
internacional, assim como as questões levantadas referentes a correlação entre governança global e soberania
estatal.
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RMPA, Indústrias Criativas, Espaço.
A presente comunicação trata do impacto das indústrias criativas no espaço urbano da Região
Metropolitana de Porto Alegre (RMPA) entre 2010 e 2019, buscando responder se as cidades sofreram influência
do crescimento das indústrias criativas na transformação da morfologia de seus espaços. Fazendo uso da
pesquisa documental, uma vez que se usa a RAIS como base de dados, se analisou o crescimento de
estabelecimentos criativos frente aos não criativos no âmbito metropolitano. Como entendimento de espaço,
se apropriou das reflexões de Milton Santos (1978) que o interpreta como local complexo gerado por forças entre
a localização e a ação humana, sendo resultado de processos sociais. Esse espaço metropolitano, afetado
por inúmeros fatores, em especial pela economia, acabou revertendo sua estruturação urbano- industrial
delimitado pela hierarquia centro-periferia gerando novos espaços que podem ser entendidos como novas
centralidades. No estudo foi possível constatar que os estabelecimentos elencados como criativos acabaram não
variando em termos proporcionais do total, porém, quando observado o crescimento pode-se constatar que as
indústrias criativas tiveram uma estabilização nos anos de maior redução no número de indústrias, sendo assim
possível entender que essas encontraram meios de manterem suas produções frente às dificuldades
econômicas nacionais. Depois analisou-se as cidades que tiveram maior crescimento das indústrias criativas da
RMPA e constatou-se que a cidade de Porto Alegre teve o maior grau de redução e Sapiranga, Canoas, Viamão
e outras, tiveram o maior crescimento. Assim, ficando evidente como a nova formação morfológica da RMPA
acaba sendo afetada por essas mudanças no sistema de produção industrial. SANTOS, M. Por uma Geografia
Nova. São Paulo: Hucitec, Edusp, 1978.
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Propomos nesta exposição uma análise sobre a construção da identidade nacional e o impacto que
traumas podem exercer neste processo. A identidade nacional articula aspectos como linguagem, símbolos e
a história comum de um ou mais grupos em uma mesma região que permeia um território nacional. Todas
estas características, apesar de alinhadas a grupos específicos, podem receber influências de grupos sociais
externos àquela identidade. Estas trocas e influências podem ocorrer tanto de forma pacífica, como na
diplomacia, comércio, intercâmbio cultural e relacionamentos, como de forma violenta, por meio da guerra e da
ocupação. Este trabalho foca no caso específico da Letônia no século XX. Para a Letônia, as ocupações do
país pela Alemanha nazista e, principalmente, pela União Soviética e as estratégias de russificação territorial
levaram o idioma letão e outros aspectos que compõe a identidade nacional letã, como música e tradições, ao
limiar do desaparecimento. Além disso, o deslocamento de pessoas como migrantes ou prisioneiros também
auxilia no desenvolvimento de uma narrativa comum em que números significativos da pequena população do
país conheciam alguém que fora deslocado para outro lugar ou que engendrou uma jornada de retorno. A
metodologia deste trabalho envolve o cotejo de bibliografia referente ao tema de construção de identidade
nacional, como William Bloom, bem como autores que tratam especificamente da identidade letã, como Aivars
Tabuns, a percepção de desaparecimento como um objeto de segurança nacional e a criação de uma narrativa
comum através de traumas que se tornam significativos para a memória de um povo, contando com autores
como Rosanne Kennedy e Duncan Bell. Com isto, esperamos compreender o papel específico dos traumas
históricos em narrativas nacionais e de que forma estas memórias podem ser significadas e se influenciam a
construção da política nacional.
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cibercultura, trajetórias profissionais, parentalidade.
No primeiro semestre de 2020, em função da pandemia do Corona Virus (COVID-19), houve
alterações nas normas de convivência social. Infelizmente, principalmente no contexto brasileiro, a situação
não teve significativa alteração no primeiro semestre de 2021. Essas alterações incluem troca de aulas
presenciais por remotas, trabalhos remotos (home office), cenário de crise econômica e de controvérsia
quanto ao tratamento e à vacinação. Pensando na rotina diária de uma mulher que atua no mercado de
trabalho, exerce a função de responsável legal de menores de idade e que cursa o ensino superior, a qual foi
impactada por essas alterações, elaboramos um estudo na Universidade La Salle. Este trabalho tem por
objetivo compreender as questões relativas aos desafios enfrentados pelas mães universitárias, procurando
analisar a rotina e as dificuldades encontradas para conciliar a jornada acadêmica e profissional com jornada
de cuidados associado à maternidade durante o período de distanciamento social ocasionado pela pandemia.
Levantamento de sondagem exploratória, apontam importantes questões quanto a experiência de mulheres
que, possuem uma dupla jornada de trabalho diária como mães e profissionais, e ao darem continuidade a
vida acadêmica e ingressar à universidade, possuem uma tríplice jornada de trabalho. Em função da pandemia
do Coronavírus (COVID-19) foi necessário estabelecer novas maneiras de conciliar as tarefas diárias com os
estudos, a maternidade e as novas normas de segurança sanitária. Para realizar um levantamento destas
novas realidades, se iniciou em 2020 algumas entrevistas. Em função de problemas na coleta de dados, em
2021 houve alterações no método. Deste modo, será conduzido uma pesquisa de caráter qualitativo,
desenvolvida através de um formulário de perguntas, em sua maioria de questões abertas, disponibilizado
para alunas da Universidade La Salle da cidade de Canoas. A amostra encontra-se em definição a partir de
voluntárias que já indicaram interesse em responder às questões. Os resultados esperados com este estudo
são relatos que permitam visualizar e compreender de que forma as estudantes da Instituição administram
estes ciclos em suas vidas.
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transtorno do espectro do autismo, aprimoramento motor, educação física inclusiva, inclusão
A temática da inclusão escolar surge com uma frequência cada vez maior nas reflexões feitas por
trabalhadores e pesquisadores da área da educação. Os estudantes com deficiência são frequentadores das
escolas, embora uma importante parcela dos profissionais não esteja habilitada o bastante para trabalhar com
eles. Entre a gama de necessidades especiais na educação de instituições regulares de ensino encontra-se o
transtorno do espectro do autismo. Embora exista uma série de discussões sobre a definição e o diagnóstico
do autismo, é sabido que o aluno portador apresenta problemas em suas capacidades sociais e na linguagem.
Como a Educação Física é uma disciplina capaz de desenvolver a interação social, uma vez que umaimportante
fração de seus conteúdos os têm como pré-requisito, passa a ser um revés a inclusão destes aprendizes ao longo
das inúmeras atividades que constituem grande parte da disciplina.

179

ANÁLISE TOXICOLÓGICA DE UM EFLUENTE LÍQUIDO ORIGINADO DO PROCESSO
DE PINTURA DE PEÇAS EM MADEIRA

ID do trabalho: 19215

Micaele Wolfarth
Universidade La Salle

Fernanda Rabaioli da Silva
Universidade La Salle (UNILASALLE)

Malu Siqueira Borges
Universidade La Salle (UNILASALLE)

Orientador
Fernanda Rabaioli da Silva
Co-orientador
Palavras-chave

resíduos, allium cepa, genotóxicos, mutagênico, toxicidade
Os resíduos das atividades industriais podem causar sérios prejuízos ao meio ambiente, em
especial aos corpos hídricos. Dentre esses resíduos podemos citar os efluentes descartados contendo
corantes. Os corantes são compostos de difícil degradação, altamente tóxicos para o meio ambiente e difíceis
de serem removidos. Algumas classes de corantes ocasionam implicações negativas na saúde humana,
quando há exposição crônica pelo consumo e contato direto, podendo ser genotóxicas, mutagênicas e
carcinogênicas. Com base nisso, ensaios ecotoxicológicos e genotoxicológicos são necessários para avaliar o
potencial de danos desse tipo de efluente. O objetivo deste trabalho será avaliar a toxicidade, genotoxicidade e
mutagenicidade de um efluente com corantes, não tratado, através do ensaio Allium cepa. Para o ensaio, em
um efluente proveniente dos processos produtivos de uma empresa de médio porte do ramo de fabricação de
artefatos em madeiras, como brinquedos em mdf, no interior do Rio Grande do Sul foi coletado diretamente da
cabine de pintura. No ensaio com Allium cepa, cem sementes foram expostas em placas de Petri a três
concentrações do efluente 25%, 50% e 100%, além do controle negativo (água destilada) e controle positivo
(sulfato de cobre 0,0002 g/L). As sementes ficaram expostas pelo período de cinco dias para germinação, a
toxicidade foi calculada a partir do índice germinativo, sendo considerada tóxica, a germinação abaixo de 70%
em relação ao controle negativo. As raízes foram preservadas em metanol/ácido acético 3:1 e será realizada a
confecção das lâminas para análise do índice mitótico e a frequência de micronúcleos. A coloração utilizada
será pelo método Giemsa e serão analisadas 5000 células por concentrações da amostra e dos controles
negativo e positivo. Espera-se, com os resultados, identificar o potencial tóxico, genotóxico e mutagênico do
efluente líquido originado do processo de pintura de artefatos em madeira no sistema Allium cepa.
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Etologia, Mastofauna urbana, Área verdes urbanas
Procyon cancrivorus, de nome popular Mão-pelada ou Guaxinim-sul-americano, é um mamífero da
mesma família dos quatis, de hábito noturno e solitário, que se alimenta principalmente de crustáceos e
insetos. Ocorre em todo o território brasileiro, inclusive em áreas verdes urbanas, o que o deixa bastante
vulnerável à perda e fragmentação de habitats, decorrentes, especialmente, da urbanização desordenada. Como
muitas outras grandes cidades, Canoas, no Rio Grande do Sul, apresenta poucas áreas verdes remanescentes.
Porém, uma das maiores manchas verdes do município pertence à Força Aérea Brasileira,que compreende
cerca de 800 hectares, em parte coberta por floresta secundária. Este trabalho é derivado da pesquisa de
mestrado realizada na base aérea de Canoas, que buscou conhecer a riqueza e a composição de espécies da
mastofauna de médio e grande porte com ocorrência local. Os registros foram obtidos por meio de seis
armadilhas-fotográficas e de filmagem dispostas em diferentes pontos de amostragem, de julho de 2020até
junho de 2021. Este estudo baseia-se nos vídeos com registros de P. cancrivorus, os quais foram triados e
avaliados utilizando-se métodos de estudo da Etologia. O objetivo do trabalho foi investigar aspectos do
comportamento do Mão-pelada em vida livre. Para tanto, foi elaborado um etograma para registro e compilação
da frequência dos distintos comportamentos identificados nos indivíduos amostrados. Um total de 223 vídeos de
mamíferos silvestres de médio e grande porte foi obtido, 58 dos quais corresponderam a P. cancrivorus.
Pretende-se contribuir com o incremento da base de dados sobre condutas comportamentaisdesta espécie
em vida livre, que é bem escassa, comparando-se com estudos em cativeiro. Isso permitirá, também, avaliar o
quanto os comportamentos de animais em vida livre se distinguem daqueles em cativeiro, possibilitando melhorar
a qualidade de vida de animais cativos.
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Ecotoxicidade, efluentes, monitoramento ambiental.
Os recursos hídricos quando alterados por ação antrópica podem causar danos ao meio ambiente e
à saúde humana. O arroio Sapucaia é um dos afluentes do rio do Sinos, contribuindo para a contaminação das
suas águas. O arroio sofre influência de despejos que incluem efluentes domésticos e industriais pois o curso
do mesmo atravessa cidades com alta densidade populacional. O objetivo deste trabalho foi avaliar o potencial
de ecotoxicidade em quatro pontos de coleta do arroio, utilizando o teste de contato em papel de filtro com Eisenia
fetida, os locais de coleta foram (i) ponto 1, área residencial afastada da zona urbana, (ii) ponto 2 e ponto 3, áreas
com contribuição de efluentes domésticos e industriais, e (iii) ponto 4, área próxima a plantaçãoe cultivo de
arroz. Para o ensaio, as minhocas permaneceram três horas em contato com água destilada em papel filtro para
ocorrer a limpeza intestinal, após esse período foram lavadas, secas e pesadas, sendo selecionados os
indivíduos com peso entre 150 mg e 300 mg. Os indivíduos foram colocados em placas dePetri revestidas
com papel filtro com 2,5 ml das amostras, sendo um indivíduo por placa e dez por amostras e controles. O
controle negativo utilizado foi água destilada e o controle positivo foi ácido bórico 750 mg/L. Oteste ficou
incubado à 20 °C, foi realizado leitura da mortalidade em 24 horas, 48 horas e 72 horas, e foram pesados os
indivíduos no final da exposição em 72 horas. A toxicidade foi avaliada através da mortalidade dos indivíduos,
sendo considerada significativa quando ultrapassa 10% do grupo. A toxicidade também foi avaliada pela perda
de peso por grupo amostral. Não foi observado toxicidade relacionada à mortalidade. Foi observado toxicidade
na perda de peso do grupo amostral do ponto 3, local que recebe contribuição de efluentes domésticos e
industriais. O estudo avaliando o arroio Sapucaia mostrou a importância do monitoramento ambiental,
principalmente em regiões com alta densidade populacional.
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Citogenotoxicidade, Toxicidade, Efluentes urbanos, Allium cepa.
A cidade de Canoas é banhada por diversos arroios, onde a microbacia do Arroio Araçá(Canoas/RS)
compreendia 10% da região do município, com o aumento da urbanização esta área diminuiu, principalmente
devido ao aterramento das regiões alagadiças em seu entorno para a construção de loteamentos, devido à
canalização e ao acúmulo de resíduos sólidos assim como o despejo de esgotos sanitários e pluviais.
Diferentes autores evidenciaram a interferência das atividades antrópicas na qualidade das águas do arroio,
observando alterações de concentrações de metais utilizados em áreas urbanas, como em atividades rurais. O
objetivo deste trabalho é avaliar a citogenotoxicidade de amostras das águas do arroio Araçá, através do sistema
teste Allium cepa. As amostras foram coletadas no final da primavera em novembro de 2020, em três pontos
escolhidos de forma aleatória o P1 - Nascente na fonte Dona Josefina, P2 - Fundo do campo de futebol do Bairro
Hércules e o P3 - Final da Av. Inconfidência próximo ao Parque Shopping. Como controle negativo foi utilizado
água destilada enquanto solução de sulfato de cobre (0,0012 g/L) foi utilizada como controle positivo. Foram
contadas 250 células por lâmina, para um total de 1.250 células por amostras totalizando 3.000 células
observadas. O parâmetro para avaliação do efeito mutagênico foi representado pela frequência de micronúcleo.
A atividade citotóxica das amostras foi analisada a partir da frequência do IM e IG. Foi observada diferença
estatística na avaliação do índice de germinação no ponto 2 e, em relação ao IM, a exposição às amostras do
P3 resultou em um aumento da divisão celular. Em relação ao efeito mutagênico não foi observada diferença
nas amostras testadas em relação ao grupo controle negativo. De acordo com os resultados apresentados nos
três pontos, apresentaram potencial tóxico e mitogênico ao sistema Allim cepa devido, possivelmente, à
presença de substâncias e materiais poluentes derivados da contaminação urbana.
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projeto de extensão, reciclagem, educação ambiental, óleo de cozinha, sustentabilidade, meio
ambiente, cidadania.
O Projeto de Extensão ¿De Óleos em um Futuro Sustentável¿ é voltado para a questão daeducação
ambiental, cidadania e também da sustentabilidade. O óleo de cozinha é usado diariamente por toda a população
brasileira na preparação de alimentos, nos lares, bares e restaurantes. Quando descartadoerroneamente no ralo
da pia, no solo ou no lixo comum após sua utilização, gera uma cadeia negativa de impactos ambientais. O
projeto tem como objetivo promover a sensibilização de alunos do 6° ao 9º ano da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Vila São Jorge e comunidade de Portão sobre o descarte correto e reciclagem do óleo de
cozinha, abordando ideias para contribuir no combate à devastação ambiental causada por este resíduo. Este
projeto buscou inicialmente investigar o destino dado ao óleo de cozinha que é gerado na casa dos alunos e
da comunidade, analisando o nível de conhecimento dos envolvidos a respeito do assunto, e verificando se
há pontos de coleta seletiva no entorno da escola. Logo a seguir, gerou-se conteúdo com fatos para sensibilizar
a população sobre os impactos da poluição gerada pelo descarte incorreto do óleo de cozinha no ambiente.
Utilizou-se como ferramenta a rede social Facebook (encontrada como ¿DE ÓLEOS EM UM FUTURO
SUSTENTÁVEL¿). As perguntas de sondagem sobre o nível de conhecimento do público-alvo sobre o tema
abordado foram através da rede social, bem como as publicações. As publicações estão sendo baseadas em
informações, conceitos sobre os problemas ambientais que o óleo de cozinha gera ao ambiente, e sobre
como reutilizar os resíduos de óleos ou qual deve ser o destino. A cidade de Portão é considerada carente
em relação à coleta de óleo. As publicações geraram tanto engajamento (temos hoje 244 seguidores) que foi
visualizado por uma empresa de coleta, e que transformou a escola deste projeto em um ECOPONTO, assim
gerando subsídios para a escola e contribuindo com a natureza. Em relação aos resultados obtidos até o
momento através do questionário de satisfação enviado aos estudantes, das 101respostas, 99% relataram
que consideram o projeto importante e a partir do material disponibilizado irãoaplicar o descarte correto e
que estão aprendendo. A diretora da escola também demonstra satisfação com os resultados obtidos. Podemos
considerar que o projeto está sendo benéfico para o aprendizado referente a responsabilidade de cada um
exercendo papel da cidadania sobre a preservação ambiental através da educação.
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Cerveja Artesanal. Propriedades físico-químicas. Qualidade.
Nos últimos anos no Brasil, a expansão no mercado cervejeiro vem crescendo de forma acentuada.
De acordo com o anuário cervejeiro (2019) existem aproximadamente 1.206 cervejarias e comparando com o
ano de 2018, obteve-se um aumento de 26% de novos estabelecimentos. No entanto, juntamente com o consumo
crescem também as exigências do consumidor que busca um produto de alta qualidade. Neste contexto, o
presente artigo apresenta um estudo bibliográfico comparativo baseado em dados físico-químicos como o teor
alcoólico, pH e coloração de diferentes cervejas artesanais no período de 2018 a 2020. Parabusca na
literatura foi utilizado como frase chave ¿Características físico-químicas e sensoriais de cervejas artesanais do
tipo Pilsen no Brasil¿ e os sites Scielo, Google Acadêmico e Lume Ufrgs. Após tratamento dos dados, pode-se
constatar que na maioria das cervejas artesanais foram utilizados ingredientes da região local para o preparo da
mesma. Após o levantamento do parâmetro de pH das cervejas artesanais, 33% delas ficaram fora da faixa de
3,8 a 4,7, estando fora do recomendado na literatura. Das cervejas artesanaislevantadas, 53% delas foram
classificadas em médio teor alcoólico (2,0 a 4,5 %) e 46% em alto teor alcoólico(> 4,5 %). Por fim, a coloração
foi comparada na escala European Brewery Convention (EBC), e foi possível detectar uma grande variação na
cor das mesmas ficando na faixa de 4,39 até 185,30 EBC.
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Anfíbios, Bioindicadores, repteis.
Apesar de constituírem um grupo importante na composição dos ecossistemas e possuírem grande
importância para a conservação da biodiversidade, podendo ser utilizados como bioindicadores de qualidade
ambiental, anfíbios e répteis ainda foram pouco estudados no município de Novo Hamburgo/RS. O objetivo deste
trabalho foi inventariar anfíbios e répteis em uma área de preservação ambiental municipal. Ao longo de um ano,
no período entre outubro de 2018 e setembro de 2019 a área foi percorrida mensalmente, aplicando-se a
metodologia de busca ativa, com registros fotográficos. Foram registradas 22 espécies de anfíbios e 17 de
répteis. A área de estudo, mostrou-se de importante interesse ecológico, pois contém uma grande variedade
de espécies da herpetofauna, sendo necessário a sua preservação.
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Bioinformática. Chlamydia trachomatis. Reatividade Cruzada. Resposta Imune Celular.
A resposta imune celular é baseada no reconhecimento diferencial de peptídeos próprios e não
próprios, os quais são denominados epitopos de células T. Esses epitopos apresentam propriedades físico
químicas que permitem a formação adequada da sinapse imunológica. Para o estudo de bactérias intracelulares,
foram recuperadas sequências de proteínas de Chlamydia trachomatis no banco de dados de proteínas UniProt
(https://www.uniprot.org/). As proteínas foram escolhidas considerando aquelas que já apresentavam epitopos
de células T testados in vitro, descritos no Immune Epitope Database, IEDB, (https://www.iedb.org/). Como filtros
da busca no referido banco de dados, foram utilizados os alelos prevalentes de MHC humano HLA-A*02:01 e
HLA-B*27:05 com resultado positivo de imunogenicidade em mais de um teste. Foram recuperados 14 epitopos
oriundos de 10 proteínas de C. trachomatis. Além dos epitopos descritos, foram preditos mais 83 peptídeos
candidatos a partir das proteínas recuperadas, atravésde ferramentas que simulam estes eventos celulares.
Estruturas dos peptídeos experimentais e preditos foram modeladas (97 complexos pMHC). Foram calculados os
potenciais eletrostáticos das superfícies moleculares dos complexos, com o programa Grasp. Essas
características moleculares e físico químicas são as utilizadas no reconhecimento pelo receptor de células T.
Realizamos

comparações

com

outras

estruturas

imunogênicas

contidas

em

bancos

de

dados

(www.crosstope.com), em busca de semelhanças físico-químicas. As comparações foram feitas por métodos de
agrupamento hierárquico. Aqueles

alvos

de

Chlamydia, semelhantes a outros alvos já descritos

experimentalmente, serão considerados possuidores de sinais imunogênicos, sendo portanto epitopos preditos
estruturalmente. Adicionalmente, buscaremos observar se epitopos bacterianos apresentam características
compartilhadas com epitopos virais, para utilização em abordagens imunizadoras de amplo espectro.
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PAC, Policloreto de Alumínio, Efluente Industrial.
O tratamento do efluente utilizado nos processos industriais é uma etapa de extrema importância
dentro das indústrias. Por este motivo buscam-se métodos eficientes e sustentáveis para uso nas empresas. O
presente trabalho buscou analisar a eficiência de diferentes dosagens do coagulante PAC (Policloreto de
Alumínio) no tratamento do efluente de uma indústria de produtos saneantes em Porto Alegre, procurando a
melhor dosagem para ser aplicada em sua estação de tratamento de efluentes. Para isto foram utilizados
testes de jarro e análises de DQO (Demanda Química de Oxigênio), além da verificação do melhor pH para o
tratamento e a eficiência do coagulante na remoção de cor e turbidez do efluente. Foi constatado que não
existe uma dosagem ideal de PAC, e sim uma diferente, entre 0,14 ml/L e 0,32 ml/L, para o efluente de cada dia,
devido à alta diversidade de produtos fabricados na empresa. O pH, por outro lado, apresentou melhores
resultados ao redor de 9. A eficiência de remoção da DQO chegou a 70%, um valor satisfatório, porém, não o
suficiente para adequar os resultados aos parâmetros da legislação, sendo necessário o emprego do processo
Fenton no tratamento, conforme já está sendo implantado na empresa e obtendo ótimos resultados.
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A?rea de Protec?a?o Ambiental, conservac?a?o, Mata Atla?ntica, nascente do Rio dos Sinos.
Inventários são essenciais para acessar a biodiversidade de uma região, sendo o conhecimento sobre
a fauna indispensável para o manejo e conservação ambiental. Contudo, os estudos de répteis para a região da
Mata Atlântica possuem uma carência de informações. Localizada no município de Caraá, a Área de Proteção
Ambiental (APA) do Caraá é uma Unidade de Conservação (UC) com área de 8.932 hectares, classificada como
de uso sustentável e associada à Mata Atlântica apresentando cobertura vegetal: Floresta Ombrófila Densa,
Floresta Ombrófila Mista e Floresta Estacional Semidecidual pertencendo à Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos.
O presente estudo descreve a fauna de répteis amostrados entre os meses de setembro a novembro de 2016 e
de janeiro a abril 2017, nos períodos diurno e noturno, sendo quatro dias de amostragem totalizando 40 horas
mensais. As metodologias foram empregadas principalmente na APA do município, utilizado cinco métodos
amostrais para a elaboração da lista de répteis da área de estudo: armadilhas de interceptação e queda, busca
ativa, transecção de carro, transecção limitada por tempo, e encontros ocasionais. Os resultados parciais deste
estudo indicam a ocorrência de onze espécies de répteis distribuídas das famílias, Anguidae (1) Teiidae (1)
Colubridae (1) Dipsadidae (7) Viperidae (1). O estudo revelou um total de 27 indivíduos, a espécie mais
representativa Salvator meriane (7 spp.). A análise da curva de suficiência amostral revela ascendência, podendo
se esperar um incremento de espécies em próximas amostragens. Apesar da representatividade de serpentes
ocorrerem principalmente em estradas, áreas abertas, rurais e bordas de florestas, a APA do Caraá possui
florestas preservadas, havendo uma alta probabilidade do encontro de espécies florestais. O presente trabalho
representa o primeiro inventário derépteis para o município de Caraá, fornecendo informações valiosas para o
conhecimento e conservação da diversidade de espécies APA do Caraá e entorno.
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Poluição atmosférica, nanopartículas, ambiente ferroviário, saúde humana.
Apesar de o sistema ferroviário ser considerado o transporte menos poluente à qualidade do ar pelo
uso de eletricidade, há presença de nanopartículas atmosféricas (N) originadas por meio de processos físicos
como o atrito das rodas e mecanismos de frenagem dos trens e o desgaste dos trilhos e pastilhas, assim como
também oriundas da queima de combustíveis fósseis em atividades industriais e tráfego veicular próximos. O
objetivo do trabalho foi avaliar qualitativa e quantitativamente as nanopartículas em duas plataformas e dentro
dos trens série 200 do complexo ferroviário da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), por meio de
seus níveis de concentração e caracterização química em diferentes períodos e condições meteorológicas.
Para o monitoramento, foi empregado o contador de partículas NanoScan SMPS Nanoparticle Sizer 3910. Como
resultado, foram encontradas maiores concentrações de N em Fátima, seguida por Rodoviária e, por último,
interior dos vagões, o que demonstrou a influência das atividades externas na poluição dos ambientes,
considerando que a estrutura das estações em si é bastante similar. Observou-se majoritariamente partículas
com diâmetro aerodinâmico inferior a 100 nm, inversamente correlacionadas com temperatura e velocidade do
vento. Outros poluentes gasosos da região como SO2 e CO também estiveram correlacionados às partículas.
Durante a caracterização química das N, realizada através de MEV e EDS, foram encontrados metais como
Fe, Al e Si, quase sempre associados à C, o que torna as nanopartículas potencialmente tóxicas à saúde dos
usuários e funcionários da linha férrea.
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Crustáceos de água doce, aquarismo, impacto ambiental, invasão.
O aquarismo é um hobby que tem se difundido cada vez mais no Brasil, apresentando grande
crescimento nas últimas décadas. No entanto, a prática se tornou uma importante via de introdução deespécies
exóticas invasoras (EEI). Muitas EEI são importadas para fins de aquarismo e, quando não são mais desejadas,
podem ser indevidamente liberadas na natureza, podendo trazer sérios problemas ao meio ambiente. Uma destas
EEI é Procambarus fallax f. virginalis, uma espécie de lagostim de água doce muito apreciada e,
consequentemente,

comercializada

pelo

mercado

da

aquariofilia.

Esta

espécie

se

reproduz

partenogeneticamente e possui grande plasticidade ecológica, tolerando uma ampla gama de condições
ambientais, como baixo oxigênio, períodos de seca e diferentes temperaturas. Dessa forma, esta espécie pode
ser considerada um ¿invasor perfeito¿. Já existem populações estabelecidas em vários países da Europa Central,
além da Ilha de Madagascar (Vojkovská et al., 2014; Chucholl, 2010) no entanto seus potenciais perigos
ao ecossistema ainda são desconhecidos. No Brasil, não existem populações ferais conhecidas.Entretanto, há
muito interesse no mercado da aquariofilia e um importante comércio da espécie. Dessa forma, protocolos de
análise de risco de invasão (ARI) são importantes ferramentas para guiar estratégias na prevenção de invasões
em novas áreas. Sendo assim, este trabalho teve como objetivo a aplicação de um protocolo ARI para a espécie
Procambarus fallax f. virginalis, a fim de analisar seu possível risco de invasão no Brasil. O protocolo utilizado
neste trabalho foi proposto por Tricarico et al. (2010), o chamado FI?ISK (Freshwater Invertebrate Invasiveness
Scoring Kit). Todas as perguntas do protocolo foram respondidas através de consulta a dados da literatura. Ao
final, a espécie obteve um score de 23, sendo considerada então altamente invasora. Estudos como estes são
de extrema importância para embasar estratégias (políticas públicas) que regulem o comércio de EEI.
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Reintrodução, Bromeliaceae, substratos, aclimatização.
Vriesea incurvata Gaudich. é uma bromélia epifítica, endêmica da Floresta Atlântica e que está
presente na lista de espécies ameaçadas do Rio Grande do Sul. O objetivo foi descrever e avaliar as etapas
do desenvolvimento de um projeto de conservação de bromélias tanque epifíticas, com V. incurvata como
planta modelo. Análise de trabalhos científicos publicados pelo Laboratório de Biotecnologia Vegetal da
Universidade Feevale sobre a conservação de V. incurvata. Analisamos estudos que abordaram a germinação
de sementes in vitro, a aclimatização, a reintrodução e o monitoramento in situ das plantas reintroduzidas.
Verificamos que V. incurvata apresenta altas porcentagens de germinação in vitro (95%), pelo menos duas vezes
superior às taxas das sementes germinadas in situ em floresta ombrófila densa aluvial (resultadosdescritos na
literatura). A espécie tem preferência por baixas concentrações de macronutrientes (25 e 50% da concentração
original do meio MS (Murashige&Skoog, 1962) e altas concentrações de sacarose (60 g L-¹)in vitro, o que remete
à baixa disponibilidade de nutrientes do ambiente epifítico e maior acesso à luz para a produção de fotossintatos.
V. incurvata teve alta sobrevivência na aclimatização (67,5 - 93,3% após 150 dias), nos substratos Carolina
Soil® e Fibra de coco/vermiculita. Plantas reintroduzidas em borda de um arroio tiveram maior sobrevivência
(98,7%) do que as plantas reintroduzidas a 100 metros da sua margem (86,8%), em um fragmento florestal de
Maquiné, RS, e também se desenvolveram mais. As plantas reintroduzidas estabeleceram relações com
herbívoros e formaram sementes. As informações remetem à importância de V. incurvata como planta modelo
para a conservação de bromélias tanque epífitas, sendo que o projeto pode ser aplicado a outras espécies com
este hábito. MURASHIGE, T.; SKOOG, F. A revised medium for rapid growth and bioassays with tobacco tissue
cultures. Physiologia Plantarum, v. 15, n. 3, p. 473-497, 1962.

192
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Espécies introduzidas, tatuzinho-de-jardim, ecogenotoxicidade, fauna de solo
Espécies Exóticas Invasoras (EEI) são aquelas introduzidas fora da sua área de distribuição nativa,
estabelecendo novas populações nas áreas introduzidas, podendo dispersar nessas novas áreas, causando
diferentes impactos ambientais negativos (Simberloff et al., 2013). Atualmente, cerca de 239 EEI de plantas (I3NBrasil, 2021) foram registradas em território brasileiro e a uva-do-japão (Hovenia dulcis) é sem dúvida um dos
casos mais preocupantes. Esta espécie é originária da Ásia (Kopachon et al., 1996) e invadiu uma variedade de
ambientes, especialmente na Região Sul do Brasil. Devido aos potenciais impactos negativos causados ??por
H. dulcis, as legislações regionais (RS, SC e PR) consideram a espécie uma ameaça aos ecossistemas,
especialmente aqueles encontrados no bioma Mata Atlântica (Dechoum et al., 2015). No entanto, esses impactos
negativos ainda são pouco conhecidos, incluindo potenciais impactos causados à fauna edáfica. Considerando
a grande representatividade de massa gerada por folhas e infrutescências na composição da serapilheira em
locais invadidos pela espécie, pode impactar a fauna edáfica de diferentes formas, incluindo um potencial
ecotoxicológico. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é avaliar o potencial efeito ecotoxicológico de metabólitos
secundários sintetizados por H. dulcis na fauna edáfica, utilizando a espécie Armadillidium vulgare (Crustacea:
Isopoda) como organismo-teste. Para tal, será utilizado Solo Artificial Tropical (SAT) e diferentes concentrações
de extratos de folhas e infrutescências de H. dulcis. O delineamento experimental prevê a exposição de indivíduos
de A. vulgare a três experimentos: teste de fuga, análise de traços de história de vida (fecundidade) e ensaios
toxicológicos (ensaio cometa e micronúcleo). O delineamento experimental se encontra em fase piloto, sendo
assim, os resultados ainda são insuficientes.
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Cervídeo invasor, patógenos, impacto ambiental.
O chital é um cervídeo nativo da Ásia, tendo sido introduzido em diversas regiões do planeta, incluindo
o sul da América do Sul (Argentina e Uruguai) (I3N-Brasil, 2021). No Brasil, apesar dos registros serem
bastante antigos (início do século XX), a partir de 2009, vários registros têm ocorrido no Rio Grande do Sul e,
mais recentemente, em Santa Catarina e no Paraná (Sponchiado et al., 2011; Preuss et al., 2020; Foster
et al., 2021). Claramente, a espécie está ampliando a sua área de distribuição na Região Sul do Brasil. Uma das
principais questões relacionadas às Espécies Exóticas Invasoras (EEI) é o conjunto de impactos ambientais
negativos causados (Simberloff et al., 2013). No caso do chital, já existem pesquisas relacionadas à competição
com outras espécies de cervídeos e provavelmente impactos sobre espécies da flora local (alimentação) (GBFI,
2021). Além destes, genericamente, é citado o impacto de ¿transmissão de doenças¿. Entretanto, pouco se sabe
sobre estas pretensas doenças, se são transmissíveis ou não, e, caso sejam transmissíveis, quais as outras
espécies impactadas. Sendo assim, o objetivo principal deste trabalho é fazer uma ampla revisão literatura sobre
doenças transmissíveis já descritas em cervídeos (incluindo axis) e mapear as possíveis espécies para as quais
possam ser transmitidas. A revisão da literatura será conduzida através de buscas no Google Acadêmico,
utilizando combinações de palavras-chave em português (p. ex: doenças+cervídeos) e inglês (p. ex diseases
cervidae). Os resultados esperados podem ser utilizados no embasamento de políticas públicas mais assertivas
na evitação dos impactos causados por esta espécie.
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ciências cognitiva; filosofia; fenomenologia;
O presente trabalho tem como objetivo introduzir como a fenomenologia pode contribuir para uma
análise auxiliar dos estudos sobre as ciências cognitivas. Este estudo exploratório pretende abordar uma
perspectiva fenomenológica sobre a filosofia da mente, considerando detalhes das evidências científicas de
estudos em neurociência cognitiva e o desenvolvimento cognitivo, destacando a perspectiva de MauriceMerleauPonty. Esta abordagem tem ganhado destaque nos estudos contemporâneos às ciências cognitivas, que
reconhecem vantagens substanciais da fenomenologia, não apenas porque a abordagem fenomenológica possui
contribuições vastas para o estudo da mente, mas também porque as discussões contemporâneas nas ciências
cognitivas estão se tornando cada vez mais ciente das ricas possibilidades oferecidas por estas abordagens para
algumas questões centrais de análise. Por fim, pretende-se com esta pesquisa demonstrar como este tipo de
relato fenomenológico é consistente para uma compreensão intrínseca de como vivenciamos a experiência, e
ao mesmo tempo uma explicação restrita a compreensão biológica ou neurológica para a estrutura experiencial
de nossa vida mental.
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Alfabetização, Pandemia
Resumo A educação brasileira apresenta várias dificuldades, agravadas diante da pandemia do Covid19, vivenciada a pouco mais de um ano. Esse estudo foi realizado na disciplina Projeto Interdisciplinar do curso
de Pedagogia e tem como objetivo refletir sobre a alfabetização através de aulas remotas, refletindo sobre a
importância do ambiente familiar e social, no início desse processo. Assim, atentamos sobre a importância da
avaliação diagnóstica, o uso da tecnologia e a ludicidade no processo da alfabetização, contribuindo para o
processo de ensino e de aprendizagem das crianças em fase de alfabetização, em tempos de pandemia. Para o
desenvolvimento desse trabalho, nos propomos a: investigar sobre o aproveitamento dos alunos após um ano
letivo a distância; pesquisar a melhor maneira de avaliar o aprendizado do aluno a distância; conhecer como está
ocorrendo o avanço na alfabetização longe da presença física do professor; identificar quais estratégias estão
sendo utilizadas pela família em parceria com a escola para que as crianças continuem aprendendo. Assim,
realizamos um questionário com os professores da Educação Básica e pais (ou responsáveis), por meio do
Google Form e pesquisa bibliográfica sobre os temas abordados envolvendo a Psicogênese da Língua Escrita
de Ferreiro (1996;1999). Os resultados não são conclusivos, em virtude de ainda estarmos vivenciando o
período de pandemia, porém podemos observar que são muitas as dificuldades enfrentadas tanto pelos
professores quantos pelos alunos, agravando os problemas como: aprendizagem, evasão e reprovação. O
processo de avaliação está comprometido, bem como o processo de aprendizagem do aluno, principalmente
para aqueles que são desprovidos do acesso à tecnologia e a conexão à internet. O vínculo com o professor e
com a escola está comprometido, diminuindo assim a oportunidade de sanar as dúvidas. Somado a isso muitas
crianças não conseguem contar com a ajuda dos pais, por inúmeras razões. Referência: FERREIRO, Emilia.
Alfabetização em Processo. São Paulo: Cortez, 1996. 144p. FERREIRO, Emilia. Com Todas as Letras. São
Paulo: Cortez, 1999. 102p v.2.
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Identidade, URSS, Invasão soviética, Guerra Fria.
O objetivo desta pesquisa é explorar e melhor compreender a Guerra Soviético-Afegã. Para isso
será utilizado o conceito de identidade segundo Ted Hopf para compreender as intenções soviéticas em território
afegão, bem como os motivos pelos quais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) decidiu invadir
o país. Durante a invasão (1979-1989) havia uma grande rivalidade entre a URSS e os Estados Unidos da
América (EUA) em razão da Guerra Fria. Esta rivalidade foi um fator de grande importância para o
desenvolvimento do conflito, segundo a teoria de identidade de Ted Hopf. Identidade é o ponto principal a ser
explorado nesta pesquisa, assim iremos estudar mais a fundo o que caracteriza uma teoria de identidade a
encaixar no contexto da Guerra Fria. METODOLOGIA: O projeto aqui exposto utilizará a análise qualitativa de
bibliografias e documentos históricos acerca da Invasão Soviética no Afeganistão juntamente a textos
relacionados ao conceito de identidade. RESULTADOS: Espera-se que ao fim desta pesquisa, possa haver
um melhor conhecimento acerca da conexão do conceito de identidade de Ted Hopf com a invasão e com a
Guerra-Fria como um embate identitário. REFERÊNCIAS: FILBY, Vera. The Soviet Invasion of Afghanistan: a
cryptologic history. Odenton: National Security Agency, 1993. ROSSAS, Kenyo Hemerson. GUERRA
SOVIÉTICO-AFEGÃ (1979/1989): decisões políticas e seus reflexos no planejamento estratégico das forças
soviéticas. Tubarão: Unisul, 2018. HOPF, Theodore. Social Construction of International Politics: identities and
foreign policies, moscow, 1955 &1999. Ithaca: Cornell University Press, 2002. AFGHANISTAN / Pakistan UNGOMAP -. Disponível em: https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/ungomap/background.html.
Acesso em: 25 abr. 2021.
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Estágios supervisionados - Pandemia - Tecnologias digitais - Práticas pedagógicas
A presente pesquisa tem como objetivo relatar as práticas de estágio obrigatório realizadas de maneira
remota em duas escolas da região metropolitana de Porto Alegre, bem como as limitações e possibilidades que
emergiram neste formato. Em um primeiro momento, contextualizamos o momento vivenciado e a reformulação
das práticas e, em seguida, relatamos as aplicações em diferentes espaços educativos. A pesquisa caracterizase por ser de natureza qualitativa, do tipo relato de experiência. A relevância do estudo relaciona-se à
importância dos estágios para a construção docente, especialmente em um contexto atípico, onde todo modelo
educacional sofreu reformulação devido à situação vivenciada em nível global. A escola, até então concebida
como um espaço físico, de interações presenciais, deslocou-se para o virtual exigindo mudanças nos
planejamentos e práticas docentes, bem como a adaptação compulsiva de tecnologias digitais por parte dos
educadores. Como resultados, apresentamos uma reflexão sobre saberes necessários à formação do pedagogo,
bem como discutimos as possibilidades de atuação dentro e fora de ambientes escolares, além de suscitar um
debate sobre as competências necessárias para a identidadedocente em diferentes contextos.
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Palavras chave: jovens, jovem aprendiz, renda, gênero.
O presente estudo vem problematizar sobre o que leva os jovens optarem pela escolha do curso
ofertado pelo Programa Jovem Aprendiz em uma instituição privada de ensino?, neste sentido, identificar que
é este público alvo que busca o curso de formação, como oportunidade profissional. Assim, definiu-se como
objetivo geral: analisar a situação socioeconômica dos estudantes que frequentam o curso jovem aprendiz. E
como objetivos específicos: a) identificar quem sustenta a família em tempos pandêmicos; b) examinar a
média da renda familiar; c) investigar motivos que levam os jovens a optar pelo curso; d) analisar as condições
financeiras dos jovens. Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório, através de referências bibliográficas e
aplicação de questionário com os estudantes do Programa Jovem Aprendiz. Neste estudo buscou-se discutir
sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho, a partir de um contexto sócio-histórico da educação, e as
desigualdades de gênero.
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Aprendizagem,Tecnologias digitais, Whatsapp, T.E.A, Pandemia.
O caminho de aprendizagem é amplo e variado. Acreditamos que a aprendizagem pode ser
realizada de diferentes formas em diferentes espaços, nesse sentido o processo educativo foi além do
ambiente da sala de aula.O uso das tecnologias de informação e comunicação digital (TDIC) para a promoção
de ações educativas frente ao isolamento social, destacando o potencial do aplicativo de mensagens
WhatsApp, pode se tornar um aliado das práticas educacionais formais e não formais dos alunos do
Transtorno Espectro Autista (TEA). Ressalta-se que, mesmo no caso de isolamento social, é necessário
promover o direito à vida e à aprendizagem dos alunos do TEA.
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Acervos orais, História Oral, Museus
A pesquisa tem por objetivo, discutir produção acadêmica sobre a guarda e socialização de acervos
oriundos de projetos de História Oral, em museus de diferentes tipologias. A História Oral é uma metodologia que
coleta depoimentos sobre memórias, histórias de vida, vivências em diferentes espaços, saberes sobre
determinados temas, ofícios, entre outros. Trata-se de pesquisas que produzem conhecimentos a partir da
narrativa de pessoas e de suas subjetividades. O que resulta deste tipo de trabalho são acervos constituídos
por gravações de depoimentos em áudio, vídeo e transcrição em diferentes suportes: projetos mais antigos
podem ter gerado gravações em suporte K7, em filme de rolo, em CDs, transcrições em suporte papel. São bens
tangíveis e intangíveis que ocuparão espaços em estantes e prateleiras de reservas técnicas de museuse,
como tal, precisam ser socializados para consulta, gerando novos saberes. Para a guarda deste tipo de
documentação é necessária uma vocação para a virtualidade, por parte da instituição museológica,
principalmente tendo em vista as funções de um museu, ou seja, está a serviço da sociedade, adquirindo,
conservando, investigando e socializando o patrimônio cultural material e imaterial. Como comunicar um acervo
de História Oral, permitir que novas pesquisas sejam realizadas e novos conhecimentos produzidossem o
apoio do meio digital? É neste sentido que se propõe aqui estudo de produções bibliográficas que discutam este
tipo de acervos, sua guarda e socialização em museus. Para tanto, pretende-se realizar levantamento em
diferentes bases de consulta buscando teses, dissertações, artigos, livros que tratem sobreos desafios da
organização e guarda de acervos orais em museus.
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Capacidade Criativa, Criatividade, Desenvolvimento, Multidimensional, Complexo
Esta comunicação tem como objetivo evidenciar as premissas que desenvolvem a criatividade nos
indivíduos, buscando identificar e compreender quais características são integrantes de um indivíduo criativo,
como a mesma se apresenta em seu cotidiano, e se há meios de instrumentalizar a mensuração deste complexo
constructo, delimitando inicialmente os estudos no seu próprio universo multidimensional. Utiliza-seda pesquisa
documental, para realizar o ¿estado da arte¿, visto que esta é um tipo de pesquisa, definida como de caráter
bibliográfico que tem como objetivo identificar, registrar, categorizar, mapear e discutir certas produções
acadêmicas em diferentes campos de conhecimento, buscando um modo de compreender em quais
aspectos, dimensões, épocas e lugares, tal conhecimento é elaborado (Ferreira, 2002). Para a fonte de dados
recorre-se a EBESCO que fornece uma coleção de bases de dados de pesquisa, cujo conteúdo objetiva atender
as necessidades de pesquisa de usuários em universidades, instituições médicas, empresas e governo,
bibliotecas públicas e escolares, disponibilizando uma plataforma de pesquisa proprietária e intuitiva chamada
de EBSCOhost, onde é possível buscar a área de estudo pretendida. Para tratar os dados obtidos utiliza-se a
técnica da bibliometria, que é uma técnica quantitativa e estatística para medir índices de produção e
disseminação do conhecimento, bem como acompanhar o desenvolvimento de diversas áreas científicas eos
padrões de autoria, publicação e uso dos resultados de investigação, desta forma caracteriza-se como uma
pesquisa exploratória, visto que se tem a intenção de adquirir informações sobre o assunto investigado. Esperase com isso, identificar e compreender quais características são integrantes de um indivíduo criativo, como a
mesma interage em seu cotidiano, se há meios de instrumentalizar a mensuração deste complexo constructo.
REFERÊNCIAS MORAIS, M. F. (2011) Criatividade: desafios ao conceito. Disponível em:
. Acesso em: 4 Jun. 2021. NAKANO, T. C. (2018) A criatividade pode ser medida? Reflexões sobre métodos
utilizados e questões envolvidas. Disponível em: . Acesso em: 4 Jun. 2021. WESCHSLER, S. M. (1998) Avaliação
multidimensional da criatividade: uma realidade necessária. Disponível em: . Acesso em: 4 Jun.2021.
FERREIRA, N. S. A. (2002) As pesquisas denominadas ¿estado da arte¿. Disponível em: . Acesso em: 10 Jun.
2021.
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Na presente pesquisa, procuro compreender o pensamento sumak kawsay e suma qamaña,
também conhecidos como Buen Vivir e Bem Viver. Estas ideias procuram representar cosmovisões indígenas
dos Andes, que buscam e incentivam o equilíbrio da vida e natureza e da Terra e Cosmos como organismos
vivos. Uma visão que vai contra a normativa ocidental capitalista, muitas vezes sendo confundida com
sustentabilidade e bem-estar. Este modo de vida foi legitimado constitucionalmente em 2008 no Equador, e
em 2009 na Bolívia. Meu objetivo é analisar sua construção e execução, sublinhando as transformações
ocorridas no âmbito político desse pensamento, bem como as suas consequências para as relações
internacionais desses Estados. Por meio da análise de bibliografias acadêmicas nacionais e internacionais,
busco investigar de que maneira o Buen Vivir foi implementado politicamente, e se sua identidade manteve-se
constante no processo, em vista que vivemos em um sistema capitalista que consegue adaptar-se e absorver
aqueles movimentos que vão contra o sistema. A partir dessa investigação, farei uma reflexão sobre o
presente e futuro do pensamento, olhando especialmente para o movimento anti-capitalista e decolonial na
América Latina e como estas ideologias podem impactar a visão da América Latina no Sistema Internacional.
As questões que procuro responder são: como o Buen Vivir está impactando a identidade latinoamericana no
atual sistema capitalista ocidental e colonizador? Como este pensamento da América do Sul está incentivando
outras ideologias de cunho sustentável e anticapitalista no SI? Minha hipótese é que iremos perceber a força
da luta indígena na América Latina, inclusive no Brasil, crescendo cada vez mais. Também, veremos uma
articulação conflituosa do Buen Vivir com o sistema capitalista, caracterizado pela habilidade de absorver e
cooptar seus ¿inimigos¿, modificando-se numa tentativa de se fortalecer perante ameaças. Com isso, acredito
que a ideia do Buen Vivir terá que se fortalecer e aprender a reconhecer as artimanhas do atual sistema, para
assim prosperar adequadamente internacionalmente.
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O presente estudo tem como objetivo principal investigar como acontecem as atividades rítmicas e
expressivas no processo de escolarização de crianças surdas em uma escola bilíngue. A abordagem
metodológica utilizada para a realização dessa pesquisa é qualitativa, buscando a compreensão de fatos sociais,
aprofundando-se ainda mais no estudo de caso, através de entrevistas com docentes que atuam com atividades
expressivas na escolarização de crianças surdas, em uma escola bilíngue no município de Gravataí. Por meio
de uma perspectiva do bilinguismo que potencializa a cultura surda, valorizando a libras como língua materna da
criança surda, a pesquisa percorre no âmbito da valorização da identidade e da singularidade do sujeito surdo.
Como também pontuando as potencialidades da expressão corporal no contexto escolar. Conclui-se que as
atividades expressivas e rítmicas no processo de escolarização de crianças surdas na metodologia do
bilinguismo acontecem através de atividade lúdicas, como teatros e danças, essas atividades ainda são
pensadas e planejadas especialmente para os educandos surdos, através de planejamentos empáticos e com
ferramentas específicas que para crianças surdas, a expressão corporal ainda está presente no desenvolvimento
da libras, fazendo parte dos cinco parâmetros que regem a língua, desta forma compreende-se então, que a
expressão corporal e suas potencialidades são essenciais na formação da criança surda, contribuindo também
para o desenvolvimento da comunicação, da auto estima edo autoconhecimento.
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A pandemia do Covid-19 modificou as relações da sociedade como um todo. Na área da educação, as
tecnologias acabaram se tornando um imperativo para a continuidade das atividades escolares. Nesse contexto,
a pesquisa tem como objetivo suscitar o debate sobre a possibilidade de as tecnologias se tornarem facilitadoras
de um currículo disruptivo. A abordagem do estudo é qualitativa, do tipo pesquisa bibliográfica, baseada em
autores como Camargo (2021), Arruda e Siqueira (2020) e publicações da UNESCO. Os resultados sinalizam
que a pandemia acelerou o movimento de expansão da cultura digital no meio educacional e promoveram um
intenso processo de aprendizagem e ressignificação nos educadores do Brasile do mundo. Conclui-se, portanto,
que o novo cenário provocou a abertura para novas práticas pedagógicas, protagonização do estudante e
reavaliação do currículo escolar.
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Em 1995, Ziraldo apresenta uma jovem professora, romântica e com ideias pedagógicas modernas que
vão ao encontro de intervenções pedagógicas onde o aluno é o protagonista dos processos de ensinoaprendizagem (FREIRE, 2005.) Um fazer docente com abertura ao universo dos alunos, com respeito ao
tempo e habilidade de cada um. Esta pesquisa visa refletir sobre essa construção pedagógica a partir do livro
Uma professora muito maluquinha, de Ziraldo (1995). Destacando as estratégias pedagógicas utilizadas;
Analisando as limitações enfrentadas pela mesma. Questionando se essas posturas pedagógicas ainda estão
presentes no cotidiano escolar. A pesquisa será qualitativa a partir de uma pesquisa bibliográfica (PAIM, 2002)
sobre os temas: metodologias ativas, profissão docente e protagonismo estudantil. Na narrativa destacam-se
estratégias pedagógicas desafiadoras, interdisciplinares, interativas, construtivistas, com o uso de diferentes
tecnologias e com foco na formação literária. Compreendendo uma docência que visa uma metodologia ativa,
com a construção de vínculo afetivo entre professora e educandos (FREIRE, 2005; MORAN, BACICH, 2018),
demonstrando a confiança de ambos em construir um ambiente de aprendizagem. Através das reflexões
visasse analisar se a afetividade é potencializadora no processo de ensino-aprendizagem, e se esse afeto começa
no momento em que o docente legitima o educando como um ser de cultura, com um olhar diferente sobre o
mundo e um tempo próprio para agir a partir dessas percepções. Referências: FREIRE, Paulo. Pedagogia da
autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2005. MORAN, José Manoel;
BACICH, Lilian (Org.). Metodologias ativas para uma educação inovadora. Porto Alegre: Artmed, 2018. PAIM,
Denise Carvalho Tatim. Metodologia e técnica de pesquisa em ciências sociais aplicadas. Passo Fundo: Clio
Livros, 2002. 188p. ZIRALDO. Uma professora muito maluquinha. São Paulo: Melhoramentos, 1995. 116 p.
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O ano de 2020 foi historicamente marcado pela pandemia da Covid-19, com um grande impacto em
diversos grupos sociais e no contexto educacional. Ainda no ano de 2021 a desigualdade social, as aulas remotas
e a constante busca por formação continuada dos professores seguem presentes no Brasil, especialmente
durante a pandemia. Por conta disso, surgiu a inquietação de apresentar um mapeamento de trabalhos científicos
dos anos de 2020 e 2021, pensando em uma forma de compreender melhor o que a academia pontuou durante
esse período, utilizando os descritores Pandemia e educação, Pandemia e desigualdade social e Educação e
coronavírus na plataforma Google Acadêmico. Trata-se de uma pesquisa qualitativa e exploratória, sendo esta
uma revisão de estudos científicos das principais temáticas abordadas pela comunidade acadêmica, utilizando a
análise de conteúdo como técnica de análise. Para o embasamento teórico buscamos apoio nos trabalhos de
Boaventura de Sousa Santos, quando abordada a temática do contexto social e pandemia; Philippe Perrenoud
ao falarmos sobre a formação e trabalho docente; Paulo Freire para embasamento no contexto educacional.
Após a análise de conteúdo dos 26 artigos científicos selecionados, de 49 artigos iniciais, utilizando os eixos
temáticos Desigualdade Social, Aprendizagem e Trabalho Docente, percebemos que os estudos discutiram, em
sua maioria, sobre a desigualdade social em meio à pandemia e como o trabalho docente necessitou se
reinventar desde o início de 2020.
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Nos moldes da sociedade contemporânea, a gamificação faz parte do cotidiano de crianças e jovens
e é constituída por jogos digitais em múltiplos contextos, para além das salas de aula. Dentre os pontos positivos
e reflexões das pesquisas e produções acadêmicas sobre a gamificação é possível destacar que, historicamente,
ela é vista como uma referência para o diálogo, o engajamento, a motivação, a socialização eo encantamento
dos estudantes em todos os níveis de ensino. Por trazer tantos pontos benéficos aos processos formativos e
educativos, a preocupação e indagação sobre o tema cresceu muito nos últimos anos. Assim sendo, este trabalho
teve como objetivo mapear nas produções recentes sobre o tema, quais foram os avanços feitos e quais foram
os limites dessa abordagem no campo da educação, além de identificar eanalisar, por meio de uma leitura
hermenêutica, as principais tendências encontradas para desenhar novos caminhos inspiradores à prática
escolar. Por uma pesquisa avançada de 2016 até a presente data, buscamos em diferentes bases de dados
digitais pelas palavras-chave ¿gamificação, experiências de aprendizagem, projetos¿. As coletas nesse período
evidenciaram um aumento de 395% no número de produções sobre o tema. Além disso, áreas anteriormente
pouco exploradas, tais como o impacto da gamificação na experiência de aprendizagem e a criação de projetos
práticos de gamificação às salas de aula tiveram um grandeaumento, de 1090% e 422%, respectivamente.
Concluímos que há muitas referências e iniciativas teóricas realizadas sobre a gamificação nos estudos recentes,
no entanto, ainda são incipientes se considerarmos os limites das práticas e da tradição escolar que insiste em
limitar-se a ação rotineira de racionalização eadministração do ensino. A partir dos resultados desse fenômeno
emergente, almeja-se a criação de metodologias e experiências formativas gamificadas com os professores
voltadas à práxis.
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No contexto do Grupo COTEDIC UNILASALLE/CNPq estamos iniciando as discussões sobre o projeto
de pesquisa ¿Convivência e Rede¿, com o objetivo de configurar redes de convivência para a construção de
conhecimentos, que envolva a percepção dos professores na adaptação dos alunos, forma coletiva, cooperativa
e fluida, a partir da pluralidade de ideias para a construção de um ecossistema de aprendizagem. O ecossistema
terá como base epistemológica: Maturana (1999), que trata a rede que se configura por meio de uma comunidade,
em seus processos, ações, encontros e emoções [¿]; Maturana e Varela (2002), que complementa a rede com a
configuração dos espaços de convivência ocorre no fluxo de interações, possibilita a transformação dos seres
humanos e do meio, no viver cotidiano; e Backes (2011) onde os espaços digitais virtuais de convivência tem
o potencial de transformar e (re)significar o viver de cada um que o constitui, a partir do social. O projeto está
em desenvolvimento, onde evidenciamos na revisão literária o significado atribuído a rede, interações entre
diferentes percepções, interdisciplinaridade, acessibilidade, atualização de plataformas de formação, espaços de
interação/convivência, formação de professores, tensionalidade no contexto estudante/professor e problematizar
a dialética na sociedade, porém o projeto ainda vai ampliar e rever a revisão literária . Assim o COTEDIC trabalha
para a construção do novo projeto que utilizará espaços de convivência, no contexto educacional, para configurar
um espaço onde professores possam construir conhecimentos e desenvolver projetos de aprendizagem na
diversidade e na diferença que a rede e seus participantes alimentarão o ecossistema construído.
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Essa pesquisa tem como principal objetivo identificar quais são os desafios no que tange ao
reconhecimento dos benefícios da globalização advindos de avanços da tecnologia e à distribuição dos mesmos,
a fim de que se busque uma redução de desigualdades e da exclusão social ampliadas pelofenômeno. Para
tanto, o estudo exploratório a ser realizado é de natureza qualitativa e se utilizará como metodologia
revisões bibliográficas e documentais, partindo de um entendimento sobre os eventos citados e traçando um
paralelo entre as perspectivas abordadas por Amartya Sen, em suas obras ¿Globalização, Desigualdade e
Protesto Global¿ e ¿Como julgar a Globalização¿ e utilizaremos de comparação às obras de Jürgen Habermas
como: ¿A Inclusão do Outro¿ e ¿O Estado-Nação Europeu e as pressões da Globalização¿. Considerando que
esta pesquisa encontra-se em fase de evolução, espera-se responder como ambos os autores identificam
a problemática da exclusão social no mundo globalizado e quais os principais obstáculos da globalização no
que diz respeito à desigualdade.
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O artigo busca compreender as potencialidades das Histórias em Quadrinhos (HQs) como recurso
pedagógico, promovendo um espaço de diálogo sobre temáticas contemporâneas a partir do universo pop,
aproximando os estudantes da gestão escolar. Trata-se de um relato de experiência sobre o estágio obrigatório
em gestão escolar que foi realizado de forma remota. Essa pesquisa tem viés exploratório e busca refletir sobre
a práxis docente e as novas possibilidades existentes para melhorar a dinâmica de sala de aula que as
tecnologias possibilitam nos dias de hoje. As HQs e suas inúmeras releituras estão presentes no cotidiano dos
alunos e podem se tornar recursos importantíssimos, mostrando-se bons caminhos de comunicação atrativa,
pois as narrativas com imagens possuem uma linguagem simples. Novas demandas exigem novos profissionais
que sejam mais humanos e observadores, com o intuito de garantir uma formação cidadã aos discentes. O papel
social da escola foi transformado, tornando-se mais complexo e para dar conta da formação integral dos
educandos as questões sociais precisam ser debatidas dentro do ambiente escolar. Inferimos que as tecnologias
modificam a forma como o ser humano se comunica e interage. Ao pensar essa temática, é de nosso
entendimento que a escola continua sendo um território de (re)construção das práticas de ensino e de
aprendizagem, o que implica em uma apropriação crítica da realidade e dos diferentes contextos sociais.
Podemos concluir, a partir de formulário disponibilizado aos alunos, que os objetivos foram cumpridos ao final da
intervenção, sendo que o objetivo referente à diminuição da evasão escolar será um dos desdobramentos desta
pesquisa. Esse estágio foi de suma importância para minha formação enquanto educadora. Fazer parte desse
projeto me fez perceber que as leituras, muitas vezes chamadas de utópicas,não são tão inalcançáveis e que
com muita dedicação e planejamento uma escola cada vez mais democrática pode ser real.
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O material didático online ¿As aventuras de Pierre e Marie no Mundo Vivo¿ foi uma adaptação de:
¿Travail Dirigé: 1 sciences FA DU4-6 sct 212-A3 - Séance Observer en cycle 2 ¿ Fruit¿ (2019-2020), de Catherine
Bruguière, realizada pelo Grupo de Pesquisa Convivência e Tecnologia Digital na Contemporaneidade
(COTEDIC UNILASALLE/CNPq), da Universidade La Salle - Canoas. A construção cooperativa foi realizada no
período de março a maio de 2020, este material foi criado para potencializar a interação entre tecnologia,
professores e alunos dos anos iniciais do ensino fundamental. O objetivo foi criarum material didático online a
ser utilizado no contexto do ensino remoto, considerando as dificuldades de acessibilidade e de internet. Teve
como base, conceitos da literaturalização das ciências (BACKES; LA ROCCA; CARNEIRO, 2019). Para validar
o material foram convidadas, por e-mail, três professoras que atuam no ensino fundamental em Canoas - RS,
que enviassem para seus educandos os arquivos e explorassem o material. Pedimos que as educadoras
analisassem e avaliassem: a narrativa; a interatividade; a ludicidade; o design e a jogabilidade. Nos relatos,
destacamos três aspectos significativos. Primeiro: De forma lúdica o jogo envolveu alunos, professores e família.
As atividades foram envolventes e claras, e o aluno pôde conhecer sobre outro país, salientando localização
geográfica e alguns hábitos. Segundo: Um ponto importante foram as imagens do universo infantil, com visual
agradável de ler e interagir com as atividades, planejado e elaborado com criatividade, sem perder o foco para a
aprendizagem. Terceiro: Toda a comunicação discursiva em que se narram fatos possuem elementos que fazem
com que a história seja contada de forma envolvente, ressaltando a importância das aprendizagens contidas
nela. (SCHLEMMER, BACKES, PALAGI, 2020). durante o envio deste documento o crescimento do material
didático já está ocorrendo, aprovado a inserção do material, pela prefeitura de Canoas, em escolas municipais
de ensino fundamental. Queremos ampliar os conteúdos abordados e conseguir vincular as redes de ensino para
um maior progresso do projeto. A construção deste material foi extremamente gratificante para o Grupo
COTEDIC, pois percebemos com os relatos que foi bem recebido pelas professoras e por seus alunos, mantendo
seu interesse nas atividades e tornando a construção de conhecimento em algo divertido e engajador.
Referências: BACKES, Luciana; LA ROCCA, Fábio; CARNEIRO, Eduardo Lorini. Configuração do espaço
híbrido e multimodal: Literaturalização das Ciências na Educação Superior. Educação Unisinos, v. 23, n. 4, p.
639-657, 2019. SCHLEMMER, Eliane; BACKES, Luciana; PALAGI, Ana Maria Marques. O HABITAR DO
ENSINAR E DO APRENDER OnLIFE: VIVÊNCIAS NA EDUCAÇÃO CONTEMPOR NEA. 2020
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Esta pesquisa faz parte do Projeto ¿Memória Lassalista: criação e dinamização do arquivo sonoro e
visual da trajetória lassalista no RS¿, tendo como objetivos, mapear e problematizar o uso das fontes orais
produzidas. A pesquisa sobre a memória Lassalista tem como meta pesquisar a trajetória e a presença lassalista
no Rio Grande do Sul. Retomando os trabalhos feitos de 2003 a 2006. O objetivo principal do projeto é arquivar
conteúdo visual e sonoro no antigo Memorial La Salle (hoje Museu e Arquivo Histórico La Salle - MAHLS), de
modo que fique disponível a pesquisadores. E fazer com que pesquisa de ênfase a sobre a presença dos Irmãos
das Escolas Cristãs e também sobre a educação e as escolas lassalistas no Rio Grande do Sul, e os conteúdos
produzidos são depositados no MAHLS. O projeto tem como foco a produção de fontes orais e estudos sobre
memória social e história da educação lassalista. Diante disso, analisando as fontes de história oral, traçar um
panorama, de como esses indivíduos que fazem e fizeram parte da história da instituição. E como eles veêm que
a instituição se integra e se percebe ao restante da sociedade. Dessa forma entender como os lassalistas tentam
e tentaram construir a sociedade com educação. E assim entendendo a missão dos mesmos. Os resultados
alcançados até o momento são parciais pois o acervo de história oral do projeto continua em produção, dessa
forma não podemos definir um fim específico, pois está constantemente sendo acrescentadas novas entrevistas
ao acervo. REFERÊNCIAS ALBERTI, Verena; Manual de HistóriaOral; 3a edição; Rio de Janeiro; editora
FGV; 2005 GRAEBIN, Cleusa Maria Gomes; ALMEIDA, Dóris Bittencourt; MEMÓRIAS DE ESCOLA,
PATRIMÔNIO DA EDUCAÇÃO: O MUSEU E ARQUIVO HISTÓRICOLA SALLE - MAHLS (2002-2014); Porto
Alegre; v. 19; n. 47; 2015; p. 331-336 ENTREVISTAS Irmão Henrique
Justo Irmão Edgar Hengemühle
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múltiplas linguagens, literatura e rede social.
O trabalho visa apresentar as múltiplas linguagens em uma rede social para a partilha de
conhecimentos construídos frente à pulsante interação da cibercultura. As mudanças tecnológicas impactam
nossa cultura construindo cognições (SANTOS, 2017) e emerge um ensino democrático e popular nas redes
sociais. O meio da produção de dados se dá pelo Instagram, a partir dos conceitos de literatura (graduanda do
curso de Letras) e de múltiplas linguagens (participante do projeto de pesquisa "Educação On-Line:
reconfigurações, reconstruções e significados na prática pedagógica para ensino e aprendizado"), no Grupo de
Pesquisa - Convivência e Tecnologias na Contemporaneidade - COTEDIC/CNPq. A pesquisa se trata do
estudo de caso sobre as múltiplas linguagens (som, escrita e imagem) em compartilhamentos e interações em
rede social (ALVES, 2008), de natureza qualitativa e quantitativa. A autora promoveu, em um perfil, a análise
de trechos musicais sob os seguintes aspectos literários: paradoxos, duplo sentido, importância de título,
ironia, jogo de palavras, antítese e pleonasmo. Santos (2017) afirma ainda que o ciberespaço abriu a
possibilidade de mesclarmos diferentes mídias, formando uma "malha híbrida". Assim, este trabalho usa a
linguagem musical, literária, subjetiva e coloquial, em uma rede social digital/virtual, formando algo novo, isto
é, originando um hibridismo (BACKES; CHITOLINA; BARCHINSKI, 2018). Notou-se, nos comentários das
postagens, que a falta de novas hipóteses a respeito da literatura é desafiadora, pois diferentes olhares a
respeito das análises da autora não foram detectados. A média de curtidas das 7 postagens foi de 20,9. Isto é,
aproximadamente 12% dos seguidores da página curtiram, o que, para o engajamento do Instagram, é
expressivo. Para a autora, esses novos aspectos sobre letras musicais foram essenciais para ampliar seus
conhecimentos literários e de múltiplas linguagens.
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Esta pesquisa visa compreender a influência do movimento Anarquista no contexto da Guerra Civil
Espanhola entre os anos de 1936 e 1939, a partir da análise de um movimento anarcofeminista, o Mujeres Libres.
O objetivo desta investigação é explorar de que forma o anarquismo contribuiu para fomentar osurgimento de
movimentos revolucionários de orientação feminista na Espanha e que lutavam não só contra a tentativa de
estabelecimento do regime Franquista mas também em uma luta constante contra os reflexos de uma sociedade
hierarquizada, racializada e sexista. A hipótese que orienta essa pesquisa parte do pressuposto de que a
mulher espanhola possuiu uma atuação imprescindível em um contexto em que amulher é ainda mais
desvalorizada, a guerra. Entretanto, mesmo que o Mujeres Libres tenha sido capaz de quebrar barreiras e
modificar os tradicionais papéis de gênero da época, sabe-se que a guerra é escrita por seus vencedores,
normalmente homens. Isso não foi diferente na Espanha conservadora que teve uma vitória do fascimo. Assim,
observa-se uma tentativa de apagar e distorcer as narrativas das milhares de mulheres que estiveram tanto nos
fronts de batalha lutando ao lado de homens quanto na retaguarda lutando por seus direitos. Este projeto é a
segunda etapa de uma pesquisa cujo objetivo almejou a compreensão do movimento Mujeres Libres como um
todo, e agora aponta para o silenciamento de inúmeras histórias mostrando o êxitodos ideais sexistas. Para
isso, foi utilizado de pesquisa bibliográfica, conduzindo uma análise qualitativa de materiais referentes ao
combate tais como livros, mas principalmente uma investigação comparativa entre relatos de antigas
combatentes e de filmes como o "Libertárias" de Vicente Aranda, como uma forma discerniro que de fato
aconteceu e a forma com que são difundidas e retratadas essas histórias. A partir disso, pretende-se agora a
obtenção de indicadores que legitimem o movimento Anarquista como um catalisadorpara a ampliação de
ideologias feministas bem como a comprovação de que mesmo com o pós guerra há uma tentativa de inferiorizar
a mulher mesmo elas sendo imprescindíveis para o conflito, de maneira que se espera desassociar a imagem
da mulher na guerra como prostituta ou como um empecilho atribuindo ao Mujeres Libres a sua real
importância tanto como combatentes quanto na busca pelo fim da exploração de gênero.
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Carnaval, educação física, ensino fundamental
Este trabalho teve como objetivo investigar o que vem sendo produzido acerca da temática do carnaval
nas aulas de Educação Física escolar. Para isso, foi realizada a busca de estudos publicados na Plataforma
Google Scholar, entre 2016 e 2021. A busca foi realizada em maio de 2021, utilizando-se os descritores
¿Educação Física escolar¿, ¿Dança¿ , ¿Ensino Fundamental¿ e "Carnaval". Os seguintes critérios de inclusão
foram adotados para selecionar os estudos para a análise: estudos publicados no período dos anos de 2016
a 2021, estudos que abordam o uso da dança nas aulas de educação física e artigos publicados em periódicos
científicos brasileiros. Os critérios de exclusão foram: artigos de língua estrangeira, trabalhos de conclusão de
cursos superiores ,artigos que abordam a dança fora do ambiente escolar e artigos que abordam a dança em
turmas que não sejam dos anos finais do ensino fundamental. A partir dos critérios estabelecidos, foi encontrada
apenas uma produção científica (SANTOS; BONA; TORRIGLIA, 2020) que foi lida e analisada. A partir da
leitura e análise do referido artigo, entendemos que o carnaval, por ser lócus de expressão dacultura corporal
e que está de acordo com as premissas sustentadas pela BNCC, deve ser tematizado nas aulas de Educação
Física. No entanto, a escassa produção científica sobre o tema nos dá pistas para pensar que a temática do
carnaval é pouco explorada nas aulas de Educação Física escolar. Compreende-se, também, que a origem do
carnaval e como este se expressa na atualidade, na contramão do eurocentrismo e conservadorismo, sustentam
o seu apagamento dos currículos das instituições públicas.
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Fardo do homem branco, intervenções humanitárias, Ruanda, Organização das Nações Unidas.
Esta pesquisa busca fazer uma análise documental dos reflexos contemporâneos da ideologia do
"fardo do homem branco" - expressa publicamente pela primeira vez por Rudyard Kipling, em um poema de 1898,
onde o autor destaca de forma etnocêntrica que os Estados europeus tinham o dever de ¿civilizar outras nações¿.
Pretendemos verificar de que forma essa visão de mundo condicionou os esforços de intervenção humanitária
em Ruanda, em 1994, com a UNAMIR - Missão de Assistência das Nações Unidas para Ruanda. Essa análise
tem o objetivo de identificar como dinâmicas de racismo estrutural condicionam processos e práticas do Sistema
Internacional, em particular da atuação da Organização das Nações Unidas (ONU) em Estados periféricos. Para
tanto, analisaremos documentos disponíveis nos arquivos online da ONU, com o intuito de mapear a presença
da ideologia do ¿fardo do homem branco¿ nas decisões e deliberações que guiaram a UNAMIR.
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OEA, Terrorismo, Combate ao Terrorismo, Atuações Estatais, Relações Internacionais
Nos últimos anos, após o ocorrido de 11 de setembro no ano de 2001, o tema terrorismo se tornou
uma preocupação em comitês e encontros internacionais, como por exemplo o Comitê Interamericano contra o
terrorismo da Organização dos Estados Americanos. Com o passar dos anos conseguimos observar uma grande
curva de crescimento voltado as ações terroristas em diversos Estados, diariamente jovens buscam como
solução de uma vida com uma maior qualidade de vida, grupos extremistas. O objeto desse estudo e
compreender como os mecanismos, normas e ações produzidas pelo Comitê Interamericano contra o terrorismo
da Organização dos Estados Americanos estão impactando na vida de jovens em situação de vulnerabilidade
impedindo os mesmos de se envolverem com grupos extremistas. Compreendendodiretamente suas linhas de
atuação bem como, aspectos de sua atuação no âmbito da segurança internacional, promovendo-se assim
reflexão ante a importância do Conselho de Segurança. Como metodologia de pesquisa, foi adotada a
abordagem qualitativa do tipo exploratória a partir da descrição das características de determinados fenômenos
a partir de revisão bibliográfica e documental de materiais fornecidos pela ONU, que consiste no estudo de
relatórios anuais, pareceres, termos de desenvolvimentos e acordos. Conclui-se que considerando que a
pesquisa encontra-se em processo de desenvolvimento, paraque seja possível responder às questões da
pesquisa sobre o Comitê Interamericano conta o terrorismo da Organização dos Estados Americanos, como uma
compreensão além vital importância para que haja a paz entre os Estados, e uma boa compreensão de porque
jovens buscam essa alternativa e qual a sua melhor solução.
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Desafios, educação, cultura, pandemia, global.
A pandemia do Covid-19, que é uma doença ocasionada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2),
formou transformações sociais que, consequentemente, nos obrigou a retardar o ritmo de nossas atividades e
vem oportunizando um repensar, sobre como percebemos a nossa existência, as relações em nosso âmbito
de trabalho, as nossas relações sociais, entre outros. Desafios na área da educação e na cultura, o uso dos
sistemas híbridos e o fechamento dos locais como as escolas e os equipamentos culturais foram e são problemas
que se colocam desde 2020. Neste resumo iremos explanar brevemente os desafios globais trazidos pela
pandemia, tanto no campo da educação quanto da cultura. Analisando assim, as aulas remotas, realizaremos
também entrevistas com alguns educadores que estão lecionando desta forma. A presente pesquisa com
abordagem qualitativa, contempla um estudo exploratório e descritivo, com entrevista estruturada. Objetivamos
averiguar como está sendo a situação das aulas nesta modalidade à distância, trata- se de um estudo em fase
inicial, porém com os dados levantados nas entrevistas iremos esclarecer melhor o que os docentes pensam da
educação à distância e como estão se saindo. Essa pandemia nos trouxediversas mudanças em nossa forma
de viver, tanto no âmbito da educação, quanto no da cultura, desde nos adaptarmos as aulas remotas, por mais
desafiadores que elas pudessem ser, como por exemplo alfabetizar uma turma, até mudanças na cultura, onde
por exemplo, diversos artistas passaram a realizar lives ao vivo no streaming Youtube e outros perderam a sua
fonte de renda.
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Gênero, Patrimônio, IPHAN.
A presente pesquisa busca examinar a contribuição feminina nos artigos da Revista do Patrimônio
do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), incluindo a discussão em dois âmbitos: a do
patrimônio e a de gênero. A hipótese do trabalho avança para a participação das mulheres na publicação até
às últimas décadas do século XX, em números, é menor do que autores homens. Acredita-se também que a
representatividade feminina e a discussão sobre questões de gênero nos exemplares são visibilizadas, de
forma mais intensa, a partir do século XXI, com a emergência das discussões sobre gênero e patrimônio. Com
base na revisão bibliográfica de pesquisadoras que abordam o aspecto de gênero para pensar as ausências
no patrimônio e nas suas instituições, pretende-se realizar uma pesquisa quantitativa nos documentos
selecionados, ou seja, todos os volumes, de 1937 a 2019, com o objetivo de evidenciar em números a ação
feminina na revista. Serão utilizados termos como ¿masculinidade do patrimônio¿ e ¿história masculina¿
(SMITH, 2008), para pensar as invisibilidades do patrimônio, destacando o gênero como responsável na
manifestação de poder (SCOTT, 1989).
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Imperialismo, Política, Meio Ambiente
Esta pesquisa procura compreender a política externa estadunidense no período de 2001 a 2016,
durante as administrações W. Bush (2001-2009) e Obama (2010-2017), sob a perspectiva do fenômeno
conhecido como mudança climática global e suas implicações no projeto político imperial dos EUA. O objetivo
deste projeto é compreender se a preocupação dos Estados Unidos com as consequências da mudança climática
para os ecossistemas planetários é derivada de interesses securitários ou de preservação ambiental.A hipótese
proposta consiste na avaliação de que a mudança climática pode afetar estratégias de política externa dos EUA,
cujo projeto político é caracterizado por seus objetivos imperiais, seja em relação às suas bases militares, seja
em relação à manutenção do modo de vida imperial estadunidense, mantido através da exploração de recursos
naturais em países periféricos do Sistema Internacional (BRAND; WISSEN, 2019). De modo a encontrar
evidências para confirmar a hipótese serão analisadas produções bibliográficas referentesao tema de política
externa e mudança climática, além de documentos de consultores e diferentes setores estatais dos Estados
Unidos, tais como o Departamento de Estado e as Forças Armadas durante o período anteriormente citado.
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Mulher Negra, Cultura Afro-brasileira, Resistência Negra.
Em nosso país há muitas desigualdades entre raças e gêneros, que se relacionam com as
concepções sobre o papel social das mulheres. Daí a importância de conhecerem histórias de mulheres de
sua comunidade e outras partes do Brasil, de diversas épocas e de agora, de modo a desenvolverem percepção
apurada sobre a relevância do protagonismo feminino na história social. Como professora de uma turma do 5º
ano do ensino fundamental, de uma escola pública estadual de Porto Alegre, desenvolvi um projeto de
pesquisa com os alunos, o qual tinha o objetivo de valorizar o protagonismo feminino na sociedade, identificando
as mulheres negras que fizeram história no Brasil. Reconhecendo os valores e respeito de uma raça e gênero
que merece reconhecimento por sua força e luta. O projeto iniciou com a turma assistindo o filme Estrela
além do tempo, após o filme foi feito uma roda de reflexão sobre as mulheres negras, o preconceito, a valorização
de uma raça e sua história. A partir desta conversa foi divido a turma em dupla para pesquisar mulheres negras
da história do Brasil como: Dandara, Anastasia, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, Eva Maria do
Bom Sucesso, Carolina de Jesus, Conceição Evaristo entre outras. Com esta pesquisa foi se desenvolvendo
o projeto com confecção de camisetas desses personagens, textos bibliográficos, poema, cartaz, músicas e
arte, complementando o conhecimento do papel da mulher negra dentro de uma sociedade. Também foi
solicitado que os alunos entrevistasse uma mulher negra, escolhendo alguma mulher de sua família ou
comunidade, perguntando um pouco de sua história, como se sentia por ser uma mulher negra, o qual foi
enriquecedor na valorização, respeito, resistência e histórias destas mulheres que estavam mais próxima dos
alunos,trazendo um pouco da família e comunidade para sala de aula, onde foi reconhecida e se deu importância
a estas mulheres. Portanto os alunos e principalmente as meninas negras da turma, tiveram uma referência
de sua cultura e reconhecimento da luta, resistência e força do feminismos negro. Concluímos o projeto que
durou um trimestre, na semana da consciência negra com apresentações, envolvendo dança, declamação de
poema de Conceição Evaristo, Resumo bibliográfico das mulheres negras pesquisadas. O trabalho e
desenvolvimento do projeto foi tão gratificante que o conhecimento da história e cultura afro-brasileira, saiu
um pouco dos livros didáticos de História e trouxe a realidade mais presente de resistência.
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O intuito deste artigo é realizar uma análise diante ao anime de Boku no Hero Academia (My Hero
Academia) e descrever a relação entre professor e aluno, buscando compreender e alinhavar temas pertinentes
ao contexto do indivíduo, sendo elas a escola, família, professor e suas nuances, capazes desomar na
obtenção de compreensão entre essa tríade que vêm sendo objeto de estudos de diversos pesquisadores na
esfera educacional. Essa pesquisa tem como justificativa de mostrar o anime em um estudo voltado na esfera da
questão social e com os seguintes objetivos: a) apresentar os principais personagens do anim; b) descrever o
contexto social, escolar e familiar do personagem; e por fim c) identificar relações professor-aluno. Para atender
os objetivos, a pesquisa ocorreu de modo a ponderar, como os autores estão considerando os estudos referente
a cultura pop na educação, ou seja, é uma pesquisa qualitativa, tais documentos foram analisados por meio da
Técnica de Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2011). Obtendo resultados satisfatórios permeando
assuntos extremamente pertinentes ao que se relaciona com a nossa vivência no âmbito escolar, destacando
como essa tríade - contexto social, familiar e escolar - se torna essencial para o desenvolvimento e constituição
da personalidade do ser humano, no estudo, o aluno, que os valores presentes nesta sociedade ficcional
impulsionam os indivíduos, resultando ganhos pedagógicos. Por fim, personagens que representam o educador
do colégio ficcional em questão, criam e propiciam, a partir de suas didáticas aos alunos um espaço agradável e
aberto para a troca de experiências, estratégias e elevação da auto-estima, desenvolvendo parâmetros para
ampliar pensamento crítico e reflexivo, aspectos essenciais para a efetivação da relação professor-aluno e a
aprendizagem. Este trabalho sendo embrionário, torna-se ponderoso para o âmbito educacional e de
desenvolvimento do aluno, que poderá conversar com a área da psicologia humanista, cria-se uma forma de
aprofunda-se nestas leituras e abrindo possibilidades de maior aprofundamento no desenvolvimento do aluno,
formação de professores e prevenção de conflitos em ambientes escolares, somando assim nas políticas
públicas da Educação.
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Os livros infantis são para as crianças uma valiosa oportunidade de acesso às culturas e à
comportamentos diferentes dos seus e de sua comunidade, entretanto a maioria dos livros não representam
essa riqueza multicultural. Grande parte das crianças não se veem representadas pelos personagens dos
clássicos infantis. Livros infantis que abordam o multiculturalismo tem significativa importância para a
representatividade. Ainda hoje é comum que professores da educação infantil e ensino fundamental optem por
trabalhar em sala de aula com os contos clássicos infantis, de origem eurocêntrica. É importante mencionar
que o sentimento de pertencimento e a construção da identidade se desenvolvem desde muito cedo, ainda na
infância. As histórias lidas são importantes instrumentos para um desenvolvimento sadio ou não. A literatura
infantil, por muitos anos, foi predominantemente de origem eurocêntrica, como podemos observar nos
considerados clássicos infantis: Chapeuzinho Vermelho, Alice no País das Maravilhas, Pinóquio, Os três
porquinhos, Branca de Neve, Pequeno Príncipe, Patinho Feio, entre outros. Para que as histórias sejam mais
representativas e trabalhem a diversidade, a literatura precisa ser mais ampla e democrática, com autores e
personagens negros, indígenas, imigrantes, etc. Uma educação descolonial resgata o conhecimento local,
tantas vezes negado, marginalizado e subalternizado. (WALSH, 2007). Para isso, o professor precisa estar
atento a realidade sociocultural que o circunda, bem como dos traços culturais e identitários dos alunos
(MARQUES e BORGES, 2012) buscando artefatos para trabalhar o pluralismo cultural com os alunos. Através
de questionário com professores, identificou-se os seguintes critérios de escolha das obras: temática,
ludicidade, qualidade do texto e imagens e de acordo com o interesse das crianças. Sendo assim, o repertório
de literatura infantil deve ser ampliado para abranger um público multicultural.

224

Saúde Mental Docente: A Síndrome de Burnout

ID do trabalho: 19292

Nathalia Corrêa da Silveira
Universidade La Salle

Lisiane Pelegrin
Universidade La Salle (UNILASALLE)

Orientador
Clóvis Trezzi
Co-orientador
Palavras-chave

Saúde Mental, Docente, Burnout, Prática Docente
Este trabalho tem como objetivo analisar quais os impactos que o exercício do magistério ocasiona
na saúde mental dos educadores. Tendo em vista que a profissão professor é considerada uma das mais
desgastantes, o presente artigo fará abordagens referente quanto a sua prática pode afetar a saúde mental, como
também trazer aspectos da síndrome de Burnout, um dos motivos que leva o docente a desmotivação
profissional, abordando sua diferença referente ao stress. A metodologia utilizada para o levantamento de tais
análises se deu através de entrevistas feitas com professores universitários, com um questionário de poucas
perguntas enviado via e-mail, das respectivas áreas: pedagogia, psicologia e psicopedagogia, como também
em pesquisas bibliográficas. Os resultados obtidos apresentaram lacunas no que se refere à temática ¿Saúde
mental e/ou Síndrome de Burnout¿ quanto a sua abordagem na formação dos futuros educadores, pois não foi
encontrado uma causa para a não discussão do bem estar do profissional, visto que é de suma importância
um olhar para aqueles que ensinam, uma vez que o docente sendo gerador de transformações, deve estar
bem emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, para lecionar.
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Professoras da rede pública, Tecnologias, Ensino remoto
O ano de 2020 foi marcado com súbita mudança da realidade, isolamento foi palavra de ordem, focado
em tecnologias e atividade remota na educação. Assim, problematizamos: ¿Qual o impacto das tecnologias na
educação em tempos de pandemia?¿. O objetivo é compreender a percepção das professoras de educação
básica na rede pública de ensino, sobre o educar em tempos de pandemia, explorando as tecnologias no
cotidiano. Foi realizado um questionário no Google Forms seguindo a metodologia de análisede conteúdo de
Bardin (2016). O trabalho é vinculado à pesquisa ¿Recontextualizar as ciências e a contaçãode histórias para
os processos de ensino e aprendizagem da educação básica à formação de professores a nível internacional¿,
desenvolvida pelo GP COTEDIC UNILASALLE/CNPq, no contexto da linha ¿Culturas, Linguagens e Tecnologias
na Educação¿, do PPGEdu da Universidade La Salle, em cooperação com os professores e pesquisadores da
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professoras/pesquisadoras desta pesquisa, no contexto Brasil. Nas respostas evidenciamos impasses na
aprendizagem dos estudantes e mobilizações de alguns alunos em buscar novos recursos, desenvolvendo o
caráter autoral sobre sua aprendizagem. As professoras apontaram desafios externos como: falta de acesso dos
estudantes e educadores às tecnologias, atividades obrigatórias impressas que nãopotencializam a interação e
ambiguidade no apoio dos pais. Identificamos também a importância da mediação das docentes para superar
a falta de recursos tecnológicos, o descompromisso do governo, a falha naspolíticas públicas para a
Educação e o desconhecimento de parte da população sobre a realidade das escolas públicas e do cotidiano do
educador. Concluímos destacando a necessidade de parcerias entre comunidade e escola, mas principalmente
do governo em relação à rede pública de ensino, contemplando a dificuldade dos alunos no acesso a tecnologias
e conexão de qualidade.
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O presente projeto tem como objetivo explorar as possibilidades de estudo sobre a história, organização
e influência exercida pelo movimento Wicca como uma religião no mundo ocidental, como também tornar claro
o conhecimento sobre o seu desenvolvimento histórico no Brasil. A pesquisa é qualitativae a obra principal
utilizada é ¿Modern Wicca: A History from Gerald Gardner to the Present¿ de 2010 do bruxo tradicional inglês
Michael Howard (1948-2015). Howard era editor do ¿The Cauldron¿ (1976-2015), revista pioneira de bruxaria
que lhe permitiu entrar em contato direto com figuras influentes do movimento de bruxaria de países anglófonos.
Na obra em questão, o autor combina certa ordem temporal com eventos considerados de significância para seu
público alvo; as bruxas. Quanto à história da Wicca no Brasil, é utilizada como base a tese de doutorado
"Reinventando Tradições: Representações e Identidades da Bruxaria Neopagã no Brasil" de 2013 do historiador
Janluis Duarte. O movimento Wicca foi iniciado na Grã-Bretanha pelo escritor Gerald Brosseau Gardner (18841964) a partir de um conjunto de fontes esotéricas, algumas possivelmente hereditárias, no decorrer da década
de 1940. A formação da religião contou com figuras importantes no movimento neopagão, como os ocultistas
Aleister Crowley e Madeline Montalban, a historiadora MargaretAlice Murray e diversos seguidores de Gardner
como Doreen Valiente e Patricia Crowther. Houve a influência direta de movimentos ocultistas já existentes,
como a Rosa-cruz, a Maçonaria, o Druidismo, a Ordem Hermética da Aurora Dourada e a contestável conexão
com a bruxaria tradicional e histórica europeia. No Brasil, de acordo com Duarte, a Wicca chegou em meados
dos anos 80, já muito alterada e eclética em comparação à tradição iniciada por Gardner (as obras originais de
Gardner só viriam a ser traduzidas nos anos 2000). Isso se deu pelo meio que foi introduzida, por livros
americanos traduzidos e por majoritárias auto iniciações. Somente no início dos anos 90 a Wicca ganhou um
número considerável de adeptos brasileiros, inicialmente em São Paulo. A conclusão inicial indica que a Wicca
praticada por Gardner e a praticada pela grande maioria de wiccanos no Brasil diverge consideravelmente,
somando-se também à tendência brasileira do sincretismo. Existe uma dificuldade de organização nos grupos
wiccanos brasileiros, que culmina em uma maior liberdade de culto, mas também em um menor poder
representativo.
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Criança institucionalizada, cuidado infantil, desenvolvimento infantil.
Na contemporaneidade as sociedades se deparam com a complexidade que envolve o cuidado infantil
e suas implicações para o desenvolvimento global da criança. Embora os serviços de acolhimento para crianças
e adolescentes seja uma medida protetiva com a finalidade de oferecer assistência àqueles cujos responsáveis,
por razões diversas, não conseguiram cumprir com suas atribuições relacionadas ao cuidado parental, a literatura
contemporânea apresenta e discute os efeitos da institucionalização e seus impactos no desenvolvimento físico,
cognitivo, social e emocional da criança em situação de acolhimento. Atribuindo o cuidado impessoal destinado
a estas crianças, atenta para os prejuízos e sequelas psicológicas que podem se manifestar de forma intensa e
persistente ao longo da vida do sujeito. Por esta razão, este estudo demonstra sua importância a fim de
problematizar os tipos de cuidados propostos à criança em situação de acolhimento institucional, seus impactos
e repercussões para o desenvolvimento global. Objetivando investigar e descrever sobre os aspectos físicos,
cognitivos, sociais e emocionais envolvidos no desenvolvimento da criança em situação de abrigo, dispõe de
revisão integrativa da literatura contemporânea, com a análise qualitativa de evidências empírica. Espera-se que
os resultados, possam contribuir para o conhecimento de profissionais (psicólogos, educadores, enfermeiros,
assistentes sociais, entre outros) envolvidos nos cuidados de crianças institucionalizadas, visando a qualidade
no cuidado, inserção no convívio social e afetivo de maneira saudável.
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O presente resumo refere-se à problemática da evasão no Ensino Superior, relacionada à falta de
Orientação Profissional no contexto escolar. O processo de transição do ambiente escolar (ensino médio) para
o contexto universitário, ou mesmo a inserção no mercado de trabalho é um momento caracterizado por
dúvidas, angústias e incertezas. Por isso, a realização de uma Orientação Profissional com este público torna- se
importante (DE ARAÚJO; DE FREITAS, 2017). Peretta et al (2019) analisou a evasão de acadêmicos
universitários em um estudo sobre Psicologia Escolar. Os resultados indicaram que os entrevistados não
tiveram no Ensino Médio a devida Orientação Profissional e que receberam instruções insuficientes sobre os
cursos e profissões, refletindo na imaturidade nas suas escolhas. Objetivo: O objetivo deste artigo é o de analisar
a literatura que contribua com a problemática da relação entre a evasão no Ensino Superior e a Orientação
Profissional no contexto escolar. Metodologia: Este estudo investiga a literatura seguindo uma Revisão Narrativa,
selecionada a partir das buscas e estudos, sem parâmetros sistemáticos, mas podendo conter uma interpretação
subjetiva (IPUSP, 2021). Resultados esperados: A pesquisa encontra-se em andamento, onde espera-se que
sejam analisadas pesquisas tanto por parte dos especialistas nas áreas educacionais e de Orientação
Profissional, bem como artigos com análises empíricas que possam indicar caminhos para a prevenção das
evasões no Ensino Superior. DE ARAÚJO, Jhenifer Alonso; DE FREITAS, Patricia Maria Lima. Orientação
Vocacional E Profissional Como Proposta Para O Programa Jovem Aprendiz. Revista Uningá Review, v. 29, n. 2,
2017. PERETTA, Anabela Almeida Costa et al. Roda de conversa sobre evasão: a psicologia escolar no ensino
superior. Psicologia Escolar e Educacional, v. 23, 2019. https://www.ip.usp.br/site/biblioteca/revisao-de-literatura/
acessado em 29/06/21
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Racismo, Educação, Formação de Professores, Relações Étnico-raciais, Revisão sistemática de teses e
dissertações
A presente pesquisa teve como objetivo investigar as contribuições da produção acadêmica que
trata do tema de racismo na educação brasileira, em especial ligado aos professores e sua formação. Trata-se
de uma revisão das teses e dissertações publicadas e presentes no catálogo da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, feita a partir dos descritores Racismo e Professores,
sendo considerado apenas publicações em português, pertencentes a área de conhecimento da Educação,
realizadas nos anos de 2016 a abril de 2021. Foram encontrados 10357 resultados dos quais foram analisados
através da análise de conteúdo de Bardin (1977), a partir da leitura atenta com base no título, palavras chave e
resumo, que abraçassem o tema racismo presente na educação brasileira. Desta análise, foram selecionados 29
teses e 115 dissertações. A catalogação do material encontrado se deu da seguinte forma: ano, gênero do autor,
instituição, tipo de instituição, estado, tipo de pesquisa e tema. Dentro do tipo de pesquisa foram categorizadas
como pesquisa descritiva n=119, intervenção com prática prescritiva n=12, e intervenção com reflexão sobre a
prática n=12. Foi realizada uma categorização do tema, ou seja, o conteúdo do resumo decada dissertação
e tese, onde se percebeu 12 temas centrais sendo encontrados,n= 62 Relações ético raciais, n=55 Lei
10.639/2003, n=51 Praticas sejam elas pedagógicas, didáticas ou antirracista, n=45 Educação antirracista/ étnico
racial, n=46 Relato de professor, n=34 Formação de professores, n=32 Relato aluno, n=22 Racismo na Escola,
n=16 Identidade negra, n=15 Material didático, n=12 Educação quilombola e n=6 Cotas.Os temas principais
mostram uma forte presença de trabalhos vinculado a antirracismo ou combate a práticado racismo, sejam eles
vinculados a Lei 10.639/2003 (que trata da obrigatoriedade dos temas africanos nas instituições de ensino) ou a
práticas de educação e pedagógicas, apesar disso diante da formação de professores ainda se tem um pequeno
número de publicações (n= 34) sendo que apenas n=6 se referem a pesquisas de intervenções. Concluímos que
a formação dos professores é um local central para que ocorrammudanças de paradigmas em relação ao
racismo sendo que a educação é uma via que deve proporcionar um repensar sobre o racismo, em uma
sociedade igualitária, pois conforme Oliveira (2017) ilustra o Brasil é umpaís multicultural e multi-racial, que
necessita desconstruir sua visão hierárquica e assumir sua identidade diversificada.
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Educação sexual, escolas, adolescência, sexualidades.
Trata-se de uma pesquisa qualitativa realizada com 42 adolescentes cursando o último ano do
Ensino Fundamental que investigou como as/os alunos/as de escolas públicas de ensino fundamental em
Canoas/RS vivenciam a sexualidade, verificando as influências das redes sociais e da mídia como dispositivos
de subjetivação das sexualidades juvenis. Buscou identificar, também, quais os artefatos midiáticos utilizados
pelos/as alunos/as, questionando que lugar estes ocupam na construção da sexualidade juvenil e investigando
os discursos midiáticos na produção de identidades juvenis ¿saudáveis¿, problematizando a Educação Sexual
nas escolas. A pesquisa se organizou utilizando a abordagem qualitativa. Para a coleta de dados, foram
ministrados grupos focais, questionários e entrevistas individuais, bem como a produção de diários de campo. Os
resultados indicam que a sexualidade juvenil é subjetivada em grandes proporções pela pornografia presente
em redes sociais, sobretudo no aplicativo Whatsapp, sendo que a pornografia pode ser socializada e consumida
inclusive nos intitulados ¿grupo da família¿. Estas mídias versam em sua maioria sobre formas de violência e
subjugação sexual feminina e percebe-se um desconhecimento da escola e da família do alcance das redes
sociais da subjetivações juvenis no campo da sexualidade. Os adolescentes também relacionam o vazamento de
nudes com o aumento de depressão e suicídio nesta idade. Conclui-se que o acesso às mídias digitais, em
especial o aplicativo de mensagens Whatsapp, propicia de forma expressiva a circulação de conteúdos de caráter
sexual entre estudantes de escolas públicas de Canoas, sendo que não consumirpornografia desta forma foi
considerado uma exceção rara na pesquisa. O fato das sexualidades juvenis ser amplamente afetada por estas
mídias e por elas disseminarem formas de violência e subjugação feminina evidencia a necessidade de novos
estudos relativos à temática.
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Comportamento; Funções executivas; Jogos Eletrônicos; Neuroplasticidade; TDAH
O aprimoramento das tecnologias e a facilidade de acesso a partir dos telefones móveis, popularizou
os jogos eletrônicos, dos mais simples aos mais complexos. Entendemos necessária a aproximação de
pesquisadores, professores e psicólogos destas tecnologias, para compreender até que ponto elas influenciam
em nosso comportamento. O objetivo deste estudo foi realizar uma revisão bibliográfica a fim de refletir sobre
as correlações entre os jogos eletrônicos e a neuroplasticidade, identificando os comportamentos de crianças
diagnosticadas com TDAH em interação com o game book Guardiões da Floresta. Apesar de ainda necessitar
de estudos mais profundos, pois nos escritos encontrados a relação multifatorial foi pouco explorada, como por
exemplo as influências ambientais, os resultados são promissores uma vez que demonstraram alteração nas
funções executivas como: a memória de trabalho, a atenção seletiva, o controle inibitório e o planejamento. O
investimento em pesquisa nesta área é favorável e a aplicação prática dos games pode se tornar um ótimo
coadjuvante no tratamento de crianças com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
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Codependência, Família, Tratamento
A codependência é uma condição caracterizada pelo aparecimento de sintomas de desordem psíquica
em familiares, amigos e pessoas que convivem diretamente com indivíduos usuários de álcool e outras
substâncias. Este trabalho tem como objetivo apresentar os prejuízos da codependência familiar no tratamento
de mulheres usuárias de álcool e drogas que estão residindo em uma comunidade terapêutica situada na
cidade de Canoas/RS. A metodologia utilizada neste trabalho foi a observação participante, que contou com
um total de 64 horas de observações na instituição. Os resultados apontam que a codependência quando não
tratada impede a continuidade no tratamento e colabora para o abandono prematuro do indivíduo no tratamento,
bem como, abre espaço para a resistência e aceitação da doença.
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Residenciais Terapêuticos, Moradores, Sofrimento mental, Alunos, Psicologia.
Os profissionais da psicologia exercem um papel fundamental para com os moradores, portadores
de sofrimento mental que habitam em Residenciais Terapêuticos. O processo de desinstitucionalização é a
estratégia elaborada pelo Serviço de Residencial Terapêutico (SRT), buscando o resgate da cidadania e
ferramentas para conquista da autonomia para que este sujeito seja visto como singular e não como patologia,
reconhecendo o morador como sujeito de direitos, formar uma relação que supere a relação profissional e
paciente. O residencial como moradia permite que o morador, que, na maioria das vezes, vêm de internação
psiquiátrica, possa ter a oportunidade de habitar, de ter uma casa, resgatando seus direitos, sua história, sua
subjetividade e singularidade de vida. Sendo assim, a presente pesquisa teve como objetivo conhecer as
percepções dos alunos iniciantes e concluintes do curso de psicologia da Universidade La Salle/Canoas a
respeito de residenciais terapêuticos e seus moradores. Trata-se de uma pesquisa de campo, com método
qualitativo, através de um grupo focal para cada etapa do curso (iniciantes e concluintes) com objetivo de nortear
a pesquisa e responder aos objetivos específicos do estudo. Espera-se com essa pesquisa, identificar como os
alunos percebem os residenciais terapêuticos; descrever como os alunos relacionam o morador portador de
transtorno mental e o residencial terapêutico; verificar se os alunos consideram importante queesta temática
seja discutida no curso de psicologia; detectar se há presença de estigmas e crenças dirigidasaos moradores
e sua inserção social.
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Neuroanatomia, transtorno do pânico
Este documento representa uma síntese de uma atividade acadêmica da disciplina de
Neuroanatomofisiologia. O objetivo foi pesquisar e relacionar estruturas neuroanatômicas com o Transtorno de
Pânico (TP). O trabalho foi elaborado a partir de pesquisas bibliográficas que abordam o funcionamento psíquico
e neuroanatomia do TP. O Transtorno do Pânico é uma patologia originária dos Transtornos de Ansiedade, são
ataques de pânico bruscos e recorrentes. No sistema das emoções, dentre as estruturas neuroanatômicas,
sugere-se duas vias envolvidas para este tipo de reação, onde o tálamo envia os sinais ao córtex sensorial, que
os interpreta e envia ao hipocampo, onde é feita uma contextualização da imagem, barulho ou sentimento
captado com as informações da memória emocional do indivíduo. Após isso, o hipocampo as envia para a
amígdala, para que esta acione o hipotálamo, caso seja necessário reagir, ou simplesmente o desligue pois não
há perigo. Por outro lado, os estímulos seguem direto do tálamo para a amígdala. A amígdala analisa os sinais
recebidos procurando por experiências semelhantes não só do indivíduo, como também vividas por sua espécie,
a chamada memória genética, e dispara uma espécie de alarme. Esse sinal de emergência é captado pelo
hipotálamo, que ativa a reação de luta ou fuga. O indivíduo reage então de forma rápida e quase irracional, como
que por extinto. Contudo, a maioria das informações refere-se a situações cotidianas e não necessitam de reação
instantânea para sobrevivência. Osneurotransmissores envolvidos e que se encontram em desequilíbrio são a
serotonina e a noradrenalina. Quando há desequilíbrio na produção destes nas células nervosas pode acontecer
de algumas partes do cérebro transmitirem informações e comandos errados. Mezzasalma, MA, Valença, AM,
Lopes, FL e col. Neuroanatomia do Transtorno de Pânico, Rev Bras Pisquiatr 2004;26(3):202-6.
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Na abordagem psicodinâmica, as entrevistas de triagem são consideradas de extrema importância,
sendo assim, elas possuem o objetivo de traçar uma história clínica, definindo hipóteses de diagnóstico
descritivo, de diagnóstico psicodinâmico, de prognóstico e de indicações de tratamento. Nesse contexto, a
presente pesquisa tem como objetivo apresentar e discutir uma experiência de atendimento em triagem
psicológica, realizada na Fundação Universitária Mário Martins em Porto Alegre no primeiro semestre de 2021
como parte das atividades do Estágio Supervisionado Específico 1 do curso de Psicologia. O desenho
metodológico utilizado para esta pesquisa foi o de um relato de experiência, a qual pode ser visto como uma
¿narrativa que legitima a experiência enquanto fenômeno científico¿ (DALTRO; FARIA, 2019, p. 223).
Inicialmente procurou-se colher os principais dados do paciente, as possíveis hipóteses diagnósticas e também
analisar qual o melhor encaminhamento. A análise inclui diversos aspectos, tais como o motivo da busca, a
história atual, a história passada, o exame do estado mental, dados sobre o uso de drogas, presença de risco,
prescrição medicamentosa, hipótese diagnóstica e conduta. Logo, é possível inferir que uma hipótese diagnóstica
só pode ir se confirmando à medida que acontecerem as próximas entrevistas e atendimentos psicoterápicos, e
todavia, a hipótese diagnóstica apesar de importantíssima no processo clínico, não é tão preciosa quanto o
investimento, por parte do psicólogo, em solidificar laços na transferência, pois é dessaforma que se ergue
um caminho próspero na relação com o paciente.
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Dor Crônica, Roda de Conversa, Educação em Saúde.
Introdução: A Fibromialgia (FM) é uma doença crônica caracterizada por dor generalizada e outros
sintomas clínicos e emocionais. As terapias complementares são eficazes no alívio da dor, dentre elas,destacase a Educação em Dor (ED), sendo uma intervenção voltada aos componentes associados a FMcomo
alterações emocionais, pensamentos catastróficos, ansiedade e depressão. Objetivo: Realizar o relatode
experiência reflexivo sobre a vivência de ED sob a perspectiva prática da Roda de Conversa Online para
Pacientes Fibromiálgicas. Metodologia: Os encontros foram promovidos pelo Grupo de Pesquisa e Estudo da
Dor (GPED) no segundo semestre do ano de 2020, através da plataforma Google Meet, com duração de sessenta
minutos, tiveram a participação de pacientes fibromiálgicas, docentes e discentes da saúde, com os seguintes
temas abordados: "Saúde Mental na pandemia"; "Terapia não-farmacológica"; "Nutrição na dor"; "Terapia do
movimento meditativo" e "Atividade interativa com exercício físico". Resultados: Foi possívelobservar os impactos
negativos causados pela pandemia de COVID-19 na vida das mulheres que convivem com a FM, como a
mudança em suas rotinas, interrupção temporária dos tratamentos de saúde, dificuldades socioeconômicas e no
relacionamento interpessoal bem como acesso aos meios de tecnologia. O desenvolvimento de novas
habilidades sociais, novas ocupações como forma de complementar a renda e a capacidade de delegar tarefas
são elementos positivos trazidos pelas participantes ao longo dos encontros. Conclusão: As rodas de conversa
proporcionaram a troca de experiências entre as pacientes em tempos pandêmicos, tornando possível o
desenvolvimento de recursos biopsicossociais para compreender e lidar coma dor crônica.
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A pesquisa é recorte (SANTOS; FOSSATTI; ARALDI, 2020) de um artigo que refere-se à
experiência vivida por uma estudante de psicologia no estágio obrigatório supervisionado básico I. O estágio
consistiu em vinte horas de observação e ocorreu no ano de 2019 em escola pública da região metropolitana
de Porto Alegre, RS, Brasil. Dentre as observações, problematiza-se o caso de uma criança que tentou beijar
outra, cujo caso não foi ponderado na instituição. Objetiva-se discutir acerca da sexualidade infantil a partir do
que foi observado no estágio. O método é de ordem qualitativa, cunho descritivo, caracterizando-se como um
relato de experiência (FORTUNATO, 2018). As observações realizadas durante o estágio evidenciam que:
tratar de temas relacionados à sexualidade ainda é visto como um tabu na escola, sobretudo na educação
infantil, o assunto ainda gera conflitos entre profissionais da educação, pais e a comunidade na qual a escola
está inserida; O ambiente e o Outro influenciam o desenvolvimento psicossexual da criança. Deste modo,
conclui-se sobre a importância de uma formação continuada para professores e demais profissionais dentro do
ambiente acadêmico que abordem a educação sexual, bem como programas, rodas de conversa e debates
com os alunos para que se construa um ambiente seguro de escuta e aprendizagem sobre si mesmos e sobre
as demais pessoas. REFERÊNCIAS FORTUNATO, I. O relato de experiência como método de pesquisa
educacional. In. FORTUNATO, I.; SHIGUNOV NETO, A. (Orgs.). Método(s) de Pesquisa em Educação. São
Paulo: Edições Hipótese, 2018, p. 37-50. SANTOS, J. D. M. dos; FOSSATTI, P.; ARALDI, M. O.
Problematizações acerca de um relato de experiência: o caso de uma escola estadual da região metropolitana
de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. In: VIII Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza
Universitaria, 2020, Bogotá, Colômbia. Anais VIII Congreso Iberoamericano de Investigación sobre Gobernanza
Universitaria. 2020, p. 1-17.
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cromo hexavalente, bagaço de cevada, metal pesado, indústria, biossorvente, adsorção
Ao passar dos anos, o crescimento da indústria, construções e afins, vem crescendo
exponencialmente, trazendo assim, consequências para o meio-ambiente, nos últimos estudos, nota-se a
presença de metais pesados no meio aquático devido à poluição causa por resíduos industriais, domésticos e
agropecuários. Destaca-se que os setores industriais são um dos principais responsáveis, pois muitos
processos contém diferentes metais pesados, tais como, cromo hexavalente, cádmio, mercúrio, chumbo, níquel,
tálio, dentre outros. Os efeitos tóxicos desses metais, embora não tenham função biológica, permanecem
presentes no corpo humano, prejudicando seu funcionamento, em determinado momento, agem como um
pseudo elemento do corpo, enquanto em certos outros podem até interferir nos processos metabólicos. Um
metal que causa preocupação é o cromo hexavalente, devido a sua toxicidade. O mesmo tem ação irritante
e corrosiva no corpo humano, podendo causar doenças como câncer, dependendo da quantidade que foi
absorvida no sangue. Neste sentido, diferentes tecnologias vêm sendo desenvolvidos para remediação destes
efluentes contendo cromo hexavalente. Dentre elas, cabe destacar a adsorção. Este processo, envolve a partição
preferencial de substâncias da fase gasosa ou líquida para a superfície de um substrato sólido. Esta técnica
ainda apresenta como vantagem a utilização de resíduos, tais como casca de arroz, engaço de uva, bagaço
do malte, entre outros. O bagaço de malte é uma biomassa gerada na produção de cervejas, seja artesanal ou
em escala industrial, porém, a mesma é utilizada para ração animal, assim, possuindo baixo valor agregado.
Diante disso, este trabalho tem como objetivo principal utilizar o bagaço de cevada na biossorção do cromo
hexavalente, desta forma, desenvolver uma nova opção para este tratamento.

239

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE MEMBRANAS POLIMÉRICAS
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TÊXTIL
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Membranas. Poli(éter imida). Corantes.
A indústria têxtil tem grande responsabilidade na degradação de corpos hídricos pela utilização
intensiva de água e produtos químicos em seus processos produtivos que são descartados incorretamente.
Para sanar esse problema surgiram novas técnicas de tratamento, como o uso de membranas que consistem em
uma barreira seletiva que separa fases, atuando como meio filtrante e restringindo a passagem de espécies
químicas pela dimensão de poros ou afinidade química. Neste contexto, o objetivo deste trabalho é o preparo de
membranas poliméricas a partir do polímero PEI para a remoção de azo corantes em efluentes. Para isso,
preparou-se uma solução polimérica de 10% de PEI em solvente NMP. As membranas foram obtidas pela
técnica de inversão de fases em um não-solvente, água. Realizou-se caracterizações físico- químicas através
das técnicas de MEV, BJH, BET, Isotermas, FTIR e DSC. Os resultados de MEV evidenciaram membranas com
estruturas assimétricas, que consistem em uma camada superior fina e uma subcamada composta por
macrocavidades na forma de finger-like. A camada de topo não apresentou poros na faixa observada. Através
da análise de BET, detectou-se duas faixas de poros, sendo a mais evidente a de mesoporos. Ainda, observou
tratar-se de um material característico de isoterma do tipo II. Já a análise de FTIR destacou picos característicos
do polímero precursor. Por fim, pelos resultados de DSC notou-se que a membrana não sofreu nenhuma
variação na Tg, não havendo degradação do polímero por aquecimento, o que também demonstra o potencial
de aplicação em processos que demandam alta temperatura.
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Adsorção, engaço de uva, corantes.
O crescimento industrial é responsável pelo aumento na geração de resíduos contaminados que
ocasionam problemas ambientais e preocupam a comunidade. A indústria possui um papel significativo na
degradação de corpos hídricos pela utilização intensiva de água, produtos químicos e corantes em seus
processos. No Brasil, estima-se que cerca de 20% da produção anual de corante é descartadainapropriadamente,
em consequência, o desenvolvimento de tecnologias para o tratamento de efluentes tornou-se objeto de estudo
influenciado pela conscientização e rigidez das leis/legislações. As principaistécnicas disponíveis na literatura
para descoloração das águas de rejeito envolvem principalmente processos de adsorção, precipitação,
degradação química, eletroquímica, fotoquímica, biodegradação (HITZ et al., 1978; COOPER, 1993; GUARATINI
& ZANONI, 2000). Sabe-se ainda que o Rio Grande do Sul é um dos maiores produtores de vinhos, sucos e
espumantes. Este segmento acaba por gerar uma quantidade significativa de resíduos (o bagaço e o engaço da
uva) sem uma finalidade específica ou baixo valor agregado. Com isso, o objetivo do presente trabalho foi estudar
e avaliar a utilização do engaço da uva cabernet sauvignon como biossorvente para a adsorção dos corantes
azul de metileno e verde de malaquita. Inicialmente, o engaço foi submetido ao processo de secagem natural e
redução da granulometria. A amostra foi alocada em uma estufa por 24 horas à 105 °C para possível retirada de
umidade livre. Visando a análise de adsorção dos corantes no referido material, preparou-se uma curva de
calibração no espectrofotômetro UV-Vis (BEL Engineering, Modelo UV-M51), a partir de uma solução de 1000
ppm/L, e foi efetuado diluições (1, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 90 e 100 ppm), do qual irá servir como parâmetro.
Também espera-se realizar testes preliminares de adsorçãocom a finalidade de pré-determinar a concentração
e tempo de contato com o adsorvente, bem como a eficiência inicial.
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Acidente Vascular Cerebral: COVID-19 e a Ótica da Morfologia Humana
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AVC, morfologia humana
Acidente Vascular Cerebral: COVID-19 e a Ótica da Morfologia Humana O acidente vascularcerebral
(AVC) é uma das principais causas de mortalidade, mas a chegada do COVID-19, junto com os impactos
no sistema respiratório, vem compactuando para alterações da coagulação sanguínea e facilitando o surgimento
de novos casos de AVC. O estudo é um recorte do portfólio acadêmico da disciplina de morfologia humana (MH)
sobre AVC e tem como objetivo estabelecer a união dos 4 sistemas envolvidos no mesmo. O AVC pode
ocorrer a partir de uma obstrução da circulação de sangue (isquemia), sendo o COVID-19 um ato favorável ao
mesmo, ou de um rompimento vascular (hemorragia) em determinada região do cérebro ou encéfalo. Sob
a ótica da MH, o encéfalo contém estruturas como o cérebro, tronco encefálico e o cerebelo, e junto com a
medula espinhal, formam o sistema nervoso central (SNC). A área acometida do sistema vascular é chamada
polígono de willis, onde existem ramificações de artérias responsáveis pela circulação encefálica. A doença
compromete a distribuição de oxigênio às células nervosas. Danos no SNC, podem gerar diversos sintomas,
pois ele é responsável por receber, processar e gerar respostas a estímulos. Para o sistema muscular (SM), o
AVC acarretará em sequelas de caráter mais funcional. O responsável pela comunicação do SNC e o SM, é o
sistema nervoso periférico (SNP), e ele também é uma possível porta de acesso do vírus pelo bulbo olfatório
ao SNC. Em muitos casos o AVC acaba deixando diversas sequelas que podem ser permanentes ou não.
Sendo elas: déficit motor (parte afetada é responsável pelos movimentos do corpo), déficit sensitivo (área
lesionada é relacionada a sensibilidade do corpo), agnosia visual (incapacidade de o paciente reconhecer
objetos e pessoas através da visão), entre outras. OLIVEIRA, Vinicius F. A.; FERREIRA, Elane N. M.
Complicações Neurológicas oriundas da infecção por SARS-CoV-2: uma revisão da literatura. Revista
Neurociências, [S. l.], 23 nov. 2020.
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Alzheimer, Assistência de enfermagem, Cuidado de Enfermagem.
Introdução: A doença de Alzheimer (DA) é a sétima principal causa de mortes por doenças no
mundo, sendo uma doença degenerativa, progressiva e incurável, causando grande impacto e alteração na
vida do portador e de seus familiares. Devido ao impacto que gera na vida das pessoas que são acometidas pela
doença, os enfermeiros precisam ter conhecimento sobre o assunto e elaborar assistências específicas para
auxiliar o paciente. Objetivo: Discutir e analisar como será a assistência de enfermagem dos pacientes
diagnosticados com a DA, seja na fase inicial, fase intermediária e fase avançada. Metodologia: O artigo é
uma revisão de literatura integrativa qualitativa. Resultados e discussões: Os resultados foram discutidos e
analisados pelos autores do presente artigo sobre a importância do cuidado dos profissionais de enfermagem
e na educação continuada para os familiares do paciente diagnosticado com a DA, visto que nenhum método
isolado é capaz de diminuir a prevalência dos sintomas da doença e a incapacitação do enfermo no autocuidado.
Considerações finais: A análise presente neste estudo aborda a dimensão da complexidade no tratamento do
paciente diagnosticado com a DA e abordou a exploração do tema voltado para o cuidado deste paciente, visto
a incapacidade de autocuidado devido a complexidade dos sintomas da doença. A assistência para esse paciente
deve ser realizada de forma holística, preservando sua história e seus hábitos, buscar conhecer seu estilo de
vida para proporcionar um maior conforto para esse paciente, além disso, estimular amemória com atividades
de prevenção e inclusão na rotina desse paciente. É de suma importância a visão do profissional da enfermagem
se capacitar para conhecer a dimensão da complexidade da doença e auxiliar na educação continuada sobre a
doença e a importância do cuidado integrativo para os familiares e/ou cuidadores.
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Associação entre Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro e a saúde cardiovascular,
níveis de força e sintomas depressivos em Escolares de Canoas.
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Depressão, BDNF, Escolares
O Fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) é uma proteína também conhecida como
neurotrofina, ela tem um papel central no desenvolvimento e na fisiopatologia do sistema nervoso. Ela também
é reconhecida em processos relacionados à plasticidade cerebral como a memória e o aprendizado. O Exercício
Físico é uma atividade física, planeja, programa que é capaz de aumentar os níveis séricos dessa neurotrofina
além disso, dados da literatura preveem que haja uma ação do BDNF na saúde cardiovascular. Por
conseguinte o presente estudo busca avaliar a associação entre os níveis de BDNF e a capacidade
cardiorrespiratória, força de membros inferiores e sintomas depressivos em escolares da rede estadual de
Canoas. Trata-se de um estudo transversal aprovado pelo comitê de ética da Unilasalle sob o número
67212017.8.0000.5307. A amostra foi composta por escolares da rede pública estadual, com idade entre 11 e
14 anos de ambos os sexos. Foram coletados BDNF por amostra salivar, Volume de Oxigênio submáximo
(VO2), por teste de Vai e Vem de 20 metros, teste de impulsão horizontal para medir a força nos membros
inferiores além dos questionários (PHQ-A). Como resultados, não houve diferença na correlação de BDNF em
comparação aos níveis de força (Salto Vertical) e a capacidade cardiorrespiratória nessa população.
Entretanto, houve diferença entre a correlação entre os sintomas depressivos e o VO2 submáximo, mostrando
que a prática de exercício físico é um fator protetor para a incidência de depressão futura em crianças e
adolescentes de escolas públicas de Canoas. Em suma, pensamos que esta avaliação foi importante para o
desenvolvimento de estratégias de prevenção, destacando a educação física escolar como uma possível
estratégia de melhora da saúde mental.

244

Avaliação do impacto da pandemia COVID-19 sobre a qualidade de vida em pacientes
com fibromialgia: Um estudo de coorte
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Fibromialgia, Covid-19, Pandemia, Isolamento social, Dor, Impacto
A fibromialgia é uma síndrome caracterizada por dor muscular crônica e difusa acompanhada de
sintomas como fadiga, alterações de humor e ansiedade. No Brasil, cerca de 2,5% da população possui essa
doença, sendo mais suscetível no sexo feminino. Infere-se que, devido a pandemia de COVID-19 e o isolamento
social, originou riscos à saúde física e psicológica dos pacientes com fibromialgia impactando nasua qualidade
de vida. Este estudo objetiva avaliar o impacto da fibromialgia em pacientes durante a pandemia deCOVID-19.
Para isso, será realizado um estudo de Coorte comparando dados coletados no ano de 2019, anterior a pandemia,
e dados de 2021, no contexto da pandemia. Dessa maneira, o estudo avaliará o nível de dor conceituada pelos
pacientes, seus parâmetros catastróficos e sintomas emocionais que podem servir de gatilho para a intensificação
dos sintomas da doença. Em suma, a coleta de dados será feita através de questionários que buscam avaliar o
perfil socioeconômico desses pacientes, o retrato de sua dor e o impactoda doença em sua qualidade de vida.
Além disso, serão coletadas questões relacionadas à depressão,ansiedade e alterações de humor. Supõe-se
que a pandemia de COVID-19 tenha acarretado em mudanças significativas em relação a qualidade de vida das
pacientes visando aspectos sinestésicos e psicossociais. Espera-se demonstrar através deste estudo que houve
impacto na qualidade de vida em pacientes com fibromialgia durante a pandemia da COVID-19. Com isso,
acredita-se que os níveis de dor estejam maiores do que em um momento anterior à pandemia.
Consequentemente, suspeita-se que os níveis catastróficos sejam alterados. Além disso, através da avaliação
de parâmetros relacionados à depressão e ansiedade mensurar os níveis psicossociais anteriores à pandemia e
no contexto atual.
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Fascíte plantar, bandagem funcional, dor
Introdução: A Fascite plantar é causada por uma força de tração repetida da fáscia plantar, levando
a um processo inflamatório e degenerativo da aponeurose, resultando em dor na região. Bandagens funcionais
têm sido estudadas para o tratamento da fascíte plantar. Objetivo: O objetivo deste estudo é verificar a eficácia
da utilização de bandagens funcionais na fascite plantar através de uma síntese de artigos. Metodologia: Tratase de uma revisão descritiva utilizando os termos ¿fascite plantar¿ e ¿bandagem funcional¿ no Google
Acadêmico. Foram excluídos artigos de revisão sistemática, resumos e livros. Também foram excluídos artigos
que analisavam outras temáticas que não a bandagem funcional na fascite plantar. Resultados: Foram
encontradas 48 publicações no Google Acadêmico. Desses, 21 foram excluídos devido ao delineamento
metodológico. Além disso, 24 foram excluídos por não se tratarem de bandagem funcional na fascite plantar.
Resultando em 3 artigos, sendo dois estudos experimentais randomizados e um relato de caso. O primeiro estudo
experimental encontrado não demonstrou diferença significativa entre os grupos selecionados (bandagem de
contenção, bandagem de imobilização e controle). Outro artigo experimental que comparou o uso do dry
needling e bandagem funcional como tratamento, demonstrou eficácia na associação das técnicas para
diminuição da dor a curto prazo dos pacientes. Um relato de caso demonstrou uma redução na escala EVA
de 8 antes da aplicação da bandagem, para 3 após 24 h de aplicação, e redução da hiperradiação de 1? (33?
antes para 32? depois). Conclusão: Os estudos demonstraram que há eficácia da utilização da bandagem
funcional no tratamento da fascite plantar como adjunto. No entanto, devem ser realizados mais estudos para
elucidar a técnica.
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Pandemia, vivência, habilidades, troca de experiências.
OBJETIVO O objetivo deste estudo é relatar a vivência durante 2 semestres de encontros online
durante a pandemia por covid-19 entre a coordenação e os alunos de um curso de fisioterapia da Universidade
La Salle. METODOLOGIA Trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de experiência, que buscou estreitar
vínculos, entre a coordenação do curso de fisioterapia, a monitora acadêmica do curso, oferecendo aos alunos
momentos de descontração, fortalecimento de vínculos e trocas de experiências. Momento para oportunizar
alento aos estudantes neste momento de pandemia. Durante os encontros, temas como gestão do tempo, soft
skills e hard skills, gestão de carreira desde a graduação até a pós graduação, pesquisa e iniciação científica
fizeram parte dos assuntos abordados. Além disso, a iniciativa trouxe convidados externos e internos, como
egressos do curso de fisioterapia da universidade contando um pouco da sua trajetória acadêmica e profissional,
docentes do curso de fisioterapia trouxeram suas experiências. Ao longo desse período, acadêmicos foram
convidados a participar onde foi abordado por uma discente do curso, a importância do idioma na formação do
estudante. Nos encontros os alunos tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas e anseios com profissionais que
já passaram pelo mesmo processo de formação. RESULTADOS Através da iniciativa, foi observado muitos
benefícios para os acadêmicos, dentre eles um momento de conforto em meioa uma pandemia e anseios
universitários, vivências com colegas do curso e as suas trocas de experiências. Durante os encontros observouse a possibilidade de desenvolvimento de habilidades comportamentais como autoconfiança, empatia, senso
crítico e também junto destas habilidades, ampliar as percepções do mundo acadêmico e profissional da
fisioterapia. CONCLUSÃO Conclui-se que a iniciativa de encontros entre a coordenação do curso e os alunos
proporcionou desenvolvimento pessoal, acadêmico e profissional para os alunos do curso de graduação de
fisioterapia. REFERÊNCIAS Wang, Xiaomei et al. ¿Investigating MentalHealth of US College Students During
the COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Survey Study.¿ Journal of medical Internet research vol. 22,9 e22817.
17 Sep. 2020, doi:10.2196/22817. Yadav, Rajesh Kumar et al.
¿Anxiety and Depression Among Health Sciences Students in Home Quarantine During the COVID-19
Pandemic in Selected Provinces of Nepal.¿ Frontiers in public health vol. 9 580561. 1 Mar. 2021,
doi:10.3389/fpubh.2021.580561.
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Papanicolau, adesão, educação em saúde
INTRODUÇÃO O carcinoma de colo uterino é a 4º neoplasia mais comum entre mulheres. O exame
Papanicolau detecta lesões de colo uterino ainda em fase pré-maligna e, mesmo sendo o câncer mais comum
entre mulheres brasileiras, há baixa adesão das mesmas ao procedimento, muitas vezes por desinformação. A
educação em saúde é o meio mais eficiente para convencer essa população sobre a importância do rastreamento
e da detecção precoce, reduzindo a mortalidade. OBJETIVO Verificar através de revisão da literatura o que os
autores tratam sobre a adesão das mulheres ao Papanicolau. METODOLOGIA Revisão da literatura com busca
de artigos científicos nas bases de dados da BVS. Critérios de inclusão: texto completo, em português,
publicados entre 2017 e 2021. Descritores: Adesão; Educação em Saúde; Papanicolau. RESULTADO Dantas
(2018), afirma que as mulheres conhecem o exame, mas não do seu real objetivo. Iglesias (2019) traz que o
principal fator para não adesão é a vergonha e a imprecisão. Alves (2016) relata que a educação em saúde
resulta em maior adesão das mulheres ao exame. Os autores sugerem orientações nas comunidades usando
linguagem acessível. CONCLUSÃO A educação em saúde é vital para maior adesãodas mulheres ao
Papanicolau, reduzindo a morbimortalidade dessa população. REFERÊNCIA Alves S.R,Alves A.O, Assis
M.C.S (2016). Educação popular em saúde como estratégia à adesão na realização do exame
colpocitológico.
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Efeitos da relação da qualidade do ar sobre as doenças crônicas
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Doenças cardiovasculares, doenças respiratórias, poluição ambiental,
A poluição do ar é um importante fator ambiental e ameaça à saúde. Além de afetar crianças,
adultos e idosos de maneiras exclusivamente prejudiciais. Está diretamente influenciada pela distribuição e
intensidade das emissões de poluentes atmosféricos, pela topografia, pela ocupação do solo e pelas condições
meteorológicas. A poluição ambiental se tornou a maior causa de morte reversível e invalidez devido a
doenças cardiovasculares e respiratórias. Este trabalho consiste em uma revisão bibliográfica da possível relação
entre e efeitos da relação da qualidade do ar e variáveis meteorológicas associadas com doenças crônicas
respiratórias e as cardiometabólicas. Para a coleta utilizou-se pesquisa em sites científicos, tais como: Pubmed,
Scielo, Google acadêmico, entre outros. Através dos descritores: qualidade do ar, doenças crônicas, doenças
respiratórias e doenças cardiovasculares nos idiomas português e inglês. Foram obtidos 240 resultados, no
período de 5 anos, sendo utilizado apenas 10 deles que mostraram a relação de ambos os fatores e a importância
de pesquisas e prevenção na área. Conclui-se através destes trabalhos quea poluição do ar interfere tanto
diretamente quanto indiretamente no desenvolvimento e/ou aparecimento de doenças crônicas, sendo necessário
o monitoramento e a prevenção.
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Fisioterapia no pós-cirúrgico de Tunelamento Transfisário Cérvico-Cefálico na
doença de Legg Calvé Perthes: um relato de caso
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Introdução: Legg Calvé Perthes (LCP) é uma condição de necrose avascular idiopática da cabeça
do fêmur em crianças de 4 a 8 anos (podendo variar entre 2 e 12 anos). Diversos tratamentos cirúrgicos são
indicados, no entanto existem pontos negativos desses tratamentos (exemplo: indução de impacto
femoroacetabular). O Tunelamento Transfisário Cérvico-Cefálico (TNHT) é uma técnica cirúrgica recentemente
descrita por autores em Portugal que objetiva restaurar a vascularização da cabeça do fêmur. Objetivo: relatar
o tratamento fisioterapêutico no pós cirúrgico de TNHT na doença de Legg Calvé Perthes. Metodologia: tratase de um relato de caso de uma menina (MLCB) de 7 anos. Os sintomas iniciaram em 06/2019 com diagnóstico
de LCP em 09/2019. A cirurgia foi realizada em dezembro de 2019 e a fisioterapia iniciada em janeiro de 2020.
No ano de 2020 foram realizadas um total de 89 sessões de fisioterapia (as sessões foram realizadas de acordo
com a disponibilidade da família). Durante a avaliação, foi realizada a avaliação postural, que demonstrou joelho
e pé valgo. Imagens radiográficas mostraram redução do espaço articular e a revascularização em andamento.
A fisioterapeuta utilizou recursos de terapia manual para liberação de pontos gatilhos e exercícios para ganho de
Amplitude de Movimento (ADM). A eletrotermofototerapia não foi necessária dado o estado de evolução da
paciente. Após a autorização de descarga de peso, foi realizada uma avaliação de marcha que demonstrou
uma marcha assimétrica. Resultados: após a cirurgia, a paciente permaneceu em repouso por um mês. O médico
que realizou a cirurgia indicou os pais a não realizarem fisioterapia. Na avaliação inicial, a paciente não
apresentava sinais inflamatórios, portanto iniciou-se o tratamento fisioterapêutico na Fase 2 (exercícios ativos
livres, alongamentos passivos e bicicleta). Após 3 meses, o médico autorizou a descarga parcial de peso,
realizando exercícios de transferência de peso. Após 6 meses da cirurgia, foi autorizada descarga de peso total,
iniciando progressão de marcha. As imagensradiográficas demonstraram melhora na vascularização e posição
femoral. A avaliação postural foi corrigida parcialmente e a marcha se tornou simétrica. Atualmente, a paciente
está em tratamento fisioterapêutico 2x na semana e realizando pilates para ajuste postural. Conclusão: o presente
estudo demonstrou a eficácia da cirurgia de Tunelamento Transfisário Cérvico-Cefálico e a sua associação com
a fisioterapia no tratamento da doença de Legg Calvé Perthes. Estudos futuros são necessários para elucidar
esta técnica.
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A infecção urinária é a segunda intercorrência clínica mais comum na gravidez, perdendo apenas
para a anemia. Como consequências pode levar à morbimortalidade materna e neonatal. Este estudo objetivou
fazer uma revisão de literatura sobre as principais repercussões das infecções urinárias em obstetrícia, o papel
do enfermeiro na sua prevenção e detecção precoce, bem como descrever o tratamento e os cuidados de
enfermagem às gestantes acometidas. Buscou-se artigos científicos disponíveis em texto completo, em português
e publicados entre 2012 e 2021 nas bases de dados LILACS e SciELO, a partir do cruzamento dos seguintes
descritores: cuidados de enfermagem, gestantes, infecções urinárias. Foram selecionadas 16 publicações para
a análise temática. Os autores discorrem que o trabalho de parto prematuro e o nascimento de recém-nascidos
de baixo peso são as principais consequências da infecção urinária gestacional e o enfermeiro desenvolve papel
fundamental na prevenção e detecção precoce durante o pré- natal.
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O PAPEL DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA NA RECREAÇÃO PEDIÁTRICA
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Este trabalho apresenta a visão de como o profissional de Educação Física está inserido narecreação
pediátrica hospitalar e quais os seus deveres e explica como este profissional se posiciona frente aos casos
de pacientes que são internados no hospital e frequentam a sala de recreação. O modelo é fundamentado
em uma revisão de literatura com ideias e recomendações de diversos autores da área da Educação Física
e ambiente hospitalar, incluindo também um relato de experiência. A proposição está especificada no profissional
de Educação Física no ambiente hospitalar e todas as suas atribuições para o grupo multidisciplinar quanto
a seus pacientes em tratamento.
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Quimioterápico: Construção de um manual educativo para Enfermeiros
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Contexto:Uma das intervenções terapêuticas que mais se destacam no combate ao câncer é a
quimioterapia antineoplásica que consiste na utilização de substâncias químicas, isoladas ou em
combinação,com o objetivo de tratar as neoplasias malignas,entretanto,os quimioterápicos agem de forma
indiscriminada em todas as células, causando efeitos adversos(EA),que impactam negativamente os hábitos
de vida do paciente.Nesse cenário, orientar o paciente sobre os possíveis EA das drogas e como controlá-los faz
parte da assistência prestada pelo Enfermeiro contribuindo para melhorar a qualidade assistencial e prevendo
possíveis complicações decorrentes do tratamento. Objetivo:Elaborar uma tecnologia educativa,no modelo de um
manual referente aos principais cuidados de Enfermagem aos pacientes oncológicos em tratamento
quimioterápico para profissionais Enfermeiros. Metodologia:Este trabalho constitui-se no desenvolvimento de um
material didático educativo abrangendo o tema: Cuidados de Enfermagem aos pacientes submetidos aos
principais protocolos de quimioterapia em unidade de internação oncológica. O processo de construção do
manual constitui-se nas seguintes etapas: levantamento bibliográfico, seleção dos quimioterápicos, fichamento
do conteúdo e elaboração textual. Resultados: Para contemplar a rotina da assistência de enfermagem aos
pacientes em tratamento quimioterápico, o manual resultou nos seguintes tópicos: 20 quimioterápicos
pertencentes às seguintes classes:agentes alquilantes,compostos de coordenação de platina,agentes
anticatabólicos,antibióticos antitumorais,derivados vegetais e análogos da camptotecina, os principais efeitos
adversos dos quimioterápicos, cuidados e intervenções de enfermagem e interações medicamentosas.
Conclusão: O manual educativo elaborado será mais uma ferramenta de cuidado que poderá auxiliar os
enfermeiros que prestam assistência aos pacientes com quimioterapia a qualificar sua assistência.
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PROBLEMA: Como realizar o intermédio entre candidatos a uma vaga de emprego e a empresa que
está oferecendo a oportunidade por meio de um sistema acessível? OBJETIVOS: O Objetivo Geral é avaliar
alternativas para a construção de software acessível tendo por base uma solução que permita intermediar
candidatos a uma vaga de emprego e a empresa que está oferecendo a oportunidade. Os Objetivos Específicos
são: a) Levantar os requisitos para construção de um sistema que melhore o processo de recrutamento da
empresa e que atende o empregador e a Addapta; b) Desenvolver um sistema de forma intuitiva permitindo que
um candidato PCD consiga navegar pelo software e realizar as operações sem dificuldades; c) Avaliar o sistema
quanto a implementação de acessibilidade para cegos e deficientes visuais. METODOLOGIA: A pesquisa pode
ser classificada como aplicada, experimental, descritiva e qualitativa. Parao desenvolvimento foi utilizado PHP
com framework Laravel e o banco MySQL. Foi realizado o levantamentode requisitos com 3 funcionários da
Addapta. Como o sistema será acessado por pessoas cegas e com deficiência visual, o desenvolvimento das
interfaces deverá permitir a interpretação pelos softwares de leiturade tela. AVALIAÇÃO: Foi realizada em duas
etapas: análises do desenvolvedor (foco na acessibilidade) e análises de usuários especialistas (foco na
usabilidade). Foram elaboradas 6 perguntas que foram respondidas por 2 avaliadores: Usuário chave da
Addapta: avaliou se os requisitos foram atendidos, e se o sistema está desempenhando o projetado; e
Desenvolvedor: avaliou o layout, os esquemas de cores e o desempenho do sistema (busca, inserção e edição
de dados). Para todos os quesitos, ambos os avaliadores deram nota 4 ou 5, indicando que o sistema atingiu
seus objetivos nesta etapa inicial. CONCLUSÃO: Aindaque por meio de um protótipo, foi possível avaliar alguns
dos requisitos técnicos para garantir a implementação acessível para usuários cegos e deficientes visuais. Com
o desenvolvimento foi possível vivenciar na prática o árduo processo de fazer um sistema acessível, mas
altamente gratificante. A continuidade do trabalho permitirá proporcionar uma plataforma que permita a
potenciais empregadores identificarem candidatos com o perfil pras vagas esperadas, ajudando a criar uma
cultura de inclusão dentro das organizações. Como próximas etapas espero aprimorar a acessibilidade a fim
de tornar o sistema mais amigável ao usuário. Outras formas de acessibilidade para diferentes deficiências,
bem como opções de acessibilidade para outrosdispositivos móveis também restam como trabalhos futuros.
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O avanço da tecnologia e a globalização são fatores que nos impõem diariamente novos desafios
em todas as esferas da sociedade, e isto faz com que seja necessário analisar o atual modelo de ensinoaprendizado e sua eficácia na formação de profissionais, neste caso, da Engenharia de Produção. O
desenvolvimento de competências é uma das premissas que o mercado de trabalho requere destes profissionais
em formação, e portanto, é necessário discutir se estas competências estão alinhadas comaquelas demandadas
pelo mercado, visando desenvolvimento de uma cidadania plena inserida no mundo profissional. Para atender a
estes desafios é preciso analisar se as competências desenvolvidas em aula pelas Instituições de Ensino estão
atendendo as expectativas do Ministério da Educação conforme requerido nas Diretrizes Curriculares Nacionais
do Curso de Graduação em Engenharia vigente no momento em que os Planos de Ensino foram estruturados,
para que se possa identificar as lacunas trazidas por profissionais da área, no que diz respeito as habilidades
e competências demandadas diariamente em suas funções de trabalho. No contexto educacional, entende-se
que as competências sejam trabalhadas de acordo com o plano de ensino de cada uma das disciplinas presentes
no plano pedagógico de cada curso, porém se faz necessário identificar as oportunidades de melhorias
presentes no processo de formação do Engenheiro. Para resolver estas lacunas é necessário entender e
idenitificar quais competências estão sendo desenvolvidas e quais são necessárias, de fato, para a atuação
destes profissionais. Esta análise propõe o desenvolvimento de ações para a melhoria contínua destes cursos
de graduação, trabalhando com propostas capazes de atender a este mercado em constante mudança, devido
a velocidade de difusão das informações e avanço da globalização.
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Mulheres são vítimas de muitas formas de violência que violam os princípios de igualdade de direito
entre as pessoas. O comitê para a Eliminação da Discriminação contra a Mulher (CEDAW) identificou a violência
baseada no gênero, cuja causa principal é a desigualdade de gênero, como um dos principais fenômenos sociais
que torna desigual o nível de poder entre homens e mulheres. Neste contexto foi desenvolvida uma ferramenta
baseada em Deep Learning: Autoencoder(AE) que possibilita a criação derepresentações dos dados de
violência contra a mulher que contribuem para a identificação de padrões ajudando a caracterizar o perfil dos
agressores, tendo como objetivo auxiliar na análise das informações de forma mais intuitiva e no combate a
violência. O método escolhido de rede neural AE, a qual é possível criar uma ferramenta que reduz a
dimensionalidade dos dados possibilitando o fácil agrupamento, encontrando padrões de comportamento no
resultado em uma metodologia exploratória. Esta pesquisa tem como fonte de dados o estudo de indicadores
reportados pelo projeto EVA, a avaliação foi feita com dados do Brasil na área da saúde. Para apresentação dos
resultados foi apresentada uma visão com gráficos nos quais é possível estudar os agrupamentos formados
pelos dados de saída da rede AE. Dentre os agrupamentos é possível identificar relações entre agressor e
tipo de violência, faixa etária, raça da vítima e a arma utilizada naviolência. A simplificação na exposição
dos dados sobre violência contra mulher, gerada pela ferramenta, tem potencial de se tornar um grande aliado
na criação de ações, projetos e pesquisas relacionadas a esteassunto. Referências: OACNUDH (2020).
Modelo de protocolo latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero
(femicídio/feminicídio). Igarape (2020). Eva. Disponível em: https://eva.igarape.org.br/ Bengio, Y., Goodfellow, I.,
and Courville, A. (2017).Deep learning, volume 1. MITpress Massachusetts, USA.
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Os biocombustíveis foram uma alternativa criada para a utilização de combustíveis de menorpoluição
do meio ambiente. São produzidos a partir de fontes renováveis, como cana de açúcar, óleo de soja, girassol,
entre outros. Além disso, os biocombustíveis são biodegradáveis, ocasionando um menor impacto ao meio
ambiente que os combustíveis de origem fóssil (PETROBRAS, 2007). O processo de formação dobiodiesel é
bastante influenciado pela presença do catalisador, tempo de reação, processos de lavagem e álcool
(responsável por formar um intermediário tetraédrico, que resultará na formação do éster). A fim de identificar
qual é o impacto da mudança do tipo de álcool durante o processo de transesterificação realizou-se dois tipos
de rotas diferentes para possível produção de biodiesel, sob as mesmas condições e variáveis, com exceção
do tipo de álcool, sendo um deles com metanol e outro etanol. Os testes foram realizados em duplicata.
A metodologia utilizada foi adaptada com base nos trabalhos de (DIB, 2010; FRANCINE et al., 2016; OLIVEIRA;
THOMAZ; MARIA, 2008). A matéria prima selecionada foi óleo de soja (Leve), utilizado no seu estado puro.
O álcool utilizado foi alternado, sendo eles o metanol e etanol absoluto. O catalisador escolhido foi o hidróxido
de sódio. A reação de transesterificação foi realizada a 60ºC, sob agitação de aproximadamente 500 rpm, durante
20 minutos. Os parâmetros testados para os biodieseis foram o aspecto, massa especifica, pH, índice de
acidez, teor de água e viscosidade cinemática. As duas rotas produziram biodiesel, porém, foi possível contatar
que o álcool utilizado na fase de transesterificação influencia no desenvolvimento da reação, no processo de
lavagem e no rendimento final. O biodiesel produzido pelas duas rotas deteve suas características dentro do
permitido pela norma brasileira, com exceção do índice de acidez e teor de água.
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Este artigo possui como objetivo analisar a abordagem dialetal e crenças do povo gaúcho retratado
em um dos contos do livro "Contos Gauchescos" (2011), de João Simões Lopes Neto. Por meio dessa premissa,
o conto "Artigos de fé do gaúcho" foi analisado. A partir dessa seleção, foram observados alguns pontos
específicos sobre o gaúcho: seu comportamento com homens e com mulheres, a significância docavalo e
das armas para esse povo e como é o seu dialeto. Assim, a presente pesquisa é de cunho qualitativo com estudo
bibliográfico, embasado por Alves (2017), Luvizzoto (2009), Silveira (2004), Tatsch (2017) eoutros. Notase que este estudo foi muito relevante para compreender um dos muitos tipos de culturasexistentes no Brasil,
por meio de uma obra escrita por um autor gaúcho de muito destaque na literatura do gênero regionalista.
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O distanciamento social, decorrente da pandemia da COVID 19, impôs aos professores a
necessidade de reinventar a metodologia do ensino nas aulas online. Considerando que "recursos
tecnológicos são também didáticos para auxiliar professor e alunos a construir o conhecimento" (GUMESSON,
2010, p. 523), a familiarização "forçada" com a tecnologia por professores de inglês como segunda língua (L2)
aumentou o uso de ferramentas online nas aulas, entre elas a plataforma de livre acesso e mundialmente
popular "YouTube". O conteúdo audiovisual da plataforma representa uma ferramenta valiosa para o ensino de
L2 quando aliado a temas que prendem a atenção dos aprendizes. Em aulas de inglês intermediário, por
exemplo, é motivador utilizar vídeos altamente lúdicos e informativos. Diferentes habilidades linguísticas podem
serem trabalhadas, variando segundo a proposta de aula do docente. Nesta pesquisa, vídeos em inglês
dos canais "Kurzgesagt" e "CGP Grey", que contam com legendas em inglês revisadas e utilizam animações
como complemento lúdico, foram usados para desenvolver a audição e a fala (GUMESSON, 2010,
p. 524) de dois aprendizes adolescentes de inglês intermediário, enquanto a escrita foi praticada com questões
a serem respondidas após assistir aos vídeos. Os materiais visuais foram utilizados durante cinco semanas e
contemplaram temas do interesse dos alunos, como Astronomia, Biologia e Filosofia. Conforme afirma Ur
(1994, p. 63), "se os estudantes estão escutando alguma coisa divertida, então é mais provável que participem
e tenham benefício completo da experiência auditiva". Os resultados desta prática mostram que o uso desses
vídeos nas aulas de inglês promoveu não apenas a prática da audição, da fala e da escrita, como também a
motivação e a descontração dos aprendizes, fatores cruciais para facilitar o sucesso na aprendizagem de L2.
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A pesquisa objetiva apresentar a elaboração de uma proposta pedagógica que contribui para o acervo
de materiais relacionados ao ensino de literatura afro-brasileira, visando à efetivação da Lei Federal 10.639/2003,
que determina a obrigatoriedade da inclusão do ensino de história e cultura afro-brasileira dentro do currículo
oficial da Rede de Ensino. Nesse viés, a construção teórica do trabalho compreende, a princípio, a análise e a
problematização do ensino tradicional de literatura, evidenciado como a principal causa do afastamento entre os
alunos e a leitura literária durante o período escolar. Em segundo lugar, apresenta-se a reflexão acerca da
importância da inclusão das obras de autoria afro-brasileira nas aulas de literatura, primando pela busca de
representatividade e de um ensino pluricultural. Com base nas análises teóricas, optou-se por utilizar a obra A
cor da ternura, de Geni Guimarães, como material literário base da proposta construída, aplicável às séries finais
do ensino fundamental. A metodologia deste trabalho compreende uma pesquisa qualitativa aplicada à educação,
realizada por meio de investigações em materiais teóricos que abordam metodologia de ensino de literatura,
o ensino de literatura afro-brasileira e, também, a partir daanálise da obra A cor da ternura. Para a construção
deste estudo, utiliza-se como base teórica as construções de Todorov (2009), Rosa (2014), Ribeiro (2019), Adiche
(2019), Lopes (1996), entre outros.
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literatura, identidade, emocore
Na disciplina de Literatura Brasileira e Escrita Criativa (2021/1) do curso de Letras da Universidade
La Salle, foi proposto aos alunos que comparassem um conto do livro ¿Contos de amor ou amizade (?)¿ com
outra forma de arte, considerando a identidade cultural. Nesse contexto, surge a indagação ¿O movimento
emo ainda vive?¿, que tem como objetivo analisar o conto ¿O ruído do sorriso¿, de Jenifer Schnorr Simão e July
Helen Valle da Silva, e a música ¿As Cores¿, da banda Cine, a fim de identificar características do movimento
social Emocore. A pesquisa bibliográfica, portanto, foi construída a partir de Artur Cesar Isaia, que, segundo
Maffesoli (1987 apud ISAIA, 2017, p. 128), ¿[...] os grupos sociais tendem a organizar e instituir suas diferenças
e, desta forma, suas identidades.¿. Assim, é possível verificar características que destacam alguns grupos, como
os integrantes do movimento Emocore. Em consequência, Artur Cesar Isaia (2017, p. 128)define que ¿[...]
a identidade surge como um sistema complexo de representações, capaz de afirmar asingularidade individual ou
de um grupo.¿ Por isso, pode-se identificar os emos pelo excesso de emoções. E também ¿é notável a
indissociabilidade entre o grupo social e a 1ª arte, uma vez que todos os autores que escreveram sobre as
características do movimento abordam a temática musical¿ (SILVA; SIMÃO; ROSA,2021, p. 4). Nesse
sentido, o exacerbado sentimentalismo foi encontrado tanto no conto quanto na música em questão, uma vez
que, em ambas as produções, o narrador sofre por ter brigado com a pessoa amada e arrepende-se do que falou.
Todavia, embora existam semelhanças, os desfechos são diferentes. Como resultado, comprova-se que o emo
ainda vive, amparado, na música, pelo movimento social e, no conto, pelas experiências das autoras, uma vez
que viverem com afinco essa época.
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Projeto Safe Social Medias - Como alertar sobre os riscos nas redes sociais!
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Inglês, Aprendizagem por Projetos ,Tecnologias, Redes Sociais.
O amplo acesso às redes sociais virtuais intensifica a busca dos jovens por seus diversos atrativos,
facilidades e recursos. Para Silva e Serafim (2016), as mídias sociais têm um forte potencial como ferramenta de
ensino e devem ser vistas não apenas como ¿tecnologias¿, mas sim, como formas de comunicação e de cultura.
Para Bordignon e Bonamigo (2017), essa facilidade de acesso viabiliza os jovens a buscarem por interação
através da internet. Essa busca pela aceitação e pelo like pode tornar-se algo perigoso que exige diálogo sobre
os possíveis riscos que as redes oferecem. Utilizando a aprendizagem através de projetos, um dos principais
objetivos foi incentivar os alunos à reflexão sobre os riscos do compartilhamento de informações e do diálogo
com a família, o que se torna de suma importância, principalmente em tempos de quarentena, em que a grande
maioria dos participantes do projeto está em casa em tempo integral. O projeto foi realizadodentro da
disciplina de Estágio 4, na Universidade La Salle - Canoas, no primeiro semestre do ano de 2020. Trabalhamos
em duas turmas de Inglês Teens Intermediário, na escola Idiomas Four, localizada na cidade de Canoas ¿ RS.
Notando a necessidade de diálogo sobre o assunto, o projeto teve como temática alertar sobre riscos causados
pela divulgação de informações pessoais nas redes sociais, bem como orientar sobre omelhor uso das
ferramentas de privacidade e sobre a valorização do tempo que os alunos passam com suas famílias e amigos.
O projeto teve como produção final a criação de dicas criadas pelos alunos, de como manter-se virtualmente
seguro e atento. As atividades dentro deste projeto aconteceram através de pesquisas, debates e reflexões,
elaboração de dicas, elaboração do banner e apresentação do banner. Os alunos apresentaram suas produções
via Google Hangouts. Os resultados foram bem criativos e as dicas mostraramo quanto os alunos têm receio
de fake news e compartilhamento de imagens.
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Literatura, Cinema, Romeu e Julieta, Adaptação.
A literatura, ao longo dos anos, vem perdendo espaço para outras artes. É difícil para o professor de
língua e/ou de literatura competir com o cinema, as séries de TV, e outras formas de adaptações. Ao invés de
competir com essas artes, por que não aproveitá-las e usá-las para incentivar a literatura em aula? As
adaptações da literatura para o cinema são recorrentes no mundo das artes e despertam a curiosidade dos
alunos para as obras literárias adaptadas, o que se constitui em um incentivador à leitura (DINIZ, 2015).
Romeu e Julieta, por exemplo, já obteve incontáveis adaptações, não só para o cinema e outras artes. Por
isso, este artigo apresenta uma pesquisa sobre a popularidade dessa obra, de William Shakespeare, entre alunos
do ensino médio de escolas do Rio Grande do Sul. ¿Romeu e Julieta¿ foi escrito entre 1594 e 1599 na
Renascença Inglesa (McARTHUR, 1992), período e época muito distantes cronológica e socioculturalmente para
o aluno do século XXI. Assim, levar para a sala de aula a produção cinematográfica ao invés do livropode
ser uma forma de conectar momentos e épocas tão diferentes, pois o cinema serve como auxílio para as aulas
de literatura, como tradutor e facilitador para a compreensão das escolas literárias, suas características históricas,
políticas e socioculturais (DINIZ, 2015). A análise de dados buscou verificar se os alunos tinham conhecimento
sobre a obra, se gostariam ou não de assistir a adaptação cinematográfica nas aulas de inglês e se acreditam
que assistir o filme adaptado incentiva a leitura da obra. Os resultados foram positivos, pois a maioria dos
informantes declarou que gostaria de assistir adaptações de Romeu e Julieta na aula de inglês, o que pode ser
fator motivador para a posterior leitura da obra.
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Exclusão, Identidade, Cultura, Vidas secas, A terra dos meninos pelados
A presente pesquisa tem como fundamento a análise da condição, sobretudo, social, das
personagens protagonistas em Vidas secas (2020) e A terra dos meninos pelados (2018), de GracilianoRamos.
A partir dessa análise é abordada a questão da exclusão, identidade e cultura, considerando os motivos
que tornaram as personagens excluídas da sociedade. Assim, a pesquisa elaborada é de cunho qualitativo
com estudo bibliográfico, contemplando uma proposta pedagógica para ser utilizada com um público de Ensino
Fundamental ou Médio. Nota-se que os escritos estudados são indispensáveis para oensino de literatura, já
que trata da temática de exclusão social, uma causada pela situação econômica e outra pela condição física e,
ao mesmo tempo, diz respeito a indagações identitárias e culturais desses indivíduos. Logo, por meio dessas
premissas observadas foi válido sugerir uma atividade baseada nessas narrativas, que trabalhe com exclusão,
identidade e cultura, para demonstrar a vasta diversidade do comportamento e estado humano que nem todos
possuem visão e, por fim, promover a inclusão social. Para este estudo, temos como base teórica publicações
de Cassier (2012), Fernandes (2020), Pavloski (2012), Pio (2020), Silva (2000), entre outros.
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Efluentes urbanos , Ensaio Cometa, PIXE, Poluentes Emergentes
A poluição dos ecossistemas aquáticos está associada à descarga de efluentes principalmente
industriais e domésticos, que podem exercer riscos ecotoxicológicos e à saúde humana. Tais efluentes contêm
uma variedade de substâncias químicas, incluindo metais pesados e poluentes emergentes e, quando não
tratados adequadamente, podem afetar negativamente a qualidade dos corpos hídricos receptores, que em
muitos casos são fontes de captação de água para abastecimento. O objetivo deste estudo foi avaliar o
potencial genotóxico de amostras de água superficial de arroios que recebem diferentes efluentes antropogênicos
nas células de uma linhagem derivada de fígado humano (HepG2). Foram coletadas 5 amostras dos arroios
Sapucaia e Esteio, ambos em Esteio - RS, em áreas sob influência de efluentes domésticos, industriais e também
do escoamento superficial agrícola. Realizaram-se análises físico-químicas, de elementos inorgânicos pelo
método de PIXE (Particle-Induced X-ray Emission), e pesquisa de compostos farmacêuticos e cafeína por
cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas. A genotoxicidade foi avaliada em células HepG2
através do ensaio cometa (versões alcalina e modificada com enzimas): o controle negativo foi o meio de cultura,
e o positivo foi 4NQO (0,040 µM). A exposição foi por 3h. Analisou-se 100 células por tratamento (em
quadruplicata), em microscópio no aumento de 100X, classificando-as em 5 classes, conforme o comprimento
da cauda formada: da classe 0 (sem dano) à 4 (máximo dano). O índice de danos (ID) variou de 0 (completamente
intacto: 100 células X 0) a 400 (dano máximo: 100 células X 4). Detectaram-se efeitos genotóxicos nas células
expostas às águas de ambos os arroios, os quais recebem efluentes domésticos, industriais e escoamento
superficial agrícola, o que foi evidenciado pelas alterações nos parâmetros físico-químicos, presença de cafeína,
dietiltoluamida e metais. Porém, é difícil atribuir esses efeitos a uma substância específica, visto que amostras
ambientais são uma mistura complexa de diferentes compostos. Os dados do ensaio cometa com enzimas
sugerem que os danos envolvem lesões oxidativas. Tais resultados demonstram a necessidade de
biomonitorar águas sob influência antropogênica, assim como
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pesquisar por diferentes substâncias químicas nesses ambientes aquáticos, especialmente quando estes
deságuam em rios que são fonte de abastecimento público.
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Através da análise das recentes alterações normativas que impactaram a previdência do servidor
público civil federal no Brasil, buscar-se-á, abordando a ideia de racionalidade apresentada pelos professores
Pierre Dardot e Christian DARDOT, refletir se as alterações legislativas modeladas pelo neoliberalismos
representam um retrocesso nos direitos sociais no âmbito do serviço público Federal? OBJETIVO: A inatividade
é um evento de extrema relevância na vida dos indivíduos. Muitas pessoas projetam sonhos, objetivos, novas
atividades ou, simplesmente, ¿descanso¿ para este novo momento. No caso dos servidores públicos civis
federais, essas projeções são sustentadas na expectativa de gozo do seu direito social àprevidência (Art. 7º,
inciso XXIV, CF/1988), previsto a partir do Art. 40 da CF/88 cujo texto foi recentemente atualizado pela EC
103/2019 (reforma da previdência). Em que pese o Brasil tenha presenciado outrasreformas nos anos 1993,
1998, 2003, 2005, 2012, 2015, por exemplo, utilizar-se da proposta de unificação da gestão dos Regimes Próprio
(RPPS) e Geral (RGPS) pelo Instituto Nacional de Previdência Social-INSS, apresentada pelo Art. 22 da EC
103/2019, em processo de perfectibilização no já anunciado Decreto 10.620/2021, como forma de reflexão da
aparente obstaculização da obtenção de benefícios previdenciários pelo Estado que, diante da ¿racionalidade¿
neoliberal, assume papel de empresário. METODOLOGIA: Para realização do objetivo supramencionado,
procedeu-se a revisão bibliográfica, tendo como referencial os conceitos trazidos pelos professores Pierre Dardot
e Christian DARDOT (2016), junto das interferências apresentadas pelo Art. 22 da EC 103/2019 e Decreto
10.620/2021 para os servidores públicos civis no Brasil. CONCLUSÃO: Ao falar de ¿sociedade neoliberal¿
prontamente retira-se o neoliberalismo do campo exclusivo da economia e se lhe permite além do raciocínio
capitalista, adentrando nas demais esferas da sociedade, compondo-se em uma racionalidade regida por dois
fortes princípios, a competitividade e a concorrência. Esses princípios são determinantes na forma de
funcionamento social e servem de diretriz para elaboração da atuação do Estado (CHRISTIAN, 2018), que busca
uma mudança intensa na gestão pública. Aqui o Estado assume um papel de empresa e junto do empreendedor
torna-se um ¿vetor¿ de todos os progressos,
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enquanto o Estado de bem-estar é um empecilho ao desenvolvimento eficaz (DARDOT, 2016, p. 289). Nesse
contexto, a previdência não é considerada em um espaço de diversidade econômica, social, mas sim, decorre
do sucesso empreendedor ou do seu fracasso individual, sua incapacidade de compor o capital suficiente para
uma plena inatividade (HARVEY, 2014 p. 76). Afinal, o ¿primeiro mandamento da ética do empreendedor é
¿ajuda-te a ti mesmo¿¿ (DARDOT, 2016 p.332). Pelo contexto exposto, observa-se que a intervenção do Estado
em favor da economia, de forma direta, ocorre pela Lei (DARDOT, 2016, p.293), cujo exemplo proposto pela
presente discussão, é a reforma da previdência, em especial no ponto que, na lógica empresarial, busca Unificar
os regimes de Previdência Privado e Público, não apenas na igualdade de suas regras (idade, tempo de
contribuição) como em sua gestão. Assim, acredita-se que há obstaculização na obtenção de beneficios
previdenciários, já que a população enfrenta uma intensa dificuldade com as tecnologias neoliberais (ex. Sistema
MeuINSS) e desvalorização do serviço público.
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Campo burocrático, constitucionalismo garantista, crise sanitária
O objetivo geral deste estudo é analisar como o campo burocrático nacional, enquanto responsável
pela criação e aplicação de políticas públicas em defesa dos direitos fundamentais à saúde, tem se portado frente
ao quadro pandêmico em que não só o Brasil, mas o mundo tem vivenciado desde o início do ano de 2020. No
Brasil, o avanço da pandemia do COVID-19 afetou diversos seguimentos, mas nenhum foi tão sacrificado quanto
o sistema de saúde que, em diversos momentos desde o surgimento da pandemia, alcançou o colapso com a
falta de medicamentos, de leitos, de oxigênio e, neste momento, insumos para a produção de vacinas. Nesta
direção, o presente estudo tem como objetivo específico, primeiramente, analisar as complicações resultantes
da pandemia do COVID-19 ao departamento de saúde brasileiro para, posteriormente investigar as resoluções
tomadas pelos agentes públicos na contenção dos efeitospandêmicos. Dessa feita, sobre a análise da
instituição ¿saúde¿, constata-se a existência de uma abordagem mediante dois ângulos: por um lado, considerase o avanço científico e das tecnologias médicas, em vista de que a compreensão do ambiente natural e as
causas que originam as enfermidades auxiliam na identificaçãoe, com isso, em uma ação preventiva de controle;
enquanto por outro lado, na intenção de efetivar o primeiro aspecto, verifica-se a necessidade de aportes nãomédicos, designadamente quanto aos fatores econômicos e sociais. (CATÃO, 2011). Assim, nota-se a
necessidade da criação de políticas públicas no atendimento àsaúde, sendo crucial tal concretização no
atual período de crise sanitária. Com uma análise através doconstitucionalismo garantista de Ferrajoli, vêse que a prestação administrativa no seguimento saúde, devido seu estabelecimento constitucional como direito
social, é vinculativa, não pode haver discricionariedade quanto ao seu cumprimento. Assim, Ferrajoli (2012, p.
6): ¿[...] uma normatividade forte, de tipo regulativo [...], em especial os direitos fundamentais, comporta-se como
regras, uma vez que implica a existência ou impõe a introdução de regras consistentes em proibições de lesão
ou obrigações de prestações que são suas respectivas garantias¿. Para o presente estudo adotou-se o método
dedutivo, com uma pesquisa qualitativa, dessa maneira, busca-se uma análise da imprescendibilidade atuante
dos gestores públicos na
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implementação de políticas públicas em saúde, para que se possa analisar como esta prestação tem sido
desenvolvida durante a pandemia do COVID-19. Pretende-se com o presente trabalho concluir pela
primordialidade do campo burocrático nacional se usar da força normativa constitucional como norteadora ao
enfrentamento da atual crise sanitária para assegurar os direitos fundamentais elencados na Constituição Federal
de 1988.
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O presente trabalho tem como objetivo verificar os efeitos do possível ingresso do Brasil na
Convenção de Budapeste, a qual propõe a redução da criminalidade cibernética por meio da criação de novos
tipos penais pelos países signatários, tendo como fundamento o Risco. Nesse sentido, a investigação analisa
o Direito Penal do Risco nesse processo de criminalização de condutas cibernéticas para criticar a teoria da
imputação objetiva. A metodologia consiste em revisão bibliográfica de forma a confortar a não expansão do
Direito Penal para o gerenciamento do fenômeno. O tema proposto se justifica pela relevância e urgência de
análise sociológica e dogmática, tendo em vista a possibilidade de o Brasil aderir à Convenção de Budapeste,
tratado internacional, datado de 23 de novembro de 2001, que busca a redução da cibercriminalidade
mediante a criação de novos tipos penais aos países signatários, sob o fundamento do risco. Tal cenário faz
reascender a discussão sobre a Teoria da Imputação Objetiva (KREBS, 2006, p. 124), pois a partir dessa
vertente é possível observar a comunicação advinda da Convenção de Budapeste e a Autopoiése do Sistema
do Direito no Brasil e seu Subsistema Direito Penal. Essa observação se justifica, pois, a aderência do Brasil
na Convenção de Budapeste é iminente, tendo em vista que em 17 de junho de 2021, o texto do tratado
internacional citado foi aprovado em Plenário mediante Projeto de Decreto Legislativo na Câmara dos
Deputados 255/2021. Sabe-se que o Brasil se pauta pela teoria finalista da ação, estando essa presente na
legislação penal interna e não pelo funcionalismo sistêmico, defendido por Claus Roxin (ROXIN, 2002, p. 242243) cujo mote é trazer para a tipicidade o vetor risco. Note-se que tal corrente utiliza o Direito Penal como
campo protetor da sociedade, o que converge com o ideal da Convenção do Cibercrimes, porém se afasta da
função precípua do Direito Penal: A limitação do poder punitivo do Estado. Nesse ínterim, a aderência do
Brasil à Convenção de Budapeste vai implicar em violação do texto constitucional, pois sob o fundamento da
redução da cibercriminalidade vai adotar medidas que violarão direitos e garantias fundamentais, como a
liberdade de expressão, privacidade na navegação e proteção de dados pessoais, por exemplo, o que se
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pretende observar e refletir na pesquisa proposta, uma vez que se tem a Constituição Federal para além de uma
norma fundante e sim verdadeiro acoplamento estrutural válido (SCHWARTZ, 2020, p. 09) que materializa os
direitos e garantias fundamentais em detrimento do positivismo (FERREIRA, LIMBERGER,2018, p. 322).
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Discute-se sobre a corrupção no sistema de saúde de todo Brasil, devido a sua relevância na
sociedade atual. Cabe salientar que os efeitos desse problema ocorrem devido aos atos delitivos ocasionados
tanto por agentes públicos quanto por empresários que visam o lucro e vantagens pessoais em detrimento do
interesse público. Os efeitos da corrupção na saúde são inúmeros, uma vez que infringem diretamente os direitos
humanos e os direitos fundamentais de toda a sociedade tendo em vista a desassistência dos serviços públicos,
a falta de equipamentos, insumos, medicamentos e mão de obra no âmbito da saúde. Os direitos humanos
possuem uma responsabilidade considerável como instrumento de combate a corrupção. O elo entre direitos
humanos e a corrupção pode decorrer de: violações de direitos humanos que são resultado de atos de corrupção
ou medidas anticorrupção que podem infringir direitos humanos. A corrupção na área da saúde é uma
realidade. Além do problema em si, a consequência desses atos ilegais, produzem efeitos maléficos para toda a
população, principalmente àquela parcela de menor renda, tendo em vista que boa parte da população brasileira
utiliza os cuidados do Sistema Único de Saúde como referência aos atendimentos médicos. Os sistemas de
saúde estão sujeitos à corrupção por diversos fatores, entre eles estão a alta demanda de recursos
financeiros e a multiplicidade de atores. Para determinar que um direito humano é violado, através de atos de
corrupção, faz-se necessário demonstrar o seu nexo de causalidade com uma ação ou omissão de um dos três
níveis de obrigações de direitos humanos dos Estados, quais sejam: respeitar, proteger e cumprir. Para isso
é fundamental estabelecer as normas nacionais e internacionais de direitos humanos, sendo importante salientar
o alcance e o conteúdo da obrigação de direito humano e se deriva de uma norma interna, tratado de direito
internacional, costumes ou princípios gerais de direito. O não cumprimento dessas obrigações pode ser
imprescindível na responsabilização do Estado em casos de corrupção. Por conseguinte, a obrigação de proteger
vincula o dever do Estado de afastar-se seja qual for a atividade que impossibilite o cidadão de utilizar dos seus
direitos ou capacidade de satisfazer esses direitos com o dever de proteção que incorpora a responsabilidade de
evitar que danos irreparáveis ocorram sobre os membros da sociedade. Os sistemas de saúde apresentam
características que facilitam a corrupção e, assim, tornando-os vulneráveis.
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Sendo assim, faz-se necessário focar na prevenção por meio da efetivação das medidas de anticorrupção e
transparência. Porém, tem-se que os instrumentos processuais do combate à corrupção contrariam diretamente
o garantismo penal, pois compreendem em notórias violações aos direitos constitucionalmente garantidos aos
cidadãos do Estado Democrático de Direito, criando um verdadeiro Estado de Exceção. A relação entre os
direitos humanos e a corrupção evidencia uma necessidade maior de atenção dos órgãos de controle
simultaneamente com mecanismos de combate à corrupção e transparência. É fundamental correlacionar o
estudo de medidas éticas aos princípios de Direitos Humanos com o intento de promoção a proteção dessas
garantias fundamentais, vinculando com o garantismo penal por compreendem em notórias violações aos direitos
constitucionalmente garantidos aos cidadãos do Estado Democrático de Direito.
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O presente artigo tem como propósito analisar a criminologia tradicional, a nova criminologia no
contexto da sociedade, a seletividade punitiva no Direito Penal brasileiro, e o controle estatal, levando em
consideração os fatores influentes no indivíduo praticante dos atos desviantes taxativamente denominado de
criminoso e seus efeitos trazidos ao longo da vida em sociedade. Para alcançar o objetivo, buscarei empregar
a metodologia de pesquisa bibliográfica e análise documental que tratam do tema. O objetivo central da pesquisa
será analisar o contexto da aplicabilidade da nova criminologia como estudo de uma ciência interdisciplinar e será
desenvolvida de forma qualitativa. Os estudos desenvolvidos neste artigo abrangerão questões criminológicas,
suas definições e subdivisões, as importâncias desencadeadas no contexto empírico da sociedade analisem das
aplicabilidades da lei penal brasileira no que tange as diversidades dos indivíduos. Primeiramente se buscará
conceituar a criminologia, sua prestabilidade, seus conceitos, buscando interligar as conjunturas que norteiam
o sistema penal brasileiro, a seletividade desencadeada nos indivíduos em dias atuais de forma latente e
desleal. Em ato contínuo, a nova criminologia, ou criminologia crítica como denominam alguns autores, o estudo
buscará relacionar as diferenciações trazidas com a sua emersão em meados do século XX, em que pese
haver divergências na sua conceituação, enquadra-se de forma eficaz nas questões criminais, pois seus
conceitos são desenvolvidos de forma empírica no contexto total dos fatos relacionados ao sujeito delituoso, as
vítimas, as diversidades dos ocorridos no fator crime. Ademais, a seletividade punitiva existente no Direito Penal
brasileiro será apontada no que tange a sua aplicabilidade, o estudo buscará abarcar os entendimentos no
contexto da criminalização primário e secundário segundo Zaffaroni, levando em conta a taxatividade rotuladora
existente neste sistema penal atual relacionado aos sujeitos que possuem algum comportamento desviante
caracterizando diversas reincidências. Adentrando ao campo do indivíduo, se buscará entender o porquê deste
sujeito, autor ativo da prática de conduta desviante, taxativamente apontado como criminoso, teve uma guinada
radical de paradigmas quando do surgimento da nova criminologia. A pesquisa buscará entender os fatores que
levam a classificação destes sujeitos em decorrência das informações colhidas pelo sistema penal em
processos criminais, episódios na qual
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desencadeiam rotulações. Por fim, se aprofundará o estudo relacionando a sociedade e o controle do Estado
no âmbito das Instituições que desenvolvem estes controles estatais no sistema penal brasileiro, suas funções
e as influências que umas causam nas outras, em que pese haver autonomias, notório perceber que umas
sobressaem às outras. Nesta celeuma, se buscará os entendimentos desencadeados pelo controle social, as
subdivisões e os seus significados para a sociedade brasileira, as marcas produzidas no indivíduo ao longo da
convivência na sociedade que de forma taxativa podem expressamente conduzi-lo e influenciá-lo até o final de
sua vida.
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Enquanto não se avança para a necessária e inexorável discussão sobre descriminalização e
abolicionismo no âmbito do Direito Penal, importa entender e conhecer quem são os responsáveis pela
produção legislativa que criminaliza ¿condutas, fatos ou situações negativas ou indesejáveis¿ (criminalização
primária). O delineamento metodológico desta pesquisa obedece ao seguinte: em se tratando de legislar sobre
matéria penal, a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB1988) dispõe em seu artigo 22, inciso I
que esta é de atribuição ¿privativa¿ da União, portanto, é do Congresso Nacional que emergem as leis penais
(BRASIL, 1988); não sendo viável o estudo de toda a produção legislativa, opta-se pela análise das alterações
ocorridas nas disposições sobre o crime de homicídio (tanto no Código Penal quanto em outras códigos e leis
esparsas); temporalmente fixa-se o intervalo entre 1940 e 2015; de viés analítico-crítico, é utilizada a
abordagem do método dialético, com procedimentos ditados pelo método monográfico e como técnica a
análise de documentos secundários. Se o objetivo geral é conhecer e entender quem são os responsáveis
pela criminalização de ¿condutas, fatos ou situações negativas ou indesejáveis¿, os objetivos específicos são
oriundos do perfilamento destes congressistas, onde serão perquiridos dados como: formação, sexo e
posicionamento no espectro político e partidário. Importa dizer que ao traçar este perfilamento dos
congressistas que se envolveram nas alterações legislativas sobre o crime de homicídio, não se defende ideia
de elitização ou de zoneamento do Congresso Nacional por determinadas categorias profissionais. Tampouco
se pretende hierarquizar os legisladores por sua formação ou profissão. A diversidade na origem, na formação,
na atuação de cada um dos representantes do povo é característica da democracia e assim deve ser mantida.
Conhecer e entender esta heterogeneidade na política brasileira possibilita que se construam práticas que
auxiliem a atividade legislativa, independente da matéria discutida, a melhor representarem os interesses
gerais e, especificamente em relação à matéria criminal, melhorarem o ferramental para diminuição das
desigualdades, sem o qual todo e qualquer plano, projeto, lei ou programa serão meramente paliativos.
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Área Temática: Ciências Sociais aplicadas. Metodologia: Através de estudo de caso e de revisão
bibliográfica, pretende-se demonstrar a adequabilidade da interpretação realizada quando da aplicação do direito
vigente em uma decisão proferida nos autos do processo de execução criminal, a fim de analisar os reflexos do
risco simbólico que permeia o caso de condenação criminal escolhido para análise. Introdução: O tutelado pelo
Estado que se encontra em situação cumprimento de pena, figurando no polo passivo da açãode execução
criminal brasileira, em que pese possua restrições em sua liberdade de ir e vir em decorrência de pena privativa
de liberdade, segue no gozo de outros direitos fundamentais, garantidos, inclusive, por intermédio do próprio
advento do processo penal e do procedimento executório movido pelo Estado sob as bases de regras
previamente estabelecidas e princípios constitucionais positivados. Do processo de execução penal, então, se
extrai um marco civilizatório em termos de previsão normativa de garantias inerentes aos apenados, de forma
que, para além da análise sobre quando punir, sejam salvaguardadas as garantias do executado durante a
verificação a respeito de como punir ¿ levando-se em consideração, inclusive, o princípio da pena mínima
necessária e o de respeito à pessoa trazidos pelo garantismo penal. Revisão: Tendo-se na execução penal um
marco civilizatório em termos de previsão normativa de garantias inerentes aos apenados enquanto pessoas que
gozam de direitos fundamentais, inclusive, quando figuram no polo passivo da ação penal, importa que se analise
de que maneira a aplicação da pena e, bem assim, o próprio andamento da execução penal, se desenvolve em
relação à percepção de risco social e de garantias dos apenados. O presente estudo pretende analisar de que
forma a execução da sanção penal se aplica, especificamente, a fim de verificar se esta tende se consubstanciar
em uma prevenção de risco ou se, respeitadas as garantias do acusado, esta se dá de forma a prevenir que a
pena seja substituída por uma vingança privada ¿ esta última construída a partir de simbolismos e
estigmatizações reforçadas pela mídia local. Questiona-se, assim, se o medo associado à criminalidade através
de uma via simbólica pode refletir em decisões judicias relacionadas à
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aplicação e aos regimes de cumprimento da pena. A hipótese central do estudo é a de que existem casos em
que o risco abstrato vinculado ao tipo penal da condenação, quando cumulado com comoção local midiática,
pode refletir na prolação de decisões relacionadas a pedidos de conversão da pena privativa de liberdade em
prisão domiciliar, em que pese o deferimento da medida esteja pautado em garantias que assistem o réu no
âmbito do direito vigente. Considerações Finais: De forma preliminar, é possível sustentar que o respeito às
garantias do apenado faz do próprio instituto do processo e da execução penal um marco civilizatório que impede
a conversão da aplicação de pena em mera prevenção de risco que, em termos concretos, muitas vezes, inexiste.
Assim, por intermédio de um estudo de caso e de revisão bibliográfica, pretende-se demonstrar a interpretação
realizada quando da aplicação do direito vigente em uma decisão proferida nos autos de um processo de
execução criminal, a fim de analisar os reflexos do risco simbólico que permeia ocase em análise.
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O presente projeto de pesquisa tratar-se-á de verificar o funcionamento da Câmara de Mediação e
Conciliação existente no âmbito da Administração Pública de Porto Alegre/RS a partir da resolução consensual
de conflitos, bem como analisar se tal experiência pode auxiliar no processo de implantação de uma Câmara
em São Luís/MA. Por conseguinte, questiona-se: é possível inferir que a experiência da Câmara de Mediação
e Conciliação no âmbito da Administração Pública de Porto Alegre/RS contribui para o processo de modificação
do habitus burocrático e auxilia no processo de implantação em São Luís/MA? Assim, a partir da perspectiva da
sociologia reflexiva de Pierre Bourdieu, e sabendo-se que ¿o habitus é esse princípio gerador e unificador que
retraduz as características intrínsecas e relacionais de uma posição em um estilo de vidaunívoco [...]¿
(BOURDIEU, 1996, p. 21-22), o objetivo geral é analisar como a experiência da Câmara de Mediação e
Conciliação no âmbito da Administração Pública de Porto Alegre/RS pode contribuir para o processo de
modificação do habitus burocrático e se pode auxiliar no processo de implantação da consensualidade
administrativa em São Luís/MA. Os objetivos específicos são: a) averiguar o fenômeno da consensualidade, a
partir do Código de Processo Civil de 2015 e da Lei nº 13.140/2015, e os conceitos de mediação e conciliação;
b) investigar a aplicação dos métodos consensuais de resolução de controvérsias no âmbito da Administração
Pública; e c) verificar o funcionamento da Câmara de Mediação e Conciliaçãoexistente em Porto Alegre/RS e
se essa experiência pode auxiliar no processo de implantação em SãoLuís/MA. O método científico de
abordagem a ser utilizado no projeto de pesquisa é o dedutivo, pois se partirá de uma premissa maior, a mudança
na postura administrativa tradicional, perpassando pela análise do fenômeno da consensualidade, para
argumentos particulares. Nesse sentido, ¿primeiramente, são apresentados os argumentos que se consideram
verdadeiros e inquestionáveis para, em seguida, chegar a conclusões formais¿ (MEZZAROBA; MONTEIRO,
2009, p. 65). Além disso, o tipo de metodologia de pesquisa
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utilizada será a pesquisa bibliográfica. Outrossim, este projeto está baseado em pesquisa qualitativa. Nesse
sentido, tratar-se-á de Estudo de Caso, em razão da análise do caso particular da Câmara de Mediação e
Conciliação no âmbito administrativo de Porto Alegre/RS, mais especificamente no contexto institucional.
Ademais, será feita uma pesquisa de campo, com visita técnica à Câmara de Mediação e Conciliação de Porto
Alegre/RS, a partir de um questionário fechado, a ser realizado de forma online. Terá como público-alvo os
Procuradores Municipais de Porto Alegre/RS e de São Luís/MA. Ao final, em sendo verificada que a Câmara
de Mediação e Conciliação existente em Porto Alegre/RS contribui para a modificação do habitus burocrático,
verificar-se-á de que forma essa experiência pode auxiliar no processo de implantação dos métodos consensuais
de resolução de controvérsias no âmbito administrativo em São Luís/MA.
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A Constituição Federal de 1988 assegura os direitos e garantias fundamentais, dentre os quais se
destacam o livre acesso à justiça e o direito a uma entrega da prestação jurisdicional rápida e eficaz. Conforme
o relatório ¿Justiça em Números¿ do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2019, a conciliação, política
permanente desde 2006, apresenta lenta evolução, dado que em 2018 foram 11,5% de processos solucionados
via conciliação. Ainda que de maneira morosa, é notável que os métodos de solução consensual de conflitos vêm
ganhando espaço no ordenamento jurídico nacional, representando uma transição da cultura do litígio para a
cultura da pacificação, visto que conferem uma presunção de autossuficiência às partes integrantes do conflito,
em convergência com a Resolução nº 125 do CNJ e com o novo Código de Processo Civil, o qual estabeleceu
um capítulo para orientar a conciliação e a mediação. Contudo, é primordial haveruma disseminação desta
nova cultura como alternativa ao processo convencional. Para que isto se concretize,é necessário que os atores
jurídicos estejam habilitados e sensíveis à construção das soluções consensuaisde conflitos. Neste sentido,
a mudança de paradigma deve ter como marco inicial o ensino jurídico, pois, éneste espaço que os atores
jurídicos têm o seu conhecimento jurídico e multidisciplinar aprofundado para promoverem significativas rupturas
culturais quanto às formas de resolução de conflitos. A presente pesquisa procura verificar a influência da
formação e aperfeiçoamento dos atores jurídicos para a construção das soluções consensuais de conflitos, em
especial quanto à conciliação e à mediação, sob a perspectiva do novo Código de Processo Civil. Trata-se de
uma pesquisa do tipo qualitativa com o emprego do método de abordagem dedutivo. O levantamento bibliográfico
e documental servirá de suporte à investigação. Aliado a estas técnicas, a pesquisa empírica realizada junto às
escolas judiciais de formação e aperfeiçoamento dos tribunais, magistratura, advocacia pública e privada e
ministério público de dois estados, tem o propósito de reunir dados a respeito da oferta de cursos de formação
e aperfeiçoamento aos atores jurídicos que abordamo tema da solução consensual de conflitos, nos últimos dois
anos. A importância desta investigação ampara-se na avaliação e conhecimento que este estudo pode gerar
para a criação de um conjunto de ações integradas
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de valorização da solução consensual dos conflitos, na qual envolva todos os atores jurídicos em busca de
uma cultura de pacificação e do diálogo.
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O presente trabalho refere-se a uma análise que busca compreender o racismo na sociedade
brasileira, e suas consequências na atualidade contemporânea e suas divergências. O tema é de grande
relevância uma vez que busca compreender a construção da discriminação racial da população negra. Portanto
será revisto, através de análise bibliográfica, de modo a exprimir brevemente o material existente acerca da
história escravocrata em solo brasileiro e seus efeitos ao decorrer da evolução da sociedade.
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O sistema de proteção ao consumidor brasileiro, estruturado a partir da Constituição Federal de
1988, bem como do advento do Código de Defesa do Consumidor em 1990 (Lei nº 8.078/90), integra uma
estrutura robusta de proteção aos direitos individuais e sociais. Como tal, é marco de sustentação do direito
brasileiro no que se refere ao equilíbrio entre sociedade, Estado e economia. A presente pesquisa, então,
investiga a atuação do Governo Bolsonaro no âmbito da proteção ao consumidor em seus dois primeiros anos
de mandato. Indaga-se, como problema de pesquisa, de que forma as ações do governo Bolsonaro em seus dois
primeiros anos de mandato contribuíram para a ampliação ou desconstrução da proteção ao consumidor no
Brasil? A partir de uma análise preliminar da estratégia de atuação do governo Bolsonaro, verifica-se nítida
tendência de desconstrução do sistema de proteção ao consumidor erigido a partir da Constituição Federal de
1988 e do Código de Defesa do Consumiro (Lei nº 8.078/90), sendo esta a hipótese inicial de resposta. O objetivo
geral da pesquisa é analisar as ações do Governo Bolsonaro no tocante à proteção do consumidor no biênio
2019-2020. Especificamente, pretende-se contextualizar teoricamente a sociedade do consumo e sua
proximidade com o neoliberalismo; delinear o sistema de proteção ao consumidor no Brasil, a partir das
disposições constitucionais e do Código de Defesa do Consumidor; verificar se há uma estratégia de ampliação
da proteção do consumidor ou desconstrução da proteção do consumidor nas ações do Governo Bolsonaro. A
pesquisa será baseada em revisão bibliográfica em conjunto com análise de decretos, medidas provisórias e
propostas legislativas que gerem consequências à proteção do consumidor. A

revisão bibliográfica,

especificamente, terá caráter interdisciplinar, tendo em vista os objetivos estabelecidos por esta pesquisa, sendo
de absoluta importância uma compreensão ampla e aprofundada sobre temas como a sociedade do consumo e
o neoliberalismo. O método de abordagem da pesquisa será o método dialético, considerando a capacidade
única de tal método comportar uma compreensão dinâmica da realidade . Atécnica de pesquisa, por sua
vez, será a observação , sobretudo considerando a proposta da pesquisa em
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analisar um fenômeno empírico especifíco. Cabe destacar, também, a importância da análise de conteúdo
como procedimento , sendo empregada nesta pesquisa primordialmente na análise documental e de legislação.
Por fim, como resultados parciais, convém destacar que a pesquisa identificou intensa atuação do Governo
Bolsonaro na seara consumerista por meio de decretos. Além disso, percebe-se que tais decretos indicam uma
tendência de revisão do sistema de proteção ao consumidor erigido nas últimas décadas, umavez que as
ações do governo Bolsonaro demonstram que este compreende o sistema de proteção do consumidor como um
entrave ao livre funcionamento do mercado, devendo, portanto, ser reduzido e desregulamentado a fim de
concretizar maior liberdade econômica.
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A presente pesquisa está inserida na área Ciências Sociais Aplicadas, na linha de pesquisa
sociedade e fragmentação do Direito. A metodologia empregada é a revisão bibliográfica, bem como a análise
da Lei n.º 12.711/2021 (política de cotas) que está prestes a ser revisada pelo poder legislativo federal, uma
vez que irá completar 10 (dez) anos da sua implementação. O estudo apresentado parte da análise das
políticas públicas de ação afirmativa, visando a investigação sobre a igualdade material no curso de Medicina
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a partir do emprego das cotas raciais e o movimento legislativo
federal para realizar a revisão do programa especial para o acesso às instituições de educação superior de
estudantes pretos, artigo 7º, da Lei n.º 12.711/2021. O curso escolhido possui um viés histórico e de carência
de representatividade em razão do percentual irrisório de estudantes de medicina pretos e de médicos pretos
formados pela UFRGS, mas não tão somente na referida Universidade, uma vez que é um problema social na
grande maioria das instituições de ensino. O número de matriculados autodeclarados pretos no referido curso
aumentou consideravelmente nos últimos anos, contudo, mesmo com o crescimento por conta da política de
cotas raciais implementada pelo governo brasileiro no início da última década, esses estudantes
correspondem menos de 30% dos inscritos no respectivo curso de graduação (INEP, 2019), além de haver a
vultosa dificuldade para a permanência na graduação e, consequentemente, na formação. Assim,
considerando a iminente revisão legislativa das cotas raciais, a pesquisa, portanto, contém o condão de
averiguar junto ao poder legislativo federal meios para que seja efetivado o direito à igualdade material no
curso de Medicina, visto a não efetividade após cerca de uma década da implementação dessas medidas
públicas, bem como o potencial de investigar as dificuldades desses estudantes para permanecerem no curso
e colarem grau. Diante desse cenário, avalia-se a igualdade perante a lei e a igualdade nos direitos (BOBBIO,
1996, p.10) a fim de realizar a garantia do direito fundamental à educação igualitária havendo a necessidade
de remoção dos obstáculos, os quais devem ser identificados, no sentido da efetivação dos direitos
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fundamentais, conforme nos ensina Joan Scott. Por fim, a pesquisa apresenta que a igualdade é um valor nuclear
para uma sociedade com oportunidades equilibradas em diversos setores e, principalmente, no que se refere ao
direito à educação no ensino superior em conjunto com o ingresso, permanência e a formação de médicos pretos
na UFRGS. Conclui-se, assim, por um sistema de políticas públicas focalizadas na inclusão,na permanência
e na conclusão do curso de Medicina, tendo em vista que não basta incluir, é necessáriotornar possível a
permanência e a conclusão, ou seja, concretizar o intuito da legislação da política de cotas ea igualdade material
em um dos cursos de graduação com menor grau de inclusão racial e social.
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O objetivo desse estudo é analisar as atuações da Tropa de Choque da Brigada Militar frente aos
movimentos sociais sob uma perspectiva crítica criminológica. As desigualdades sociais, más distribuições de
riqueza e poder, são os pilares da nossa atual sociedade, e o reflexo disso é que os movimentos sociais na
sociedade contemporânea, quase que em sua totalidade sempre foram ecos de lutas por equidade. Assim, a
exploração econômica capitalista, a divisão social em classes ¿ dominantes e dominados - e a arbitrariedade
política para sustentar esse (des)equilíbrio de poder, nutriram desde sempre, nossos conflitos modernos. As
polícias brasileiras, desde seu surgimento em 1549, tiveram como missão a tarefa de lidar com populações
rotuladas de perigosas, afastando os indesejáveis das elites (MORAES, 2017). A Tropa de Choque de por sua
vez, fração dessa mesma polícia e também instrumento poderoso do Estado, tem por missão constitucional a
preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Os direitos não são absolutos e
necessitam de limites impostos pelo Estado. As manifestações populares colocam em rota de colisão esses
direitos, como a liberdade de manifestação e o direito de ir e vir, e, portanto, a capacitação do agente do
Estado para, no teatro de operações atuar de forma precisa, no exato ponto dicotômico que compreende a
contenção e a permissão, é etapa fundamental para o correto exercício da democracia. A discussão acerca
dos limites constitucionais entre a manutenção da ordem pública e o direito civil à manifestação, é tensionada em
praticamente todas as democracias modernas. O objetivo do Estado em conformidade com o que aduz a Carta
Magna, ao empregar recurso tão caro como a Tropa de Choque, não deve ser o silenciar das vozes que emanam
do povo, e sim torna-las audíveis, garantindo concomitantemente o regular exercício de outros direitos,
assegurando assim o real significado da expressão democracia. Isso se torna um desafio, uma vezque somos
uma sociedade colonizada, marcada por profundas desigualdades sociais. Nessa exercício deforça, duas
parcelas da população sempre estiveram presentes nas grandes manifestações populares: aclasse dos
mais vulneráveis e dos trabalhadores, formando o coral de vozes que bradam por melhorespolíticas
públicas, gestão de recursos e distribuição do capital ¿ estes representando o povo - e a Tropa de Choque,
crucial para assegurar ou solapar o direito dos que se manifestam ¿ representando o Estado. O
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inusitado é que ambas parcelas são compostas por integrantes do mesmo estrato social. Ao trazer a Tropa de
Choque para o centro da discussão sob uma perspectiva criminológica crítica, podemos identificar a sua atuação
como um mecanismo de aplicação das normas, encaixando-se perfeitamente na denúncia dessa vertente do
pensamento criminológico, que aduz que o Direito está construído para a proteção de interesses maiores, e não
o de todos, e quando este mesmo Direito é aplicado, o instrumento empregado para tal ¿ a Tropa de Choque - o
faz com intensidade desigual e de modo fragmentário (BARATTA, 2020). De Giorgi aduz que interesses maiores
são na verdade a penetração da economia na atuação política, ou seja, na razão de Estado, e explica, sobre
esse véu teórico, que a racionalidade de governo está contaminada pela proteção do capital, e que a economia
norteia as estratégias governamentais, suas práticas e as ações de suas instituições como a polícia (GIORGI,
2017).
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O objetivo principal desse estudo é analisar como é composto e quais as principais características
do campo político-burocrático e, por fim, como objetivo secundário, analisar o impacto econômico e social do
campo político-burocrático no esporte e nas políticas públicas. Nesse sentido, destaca-se a teoria reflexiva,
desenvolvida por Pierre Bourdieu, como sustentação teórica e científica para intervenções relacionadas com
relações intersujeitos que disputam, de forma física ou simbólica, o poder e o acesso a bens em disputa, inseridos
em um determinado contexto social. Conforme Bourdieu (2007) a estrutura apresentada pelo Estado moderno só
é possível pela detenção de monopólio e/ou concentração de diferentes tipos de capital ¿ como, por exemplo,
capital de força física (mecanismos e instrumentos que visam à coerção), capital econômico, cultural e simbólico.
Destarte, essa detenção e/ou concentração de diferentes tipos de capital forma o campo burocrático,
caracterizado como um metacampo, dotado de vários tipos de capital (metacapital). Esse metacapital, em
conformidade com as mesmas estruturas de poder e dominação, detém o poder sobre outros capitais e sobre os
seus detentores. Desta forma, nota-se que tais questões também se concretizam no âmbito do campo esportivo,
muito embora seu funcionamento tenha linguagens próprias e agentes peculiares distintos daqueles vistos até
o momento; para Bourdieu (1983) esse campo representa um objeto definido e com peculiaridades únicas, por
isso, estruturam-se em disputas sociais, políticas, culturais e econômicas dos agentes e das instituições
esportivas. Para Mezzadri (2011) tais disputas e interações internas ¿ no campo esportivo ¿ são evidenciadas
pelo monopólio do poder de agentes e de instituições que estruturam as políticas públicas para o esporte. Neste
sentido, pode-se dizer que as políticas públicas de esporte, se caracterizam e se conectam por meio de
experiências, tais como as que beneficiam os efeitos ¿ marcantes ¿ da macroestrutura econômica e social sobre
o aspecto político. Com base nessas palavras, faz-se necessário observar o campo de políticas públicas de
esporte com mais atenção, sob outra ótica, assim como na sua dinâmica interna, relação com o Estado e com a
sociedade. Portanto, percebe-se que as políticas públicas do esporte sofrem alterações no seu funcionamento
devido à força externa sofrida pelo campo político-
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burocrático. Essa dominação gera conflitos internos e ocasiona uma vulnerabilidade frente à macroestrutura
que é o Estado. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica, adotando o método dedutivo-hipotético.
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COMO A DEMOCRATIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA INFORMAÇÃO SANITÁRIA AUXILIA AS
POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA EM PERIODOS DE PANDEMIA Autor: Antonio Nicio Vieira Peres Junior
Orientação: Leonel Pires Ohlweiller RESUMO O presente estudo tem o escopo de refletir acerca da maneira
de produção da informação pública sanitária produzida pelo Estado e de como a democratização da construção
desta informação poderia desenvolver políticas públicas efetivas no combate e controle de epidemias e
pandemias. A pesquisa busca desconstruir a ideia de que a informação sanitária deve serproduzida
unilateralmente pelo Estado, além de demonstrar que a participação popular na construção da informação
sanitária auxilia a abranger a sua atuação a confins inimagináveis da sociedade. A informação pública do Estado
antecede até mesmo o próprio Estado, pois ela surge da necessidade da administração pública se conhecer e
obter informações sobre si e sobre seus cidadãos. Foi a partir do crescimento da burocracia que o Estado tomou
as rédeas do processo de conhecimento dos hábitos e das práticas de seus cidadãos e com essa organização,
ao longo dos tempos, foi adquirindo o capital de informação necessáriopara atuar nas mais diversas áreas
em que era requisitado. O sistema de administração do Estado baseadona burocracia avança ao longo do
tempo mostrando-se eficiente, sua forma de organização e unificação das informações públicas produzidas,
demonstram uma clara ¿superioridade sobre qualquer outra forma de organização Estatal. A concentração do
capital informacional pelo Estado é um dever do gestor público umavez que se mostra um meio eficaz de
conhecimento acerca das estruturas do Estado e de seus cidadãos. Esta concentração de informação pelo
Estado é o que permite ao mesmo elaborar políticas de saúde pública eficazes, capaz de atender aos cidadãos
em estado de vulnerabilidade, buscando o atendimento necessáriona medida de sua necessidade. O estado
deve pensar nestas pessoas, protege-las e desenvolver políticas capazes de reconduzi-las a luz do fim do túnel
para saída das crises sanitárias.
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A vulnerabilidade é um tema que vem ocupando cada vez mais espaço no campo jurídico,
sobretudo com a ascensão do discurso dos direitos humanos na segunda metade do século XX, permitindo
repensar a aplicação dos instrumentos jurídicos para a consecução dos objetivos constitucionais voltados à
autonomização de pessoas em contextos de vulnerabilidades e propor um novo olhar para a Administração
Pública e para o Direito Administrativo. O objetivo geral deste trabalho é compreender o conceito de
vulnerabilidade e seus desdobramentos no campo jurídico-administrativo, e o objetivo específico é examinar
como tal concepção pode ser utilizada pela Administração Pública para a construção de políticas com
finalidades emancipatórias. Quanto à metodologia, trata-se de pesquisa qualitativa, dedutiva, exploratória e
bibliográfica. O termo vulnerabilidade tem origem no latim vulnus, que significa ¿ferida¿, consistindo, portanto,
na capacidade ou suscetibilidade de ser ferido (ANDORNO, 2016). Sob essa ótica, a vulnerabilidade é uma
condição ampla e humanamente universal, atingindo a todos os seres humanos devido à sua inerente
suscetibilidade a danos e ao sofrimento, marcas da sua finitude e fragilidade. No contexto anglo-americano,
porém, a compreensão da vulnerabilidade foi construída como uma condição particular de determinados
sujeitos e grupos propensos a sofrer danos adicionais (NEVES, 2006). Os direitos humanos progressivamente
acolheram essa última concepção, com a justificativa de que certos grupos de indivíduos, em razão de
características pessoais ou contextuais, temporárias ou permanentes, estão expostos a situações de risco
agravadas, o que possibilita a aplicação de medidas de proteção especiais (ANDORNO, 2016). Nesse sentido,
é preciso ter sempre em mente que a vulnerabilidade tem o efeito centrífugo de empurrar as pessoas para as
margens (RIBOT, 2000) e que há uma grande variedade de contextos de vulnerabilidades complexos sobre os
quais o Estado deve agir. Tem-se, assim, uma confluência entre Direito e vulnerabilidade, esta sendo
considerada um fenômeno sociológico sobre o qual incidem as normas jurídicas com vistas à sua eliminação,
estando por vezes na base do conteúdo dessas normas (VALLET, 2000). Especificamente em relação ao
Direito Administrativo, conforme Binenbojm (2014), o percurso histórico desse ramo jurídico registra a

297

formação de institutos embasados muito mais na lógica da autoridade do que na lógica da liberdade, alheios a
qualquer referência às vulnerabilidades, sendo o reconhecimento da dignidade humana, em tal caso,
fundamental para a sistematização do paradigma social da Administração Pública, por viabilizar a formulação
de ações administrativas voltadas à autonomização das pessoas vulnerabilizadas. Por exemplo, no exercício
do poder de polícia, deve-se considerar não só as referências constitucionais e infraconstitucionais para a
construção da ação administrativa, mas, além disso, as características e os contextos socioambientais, os
recursos materiais e simbólicos e as consequências da sua imposição, elementos relevantes da sua efetividade
(OHLWEILER, 2018). Portanto, conclui-se que, no paradigma do Estado Democrático de Direito, é necessário
romper as barreiras do pensamento clássico do Direito Administrativo, com base na dignidade humana e nos
direitos fundamentais, para projetá-lo em direção à emancipação dos sujeitos em contextos de vulnerabilidades
e, com isso, corrigir as estruturas sociais discriminatórias.
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1. Introdução A privacidade e proteção de dados são temas que estão na pauta contemporânea de
debates da sociedade. Com o crescente desenvolvimento tecnológico e massificação de informações, ocorreram
mudanças sociais, de comportamentos e hábitos que resultaram no aparente estreitamento entre o espaço
público e privado. A esse teor, transações imobiliárias também estão à margem das inovações e multiplicação
das informações que transitam na rede mundial de computadores. Como em tantas outras áreas de atuação, as
operações imobiliárias também se digitalizaram e passaram a se beneficiar da privacidade edos dados
pessoais como valiosos produtos intangíveis para fins de atingir resultados financeiros expressivos. Assim o
objetivo desta pesquisa é investigar a base legal que se considera mais apropriada para fundamentar o
tratamento de dados dos consumidores por agentes, imobiliárias e corretores autônomos, relacionando o estudo
do caso da construtora Cyrella, condenada, em primeiro grau, ao pagamento de danos morais pelo
compartilhamento indevido de dados de consumidor que havia firmado relação contratual anterior. 2. Metodologia
A metodologia aplicada será mediante revisão bibliográfica e jurisprudencial para fins de se obter percepções,
mesmo que não definitivas, sobre qual será a mais adequada base legal que servirá como parâmetro para
fundamentar o tratamento de dados pelos agentes imobiliários. Ainda será realizada entrevista qualitativa com
incorporadoras, imobiliárias e corretores, visando obter dados de como são capturados e manipulados dados dos
consumidores. 3. Resultados e Discussão O resultado apurado e que se mostra bastante plausível é de que o
consentimento dos titulares exerce um papel prioritário, servindo como basepara se chegar à definição da
base legal de tratamento de dados a ser aplicada. O caso concreto trazido a debate, até então, reflete a
importância que os dados dos consumidores sejam tratados com responsabilidadee transparência, sendo que
o compartilhamento a terceiros pode resultar em violação a danos de
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personalidade, pois afetam dados pessoais e a vida privada do indivíduo. Trata-se de um mercado pujante,
próspero e que está acostumado a cessão de base de dados de clientes em prol de maiores e expressivos
resultados. A discussão ainda é inicial, mas pode auxiliar em identificar responsabilidade dos participantes
quando for configurado violações a direitos fundamentais das pessoas. 4. Conclusões Em linhas superficiais,
se conclui que, não só para o tratamento de dados no mercado imobiliário como todos outros, a principal base
legal de tratamento é a do consentimento do titular. Entretanto, a LGPD prevê exceções à regra, para fins de
amparar eventual tratamento que não tenha o consentimento expresso. O fato de haver uma prática comum
de compartilhamento de dados entre construtoras, imobiliárias e terceiros pode trazer vantagens e desvantagens
aos consumidores e, por isso que, partindo da análise do caso concreto, se tentará identificar premissas legais
que possam justificar o tratamento cabível e legitimo, também levando em consideração asua finalidade.
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A Fundação La Salle é uma instituição que atua na execução de projetos que visam o
desenvolvimento e a transformação social. Na contemporaneidade, a Fundação La Salle executa uma gama
de projetos sociais em diferentes esferas. Com foco especial na questão de gênero, encontra-se o Centro
Regional de Abrigamento para Mulheres em situação de risco e violências ¿ CRAM. Desenvolvido em parceria
com Prefeituras Municipais que buscam a promoção de políticas públicas eficazes para essas questões.
Durante a pandemia instaurada pela Covid-19, o CRAM manteve o seu funcionamento e realizou internamente
medidas de prevenção à crise de saúde pública. Em face da necessidade de isolamento social o período de
confinamento com os agressores, resultou no aumento da violência doméstica em decorrência do acúmulo de
tensões. Os esforços globais estão direcionados para conter a pandemia, mas a sociedade não deve esquecer
das mulheres vítimas de violência doméstica neste período. Atenta a essa demanda, a Fundação La Salle
permaneceu com o atendimento do CRAM, funcionando 24 horas por dia, com proteção integral às abrigadas,
adotando protocolos de medidas de segurança aplicadas ao local. Essa pesquisa objetiva ressaltar a
importância do CRAM, instituído pela Fundação La Salle, como política pública de direitos humanos, eficaz de
acolhimento de mulheres vítimas de agressões domésticas, principalmente no período de pandemia. O
paradigma metodológico consistiu em uma pesquisa qualitativa, com natureza de pesquisa social aplicada,
método de abordagem dedutivo e objetivo exploratório, com coleta de dados de fontes secundárias e com o
uso da técnica de pesquisa bibliográfica. Segundo Judith Butler (2003, p. 37) gênero é uma complexidade,
cuja totalidade é permanentemente protelada, jamais plenamente exibida em qualquer conjuntura a ser
considerada. Para Guacira Lopes Louro (2003, p. 21), a mulher foi conduzia historicamente a uma segregação
social e política que a invisibilizou como sujeito. Sob o enfoque da violência de gênero, Vanessa Ramos da
Silva e Paula Pinhal de Carlos (2021, p. 1430¿1431) aduzem que a análise mais relevante em uma situação

301

de violência é a dos papéis atribuídos aos sujeitos. A identificação da idealização social de comportamento
desejável para a mulher agredida. De acordo com Boaventura de Souza Santos (2014, p. 26), o Estado pode
conduzir indivíduos ao ¿esquecimento¿ do Direito. Concretamente o desvirtuamento consiste também em
suprimir a questão da produção políticas públicas. De acordo com Fabiano Egelmann e Lígia Mori Madeira (2015,
p.633), no processo de emergência da causa dos direitos humanos até a consolidação de políticas públicas é
interessante perceber, a continuidade das políticas específicas articuladas, como uma importante dimensão para
a análise da consolidação política e simbólica dos direitos humanos. Para Dani Rudniki (2009,
0. 175-176) os direitos humanos não se relacionam com normas jurídicas específicas, mas com a luta das
pessoas por liberdades e por melhores condições de vida. Aponta Joaquín Herrera Flores (2009, p. 191) que é
preciso superar-se os obstáculos que o liberalismo impõe à ação social. A maior ameaça para muitas mulheres
encontra-se dentro do próprio lar, onde deveriam perceberem-se seguras. Assim, a Fundação La Salle opera
importante política pública de direitos humanos, expondo corajosamente o humanismo da pluralidade de vozes
e abandonando todo tipo de humanismo abstrato, também em tempos de pandemia.
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A Justiça Restaurativa apresenta-se como uma nova forma de solução de conflitos, em alternativa
ao sistema inquisitorial tradicional estabelecido na equação crime-processo-pena, o qual foi influenciado pelo
sistema colonial de dominação europeu, e reproduzido no sistema penal brasileiro. Formula-se o problema: o
modelo de persecução penal neocolonialista latino-americano pode influenciar no desenvolvimento da Justiça
Restaurativa no Brasil? A pesquisa justifica-se na medida em que a seletividade persecutória atual resulta na
criminalização precípua de um grupo de pessoas marginalizadas as quais, em regra, possuem poucas condições
econômicas e características étnicas específicas. A pertinência do tema ocorre porque a Justiça Restaurativa
apresenta-se como alternativa penal onde as partes assumem papel de preponderância; porém, há a
possibilidade de a herança criminológica colonial impor uma disparidade de capitais econômico e cultural tão
grande entre ofensor e ofendido que as práticas restaurativas não consigam superar, passando assim a
reproduzir o sistema penal de dominação já existente. A pesquisa possui abordagem qualitativa, objetivo
exploratório e com análise bibliográfica e documental. O objetivo geral é identificar as potenciais influências do
sistema de persecução penal seletivo neocolonialista na Justiça Restaurativa brasileira. O objetivo específico é
analisar se essas influências podem comprometer a prática de ações restaurativas. A hipótese formulada foi
confirmada, concluindo-se que os ideais colonialistas de exploração do homem e de dominação por meio da
imposição cultural e do privilégio espitêmico, reforçados pelo totalitarismo financeiro nas políticas neoliberais,
constituem um cenário neocolonialista capaz de interferir no desenvolvimento de práticas de Justiça Restaurativa
no Brasil. A colonização da América Latina emergiu dentro de um processo de forças sociais, tiranias e
democracias, com violências simbólicas que se inscreveram nos corpos e nas estruturas objetivas fortalecendo
a construção do monopólio estatal da violência física e simbólica. As políticas neoliberais e o totalitarismo
financeiro utilizam-se destas estruturas para preservar o exercício do poder, principalmente através do sistema
jurídico de imposição punitiva pelo direito penal que justifica a violência estatal. Estesistema encontra-se
influenciado por circunstâncias sociais, econômicas e étnicas reprimindo pessoas de
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origem étnica diversamente do que reprime a classe dominante. Embora a Justiça Restaurativa proponha conferir
maior protagonismo ao ofensor, ao ofendido e a comunidade, a combinação da criminalização primária com a
secundária tende a conduzir apenas um determinado grupo de excluídos sociais até os processos restaurativos,
impondo uma dificuldade suplementar na condução deste, exigindo o refinamento de técnicas e a melhor
avaliação de casos.
Referências
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Trata-se de projeto de dissertação, já aprovado por banca de qualificação, o qual pesquisa a justiça
restaurativa a partir da perspectiva decolonial e da criminologia da libertação. De maneira geral, o objetivo é
analisar a justiça restaurativa e sua aplicabilidade a partir de uma perspectiva decolonial. De maneira mais
específica, pretende-se verificar se as práticas restaurativas analisadas aproximam-se dos marcadores da
decolonialidade. Na revisão teórica preliminar, houve revisão bibliográfica sobre importantes autores da
criminologia crítica, do abolicionismo penal, da criminologia da libertação e da justiça restaurativa. No mês de
julho de 2021 será iniciada a pesquisa empírica, onde serão entrevistadas pessoas ligadas às práticas
restaurativas, entre eles facilitadores e participantes. Inicialmente, será realizado contato com facilitadores já
conhecidos da Mestranda (também chamados de sementes) os quais poderão indicar outras pessoas amostragem bola de neve (Vinuto, 2014). As entrevistas serão semiestruturadas e individuais, via encontro
síncrono com a pesquisadora e devem durar entre 30 e 40 minutos. Os dados serão analisados a partir das
três categorias próprias da perspectiva decolonial: ser, poder e saber (marcadores da colonialidade). O objetivo
é verificar se as respostas dos entrevistados são mais próximas ao marcador da colonialidade e, portanto, de
valores hegemônicos modernos (patriarcalismo/ capitalismo/ eurocentrismo/ heterossexualidade / branquitude )
ou se as respostas se aproximam mais dos marcadores da decolonialidade. A proposta metodológica foi
adaptada de artigo dos professores Martins e Benzaquen (2017).
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Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2016. MARTINS, Paulo Henrique;
BENZAQUEN, Júlia Figueredo. Uma proposta de matriz metodológica para os estudos descoloniais.
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Esse pequeno ensaio pretende fazer provocações sobre uma sociedade pós-pandêmica, trazendo a
teoria do Comum como uma possível resposta à grande parte das problemáticas sociais atuais, que se
intensificaram durante a pandemia e possivelmente continuarão nesse ritmo no pós-pandemia. Utilizou-se a
revisão bibliográfica sobre o tema para o desenvolvimento de sua escrita. O conceito do Comum remete
inicialmente às questões ambientais, ao não consumismo exacerbado, ao desenvolvimento responsável, no
entanto, o conceito não se encerra nesse viés. O Comum como "o entendemos significa sobretudo o autogoverno
dos seres humanos, das instituições e das regras criadas para ordenar suas relações mútuas. Está, portanto,
enraizado na tradição política da democracia, em especial a experiência grega" (LAVAL; DARDOT, 2015, p. 519).
Para além desse mote, o Comum pode ser percebido, em um segundo plano, como um fomentador auxiliar na
reconstrução da Dignidade da Pessoa Humana e dos Direitos Humanos. Isto ocorre devido ao autogoverno e a
autogestão dos espaços e das coisas, características do Comum, que são formas de reestabelecer a confiança
desses indivíduos em si mesmos, nos outros e na luta por cidadania. Nesse sentido, segundo Vieira (2014) "um
comum não é apenas um conjunto de recursos, de coisas; é também um produto social, uma prática. Dito de
outra forma, não é só a coisa compartilhada, mas também o seu compartilhamento por uma comunidade;" Ainda,
como Hardt e Negri (2016, p.08) salientam, o comum "centra- se, antes, nas práticas de interação, cuidado e
coabitação num mundo comum, promovendo as formas benéficas do comum e limitando as prejudiciais", entendese que esse cuidado (consigo, com o outro e com o mundo), sejam ações necessárias para a 'virada' necessária
em um mundo pós-pandemia, que já mostra-se ainda mais desigual. Quanto à desigualdade, se pensarmos
somente no direito básico à segurança alimentar, no contexto presente de isolamento e recrudescimento
econômico "uma pesquisa realizada pela Rede Penssan (Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e
Segurança Alimentar) mostra que quase 117 milhões de brasileiros não se alimentaram como deveriam e 9%
da população passa fome" (PUC-CAMPINAS, 2021). Projeta-se que o problema será ainda muito pior no pós
pandemia, período no qual, analistas preveem que
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teremos um crescimento "K" (alusão as duas hastes da letra, uma para cima e outra para baixo) no qual, ricos
ficarão mais ricos e pobres mais pobres. Ou seja, teremos acréscimo na desigualdade social do país, que já
era alarmante no período pré-pandemia. Considerando a realidade e as projeções futuras, é urgente a
necessidade de entendermos o mundo como um espaço comum, no qual, não é possível que todos seus
habitantes possuam um carro, uma motocicleta, uma máquina de lavar, enfim, o que seria economicamente,
socialmente e ecologicamente impraticável. Por esta razão, devemos buscar uma nova métrica, a métrica do
comum, do compartilhamento de decisões, de coisas, de ações, de escolhas e de não-escolhas, para um país
com mais igualdade (formal, material e social) e realmente democrático.
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O presente trabalho tem como escopo o ponto de intersecção entre nudges, políticas públicas e
consumo. Nudges são disparadores de pensamentos estudados sob a perspectiva de Thaler e Sunstein, que
trazem inúmeras aplicabilidades possíveis em sua obra. Seu fundamento ligado às políticas públicas resta nas
possibilidades que tangem a vida das pessoas e nas melhorias que seriam possíveis se o seu uso fosse
melhor articulado, ou também o afastamento de situações maléficas. Nudges dizem respeito a arquitetura de
escolhas. É por meio dele que temos construções que levam ao consumo de inúmeros itens, desde os mais
supérfluos aos de maior necessidade, passando por aqueles benéficos e também atingindo os maléficos. O
trabalho, de cunho bibliográfico, faz análises de acordo com a bibliografia pesquisada e traz exemplos para a vida
prática de como nudges podem ser utilizados e aplicados para situações em que políticas públicas estão
envolvidas, demonstrando como a adoção do mecanismo pode transitar na sociedade atual levando em conta
o baixo custo que a ferramenta necessita para ser implementada.
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A presente comunicação oral visa ao participante divulgar seu trabalho, receber apreciações,
sugestões e críticas, possibilitando a ampliação do rol de interlocutores e assim contribuindo com a
comunidade acadêmica e científica. A finalidade é relatar sucintamente o estudo em andamento. A
metodologia empregada no ponto é a consulta bibliográfica. O percurso metodológico traçado no estudo do
ponto foi, num primeiro momento, o fichamento da obra a fim de sistematizar os elementos úteis à dissertação
em curso para, após, transportar esses elementos para a dissertação. O título provisório da minha dissertação
é ¿O princípio da prevenção e o poder de polícia durante a crise sanitária do coronavírus no município de
Estância Velha/RS¿. Os aspectos teóricos mais relevantes do trabalho são ¿A emergência sanitária gerada
pela pandemia de coronavírus e o papel da Administração Pública na proteção da saúde da população em
face ao princípio da prevenção¿ e as ¿Implicações da crise pandêmica no uso do poder de polícia em
benefício de uma política sanitária de exceção¿. Em considerações iniciais desta comunicação oral, esclareço
que na banca de qualificação, a fim de enriquecer o trabalho no ponto relativo ao princípio da prevenção, me
foi indicado pelo professor Jayme Weingartner Neto a obra ¿Princípios do Direito Ambiental¿ de autoria de
Ingo Wolfgang Sarlet e Tiago Fensterseifer. Os objetivos do estudo no momento, portanto, são a busca por
elementos teóricos atinentes ao Princípio da Prevenção. A problemática do tema abordado passa pela
classificação, funções, eficácia e aplicação do princípio da prevenção. As questões norteadoras para se chegar
ao objetivo do trabalho são as relações do princípio da prevenção com o princípio do estado sócio-ambiental
de direito, com o princípio do federalismo cooperativo ecológico, com o princípio da dignidade da pessoa
humana e sua dimensão ecológica, com o princípio da precaução, com os princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade. Os principais resultados obtidos são os novos argumentos doutrinários aptos a enriquecer
a dissertação, como será exposto oralmente na apresentação da comunicação oral. A conclusão que se
quer levar ao público é a utilidade deste princípio do direito ambiental na legitimação do uso de poder de polícia.
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Os Direitos Humanos são conhecidos sob a ótica de que são direitos garantidos, através do
processo de conquistas. Ao abordarmos o tema, precisamos entender um pouco sobre a história dos direitos
humanos, cujo início se conscientizou da necessidade de viver em grupo e de se organizar em sociedades
Mas, ainda assim, a ideia de Direitos Humanos estava longe de ser um consenso global nessa época. Para
efeitos de comparação, em 450 a.C (cerca de 89 anos depois do Cilindro de Ciro) foi decretada a Lei das
Dozes Tábuas na Roma Antiga, que diferente da concepção social e humana do documento da Babilônia,
permitia a execução de bebês que nasciam com deficiências ou deformidades. Dessa forma, apesar de seu
elemento original ter nascido na antiguidade, os Direitos Humanos tiveram que passar por um longo processo
de aprimoramento. Em 1948 surge o Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos com a devida
aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem e adoção da Carta da OEA. Mediante
todo este processo surgiu em 1959 a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e através da Convenção
Americana ou o Pacto de São José da Costa Rica, é fundada a Corte Interamericana de Direitos Humanos
(OAS, 2021). De acordo com a Politize (2019) quando um país pratica graves violações contra os direitos
humanos, o direito internacional permite que outros estados pactuados ou que a pessoa atingida e até
organizações sociais acionem mecanismos para garantir o respeito a esses direitos e evitar novas violações.
Desta forma procura-se a concretização da proteção da dignidade mínima ao ser humano por meio desses
recursos. Os direitos Humanos tem suas deficiências e uma deficiência na Administração Pública (Estado) e
que por causa dessa deficiência não se atinge o resultado que seria necessário. Vamos citar os direitos
humanos das teologias políticas ele direciona a análise para o tema dos direitos humanos e a interface das
teologias políticas. A submissão do direito à política ou à força, ou a prevalência de formações sociais prémodernas, tendentes a ratificar situações de exclusão, mas um direito que reconhece outras possibilidades de
direito e que duvida das suas próprias decisões, da sua própria racionalidade, mas que, ainda assim, se
constrói comunicativamente, refletindo a partir das suas próprias referências. Tal formação deu início à revisão
do conceito tradicional de soberania do Estado, admitindo-se certo grau de intervenção internacional no
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contexto interno, em nome da garantia e do respeito aos direitos humanos (CAMBIAGHI; VANNUCHI, 2013). A
autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organizada de forma não hierárquica, como soma de
indivíduos livres. Uma vez que todos estes pressupostos são claramente ocidentais e facilmente distinguíveis
de outras concepções de dignidade humana. Com a Constituição de 1988, dar-se início a consistência e a
concretização do processo evolutivo de garantias dos direitos fundamentais no Brasil. Apenas em 1992 o
Brasil aderiu à Convenção Americana dos Direitos Humanos, aceitando a jurisdição da Corte a partir de 1998,
pode-se afirmar, hoje, que o país teve um rápido avanço na incorporação dos direitos por ela protegidos em
seu ordenamento jurídico interno.
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A abundância de informação passível de ser obtida por meio da captação de dados pessoais pode
caracterizar uma nova vulnerabilidade. Há uma ¿nova¿ preocupação com a privacidade. Durante muito tempo,
a forma pela qual o direito abordou essa questão foi pela associação à busca de alguma forma de isolamento,
refúgio ou segredo. A formação do conceito de privacidade, entretanto, parece direcionar a discussão aos
elementos referentes a necessidades diversas como a busca da igualdade, da liberdade de escolha, do anseio
em não ser discriminado. Além disso, a privacidade está fortemente ligada à personalidade e ao seu
desenvolvimento. O avanço da tecnologia trouxe implicações no comportamento das pessoas no meio social
e, em consequência, a questões afeitas a privacidade. De tempos em tempos, verifica-se a defasagem entre a
carga semântica de um conceito e o que ele efetivamente representa. É essa defasagem que serve de ponto
de partida à análise das transformações em relação ao conceito de privacidade. O presente trabalho, por meio
do estudo bibliográfico e dogmático da legislação nacional e internacional busca identificar diversas situações
nas quais o tratamento de dados pessoais pode resultar em um desiquilíbrio nas relações sociais, bem como
trazer reflexões sobre as soluções que o ordenamento jurídico brasileiro apresenta dentro da perspectiva da
privacidade e da autodeterminação informacional. É possível observar uma clara linha evolutiva no conceito de
privacidade, incialmente reconhecido como um direito de propriedade do indivíduo em si mesmo. O serhumano
teria direito não somente à integridade física ou psíquica, mas também a reputação e prestígio. Essa natureza
negativa do direito à privacidade, de ser propriedade do indivíduo e impor uma barreira instransponível de
vedação a intromissão foi substituída pela natureza de direito da personalidade, ou seja, direito não patrimonial
inerente à pessoa, compreendido no núcleo essencial da dignidade da pessoa humana. No transcorrer do século
XX, o que se observou foi a constitucionalização da valorização da pessoa humana, tendo o Brasil adotado essa
situação na Constituição de 1988. A indagação sobre a proteção e dados e uma análise crítica em relação a
legislação brasileira se justifica em função de que os efeitos da inovação e
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desenvolvimento tecnológicos decorrentes de novas opções e ferramentas colocadas à disposição podem não
se mostrar positivas. Novas e poderosas estruturas econômicas e de poder passaram a se formar em torno do
domínio e controle sobre a informação pessoal, cujo tratamento interessa diretamente à pessoa, sua privacidade
e sua liberdade. Assim, por meio da metodologia de investigação lógico-dedutiva, na primeiraparte do
trabalho é apresentada uma análise quanto a constitucionalização do direito privado. Em seguida, na segunda
parte do trabalho, é feita a apresentação e relação entre os conceitos de privacidade, proteção de dados e
autodeterminação informativa, trazendo reflexões quanto a fundamentalidade do direito à proteção de dados e
concluir que ainda que exista uma recente legislação infraconstitucional sobre Proteção de Dados, o Brasil ainda
tem muito a amadurecer no que toca a tutela da fundamentalidade da proteção de dados.
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A Sociedade da Informação opera sob o viés da acumulação de dados, lógica imprimida pelo
sistema econômico e transferida ao sistema político, jurídico e estatal. Os riscos gerados por essa acumulação
de dados são percebidos, mas, os indivíduos continuam alimentando essa circularidade ao consumir cada vez
mais tecnologia. A virtualidade imposta pelo isolamento, gerou um incremento na utilização de tecnologias de
vigilância pela esfera estatal, em especial na área de segurança pública. A relevância dos estudos em
policiamento preditivo reside justamente no fato de que a ideia de uma polícia capaz de atuar de maneira
preventiva e preemptiva é atraente até que se perceba que está em curso um processo de hiper vigilância estatal.
No cenário brasileiro, diversas cidades implementaram o policiamento preditivo, sob a justificativa de neutralidade
e maior eficiência do aparato policial. Este trabalho apresentará um mapeamento das principais tecnologias
utilizadas no policiamento preditivo, é como esse modelo de policiamento pode ser instrumentalizado dentro de
lógica de segurança pública reativa vigente no Brasil. A escolha pelo estudo de caso se justifica por se tratar
de uma estratégia qualitativa de investigação em que o pesquisador pode explorar um evento com mais
profundidade, coletando informações detalhadas, utilizando vários procedimentos para obtenção de dados,
durante o tempo de pesquisa, como observações, documentos e entrevistas. O tema de pesquisa é emergente,
pouco explorada pela literatura e contempla dados importantes a serem analisados, como a complexidade da
tecnologia envolvida, o discurso do campo econômico, os atores envolvidos, adequações necessárias, incentivos
e resistências a forma de operar na adoção de ferramentas tecnológicas. Para a criminologia em especial, a
polícia preditiva representa mais uma faceta da sociedade de risco em que estamos inseridos, que passa a atuar
através de uma lógica securitária que quantifica comportamentos e, consequentemente, pessoas. Dessa forma,
a análise da implantação de ferramentas tecnológicas sob o discurso de eficiência e neutralidade por parte das
ações policias e relevante dentro do cenário brasileiro, onde a seletividade e o estigma pautam na maioria das
vezes o modo de operar desses agentes. A tecnologia poderia ser o catalisador de um novo modo de operar,
tamanho seu potencial transformador.
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O ano de 2020 foi marcado pela pandemia de covid-19, toda a sociedade foi afetada e novas formas
de ensino-aprendizagem foram necessárias no setor educacional (SILVA; TEIXEIRA, 2020). O parecer do
CNE 15/20 (BRASIL, 2020) estabeleceu normas educacionais excepcionais a serem adotadas durante o
estado de calamidade pública, e instituiu o ensino à distância para todas as etapas. Diante desse cenário, muitas
indagações surgiram em relação à aprendizagem, sobretudo na etapa da alfabetização (LEÃO, OLIVEIRA;
LEÃO, 2020), visto que a taxa de analfabetismo no Brasil em 2019, apresentava o percentual de 6,6%, com cerca
de 11 milhões de pessoas não alfabetizadas (IBGE, 2020). Levando em consideração as novas formas de ensino,
que envolvem a alfabetização à distância, esse número pode aumentar ainda mais, tendo em vista as dificuldades
inerentes a esse formato. Devido à nova realidade, esta investigação busca analisar as ações implementadas
pela Secretaria Municipal de Educação de Sapucaia do Sul para minimizar os impactos da pandemia na
alfabetização dos estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental, temática concernente ao projeto de
dissertação do mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação. Para isso, será realizado um estudo
qualitativo e descritivo, com metodologia de estudo de Caso (YIN, 2005). Para a coleta de dados serão utilizadas
a análise de documentos nacionais e municipais a respeito da gestão do processo de alfabetização no período
de pandemia, além de entrevistas semiestruturadas com cinco gestores da secretaria da educação. Para a
análise dos dados será utilizada a Análise de Conteúdo, proposta porBardin (2009). Pretende-se com esta
pesquisa identificar as dificuldades enfrentadas pelos gestores e ações tomadas em relação à gestão
educacional em tempos de pandemia, além de descrever suas percepçõessobre os impactos na alfabetização
durante o primeiro ano do Ensino Fundamental. Busca-se compreender a construção em rede de um novo fazer
pedagógico, seus sucessos e desafios, tendo em vista que a alfabetização é fundamental para o crescimento
qualitativo de uma sociedade (FREIRE, 2011).
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TDAH, aprendizagem significativa, desenvolvimento
Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno no desenvolvimento
do autocontrole que afeta a vida escolar e social de muitas pessoas. Em ambiente escolar, o TDAH se caracteriza
pela desatenção, comportamento agitado e impulsivo, dificultando a aprendizagem dos indivíduos com esse
transtorno. Muitas vezes no Ensino Médio, o aluno com TDAH consegue controlar seus impulsos, porém não
consegue centrar a atenção, principalmente nos componentes curriculares que requerem maior atenção e
raciocínio, tais como física, química e matemática. O objetivo do presente trabalho é apresentar um recorte de
uma revisão de estudos científicos com o descritor TDAH, junto à plataforma do Catálogo de Teses e
Dissertações da Capes. O tema a ser analisado é Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH).
Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa, por analisar materiais já publicados sobre a
temática, dentro dos critérios estabelecidos por Gil (2012). Como descritor usou-se TDAH e comomarco
temporal os anos 2017 a 2020. A área de conhecimento foi Educação. Como resultado, obtivemos quatorze
dissertações e três teses. Ao analisarmos o resumo e as palavras chave de cada uma delas,selecionamos para
análise profunda duas dissertações e uma tese que relacionam o TDAH com as práticas escolares. A análise do
material encontrado sinalizou que: a) o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade traz problemas
escolares que precisam de atenção; b) os problemas escolares deaprendizagem podem afetar a vida escolar
dos indivíduos com TDAH de modo significativo; c) por ser um transtorno do desenvolvimento do autocontrole,
os indivíduos com TDAH também podem ter problemas com o comportamento disciplinar na vida familiar e
social, e posteriormente no trabalho. É possível concluir a partirdo diálogo com a literatura, que o Transtorno
de Déficit de Atenção com Hiperatividade ainda está sendo investigado e no meio escolar ainda é muito discutido,
por não apresentar soluções diretas. É necessário uma busca constante de informações, no entender como
acontece a aprendizagem para os alunos com TDAH e assim, proporcionar a eles uma aprendizagem
significativa. Essa aprendizagem significativa irá refletir no dia a dia do aluno, tornando-o um cidadão crítico,
que compreende sua dificuldade e que não a usa como um
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obstáculo na busca de seus conhecimentos. A aprendizagem significativa para alunos com TDAH torna-se um
desafio, já que cada aluno reage de uma forma a esse transtorno.
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O presente estudo tem como objetivo refletir sobre a complexidade da avaliação do processo de
alfabetização em alunos com dificuldades de aprendizagem. Partimos do seguinte problema de pesquisa:
Como se dá a avaliação de alunos com dificuldades de aprendizagem no ciclo de alfabetização? A base
teórica assenta-se em autores como Vygotsky (1988), Freire (1996, 2011) e Ferreiro (2004). A metodologia
utilizada é decorrente de um Estudo de Caso, que apresenta práticas pedagógicas relacionados à aprendizagem
de alunos em processo de alfabetização, oriundas de uma experiência educativa realizada com crianças
estudantes do primeiro ano do Ensino Fundamental da Escola Fundamental La Salle Esmeralda, localizada na
periferia de Porto Alegre/RS. O estudo se justifica em três frentes: a pessoal, relacionada à vivência da autora
enquanto docente que atua na alfabetização; a científica, buscando contribuir com conhecimento original neste
campo de estudo; e a social, que se vincula à importância de uma avaliação emancipadora no ciclo de avaliação,
especialmente quando se trata de crianças com dificuldades de aprendizagem. A coleta de dados foi realizada
por meio da observação, utilizando-se de um diário de campo para a compilação dos registros (YIN, 2010). Com
base nos estudos e do perfil dos estudantes desse contexto educacional, conclui-se que: a) a maioria dos
estudantes em processo de alfabetização obtiveram um crescimento cognitivo significativo ao serem desafiados
a trabalharem de forma lúdica e prazerosa. b) Os desafios postos pelo ambiente externo interferem na
alfabetização e na aprendizagem das crianças, requerendo por parte dos educadores um olhar diferenciado para
esta realidade proporcionando aulas dinâmicas e reflexivas, potencializando a auto-estima, a resiliência e a
vontade de aprender, o que precisa ser extensivo à avaliação; c) A dimensão afetiva e sócio/emocional por meio
de acompanhamento individualizadode cada aluno foi essencial dessa caminhada, tornando a face avaliativa um
componente personalizado, ainda que complexo.
Referências

BERSAGUI, Tássia Colombo; JUNG, Hildegard Susana; DA SILVA, Louise de Quadros. O
currículo, o docente e a dimensão atitudinal: uma construção de valores. CAMINE: Caminhos da

322

Educação, v. 11, n. 1, p. 30-47, 2019. BRASIL. INEP. (2009). Portaria INEP nº 109 de 27 de maio de
2009. Estabelece a sistemática para a realização do Exame Nacional do Ensino Médio no exercício de
2009 (Enem/2009), 2009. CAMPOS, Dinah Martins de Souza. Psicologia da aprendizagem. 11. ed.
Petrópolis: Vozes, 1979. FERNANDES, Florestan. O desafio educacional. São Paulo: Cortez, Autores
Associados, 1999. FERREIRA, Marlene de Cássia Trivellato; MARTURANO, Edna Maria. Ambiente
familiar e os problemas do comportamento apresentados por crianças com baixo desempenho escolar.
Psicologia: Reflexão e Crítica, Porto Alegre, v. 15, n. 1, p. 35-44, 2002. FERREIRO, Emilia.
Alfabetização em processo (tradução Sara Cunha Lima, Marisa do Nascimento paro). 15. Ed. São
Paulo: Cortez, 2004. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários a prática
educativa. São Paulo: Paz e Terra, 2011. FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro. Paz
e Terra. 1996. GIL, Antonio C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
LEITE, SA da S.; TASSONI, Elvira Cristina Martins. A afetividade em sala de aula: as condições de
ensino e a mediação do professor. Psicologia e formação docente: desafios e conversas, n. 2, p. 113141, 2002. LIB NEO, Jose Carlos. Democratização da Escola Pública: a pedagogia crítico social dos
conteúdos. 19 ed. São Paulo: Loyola, 1994 PROVÍNCIA LA SALLE BRASIL-CHILE. Proposta
Educativa Lassalista. Porto Alegre-RS, 2014. SANTOS, Carmi Ferraz. Alfabetização e letramento:
conceitos e relações. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. VYGOTSKY, Lev Semenovich et al.
Aprendizagem e desenvolvimento intelectual na idade escolar. Linguagem, desenvolvimento e
aprendizagem, v. 10, p. 103-117, 1988. YIN, Robert. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed.
Porto Alegre: Bookman, 2010.

323

A EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA GLOBAL NO CONTEXTO DO DIREITO À
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE: A PERSPECTIVA DA UNESCO.

ID do trabalho: 19077

Bernard Martins Monteiro
Universidade La Salle

Orientador
Profª Drª Dirléia Fanfa Sarmento
Co-orientador
Palavras-chave

Educação para Cidadania Global, Direito à educação, Educação de qualidade, Dispositivos da
UNESCO.
O direito à educação, segundo a UNESCO (2015), passa necessariamente pela formação cidadã de
qualidade. Ao compreender que o cidadão contemporâneo deve estar comprometido com o bem estar social
global, a UNESCO propõe a educação para a cidadania global (ECG) como estratégia para atender tal
demanda (UNESCO, 2015). É nesse contexto que propomos como problema de pesquisa: quais os pressupostos
teóricos que fundamentam a concepção da educação para a cidadania global , difundida nos dispositivos da
UNESCO? Nesse contexto propomos como objetivo geral: analisar os pressupostos teóricosque fundamentam
a concepção da educação para a cidadania global. Temos como objetivos específicos: Mapear os documentos
difundidos pela UNESCO que abordam a educação para a cidadania global; Contextualizar a educação para a
cidadania global e suas relações com o direito à educação. O presente trabalho consiste em uma pesquisa
qualitativa do tipo pesquisa documental. O corpus investigativo estácomposto pelos seguintes documentos
da UNESCO: Educação para a cidadania global: preparando alunos para os desafios do século XXI (2015),
Educação 2030 Declaração de Incheon: rumo a uma educação de qualidade inclusiva e equitativa e à educação
ao longo da vida para todos (2016) e Repensar a Educação:rumo a um bem comum mundial? (2016). A
pesquisa proposta enquadra-se na tipologia da Pesquisa Documental. Para a qual adotamos como técnica de
coleta e organização preliminar dos dados a Análise Documental proposta por Cechinel et al. (2016). Essa
técnica consiste na caracterização inicial dos dados esua categorização prévia conforme seu contexto, autores,
interesses, confiabilidade, natureza do texto e conceitos-chave (CECHINEL et al., 2016). Estando os dados
devidamente organizados serão então analisados com base na Técnica de Análise de Conteúdo, proposta por
Bardin (2011), com base na qual os elementos textuais são estruturados em unidades de análise, as quais serão
categorizadas, analisadas, contextualizadas, ligadas ou mesmo, se necessário, recategorizadas, de modo que
ao fim seja possívelconstruir um panorama da ECG frente à educação de qualidade na visão da UNESCO. Até
este momento os
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dados sugerem que, em linhas gerais, a ECG é entendida pela UNESCO como a estratégia apropriada para uma
educação que emancipe através da formação de cidadãos globais. Adota-se, para tanto, uma visão de cidadania
que dilui as fronteiras nacionais e propõe que as problemáticas locais e globais são igualmente prioritárias na
vida de cada ser humano (UNESCO, 2015). Nessa perspectiva acredita-se que uma educação que fomente uma
postura global tende a formar pessoas mais solidárias, conscientes e engajadas na vida social, crença que se
alinha ao princípio da educação de qualidade defendido pela UNESCO (UNESCO,2016).
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Esta investigação busca identificar como as culturas juvenis digitais estão interferindo sobre a
formação do leitor e as práticas de leitura entre jovens adolescentes no contexto escolar. Para Kleiman (1993),
a leitura é um processo em que se evidencia através da interação entre os diversos níveis de conhecimento do
leitor: o conhecimento linguístico; o conhecimento textual e o conhecimento de mundo. Além disso, a leitura é
um dos pilares da educação e necessita de diferentes motivações para sua prática. A escola, instituição
encarregada pela formação educacional das novas gerações, exerce um papel de máxima importância no
processo de preparação e formação de leitores. Pode-se afirmar que um ensino de qualidade e que atenda a
critérios de excelência forma bons leitores, com maturidade e competência para conhecer e caminhar
livremente pelo mundo da leitura. Entretanto, o surgimento e a polarização da internet, na década de 1990,
trouxe mudanças significativas quanto à forma como os textos e livros são lidos. Perante a essas
transformações, as mídias digitais, muitas vezes, são consideradas responsáveis por fazer com que os alunos
percam o gosto pela leitura. Contudo, segundo Castells (2003), a internet é mais do que uma tecnologia, é um
meio de comunicação, de interação e de organização social. Sendo assim, é possível dizer que a internet e a
tecnologia podem e devem ser utilizadas como ferramentas nas aulas, principalmente, em atividades que
visem o incentivo à leitura e que estabeleçam conexões entre as culturas juvenis digitais e a leitura entre os
jovens adolescentes. Para desenvolver o objetivo da presente investigação foram considerados fatores
referentes à experiência docente da pesquisadora, bem como a relevância social da temática proposta, além
da realização de um mapeamento acerca de dissertações e teses produzidas em Programas de Pósgraduação no Brasil, no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de
Nível Superior (CAPES). Os descritores utilizados para a realização desse procedimento foram os seguintes:
formação do leitor, práticas de leitura e culturas juvenis digitais. As áreas de conhecimento selecionadas para
a pesquisa foram educação e letras, enquanto o período temporal contemplou os anos de 2011 até 2021. A
partir do mapeamento realizado foi possível constatar que as investigações centradas nas práticas de leitura
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dos jovens adolescentes, na interferência das culturas juvenis digitais e no processo de formação do leitor
estão reduzidas nos últimos anos. Além disso, elas não relacionam, de forma simultânea, os três descritores
mencionados. Espera-se, a partir da presente investigação: identificar como ocorrem as práticas de leitura
entre jovens adolescentes, no último ano do Ensino Fundamental; inventariar temas de interesse dos jovens
estudantes no que diz respeito à leitura; analisar a interferência das culturas juvenis digitais nas práticas de
leitura; e discutir as implicações das práticas educativas voltadas à formação do jovem leitor.
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Jovens, jovem aprendiz, renda, gênero.
Resumo O presente estudo vem problematizar sobre o que leva os jovens optarem pela escolha do
curso ofertado pelo Programa Jovem Aprendiz em uma instituição privada de ensino?, localizada em São
Leopoldo/RS, neste sentido, identificar que é este público alvo que busca o curso de formação, como
oportunidade profissional. Assim, definiu-se como objetivo geral: analisar a situação socioeconômica dos
estudantes que frequentam o curso jovem aprendiz. E como objetivos específicos: a) identificar quem sustenta
a família em tempos pandêmicos; b) examinar a média da renda familiar; c) investigar motivos que levam os
jovens a optar pelo curso; d) analisar as condições financeiras dos jovens. Trata-se de um estudo qualitativo,
exploratório, através de referências bibliográficas e aplicação de questionário com os estudantes do Programa
Jovem Aprendiz. Neste estudo buscou-se discutir sobre a inserção dos jovens no mercado de trabalho, a partir
de um contexto sócio-histórico da educação, e as desigualdades de gênero.
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aprendizagem híbrida- tecnologias- ensino e aprendizagem
A aprendizagem híbrida evidencia a flexibilidade e a mistura de espaços, tempos, atividades e
tecnologias, criando um processo ativo, entendendo que quanto mais autonomia o estudante encontrar no espaço
de aprendizagem, maior será o seu envolvimento e participação, seguindo as orientações do educador. Segundo
Mattar (2017), as metodologias ativas incentivam o protagonismo do estudante, o qual percebe maior dinamismo
e participação. O objetivo da presente pesquisa, de caráter bibliográfico e abordagem qualitativa, consiste em
apresentar uma revisão de estudos científicos com o descritor
¿aprendizagem híbrida¿. Foram revisados 23 estudos científicos, sendo 08 na Plataforma Capes Periódicos,
02 no repositório Capes Teses e Dissertações e 01 na plataforma Scielo. Após a leitura dos títulos e resumos,
04 trabalhos restaram aderentes e constituíram o corpus da pesquisa. Até o início dos anos 1980, a Educação
a Distância era baseada no material impresso produzido e enviado aos alunos. As Tecnologias Digitais de
Informação e Comunicação (TICs) proporcionaram importantes avanços. Valente (2014) afirma que, nessa
época, surgiu o blended learning, unindo o físico com o digital. Vaughan (2015) discorre sobre o aprendizado
baseado em perguntas, estratégias de design e tecnologias digitais utilizadas para integrar aulas síncronas e
assíncronas. Em contraponto, Andrade (2018) aponta a necessidade de maior interlocução entre os profissionais
da Informática e da Educação no desenvolvimento de ambientes e sistemas que suportem a aprendizagem
híbrida e adaptativa, implicando em pesquisas de caráter experimental e na reconfiguração da formação docente.
Sarmento et al (2019) refletem sobre os sistemas educacionais no Brasil que se renovam para atender padrões
internacionais de qualidade, com estratégias como a educação híbrida. Os autores pesquisados abordam as
diferentes possibilidades de trabalho utilizáveis em diferentes espaços de aprendizagem, destacando que
ambiente e espaço dialogam com estudante, professor e demais recursos na construção do conhecimento.
Conclui-se que é possível produzir e construir conhecimento em um processo de interação com o outro e com o
meio, apoiado pela mediação pedagógica em espaços de educação híbrida.
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Propósito Central do Trabalho O objetivo geral deste estudo é entender desigualdades e seus
impactos no ensino e aprendizagem a distância remoto, focando no acesso à tecnologia em tempos de pandemia.
Marco Teórico O Ensino à distância é entendido como uma modalidade de educação efetuada através da
tecnologia da informação, onde professores e alunos interagem na área do conhecimento sem precisarem estar
fisicamente juntos no mesmo espaço e ao mesmo tempo. No entanto, as inovações do ensino a distância
são emolduradas por problemas estruturais na educação brasileira. Um dos temas de discussão mais delicados
está relacionado com dinâmicas de desigualdade, gerando um impacto psicológico para uma grande proporção
da população (Comim 2014). Em tempos de isolamento, a educação online, o ensino à distância se tornou o meio
pelo qual foi possível dar sequência a educação em todos os níveis; o isolamento foi obrigatório para toda
população e o ensino remoto foi a alternativa. Porém há uma grande gleba da população que nem ao menos
tem subsídios necessários como equipamentos ou acesso à internet, por meio da tecnologia. Houve um avanço
ágil e gigantesco em termos de tecnologia, porém não houve odesenvolvimento necessário para que a população
tivesse o mínimo acesso a ela. Na esfera social há um abismo de classes e oportunidades, e esta situação traz
a discussão sobre democratização e ao acesso à tecnologia como uma apropriação de direitos humanos (SAHB;
ALMEIDA, 2018), onde o conhecimento e a educação, deveriam ser um acesso de todos. Neste contexto, iremos
abordar e relatar sobre as desigualdades através do ensino a distância e suas tecnologias. Nos dias atuais em
momentos de Pandemia e isolamento por consequência da Covid-19, se tem percebido as desigualdades que
permeiam o ensino remoto pela falta de acesso à internet, pela falta de um celular ou pela falta de um
computador, que seriam os subsídios mínimos necessários para que uma aula virtual ocorra. Esta realidade é
vivenciada por grande parte da população em todos os níveis de educação. A obra de Amartya Sen ,
Desigualdade reexaminada (2007), será utilizada como marco teórico para abordar o impacto da desigualdade
estrutural de oportunidade e de acesso institucional para o EAD. Veremos que a falta de acesso e diferença
de modo de utilização de tecnologias geram um abismo na qualidade da experiência educacional a distância,
demonstrando assim a relevância
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desta pesquisa trazendo à tona temas importantes e sociais no que se refere às desigualdades no contexto do
Ensino à Distância e sua relação com a Tecnologia. Método de Investigação Este estudo terá um método de
investigação qualitativa e bibliográfica, onde a pesquisa se dará por meio da revisão de artigos, produções
científicas ( Gil 2012). Após a busca dos resultados e feito o filtro e seleção das produções buscando se apropriar
de produções nos últimos 8 anos não se abstendo de também utilizar pensadores pioneiros no tema, afim de
contribuir na reflexão deste estudo.
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Neste trabalho se aborda o conceito de avaliação como parte integrante do processo de ensino e
aprendizagem. O objetivo consiste em discutir a importância da avaliação, retomando seu contexto sócio- histórico
e dialogando com a prática pedagógica na construção da aprendizagem significativa. Trata-se de uma
pesquisa de abordagem qualitativa e cunho bibliográfico, cujas fontes foram artigos científicos e livros referentes
à temática, seguida de análise de conteúdo (BARDIN, 2016). Os conceitos de avaliação formativa, somativa,
mediadora e diagnóstica através das perspectivas de Jussara Hoffmann (2010), Maria Helen Abrahão (2004),
Cipriano Luckesi (2006) e Celso Vasconcellos (1994), entrelaçam-se com a reflexão sobre a prática pedagógica,
as defasagens avaliativas, ocasionando uma escola classificatória e excludente. Por fim, analisamos o impacto
da relação entre o educador e o educando para a efetivação do processo avaliativo. Os resultados sinalizam que
ainda há um longo caminho a ser percorrido para atingir uma aprendizagem significativa através do processo
avaliativo. Compreendemos que este processo passa pelo olhar atento do educador para e com o educando.
Assim, percebemos que o processo de avaliação é profundo e necessita de constante reflexão, pois a partir dele
o professor pode ser capaz de reinventar a sua prática e o aluno compreende-se como indivíduo crítico-reflexivo
em seu contexto.
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O termo empreendedorismo pode ser utilizado no sentido de desenvolvimento de uma atitude
empreendedora que consiste na aprendizagem ao longo da vida e em todas as etapas de evolução (LAVIERI,
2010). Diante dos desafios do Novo Ensino Médio, com as reformas curriculares e a implantação dos
Itinerários Formativos, a instauração de uma cultura empreendedora mostra-se uma alternativa viável para o
desenvolvimento de competências e habilidades socioemocionais contribuindo para a formação de jovens que
tenham sucesso pessoal e profissional, que saibam resolver problemas e tomar decisões com criatividade,
autonomia e sustentabilidade, nessa sociedade em constantes, rápidas e dinâmicas transformações. O
presente estudo pretende responder ao seguinte problema: quais são os aspectos empreendedores
evidenciados na implantação do Novo Ensino Médio em uma escola da rede pública estadual localizada na
região metropolitana de Porto Alegre? Nosso objetivo geral é refletir sobre os aspectos empreendedores
evidenciados na implantação do Novo Ensino Médio em uma escola da rede pública estadual localizada na
região metropolitana de Porto Alegre. Como objetivos específicos propomos identificar características
empreendedoras na implantação do Novo Ensino Médio na referida escola bem como, identificar desafios para
a constituição de uma cultura empreendedora na escola pesquisada. Trata-se de uma pesquisa qualitativa do
tipo estudo de caso com análise documental. Os dados são categorizados a partir da técnica proposta por
Bardin (2016) e analisados pelo método de análise de conteúdo. Como resultados preliminares, observamos
características empreendedoras ao se considerar a escuta da comunidade, dos pais, dos estudantes e dos
professores, na escolha dos Itinerários Formativos do Novo Ensino Médio e apontamos a necessidade de
acompanhamento, pela equipe diretiva, ao longo do processo de implantação do itinerário formativo para a
instauração de uma cultura empreendedora.
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Neste trabalho irei refletir como é visto o Desenho Universal de Aprendizagem (DUA) dentro do
contexto escolar. O Brasil tem o compromisso de que as pessoas com deficiência estejam dentro do contexto
escolar, visto que os alunos com deficiência conquistaram o direito à educação escolar, anterior a isso havia a
exclusão, fase na qual não havia nenhuma atenção a esses alunos, após houve a fase da segregação onde
eles eram normalmente atendidos em instituições específicas, após passamos para a integração momento que
as pessoas com deficiência frequentavam a escola regular porém em salas distintas, com o avanço dasociedade
e a luta pela inclusão social chegamos hoje ao que conhecemos por inclusão.A proposta do DUAnão é
somente para alunos com deficiência, mas sim melhorar a qualidade da educação para todos os estudantes, pois
as adaptações serão pensadas para todos os alunos (ZERBATO E MENDES, 2018; BOCK, GESSER E
NUERNBERG, 2019). O DUA traz diversos benefícios quando pensamos em sua aplicação no contexto escolar,
principalmente na eliminação de barreiras metodológicas, porém pouco se é falado dele dentro das escolas.
As adaptações curriculares são estratégias que possibilitam ajustar o conteúdo conformeas especificidades de
aprendizagem de cada aluno, constituindo-se em

possibilidades

diferenciadas

de ensinar (SOUSA E

NASCIMENTO, 2018, p. 125). A adaptação do conteúdo ainda é visto como um procedimento para os alunos
com deficiência, porém o DUA surgiu da concepção baseada na acessibilidade para todos, independentemente
de condições ou impedimentos, e pensado em atender às variadas necessidades dos alunos. Para tanto foi
realizado um levantamento bibliográfico na base de dados EBSCO Host e Periódicos Capes através do descritor
Desenho universal de aprendizagem, ao total foram encontrados 341 arquivos sobre o assunto, com a leitura de
todos os títulos e alguns resumos para fins de inclusão ou exclusão, resultou em 8 pesquisas, já excluindo os
artigos duplicados. A utilização do DUA favorece o acessode todos os alunos ao currículo escolar (VITALIANO,
DE SOUZA PRAIS E DOS SANTOS, 2019). Ainda são poucas as pesquisas que levam em conta o DUA no
contexto escolar brasileiro, por se tratar de uma proposta recente, sendo ainda desconhecida por alguns
profissionais (BOCK, GESSER E NUERNBERG, 2018; WIEDEMANN E DE MATOS, 2019; VITALIANO, DE
SOUZA PRAIS E DOS SANTOS, 2019). Ao final das
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leituras foi possível concluir que o DUA contribui de diversas maneiras para a eliminação de barreiras no contexto
escolar, mas para que isso ocorra é necessário que o professor conheça seus alunos, visto que o conteúdo
escolar pode ser apresentado aos alunos de diversas maneiras e assim contribuir para que o aluno compreenda
melhor o assunto e neste sentido que o DUA é um aliado (ZERBATO E MENDES, 2018).
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O presente artigo busca compreender como a Cultura Hip Hop pode estimular educabilidades para um
Ensino de História Antirracista. Pensando pelo viés de uma educação decolonial o texto propõe estratégias de
utilização dos 5 elementos da Cultura Hip Hop (DJ, MC, Graffiti, Dança e Conhecimento) como conteúdos e
metodologia no intuito de incentivar engajamento e alegria nos encontros nos espaços educacionais formais,
princípios destacados por Rubens Alves para transformarmos a realidade da educação no Brasil. Lança mão
da noção do sentipensar, de Patrício Arias, como fundamental para entendermos e produzir reações ao
racismo na sociedade e no Ensino de História. A LDBE fundamenta essas necessidades e buscamos essas
estratégias por meio das educabilidades, ações coletivas e rastros ancestrais das culturas africanas e ameríndias
presentes na estética e ética da Cultura Hip Hop, que majoritariamente encontro no espaço da rua, um dos
territórios privilegiados de manifestação, produção e sociabilização.
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Este estudo apresenta como objetivo geral refletir sobre a andragogia como estratégia de formação na
vida adulta. De modo a evidenciar o contexto do objetivo geral, definiu-se os seguintes objetivos específicos: a)
compreender a andragogia enquanto processo de formação de adultos; b) identificar aplicações da andragogia
para a formação de adultos. Trata-se de um estudo qualitativo, delineado por meio da revisãode literatura.
Desse modo, esta pesquisa se constitui através do levantamento de material bibliográfico, que segundo Gil (2019,
p. 28) tem o ¿[...] propósito de fornecer fundamentação teórica ao trabalho, bem como a identificação do estágio
atual do conhecimento referente ao tema.¿ E assim, esta pesquisa apresenta no seu corpus teórico, uma revisão
de literatura acerca da temática estudada. Nogueira (2004) apresenta que o primeiro registro do termo
Andragogia surgiu em 1968, no artigo intitulado de ¿Adult Leadership¿, de autoriado educador americano
Malcolm S. Knowles. Segundo Lopes (2018, p. 5), o termo andragogia provém ¿[...] do grego que une o prefixo
¿anér¿ ou ¿andrós¿ que significa ¿homem ou adulto¿, ao sufixo ¿gogia¿ (arte e ciência da aprendizagem ou
¿gogos¿ (educar).¿. Assim, tem-se na Andragogia como um novo modelo de educação voltado para adultos.
Sendo a Andragogia focada no ensino-aprendizagem orientada para adultos, apresenta-se em mais de um
contexto, pois não se limita à Universidade, podendo ser aplicada a outros ambientes, como a Educação
Corporativa. Para Masetto (2015, p. 94) este modelo andragógico objetiva nos adultos a sua ¿[...] formação
profissional, que garanta a dinâmica do processo de aprendizagem, que proponha situações-problemas e
desafios para serem resolvidos, que manifesta disponibilidade para ajudar os alunos a superarem as suas
dificuldades.¿ Assim, proporciona o desenvolvimento das competências, habilidades e conhecimentos dos
indivíduos. Ao compreender a andragogia enquanto processo de formação de adultos, percebe-se a
necessidade do envolvimento dos indivíduos. Knowles, Holton III e Swanson (2004) apresentam algumas
premissas básicas que compõem o processo andragógico, portanto, os aprendizesdevem estar completamente
envolvidos no: a) preparo da sua autonomia de aprendizagem; b) adequação do ambiente físico e psicológico; c)
plano de sua aprendizagem; d) diagnóstico de suas próprias necessidades de aprendizagem; e) formulação de
seus próprios objetivos de aprendizagem; f) criação de planos de aprendizagem; g) execução de seus planos
de aprendizagem; h) avaliação de seus próprios resultados de aprendizagem. Conclui-se que a andragogia além
de proporcionar ao indivíduo o aprendizado de forma
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autônoma, ela é uma grande aliada na formação continuada, pois estudos apontam que são os indivíduos
aprendizes os principais responsáveis pela construção do seu conhecimento. Rodrigues (2012 p. 127) considera
a Andragogia importante para o profissional que está ¿[...] aberto a novas ideias, novas habilidades, novas
técnicas e novos comportamentos.¿ Quando as ações andragógicas são aplicadas no ambiente organizacional,
ou seja, por meio da Educação Corporativa, ela proporciona ao indivíduo a autoconstrução do conhecimento, de
forma a permitir o seu desenvolvimento.
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As Tecnologias Digitais(TD) perpassam, cada vez mais, o viver e o conviver, o ir e o vir, o ser e o estar
no

mundo.

Estão

presentes

nas

relações

profissionais,

interpessoais,

na

logística

cotidiana

e,

consequentemente, interferem no ensinar e no aprender. A promulgação da Base Nacional Comum Curricular
(BNCC), no final de 2018, pressupõe a reestruturação curricular da Educação Básica brasileira. O documento
baliza as aprendizagens essenciais a serem contempladas no ensino e na aprendizagem nesta etapa
educacional. Dentre as referidas aprendizagens, há singular ênfase às TD. Nas 10 competências
apresentadas, duas ressaltam as relações com as aprendizagens com e por meio das TD. A quinta competência,
por exemplo, pontua que é preciso compreender e utilizar as Tecnologias Digitais de forma
¿crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais¿ (BRASIL, 2018, p. 9). As implicações
decorrentes da implementação do novo documento (norteador da educação brasileira), a presença das TD em
nosso viver e conviver e nos processos educativos, atribuem relevância à pesquisa, uma vez que investiga os
desafios da BNCC para as práticas pedagógicas no Ensino Médio, no que se refere às tecnologias digitais,
segundo as concepções dos docentes que atuam nesta etapa da Educação Básica. Para embasar o estudo,
buscaremos aporte teórico em Backes e Schlemmer (2007) (2008) (2013), Kenski (2008), Moran (2007), Moreira
e Schlemmer (2020) Lemos (2010), Levy (1999) e Almeida (2010). O presente estudo está vinculado à linha de
pesquisa ¿Culturas, Linguagens e Tecnologias na Educação¿ do Programa de Pós-Graduação em Educação da
Universidade La Salle e ao Grupo de Pesquisa Convivências e Tecnologias Digitais na Contemporaneidade
(COTEDIC) UNILASALLE/CNPq. A metodologia adotada se pauta em uma abordagem qualitativa e exploratória,
tipo estudo de caso que pretende: (a) compreender como está estruturada a BNCC relativa ao Ensino Médio, no
que se refere às TD; (b) identificar os desafios da BNCC para as práticas pedagógicas no Ensino Médio, no que
diz respeito às TD, tendo como referência as concepções dos docentes; e (c) sinalizar estratégias que possam
contribuir para o aprimoramento das práticas pedagógicas, no quetange às TD, visando efetivar o que orienta
a BNCC. Os sujeitos da pesquisa serão os professores do Ensino
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Médio do Colégio La Salle Medianeira de Cerro Largo/RS. Para a coleta de dados, utilizaremos a análise
documental, o questionário on-line e a entrevista. A análise dos resultados terá aporte em Bardin (2011) por meio
de sua Técnica de Análise de Conteúdo. Acreditamos que, para desenvolver os saberes tecnológicos digitais,
expressos na BNCC, faz-se necessário ressignificar as práticas pedagógicas e, consequentemente, reconstruir
os processos formativos dos educadores. Neste sentido, Schlemmer e Backes (2008), ressaltam que as TD
não têm o poder de configurar inovação e eficiência à educação. São potencializadas por propostas
epistemológicas, didáticas e pedagógicas congruentes com Tecnologias Digitais.
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O presente trabalho tem por objetivo analisar programas/políticas de ensino de língua inglesa em
países da América Latina, buscando contribuições didáticas para o ensino da língua no contexto brasileiro
desde a perspectiva da descolonialidade. Esta proposta de pesquisa vincula-se ao Programa de Pós- Graduação
da Universidade La Salle, linha de pesquisa Formação de professores, teorias e práticas educativas. Encontra
nos estudos do Grupo de Pesquisa em Educação Intercultural (GPEI) as condições para aprofundar e discutir a
perspectiva descolonial que pretende lançar mão para produzir o percurso investigativo. Apresentam-se alguns
pressupostos teórico-metodológicos em que o estudo se ampara, destacando as contribuições que recolocam o
lugar da metodologia enquanto itinerário de experimentação na produção do conhecimento. Aposta-se em
realizar a transição de um modo convencional de fazer pesquisa, abrindo-se para modos outros, onde a
horizontalidade institui-se como referência ao pesquisador. Enfatiza-se a importância de considerar a ciência
ocidental como um dos desses modos e não o único, como pretensamente têm se propagado nestes últimos
séculos. Conforme um estudo global feito pela EF (Education First) os brasileiros têm baixa proficiência em inglês.
No ano de 2020, a instituição examinou a aquisição das habilidades de leitura, fala, escrita e escuta de 350.000
alunos que estudam em período integral com idades entre 13 e 22 anos em 100 países ao redor do mundo.
No ano de 2017, o Brasil ocupou a 57ª posição. O estudo encontra-se em andamento, entretanto, emergem
alguns elementos que permitem apontar para: países como Argentina, Chile e Costa Rica apresentam
desempenho superior ao do Brasil em avaliações de escala internacional sobre a proficiência de língua inglesa;
no contexto nacional brasileiro duas questões se sobressaem, a primeira delas diz respeito ao fato de que as
práticas de ensino da língua inglesa não consideram a realidade cultural local, criando distanciamento e
dificuldades no aprendizado, principalmente no ensino fundamental e, o segundo, observa-se uma quase
ausência de programas de formação de professores voltadas ao ensino da língua inglesa.
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Com o advento do COVID-19, o ensino formal passou a dar-se, majoritariamente, de forma remota.
Diante desse cenário, este trabalho objetiva apresentar alguns elementos teóricos que ajudem a compreender
a ética e a ação do professor no contexto das relações interpessoais escolares online em tempos de pandemia.
Vinculado à Linha 1, do Mestrado/PPGEDU/Unilasalle Canoas, o trabalho traz recortes de dois textos: os de
"Ética", 1969, México (VÁZQUÉZ, 2011) e dos Parâmetros Curriculares Nacionais/ Temas Transversais
(PCN/TT), Ética (BRASIL, 1997). Então, trata-se de uma pesquisa qualitativa e bibliográfica (GIL, 2002). Nas
relações interpessoais cotidianas, os indivíduos deparam-se continuamente com questões práticas, tais como:
faço "a" ou "b"? Segundo Vázquez (2011, p. 15), isso ocorre porque "os indivíduos se defrontamcom a
necessidade de pautar o seu comportamento por normas que se julgam mais apropriadas ou maisdignas
de ser cumpridas". Por conseguinte, pode-se dizer que o modo de agir resultante de uma reflexão pessoal é
passível de julgamento por outros indivíduos, uma vez que "trata-se [...] de problemas cuja solução não concerne
somente à pessoa que os propõe, mas também a outra ou outras pessoas que sofrerão as consequências da
sua decisão e da sua ação" (VÁZQUEZ, 2011, p. 15). Dessa forma, por extensão, nas interações escolares, esse
fenômeno prático também ocorre, de forma ampliada. Nesse contexto, surge, aqui com foco para o docente, a
questão ética: como se deve agir? E, quanto à ética, sob qual perspectiva? Assim, segundo Vázquez (2011,
p.17), é preciso aplicar uma reflexão aos comportamentos prático-morais particulares, realizar "a passagem do
plano da prática moral para o da teoria moral", pois, quando esta se efetiva, entra-se "na esfera dos problemas
teórico-morais ou éticos", uma vez que "à diferença dos problemas práticos-morais, os éticos são caracterizados
pela sua generalidade". Então, Vázquez (2011, p.21) propõe um conceito de ética do qual o professor pode valerse para pensar o como agir nas relações interpessoais da educação remota atual: "A ética é teoria, [...] de um
tipo [...] de comportamento dos homens, o da moral, considerado [...] na sua totalidade, diversidade e variedade".
Já na esfera da educação básica brasileira, os PCN/TT/Ética (BRASIL, 1997, p. 26), em linhas gerais, dispõem
que ética, na escola, encontra-se, "em
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primeiro lugar, nas [...] relações entre [...] alunos, professores", "nas disciplinas do currículo" e na "proposta de
[...] um trabalho que possibilite o desenvolvimento da autonomia moral, condição para a reflexão ética". Assim,
após refletir-se sobre ética, à luz dos fragmentos dos textos propostos, pode-se afirmar que, a despeito da época
e do público para o qual foram originalmente dirigidos, os pressupostos continuam atuais, e por issoúteis
para os docentes, quanto a algumas fontes teóricas voltadas à reflexão de como se deve agir no contexto
contemporâneo de educação online, em tempos de pandemia do COVID-19.
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Esta pesquisa, tipo Estudo de Caso, tem como temática investigativa os impactos da gestão escolar
em tempos de pandemia COVID-19, tendo como foco as Comunidades Educativas de Educação Básica da Rede
La Salle Brasil-Chile, situadas no estado do Rio Grande do Sul. A pandemia da COVID-19, declaradapela
Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11 de março de 2020, tem causado impactos em todos os segmentos
sociais. Na educação, conforme indica o Informe 1, da Fundação Carlos Chagas (2020, p.1), ¿No Brasil, 81,9%
dos alunos da Educação Básica deixaram de frequentar as instituições de ensino. São cerca de 39 milhões de
pessoas¿. Para viabilizar a continuidade das atividades letivas, o Ministério de Educação (MEC) promulgou
dispositivos contendo normas e medidas relativas às atividades educacionais em tempo de pandemia (BRASIL,
2020 a,b,c,d,e,f,g,h,i). O estudo se insere na linha de pesquisa Gestão, Educação e Políticas Públicas do
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade La Salle e apresenta como problema de
investigação: quais os impactos da pandemia na gestão escolar das Comunidades Educativas de Educação
Básica da Rede La Salle Brasil-Chile, situadas no Rio Grande do Sul, segundo o relato dos gestores destas
escolas? Em decorrência de tal problema, o objetivo geral é: refletir sobre impactos da pandemia na gestão
escolar das Comunidades Educativas de Educação Básica da Rede La Salle Brasil-Chile, situadas no Rio Grande
do Sul, tendo como referência o relato dos gestores destas escolas. Quanto aos objetivos específicos, a pesquisa
se propõe a: a) Averiguar, na legislação educacional vigente, as normativas pertinentes a ação educativa em
tempos de pandemia. b) Analisar os impactos da pandemia na gestão escolar das Comunidades Educativas de
Educação Básica da Rede La Salle Brasil-Chile, tendo como referência o relato dos gestores destas escolas. c)
Sugerir temáticas formativas que contribuam para o aprimoramento da ação gestora nas Comunidades
Educativas de Educação Básica da Rede La Salle Brasil-Chile. Nesse estudo, elegemos como participantes os
profissionais que atuam na direção ou vice direção das Comunidades
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Educativas O referencial teórico tem como eixo estruturante os pressupostos de Lück (1981, 2006, 2009,
2012, 2013a, 2013b, 2014, 2016) acerca da gestão escolar, estabelecendo um diálogo com outros autores que
discutem a temática em estudo. A relevância do estudo ora proposto tem como justificativas três dimensões: a
pessoal-profissional, a acadêmico-científica e a social, que são explicitadas no capítulo atinente aos
procedimentos metodológicos. O presente trabalho está em andamento e a coleta de dados será realizada por
meio da análise documental e do questionário. Tais dados serão analisados com base na Técnica de Análise
de Conteúdo.
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A aceleração das transformações na Educação, potencializadas pela COVID-19, promovem
reflexões sobre o ensinar e o aprender. Historicamente, a modalidade da Educação de Jovens e Adultos (EJA)
configura-se como um espaço de direitos para aqueles que não tiveram acesso à educação, se afastaram ou
foram excluídos das escolas ao longo da vida. As atuais configurações da sociedade contemporânea ocorrem
por meio de novas formas de viver e conviver, conectar e interagir, portanto, é responsabilidade da escola
oportunizar experiências para estes estudantes. O estudo está vinculado à Linha de Pesquisa Culturas,
Linguagens e Tecnologias na Educação do PPGEdu da Universidade La Salle-Canoas/RS. Esse estudo
qualitativo, de campo, com caráter descritivo-analítico e utilizando o método da Pesquisa-ação, problematiza:
como o Letramento digital participa da construção de conceitos geográficos na Totalidade 6 da EJA, em uma
escola da rede pública de Nova Santa Rita-RS? O objetivo geral é compreender como o Letramento Digital
participa em práticas pedagógicas para a construção de conceitos geográficos na Totalidade 6 da EJA, em
uma escola da rede pública de Nova Santa Rita-RS. Os objetivos específicos foram assim delineados: analisar
a participação do Letramento Digital para a construção de conceitos geográficos abordados na Totalidade 6 da
EJA, em uma escola da rede pública de Nova Santa Rita-RS; explorar práticas pedagógicas
problematizadoras, dinâmicas e cooperativas, para o engajamento e a co-autoria dos estudantes da Totalidade
6 na EJA; identificar as possibilidades de mediação para a construção dos conceitos geográficos abordados na
Totalidade 6 da EJA e compreender os processos de ensino e de aprendizagem como potencialidade para a
emancipação dos estudantes, por meio da metodologia da Pesquisa-ação. Para Thiollent (2014), a PesquisaAção não é algo fechado e direcionado, mas se organiza no coletivo e tem a proposta de transformação.
Busca alterar a realidade e construir conhecimento sobre ela, envolvendo muitos sujeitos, onde as ações são
realizadas e decididas em conjunto. Desta forma, os atores são participantes efetivos. Por isso, o pesquisador
faz parte do contexto de pesquisa modificando e sendo modificado por ele. O referencial teórico deste estudo
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está fundamentado em Freire (2013; 2020; 2021) na valorização dos diferentes saberes, propondo práticas
problematizadoras e dialógicas e buscando o engajamento para a construção da co-autoria nos processos de
aprendizagem. O Letramento Digital será estudado a partir do suporte teórico de Soares (2002; 2020) e a
Emancipação Digital, a partir dos estudos de Schwartz (2006). Os conceitos geográficos construídos nas oficinas
do Passaporte Geográfico são fundamentados nas reflexões de Santos (2004). O contexto da pesquisa será a
Escola Municipal de Ensino Fundamental Miguel Couto, de Nova Santa Rita-RS e os participantes serão os
estudantes da Totalidade 6 da EJA. A produção dos dados será feita a partir da análise documental-institucional,
do Diário de Campo da Pesquisadora, de questionários (prévios e pós-pesquisa) com os atores do estudo e das
produções dos estudantes a partir das oficinas do Passaporte Geográfico, que ocorrerão de Março a Junho de
2022. Os dados produzidos decorrentes da Pesquisa-ação serão analisados a partir da técnica de Análise de
Conteúdo (BARDIN, 2011), seguindo três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento dos resultados
obtidos, inferência e interpretação.
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INTRODUCCIÓN Se tornó común hablar sobre trabajo en red y trabajo colaborativo. Autores como
Toffler (1990 y 1993) y Castells (2000), afirman que los cambios socioeconómicos y tecnológicos estáncausando
transformaciones que afectan las relaciones y estructuras sociales, impactando en las comunidades educativas.
Dentro de este contexto, este estudio busca investigar una red de educación católica de Chile, con el objetivo de
identificar el propósito y estructura de funcionamiento de una red de educación católica de Chile, por medio de
las percepciones de sus respectivos directivos escolares. La justificación, se presenta debido la necesidad de
tener un estudio en profundidad para visibilizar dichos aspectos a sus respectivos actores. METODOLOGÍA La
investigación está enmarcada dentro de un enfoque cualitativo, con una metodología tipo estudios de casos
(BLASCO; PÉREZ, 2007). El paradigma es interpretativo-cualitativo. La muestra es intencional, correspondiendo
a trece directivos de los centros educativos. La recogida de información serealizó en cuatro instancias: a)
Observación de dos reuniones de directores y de coordinadores pedagógicos
b) Entrevista semiestructurada y Focus-Group. Se utiliza pauta de Observación de reuniones y Pauta con
preguntas semiestructuradas para entrevista personal. Las pautas fueron elaboradas a partir del Informe
Técnico ¿Redes de mejoramiento escolar: ¿Por qué son importantes y cómo las apoyamos?¿ (AHUMADA;
GONZÁLEZ; PINO-YANCOVIC, 2016). RESULTADOS Propósitos: El propósito moral, se vincula con el
compromiso transversal de beneficiar los estudiantes y los profesores de su colegio. El propósito de la red, según
ellos, es ofrecer igualdad de condiciones, por medio de los nexos de colaboración, a todos los establecimientos,
que a su vez, deben ofrecer una educación de calidad a sus estudiantes, independientemente del contexto en
el que se encuentre el centro. Construcción de Bases para el Trabajo en Red: En un determinado momento, se
organizaron comisiones. Luego de esto, se establecieron las bases de funcionamiento en documentos
institucionales como el proyecto pedagógico y el plan de pastoral, entre otros. Actualmente la institución tiene un
modelo de funcionamiento y una estructura que da sustento al quehacer de
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esta. Reuniones de Coordinación: se establecen metas comunes, enfocando exclusivamente el aprendizaje de
los estudiantes. Hay una tabla con temas y responsables. La periodicidad depende de la programación del
año, pero se reúnen de forma extraordinaria para tratar temas emergentes. Utilizan actas para registrar
reflexiones y acuerdos. Ocurren conflictos entre los actores ya que la coordinación de la red establece metas.
Organización de la red: Contiene tres coordinadores centrales, que actúan en áreas diferentes animando a los
directivos y visitando las obras. CONCLUSIONES Los resultados refuerzan que en las redes escolares
predomina la colaboración y deriva a ser un espacio de aprendizaje. Como limitación, es la ausencia de la
participación de los coordinadores de la red. Esta investigación puede ser de utilidad para otros estudios sobre
redes escolares con la intención de indagar sobre los propósitos de una red escolar.
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Este trabalho propõe analisar as dificuldades enfrentadas pelas populações vulneráveis no que
tange ao acesso à educação no cenário pandêmico da COVID-19. A partir de março de 2020, momento em
que o vírus passou a comprometer o país, o ensino brasileiro foi colocado à prova ante a necessidade de
readaptação das aulas presenciais, visando à proteção do direito à vida e à saúde da população, igualmente
fundamentais. Partindo desse pressuposto, o ensino remoto foi pensado e posto em prática a fim de minimizar os
impactos causados pela pandemia na educação brasileira, colocando em contraste duas hipóteses, sendo a
primeira a facilidade de acesso ao ensino mediante o conforto, a segurança e a proteção à vida, à saúde e à
integridade dos alunos que dispõem dos meios necessários à fruição da nova modalidade de ensino, e, a
segunda, o ano perdido em face à impossibilidade material de conexão a meios tecnológicos que permitem o
referido acesso. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar a readequação do ensino ante a nova
realidade enfrentada pela sociedade, visto que a aprendizagem em moldes remotos facilita o acesso de
classes sociais de maior poder aquisitivo, afetando de forma prejudicial o presente, e, consequentemente, o futuro
de alunos que se encontram em condições socioeconômicas inferiores. Para além disso, cumpre analisar a
importância e a essencialidade da tutela a esse direito fundamental ante o crescimento das desigualdades nesse
período, sendo imprescindível a atuação do Estado na organização da gestão e na formulação de políticas
públicas no enfrentamento ao desequilíbrio social. Diante do exposto, verifica-se a importância de abordar os
fenômenos sociais e o comportamento humano ante o tema das dificuldades de acesso à educação por minorias
vulneráveis. Para tanto, será empregada a pesquisa qualitativa, como forma de abordagem aos valores e às
relações humanas ocorridas dentro do território nacional no que tange ao tema proposto, considerando o contexto
de inserção do objeto da pesquisa e as características da sociedade brasileira. A partir das hipóteses
apresentadas neste trabalho, e, acompanhado da pesquisa qualitativa, será utilizado o método dedutivo, visando
a elucidar o tema e propor uma conclusão adequada ao deslinde da pesquisa, respeitando a estrutura lógica
de suposições e inferências da temática. Por fim, será utilizada a
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pesquisa bibliográfica para justificar as hipóteses e suas respectivas conclusões, com o embasamento
doutrinário da teoria garantista de Luigi Ferrajoli.
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A sexualidade humana apesar extensamente debatida ainda é permeada de tabus, preconceitos e
desinformação. No âmbito escolar a relação entre os programas educacionais sobre sexualidade; os professores
que recebem a incumbência de trabalhar a temática, muitas vezes sem informação ou formação e as famílias,
que por uma herança histórica, em algumas situações discordam deste trabalho, acaba sendo conflituosa.
Conceitos como orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero agregam discordâncias. A falta
de domínio dos conceitos e os preconceitos acabam prejudicando a prática docente. A formação de professores
sobre o assunto se faz necessária e urgente. Fomentamos aqui a necessidade da formação continuada em
serviço trazer o tema para o debate. Todo conteúdo trabalhado pelo professor emsala de aula passa pela sua
construção pessoal, sua forma de compreensão e sua vontade de transmitir e absorver conhecimentos sobre a
ideia a ser desenvolvida. Assim, o objetivo deste trabalho é identificar nos professores o interesse em saber mais
sobre as questões de sexualidade, no intuito de desenvolver melhor a temática na sua prática docente. Como
objetivos específicos, buscamos compreender como o professor percebe sua construção pessoal sobre a
sexualidade, como enfrenta estas questões em sala de aula, quaissão as principais dificuldades e se sente
a necessidade de uma formação sobre o tema. Para isso, foirealizada uma pesquisa com 41 docentes da
rede municipal de Sapucaia do Sul ¿ RS, através de formulário on-line, encaminhado via Whatsapp, contendo
quinze questões entre abertas e fechadas. A partir da coleta de dados foi feita uma análise descritiva e de
conteúdo, de acordo com as características das questões. Os resultados demonstram que 81% dos respondentes
da pesquisa percebem a necessidade de uma formação para que tenham segurança e clareza dos conceitos em
torno do tema e da melhor forma de abordagem. Usou-se por base os pressupostos teóricos de autores como
FOUCAULT,1988; LOURO, 2000; BUENO; RIBEIRO, 2018; SOARES; MONTEIRO, 2019, entre outros. A
pesquisa teve uma abordagem quali-quantitativa e descritiva pois observou uma realidade, interrogou, coletou e
analisou dados. A partir do registro e interpretação dos resultados, além da necessidade de formação, foram
constatados aspectos como: a influência da postura da família no trabalho sobre sexualidade na escola; a
presença de tabus que dificultam o
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debate e que o assunto ainda é direcionado para as aulas de ciências. Busca-se conhecer melhor a realidade
para poder contribuir oferecendo subsídios a estes professores, com formações continuadas que relacionem
teoria e prática, para que, muito além do debate, ações educativas e de conscientização efetivas possam ser
promovidas.
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O período da pandemia possibilitou uma aceleração dos processos de introdução das tecnologias
digitais e de comunicação nas escolas, com o propósito de dar continuidade ao ensino e aprendizagem dos
estudantes. O presente artigo, de abordagem qualitativa, em forma de relato de experiência (GIL, 2008;
FORTUNATO, 2018), aborda a vivência de educadoras do 1º ano do ensino fundamental de uma escola da
rede municipal localizada na região metropolitana de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. O propósito é relatar como
foi a iniciação de uma turma de 1º ano do ensino fundamental na utilização de uma plataforma digitalpara o
fomento das aulas remotas. O referencial teórico-epistemológico da pesquisa ampara-se nos autores Moran
(2013), Bacich, Neto e Trevisani (2015), e Führ (2019). Os resultados sinalizam que a pandemiarompeu
o paradigma do uso e acesso às novas tecnologias digitais e de comunicação para os estudantes em processos
de alfabetização, uma vez que possibilitou um novo formato de interação, ritmo de aprendizagem e protagonismo
do estudante.
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O princípio democrático, estabelecido na Constituição de 1988 e na LDB de 1996, em sua
efetivação e possibilidade de gestão escolar, nos leva a acreditar, a julgar o tempo transcorrido, que se trata
de realidade efetivada nas vivências e experiências das instituições escolares, em especial as públicas. No
entanto, ainda trata-se de um enorme desafio a ser vivenciado nas experiências de redes escolares, em
especial as públicas. Assim, este trabalho de pesquisa busca responder às possibilidades e desafios na
efetivação do princípio da gestão democrática, tomando por referência as concepções dos integrantes da
equipe de gestão e o Conselho Escolar. Para (LÜCK, 2013), os Conselhos Escolares funcionam como
maneiras de construir a autonomia em termos de gestão escolar. Para tanto, buscamos compreender as
possibilidades e os desafios para a efetivação do princípio da gestão democrática numa escola da rede
municipal de ensino de Sapucaia do Sul, a partir das concepções dos integrantes da equipe de gestão escolar
e dos representantes da demais instâncias de participação Mediante as instâncias de participação, em
conexão com nossa problemática que busca responder aos desafios e possibilidades de efetuar a gestão
democrática, nos utilizamos metodologicamente da revisão de literatura em (LÜCK, 2013), (LIBÂNEO, 2013),
(PARO, 2012) e da pesquisa participante em (BRANDÃO, 1984), que pensa o conhecimento em profundidade
de algo da vida social no envolvimento para com o que pesquisamos. O método e a problemática estão em
harmonia com a técnica do grupo focal, pensado enquanto uma conversa em profundidade que permite
confrontar concepções e percepções, considerando as experiências pessoais e de envolvimento com o objeto
de pesquisa (GATTI, 2005). Os participantes da pesquisa são os integrantes da equipe de gestão e o conselho
escolar. Os resultados preliminares, a partir da técnica de grupo focal, aponta que: a) a gestão escolar não tem
como fundamento a autonomia necessária, que permita transpassar o princípio democrático nas mais diversas
ações da escola pública; b) os segmentos representativos da equipe de gestão e conselho escolar, necessitam
significar a participação enquanto algo construído coletivamente, o que é dificultado por um olhar centrado nos
interesses e percepções de individualidades, que não se vêem como um todo participante de algo chamado
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sociedade e por consequência da escola pública. Portanto, conclui-se de maneira preliminar, que a inserção
do princípio democrático, no processo educativo, que pensa a partir de uma fundamentação humana, voltada
à significação e transformação dos elementos sociais, mediante uma gestão estratégica que potencialize a escola
para a autonomia, como algo ainda distante em sua prática.
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A presente pesquisa, tem como tema as narrativas acerca das práticas educativas para o
desenvolvimento da autonomia na educação infantil, tem como objetivo principal refletir sobre as formas de
efetivação das práticas dos educadores que atuam na educação infantil de um Colégio da Região
Metropolitana de Porto Alegre sobre o desenvolvimento da autonomia, segundo relato das educadoras e como
objetivos específicos: a) compreender como é abordado o desenvolvimento da autonomia que orientam os
dispositivos legais da educação infantil; b) analisar os relatos realizados pelas professoras sobre os modos de
efetivação do desenvolvimento da autonomia das crianças de turmas da educação infantil por meio das suas
práticas educativas; e por fim, c) estabelecer aproximações e distanciamentos entre os relatos das práticas
educativas, relativas ao desenvolvimento da autonomia, e o que orientam os dispositivos legais da educação
infantil. Quanto aos aspectos metodológicos, trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória,
do tipo estudo de caso, situada na linha de pesquisa ¿Culturas, linguagens e tecnologias na Educação¿ do
Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade La Salle. Entendemos que a relevância do estudo
repousa sobre a importância do espaço da educação infantil como espaço de socialização, construção de si,
entendimento de regras e convivência em sociedade. Buscando alcançar o objetivo proposto, utilizaremos,
como fontes de coletas de dados: a) a análise documental dos dispositivos que orientam a educação infantil,
como diretrizes curriculares da educação infantil, BNCC e planos de estudos; b) entrevista com os
educadores. Para a análise dos dados coletados, utilizamos uma abordagem hermenêutica, o que significa
dizer que ¿a compreensão do sentido dos atos educativos depende, em primeiro lugar, da interpretação que
cada um fará do fato¿ (BERTINETI, BRUM e OLIVEIRA, 2016). O referencial teórico da pesquisa será
baseado em uma breve contextualização do que é educação, da autonomia em seu contexto histórico, a
autonomia em Paulo Freire, a ação educativa e a prática pedagógica e, por último, o que diz a legislação sobre
a autonomia na educação infantil.
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Rumo a uma infância virtual: a imagem corporal sem corpo
Este artigo relata uma experiência de investigação remota desenvolvida em 2020, com uma turma
de faixa etária de 2 anos, de uma Escola Municipal de Educação Infantil da rede pública de Novo Hamburgo/RS.
A abordagem qualitativa e exploratória surgiu com o objetivo de desenvolver comunidades de investigação na
Educação Infantil em redes, que pudessem gerar interação e o desenvolvimento de aprendizagens com propostas
de continuidade entre as crianças, a partir de um ponto comum de discussão. A preocupação inicial girou em
torno de como se adequar ao ensino remoto sem perder de vista a proposta pedagógica da escola que valoriza
a potência da comunicação, autoria e protagonismo das crianças. A investigação buscou provocar a imaginação
e a curiosidade das crianças, tendo como inspiração o cultivo da batata-doce na água, gerando hipóteses, dúvidas
e o interesse das crianças e professores, que foi ampliada para as famílias e comunidade com a pandemia.
Quando iniciamos as atividades virtuais com as crianças não tínhamos toda a sequência de propostas
metodologicamente estruturadas, pois acreditamos que o planejamento precisa ser flexível e que ao longo dos
retornos das crianças poderíamos ir compreendendo os contextos, bem como mapeando os interesses das
crianças e possibilidades da própria pesquisa. Contamos com a disponibilidade e o engajamento das famílias,
visto que elas eram nossas mãos e olhos para conduzir as ações pedagógicas, bem como para observar o
processo de desenvolvimento das aprendizagens e registrar as narrativas, fotos, apontamentos e achados
vividos na experiência realizada com as crianças. Levamos em conta, na organização das propostas, a Base
Nacional Comum Curricular e utilizamos as mini- histórias para narrar e registrar as experimentações, vivências
e aprendizados desse período tão importante e atípico na vida das crianças. Os resultados alcançados
evidenciaram que o uso de dispositivos e plataformas digitais alargaram os processos de descoberta e cultivo da
batata-doce, ampliaram o repertório de linguagens das crianças com os professores, escola e as interlocuções
com as famílias, destacando suas potencialidades, estímulos e descobertas a longo prazo, inclusive de
expressões narrativas e criativas do uso da tecnologia como linguagem. Com o passar do tempo, foi possível
perceber um grande desenvolvimento das crianças que
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expressavam suas ideias, sentiam-se autoconfiantes e autônomas no cuidado da batata-doce e no diálogo
conjunto do olhar cotidiano. A ressignificação do uso das tecnologias pelas crianças também foi algo evidente ao
longo do processo, reforçando a ideia de que as crianças usam as tecnologias para brincar e recriar a realidade
(LEVIN, 2007).
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Esta investigação buscou analisar a produção acadêmica relativa às desigualdades educacionais
experienciadas pela população negra diante da pandemia por Covid19. Conforme dados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios - PNAD COVID19 (IBGE, 2020), o percentual de crianças e adolescentes negros de
6 a 17 anos com ensino médio incompleto que não frequentam a escola é de 35,2%, enquanto que os estudantes
brancos na mesma faixa etária somam 9,5%, indicando um cenário desigualdade educacional. Para
desenvolver o objetivo da investigação foi realizada pesquisa de revisão sistemática nas bases de dados das
seguintes plataformas: Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Biblioteca Digital Brasileira de Tesese
Dissertações (BDTD) e Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de nível Superior (Periódicos CAPES).
Foram utilizados os descritores ¿ educação, raça e pandemia - tendo como filtro a presença destes no resumo
das produções. Utilizou-se como critério de exclusão as produções que não analisam o cenário nacional, não
tenham como contexto a desigualdade educacional na educação básica, e que não abordam em sua temática
a população negra. Foram identificadas na Scielo três ocorrências. Borret et al.(2020) analisaram o contexto
da pandemia no processo de vulnerabilidade da população negra, destacando a situação deste grupo na
educação médica. Estrela et al.,(2020) investigaram sobre impacto dos marcadores de gênero, classe e raça
enquanto condição vulnerabilizada decorrente da exposição à Covid-19. Maciel et al.,(2021) realizaram um
estudo acerca das informações disponíveis no banco de dados do Painel Covid-19, destacando a variável raça
e cor da pele em sua análise. Na BDTD foi identificado um resultado - Machado (2021) investigou em sua
dissertação a influência da Covid-19 no desempenho de atletas de um evento esportivo. Na base de dados
Periódicos Capes o artigo de Coutinho e Cardoso (2021) discute a educação e o cuidado dos bebês no
período da pandemia de Covid-19 tomando como referência as categorias raça, geração e gênero. Com base
nos critérios de exclusão, a única ocorrência que aproxima-se da temática proposta nesta investigação é o estudo
de Coutinho e Cardoso (2021), sugerindo a relevância de futuras investigações sobre o tema no campo da
educação.
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O presente trabalho, parte integrante de uma pesquisa em desenvolvimento no Programa de
Mestrado em Educação da Universidade La Salle, apresenta reflexões teóricas que buscam contribuir desde a
diversidade e heterogeneidade, características inerentes à esta modalidade ensino, embora se localize uma
tensão entre os modos de ver que acaba remetendo para uma homogeneização da ação voltada à EJA. Nesta
tensão, propomos verificar como o estudante, que retorna à escola, constrói significados para esse retorno,
que é atravessado por repercussões referentes aos trajetos escolares e de vida. Com isso, buscamos no
estudante um olhar que pode agregar novos modos de ver a EJA e os próprios sujeitos que a integram.
Promove-se, ainda, reflexões acerca da necessidade de aproximação entre os estudos de EJA e o
pensamento decolonial. A discussão proposta toma por referência, entre outros, Aníbal Quijano, Catherine
Walsh, Enrique Dussel, Frantz Fanon, Walter Mignolo, Paulo Freire, Leôncio Soares e Miguel Arroyo.
Considera-se a importância de analisarmos o processo de colonização dos povos latino-americanos, que,
além de longo e marcado por diferentes violências, afeta profundamente nossas realidades onde o território da
EJA se constitui em arena por onde se movimentam os que mais traduzem essas práticas violentas de
exclusão que envolvem para além do social, a epistêmica.
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O presente projeto se insere na linha de pesquisa 1 Formação de Professores, Teorias e Práticas
Educativas do Programa de Pós-Graduação em Educação, Mestrado Acadêmico, da Universidade La Salle
(Unilasalle) e objetiva descrever e analisar as situações de mal-estar docente e a forma como impactam no
protagonismo profissional dos professores, no âmbito de uma escola pública municipal de educação básica na
cidade de Guaiba. Entende-se que tal propósito requer compreender as condições de trabalho docente e sua
dinâmica no contexto educativo, estabelecendo relações entre subjetividade social, processo de profissionalidade
e o mal-estar docente, no sentido de encontrar respostas para o problema de pesquisa: De que maneira o malestar docente repercute no protagonismo profissional em sala de aula, em relação à prática pedagógica? Este
estudo qualitativo procurará identificar os elementos que intensificam o mal-estar docente na escola
investigada; verificar de que maneira as condições de trabalho afetam as formas de como oprofessor assume
o seu papel no processo educativo; analisar quais políticas públicas poderão dar suporte à minimização do
impacto do mal-estar docente e quais ações poderão ser apresentadas, com o propósito de promover o bemestar docente no contexto da escola investigada. Ressalta-se que para a fundamentação teórica serão utilizados
Esteve Zaragoza (1999), Nóvoa (2002), Codo (2006) e outros. Como instrumentos de coleta de dados serão
realizadas entrevistas semiestruturadas e observações, ambas envolvendo sete professores. As entrevistas
serão trabalhadas de acordo com as etapas da Análise de Conteúdo, de Bardin (2006, 2011). Por fim, almeja-se
projetar possibilidades para compreensão do fenômeno no âmbito profissional docente, objetivando a
conscientização dos professores como forma de prevenção, bem como, vislumbrar formas de promoção do bemestar docente.
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O presente estudo corresponde a uma pesquisa qualitativa exploratória do tipo pesquisa-ação. Seu
objetivo é desenvolver, de forma colaborativa com os especialistas da sala de recursos da rede Municipal de
Sapucaia do Sul, repertório conceitual e técnico para a abordagem de questões relativas à sexualidade dos
estudantes em atendimentos de AEE dos anos finais. A pesquisa será realizada na cidade de Sapucaia do
Sul, no campo de 23 escolas das 30 escolas municipais, não sendo incluídas as escolas de educação infantil. Os
sujeitos do estudo serão 36 professoras do Atendimento Educacional Especializado - AEE. Como instrumentos
de coleta de dados serão utilizados a transcrição dos encontros, diário de campo e registros dos participantes. O
referencial teórico que embasará a pesquisa contempla Butler (2020), Damázio (2018), Louro (2001), Lopes
(2001), Souza (2020). Para o levantamento das produções científicas atinentes ao objeto de pesquisa foram
utilizadas as plataformas científicas Scientific Electronic Library Online - SciELO e Biblioteca Digital Brasileira de
Teses e Dissertações (BDTD), a partir da combinação dos descritores educação inclusivae sexualidade e
formação continuada e sexualidade no período de 2015 a 2020.
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Formação Inicial, Currículos de Pedagogia, Sexualidade e Gênero.
O presente estudo tem como tema ¿sexualidade e gênero na formação inicial¿ e objetiva analisar os
currículos dos cursos de Pedagogia presencial ofertados nas universidades e faculdades da região metropolitana
de Porto Alegre. Deste modo, refere-se a uma pesquisa de abordagem qualitativa do tipodescritiva, com
procedimentos técnicos de revisão de literatura. O levantamento de materiais para análise dos currículos de
pedagogia presencial ocorreu nos sites das próprias instituições, tendo como descritor neste processo de
seleção: ¿Sexualidade e Gênero¿. O referencial teórico sobre currículo se alicerça em: Silva (1995), Sacristán
(2000), Perrenoud (2001), Silva (2005). Já sobre sexualidade e gênero em: Grandino e Nogueira (1987), Britzman
(1996), Louro (2000), Trasferetti (2008), Xavier-filha (2017), Foucault (2019), Soares e Monteiro (2019), Souza
e Silva (2020) entre outros. Os resultados indicam que há uma forte redução na oferta de cursos de licenciatura
em Pedagogia na modalidade presencial. Além disso, as disciplinas sobre sexualidade e gênero são em número
limitado ou ausente.
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LDB 9393/96, Supervisão Escolar, Supervisão Reflexiva, Gestão Escolar
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96, em consonância com a Constituição da
República Federativa do Brasil, estabelece o princípio da Gestão Democrática. Com base em tal princípio, o
profissional responsável pela supervisão escolar é um dos integrantes da equipe de gestão da escola, na qual
assume responsabilidade pela dimensão pedagógica no contexto escolar. Nesse sentido, a presente pesquisa
bibliográfica focaliza as contribuições da produção acadêmico-científica para a reflexão sobre a prática cotidiana
desse profissional. Sendo assim, o estudo se insere na linha de pesquisa Gestão, Educação e Políticas Públicas
do Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade La Salle. Diante do exposto, propõe-se como
problema de investigação: Quais são as contribuições dos achados das dissertações e teses defendidas entre
os anos de 1997 e 2020, em Programas de Pós-graduação situados no Brasil para a prática cotidiana do
profissional responsável pela supervisão escolar, numa perspectiva reflexiva? A fim de buscar resposta para
essa questão, tem-se como objetivo geral: Analisar as contribuições dos achados das dissertações e teses
defendidas entre os anos de 1997 e 2020, em Programas de Pós-graduação situados no Brasil, para a prática
cotidiana do profissional responsável pela supervisão escolar, numa perspectiva reflexiva. Quanto aos objetivos
específicos, propõe-se: a) mapear, no Catálogo de Teses e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento
de Pessoal de Nível Superior (CAPES), as dissertações e teses que possuem como temática investigativa a
supervisão escolar. b) descrever as tendências investigativas das dissertações e teses atinentes às dimensões
teórica e metodológica. c) identificar, nas dissertações e teses, quais são as concepções sobre a supervisão
escolar e sobre a função do profissional que atua nesse serviço, no contexto escolar. d) apresentar os principais
achados dos estudos realizados, destacando-se as contribuições dos mesmos para a prática cotidiana do
profissional responsável pela supervisão escolar, numa perspectiva reflexiva. A presente pesquisa está em
andamento e o corpus investigativo está composto por 30 trabalhos (28 dissertações e 2 teses) defendidos em
Programas de Pós-graduação, entre os anos de 1997 e 2020, situados no Brasil, localizados no Catálogo de
Teses e Dissertações da CAPES. Os dados serão analisados com base na Técnica de Análise de Conteúdo.
Como base teórica, foram adotados os
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pressupostos de Isabel Alarcão (1996, 2001, 2002), a qual defende a supervisão escolar numa perspectiva
reflexiva.
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Objetivo geral: refletir sobre a educação em tempos de pandemia e as inovações com relação ao uso
de novas tecnologias no ensino remoto. Objetivos específicos: Identificar os principais desafios enfrentados pelos
professores no ensino remoto; Perceber positivamente que a pandemia acelerou o uso das tecnologiasna
educação trazendo inovação na prática pedagógica. Metodologia: A pesquisa parte de uma abordagem
qualitativa, do tipo bibliográfica (GIL, 2008). A análise seguiu as recomendações de Bardin (2011) no que se
refere à técnica de Análise de Conteúdo. Desenvolvimento: Em 2020, as aulas presenciais foram suspensas
no Brasil e fora do país também devido ao agravamento da pandemia do Covid-19. Conforme Cardoso;
Ferreira e Barbosa (2020), passamos por uma carência de políticas públicas para o enfrentamento da educação
durante a pandemia, especialmente no que se refere à inclusão digital. A partir da condição que foi imposta por
questões de saúde pública, professores e alunos passaram a vivenciar um ensino remoto, o que salientou
problemas existentes na educação em nosso país (SILVA; PETRY; URGGIONI, 2020). É nesse momento que
começa surgir a busca por conhecimentos tecnológicos por parte dos professores e alunos que deverão ser mais
autônomos para acompanhar o processo. Algumas ações são importantes para promover de forma mais eficaz
que o processo de ensino e aprendizagem ocorra de forma mais facilitada, portanto, é necessário haja uma
sequenciação de tarefas, fortalecimento da auto regulação e autonomia estudantil e familiarização com o
ambiente digital (MOREIRA; HENRIQUES; BARROS, 2021). A fragilidade do sistema socioeconômico acarreta
diversos problemas a nível global, onde aflorou intensamente a vulnerabilidade dos indivíduos a partir das
carências apresentadas pelos diferentes sistemas, fatores que refletem diretamente na educação e no processo
de ensino e aprendizagem no país e no mundo (NUNES). Considerações finais: Os desafios em tempos de
pandemia são muitos para a comunidade educativa. É a partir da nova realidade queos professores buscam,
dentro de seus diferentes contextos, inovar os métodos de ensino utilizando recursos tecnológicos para conseguir
ensinar os conteúdos previstos aos alunos durante esse período de ensinoremoto, que se tornou presente
diariamente na vida escolar.
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Trabalho e racismo: educação como possibilidade de leitura das faces de uma mesma moeda
Claiton Oliveira da Costa Gilberto Ferreira da Silva Resumo Este artigo tem como objetivo geral discutir o racismo
no mercado de trabalho, procurando, a partir de suas origens, imprimir visibilidade às suas consequências para
a população negra. No que diz respeito aos aspectos metodológicos de construção, este trabalho está amparado
em uma perspectiva ensaística de produção da escrita e na consequente dinâmica que acompanha a
interpretação e a análise. Assim, o texto lança mão de dados oriundos da literatura e de fontes estatísticas que
contribuem para conformar um contexto (ainda que flexível) sobre a discussão que se deseja fazer acerca da
visão dominadora reinante em relação ao negro no ambiente laboral. Embasa-se, inicialmente, em uma discussão
teórica acerca do processo de subalternização dos negros no mercado de trabalho, condição explicitada pela
informalidade, pela precarização e pela desvalorização do trabalho por eles exercido. Lança um olhar sobre a
sociedade brasileira à época dos movimentos abolicionistas e procura discutir as contradições decorrentes
da convivência do regime escravocrata com o modelo mercantil que se reconfigurava. Aborda as mudanças
ocorridas na gestão dos processos produtivos no século XX, principalmente em suas duas últimas décadas,
apontando as consequências para os trabalhadores em geral e, mais especificamente, para os negros. Por
último, traça um panorama dos resultados atuais da Educação Básica brasileira, jogando luz sobre as assimetrias
verificadas nos resultados obtidos por alunos brancos e por alunos negros em avaliações de larga escala. A partir
destes resultados, evidencia a necessidade de profundas e sistêmicas mudanças na Educação Básica a partir
de investimentos em planejamento, infraestrutura, metodologia, capacitação pedagógica, gestão de recursos e
avaliação de resultados, no sentido de construir saídas possíveis de combate ao racismo institucionalizado, que
tem mantido um lugar reservado, à margem das condições de trabalho aceitáveis, às populações negras do
contexto brasileiro.
Referências

ALMEIDA, Silvio de. O Que É Racismo Estrutural? Belo Horizonte: Letramento, 2018. KILOMBA,
Grada. Memórias da plantação. Episódios de racismo cotidiano. Trad. Jess Oliveira. Rio de Janeiro:

378

Cobogó, 2019. RUFINO, Luiz. Pedagogia das encruzilhadas. Rio de Janeiro: Mórula, 2019. TODOS
PELA EDUCAÇÃO. Anuário Brasileiro da Educação Básica 2020. São Paulo: Ed. Moderna, 2020.
Disponível em:
https://todospelaeducacao.org.br/wordpress/wpcontent/uploads/securepdfs/2020/10/AnuarioBrasileiro-Educacao-Basica-2020-web-outubro.pdf. Acesso em: 18 mai. 2021. YOSHIOKA, Ana
Paula; CLARET, Eduardo Faria. O negro no mundo do trabalho: descontentamentos e luta. Revista
Sem Aspas, [S. l.], v. 3, n. 1, p. 118-127, 2015. Disponível em:
https://periodicos.fclar.unesp.br/semaspas/article/view/7737. Acesso em: 11 nov. 2020.

379

A ENTRADA DA REFEIÇÃO GASTRONÔMICA FRANCESA NA LISTA DO PATRIMÔNIO
IMATERIAL UNESCO: NOTÍCIAS E REPERCUSSÕES

ID do trabalho: 18998

Ana Cristina Freitas
Universidade La Salle

Orientador
Zilá Bernd
Co-orientador
Luciano Lunkes
Palavras-chave

Patrimônio imaterial UNESCO, Gastronomia francesa, Transmissão, Memória coletiva.
Este trabalho visa inventariar algumas notícias e repercussões do ingresso da refeição gastronômica
francesa na lista representativa do Patrimônio Cultural Imaterial da humanidade da UNESCO em 2010. O
levantamento destas notícias foi feito em revistas, jornais, mídias francesas no intuito de explicitar a relação da
gastronomia francesa com sua identidade nacional e sua contribuição mundial. Esta pesquisa faz parte do projeto
que convergirá na dissertação cujo tema é a gastronomia da França e o objetivo é investigar o porquê da refeição
gastronômica francesa ter sido inserida no Patrimônio Cultural Imaterial da UNESCO. Nestainvestigação
não se pretendeu abarcar publicações existentes em quantidade e à exaustão, mas selecionar e descrever
algumas publicações saídas no final do ano de 2010, início de 2011, subsequentes à notícia oficialda inserção
na lista, buscando alguns pontos de vista favoráveis e divergentes sobre o assunto, evidenciando diferentes
abordagens e, assim, gerar reflexões sobre os propósitos e efeitos desta inclusão, inédita naquele momento, de
uma gastronomia no patrimônio mundial. Na inclusão dessa lista, a UNESCO considerou que os rituais e saberes
envolvidos na refeição francesa eram um patrimônio a ser transmitido. Dessa forma, interessará, para além desse
estudo, teóricos que exploraram conceitos de: transmissão, memória coletiva/social, construção de identidade
coletiva e memória nacional.
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O presente trabalho propõe uma reflexão sobre a importância dos Terreiros, para a preservação da
cultura africana em solo brasileiro. Sendo assim, usaremos como objeto de estudo para a pesquisa o Terreiro de
Pai Paulinho de Odé, localizado na cidade de Canoas ¿ RS. O problema de pesquisa diz respeito, sobre como
os bens imateriais e materiais servem como forma de resistência da cultura africana através do tempo. Como
objetivo principal, iremos relacionar como ambos os bens dialogam entre si e contribuem para reafirmar a
memória e identidade do povo de santo para além dos limites do Terreiro. O método de pesquisa terá viés
qualitativo, que conforme Minayo (2002) é mais adequada quando o estudo volta o olhar a crenças, aspirações
com domínio simbólico como ocorrem nos Terreiros. Bertaux (2005) reafirma a importância do relato oral e seu
valor documental para pesquisa, sendo assim incluiremos no texto trechos das entrevistas concedidas em
2019 por Pai Paulinho de Odé, a partir do protocolo metodológico proposto por Alberti (2005), relacionado às
etapas que fazem parte da pesquisa com História Oral. Para fundamentação teórica, partiremos tanto dos estudos
de Halbwachs (2006) que consideram a memória individual como parte das representações coletivas adquiridas
pelo sujeito a partir das suas interações sociais, quanto de Ricoeur (2007) sobre a eminente característica
narrativa da memória, que dentro do Terreiro faz com que desenvolva-se um sistema cultural próprio, fruto da
transmissão oral do conhecimento. Utilizaremos também autores como Batisde (2001), Isaia (1999), Oro (1999)
e Prandi (2001,2005), onde seus estudos servem de apoio teórico para pesquisas relacionadas a religiosidade
africana. O presente estudo emerge da necessidade de valorizar a memória e a cultura da Cidade de Canoas,
e a escolha do Terreiro de Pai Paulinho de Odé justifica-se pelo fato de essetipo de local muitas vezes praticar
mais de um tipo de culto (Umbanda, Quimbanda e Batuque), reafirmando a percepção da inexistência de uma
uniformização dos Terreiros de matriz africana, de forma que cada um deve ser estudado caso a caso (PRANDI,
2005; ISAIA,1999).
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Poket Cultural, Sesc, Memória e Identidade
Este resumo é um recorte da pesquisa que está sendo elaborada na dissertação de Mestrado
Profissional do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle,
que tem como intensão verificar a relação da memória e identidade na abrangência da Unidade Operacional
do Sesc São Leopoldo das ações culturais realizadas no período de 2007 a 2019. A pesquisa aqui apresentada
tem o objetivo de inventariar a programação do Sesc São Leopoldo. Para dar conta disso são consultados 10
anos do ¿Poket Cultural¿, que são documentos entregues aos parceiros e comunidade em geral, que se
encontram em meio físico e também disponíveis no site do Sesc RS, com edição bimestral, apresentam as ações
em artes cênicas, música, literatura, audiovisual e projetos especiais das Unidades Operacionais do estado, para
tratar os dados utiliza-se a análise de conteúdo. Espera-se que este estudo contribua para o programa de
trabalho da área cultura do Sesc SL, na oferta artística cultural para o novo teatro da instituição a ser
inaugurado em 2022.
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O trabalho tem o objetivo de analisar a acessibilidade em edificações escolares de interesse
histórico e cultural, tendo como caso os prédios centenários, datados das primeiras décadas do século XX, do
Campus da Universidade La Salle. A pesquisa se apoia em conceitos como o da autenticidade (Carta de
Veneza-1964; Carta de Nara-1994; e Carta de Brasília-1995) e exigências legais, que norteiam os projetos de
reformas ou intervenções. Na Unilasalle foram necessárias alterações e intervenções na estrutura
arquitetônica e espaços abertos do Campus em função das exigências de acessibilidade. Espaço acessível
não é somente aquele em que uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, entre e circule pelo espaço, mas que
pessoas com deficiência físico motora, visual, auditiva e cognitiva, além de idosos, crianças e obesos, possam
circular em decorrência das adequações espaciais, com segurança e independência. A Instrução Normativa nº
1 de 25/11/2003, estabeleceu diretrizes, critérios e recomendações para a promoção da acessibilidade,
aplicando-se aos edifícios ou imóveis declarados bens de interesse cultural ou de valor histórico-artístico,
desde que sejam observadas as normas específicas e reguladoras destes bens. A Lei da Acessibilidade
através do decreto 5.296/2004 define como pessoa portadora de deficiência, a que possui limitação ou
incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física,
deficiência auditiva, deficiência visual, deficiência mental e pessoas obesas. Para os efeitos da NBR 9050
aplicam-se as seguintes definições; acessibilidade; possibilidade e condição de alcance por qualquer pessoa,
para a utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário, equipamento urbano e
elementos; e adaptável; espaço, edificação, mobiliário, equipamento urbano ou elemento cujas características
possam ser alteradas para que se torne acessível. A intervenção na Unilasalle levou em consideração a
acessibilidade para deficientes visuais, quando foram utilizados pisos podo táteis, com a intenção de que um
deficiente visual tivesse condições de saber o caminho a ser percorrido e a existência de obstáculos em seu
entorno, como também, não descaracterizar o piso hidráulico das primeiras décadas do século XX. Desde
2004, a acessibilidade pela inserção de piso podo tátil tem especificação própria na legislação da NBR 9050
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que regulamenta tamanhos e locais onde devem ser inseridos. Em 2015, a Lei 13.146, obriga esse tipo de piso
em áreas comuns e locais privados de uso coletivo. Portanto, o tenji block, ou bloco podo tátil direciona as
pessoas com deficiência visual para deslocarem-se com segurança e independência. O modelo do piso podo
tátil direcional e de alerta, pode ser sentido através dos sapatos, da ponta de bengalas e das patas dos cães
guias. Compatibilizou-se, assim, as intervenções necessárias para garantir a mobilidade e a acessibilidade
com a preservação do patrimônio.
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A comunidade do Bocó, que fica no interior do município de Caraá/RS, apresenta em seu centro
algumas edificações principais situadas ali (Salão Paroquial, Casa Canônica, Igreja de Nossa Senhora do Rosário
e Escola Estadual de Ensino Fundamental Pedro Alvares Cabral que está desativada). A edificação da escola,
desativada no momento, tem entre outros algumas ocupações: aulas de crisma e catequese, espaço para
votação e campanhas de vacinação. No entanto, analisam-se as perspectivas em relação ao que oespaço
poderia proporcionar, como espaço para atividades diversas, sede para CRAS, UAB, etc. Com isso poder-se-ia
remodelar social e arquitetônica a edificação da década de 1950 que passou por reforma nadécada de
1980 mas está desativada desde 2005. Compreendendo os preceitos sobre memória de Pollak e Candau,
analisa-se junto aos usuários quais as necessidades dos mesmos para este espaço, afim de manter sua
identidade e potencializar o edifício como centro histórico e cultural para essa comunidade. A pesquisa busca
também, trazer luz a outras escolas construídas no mesmo período e localizadas em diversas regiõesdo
estado, que seguem sem função permanente e podem ser refuncionalizadas de acordo com as necessidades
locais.
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Este projeto de pesquisa visa investigar o processo de construção da identidade da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Professor Guilherme Sommer ¿ Teutônia/RS, analisando as características
identitárias a partir de registros de memória ¿ fotografias, filmagens, documentos escolares, reportagens ¿ e
narrativas de alguns diretores, professores, funcionários e alunos que passaram pela instituição. O objetivo
geral é comunicar os achados de forma visual, significativa e surpreendente à comunidade escolar, através da
realização de uma instalação artística nas dependências da própria escola. A instalação é uma manifestação
artística em que a obra é composta de elementos dispostos de forma organizada em um ambiente,
relacionados com o lugar e com o público, que muitas vezes interage com a obra. Como objetivos específicos,
destacam-se: elucidar elementos formadores da identidade da escola a partir da memórias compartilhadas;
consolidar uma imagem positiva ou livre de preconceitos quanto ao educandário; e projetar a escola para um
espaço referencial na rede municipal em termos de promoção e produção de cultura, garantindo uma prática
significativa para o desenvolvimento do repertório cultural (BRASIL, 2017). Para isso, propõe-se realizar uma
pesquisa exploratória, de caráter qualitativo, configurando um estudo de campo (GIL, 2002). O percurso
metodológico implicará a revisão de literatura alicerçada em quatro grandes pilares - memória (social e
coletiva), identidade, escola e o conceito de instalação artística. Será aplicado um questionário digital
estruturado, mas aberto (GIL, 2002; YIN, 2016), aos sujeitos que constituem o público da pesquisa: um diretor
(ou vice), um professor, um estudante e um funcionário em cada intervalo de recorte da amostra, organizado a
cada 5 anos de história da instituição (1990-1994, 1995-1999, 2000-2004, 2005-2009, 2010-2014, 2015-2019,
2020 - atual). A seleção das fontes será feita no arquivo passivo e acervo documental da escola e da
Secretaria Municipal de Educação. A partir dos questionários, o representante com maior tempo de vínculo
com a instituição de cada um desses sujeitos será selecionado para uma entrevista oral semi-estruturada
(depoimento) e gravada em áudio para transcrição (ALBERTI, 2013; YIN, 2016), durante visita guiada às
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dependências da escola para evocar suas memórias. Paralelo a isso, será feita a exploração e análise dos
documentos escolares e registros existentes no acervo escolar. Conforme Candau (2019, p. 30), ¿a memória é
a identidade em ação¿. Pelas leituras preliminares dos Planos Políticos Pedagógicos, a acolhida e o sentimento
de pertencimento aparecem como marcas de identidade da escola. Espera-se, com o estudo das memórias dos
entrevistados e análise de outros registros do acervo escolar, compreender a trajetória dessa construção e
evidenciar outras marcas identitárias da instituição para compor os objetos que serão dispostos e os enredos
que delinearão a instalação artística planejada.
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Memória, Biografia, Idosos
LITERATURANDO A VIDA Existe no âmago do ser humano um sonho muito profundo: o de ser
valorizado e continuar se sentindo útil até o fim da vida. Que é ser velho? Pergunta você. E responde: em
nossa sociedade ser velho é lutar para continuar sendo homem. (BOSI, 2019, p. XVIII). Em uma sociedade
onde desenvolve-se projetos para a criança, o adolescente e inclusão para deficientes, o velho tem sido
esquecido. O que é ser velho na sociedade capitalista? É sobreviver sem projeto, impedido de lembrar e de
ensinar, sofrendo as adversidades de um corpo que se desagrega à medida que a memória vai se tornando cada
vez mais viva, a velhice que não existe para si, mas somente para o outro. (BOSI, 2019, p. XVIII). AUNATI
(Universidade Aberta da Terceira Idade) da Universidade La Salle, tem oficinas para a terceira idade. Uma dessas
oficinas é Literaturando a Vida, idealizada pela autora, Magali Regina Biffi, mestranda do PPG de Memória Social
e Bens Culturais. Trata do estudo de biografias de autores da literatura e da arte. Muitas vezes entende-se que
se está sozinho no mundo e escutando relatos de superação de vida, percebe-se que outras pessoas também
passaram pelos mesmos problemas e venceram. A partir desses textos biográficos, relacionando as experiências
dos autores às experiências dos idosos, com destaque às frases dos autores, busca-se desenvolver um debate
sobre as situações vivenciadas. Neste contexto, tem-se por objetivo analisar as memórias de vida da terceira
idade do projeto Unati do Unilasalle/Canoas/RS com a finalidade de construção de um livro que ressignifique
estas memórias. As biografias têm a finalidade de suscitar as lembranças mais significativas do passado; invocar
a lembrança individual e coletiva e possibilitar aos alunos relatarem suas experiências de vida. Para Halbwhach
(2013, p. 30), ¿nossas lembranças são coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos
em que só nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos¿. Isto ocorre porque jamais se é só,
muitas destas lembranças se tornam mútuas, pois muitos viveram na mesma região e/ou época. O intuito de
desenvolver um livro, trazendo as biografias de autores renomados da literatura e da arte, é oportunizar através
do uso da história de vida e das frases sobrea vida, levá-los a reviver a própria história e compartilhar as
lutas e conquistas uns dos outros. A partir da
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publicação do livro almeja-se valorizar a terceira idade, como uma fase da vida em que é possível, criar, interagir
e ter uma vida social condizente com os tempos atuais. Sentir-se importante, chegar em casa e contar coisas
novas, compartilhar experiências. Acerca desse caráter social, pode-se pensar o quanto a memória do indivíduo
depende das palavras dos outros, das histórias lidas ou contadas, (SAMPAIO, 2012).
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A teledramaturgia é um produto cultural com forte aproximação do cotidiano do brasileiro. No curso
da sua história desde a fundação da televisão no Brasil, foi capaz de encantar, de surpreender, de instigar e
de construir uma forte identificação com o telespectador a ponto de influenciar comportamentos e até mesmo
discussões éticas e morais, ocupando um lugar de destaque na memória afetiva destes. No caso específico da
TV Globo, a teledramaturgia não apenas se consolidou como se tornou a sua especialidade, sendo a segunda
maior produtora desse conteúdo no mundo ficando apenas atrás do México. Essa consolidação vem carregada
de padrões de qualidade cinematográficos impressos nos três principais horários de exibição, sobretudo no
horário das nove. E é justamente sobre esse horário das nove repleto de temas fortes, discussões morais
acentuadas, abordagens mais adultas e carregado de dramas do cotidiano que reside a pesquisa e a partir disto
as discussões temáticas da diversidade sexual e de gênero a partir das criações dos autores no horário e a
forma com que os personagens LGBT+ são apresentados, desenvolvidos, discutidos ea relação cotidiana
instituída a partir disto. Em relação a delimitação da investigação, a proposta é trabalharcom as novelas
produzidas entre 2001 e 2020 no horário das nove na TV Globo e delas apenas 15 foram selecionadas
obedecendo ao critério principal de abordarem a temática da diversidade sexual e de gênerocom alguma
profundidade. Nesse sentido, a a pesquisa se propõe a responder como a teledramaturgia do horário das nove
da Globo nos últimos vinte anos vem abordando a diversidade sexual e de gênero e como o estudo da memória
informa a nossa compreensão sobre essas abordagens? A metodologia empregada baseia-se em análise
bibliográfica de entrevistas dos autores das novelas selecionadas, em análise documental dos capítulos
disponibilizados no Globoplay e YouTube e na análise do material disponibilizadoem dois espaços de memória
virtual: o Memória Globo e o Portal Teledramaturgia.
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Este estudo objetiva estudar como os elementos da Memória Organizacional se relacionam com os
elementos do Lean Office. A revisão teórica serviu como metodologia utilizada. Os processos produtivos da
organização, tanto na área administrativa como na área fabril devem estar muito bem alinhados, uniformes no
que diz respeito ao fluxo das atividades. Tais fluxos de atividades resultam de uma construção social dos
trabalhadores, os quais contemplam elementos da memória organizacional. Continuamente o ser humano exerce
a construção de memórias em diferentes processos, inclusive na aquisição de informações. Porém, a maneira
como as soluções e a resolução dos problemas é construída, mudam de pessoa para pessoa. A memória
organizacional é de tal maneira, tanto relativa ao indivíduo, como na construção de nível organizacional (WALSH;
UNGSON, 1991). Para Walsh e Ungson (1991) há três imperativos da memória organizacional, os quais são a
aquisição, a retenção e a recuperação das informações. A ferramenta Lean Office é embasada em cinco
princípios da mentalidade enxuta para o escritório, inicialmente criada para a produção (Lean Manufacturing). A
redução de custos e perdas aplicados nos processos físicos da produção, devem ser compreendidas na relação
dos princípios aplicados ao contexto intangíveis (como nos processos administrativos), onde se tem dados no
lugar de peças. Além disso, durante a implantação da ferramenta Lean é necessário a identificação dos
gargalos, sequência das rotinas de trabalho e as capacidades de cadapessoa. Assim os processos podem
servir de escopo para visualizar as necessidades, correções e previsões futuras. (GREEF, 2012). Os princípios
enxutos para manufatura e escritório são: valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, produção puxada e perfeição. A
mentalidade Enxuta contribui com a proposta de aumentar aprodutividade de atividades e ao mesmo tempo
reduzir erros, estoques, acidentes de trabalho, necessidadesde espaço, tempo de produção e custos adicionais
nos escritórios (TURATI, 2007). Quando comparados os elementos da memória organizacional com os princípios
do Lean Office percebe-se que os resultados indicam que as características aquisição, retenção e recuperação
da Memória Organizacional são comparativas na aplicação da metodologia Lean Office. Para o mapeamento
do fluxo de processos com a Metodologia Lean é
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fundamental a coleta de dados, ou seja, a aquisição das informações, as rotinas nos processos efetuados
anteriormente a importância da recuperação destes dados e para ter confiabilidade da execução é importante
que os dados estejam armazenados ou seja retido na Memória Organizacional da empresa. Futuras pesquisas
empíricas podem ser realizadas em empresas e instituições de diferentes portes a partir das duas abordagens
teóricas ora apresentadas.
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Memória, Formação Docente, Gamificação, Literatura
A busca por uma educação emancipatória, em que o estudante é o protagonista de sua
aprendizagem, passa pelo aprimoramento didático do professor. Nessa perspectiva, a formação continuada de
professores, compreendida como um processo contínuo de construção de conhecimentos pedagógicos,
teóricos e práticos, oportuniza a participação mais intensa do professor perante os grupos a que pertence. É
diante desse contexto que se insere o presente estudo, o qual faz parte da pesquisa de Mestrado da autora.
Tendo como objetivo principal propor estratégias metodológicas que promovam experiências pedagógicas
imersivas e engajadoras, capazes de enriquecer as práticas de sala de aula, o estudo busca respostas ao
seguinte questionamento: como ressignificar as experiências formativas de professores de português da rede
municipal de ensino de Esteio-RS? Buscou-se promover diálogos que colaborassem para reflexões acerca
dessa problemática, a partir da percepção de que a memória da formação docente desses profissionais, tanto
do ponto de vista individual, quanto coletivo, pode contribuir para esse pensar-fazer-ser pedagógico em rede.
Para isso, utilizou-se dinâmicas próprias da gamificação, através da lógica do escape room, como jogo de
fuga, em que há uma urgência a ser resolvida dentro de um tempo determinado. Partindo dessa nomenclatura,
foi desenvolvida a metodologia formativa Escape Book: Enigmas na Casa Verde, que tem como base ¿O
Alienista¿, de Machado de Assis, obra clássica da literatura brasileira, através da qual é possível explorar
elementos narrativos de forma gamificada. Esse recurso apresenta-se como um importante aporte prático
capaz de contribuir para a qualificação dos processos formativos de professores, uma vez que apresenta
perspectiva transdisciplinar. Além disso, proporciona que os participantes trabalhem em equipe para superar
os desafios, promovendo uma experiência imersiva que auxilia no envolvimento dos participantes, motivandoos para o cumprimento das atividades propostas. Para comprovar a eficácia do método formativo do Escape
Book, foi realizado um playtest com 9 professores de português da rede de Esteio, que contribuíram com
importantes reflexões acerca da metodologia em si e, principalmente, sobre a necessidade de ressignificar as
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formações continuadas. Para que o professor possa oportunizar vivências pedagógicas significativas no
processo de mediação do aprendizado de seus alunos, é preciso que ele vivencie suas próprias experiências,
refletindo não só sobre os aspectos metodológicos, mas também sobre o sentimento de pertencimento ao
grupo de professores. Evidenciou-se, neste estudo, que a metodologia do Escape Book promove a construção
de conhecimentos de forma divertida e interativa, em que o participante é o personagem principal, tendo que
tomar iniciativas e decisões que enriquecem a sua prática pedagógica, tanto do ponto de vista individual, como
coletivo. Através desse processo formativo colaborativo é necessário confiar no outro, na mesma proporção
em que é preciso se fazer ouvir. Ações como essa ressaltam a importância do investimento nos profissionais
da educação, pois somente eles podem efetivar as políticas educacionais pensadas a fim de contribuir para o
desenvolvimento acadêmico, social, ético e cidadão dos estudantes. A base para este estudo é composta por
autores como Halbwachs (1990), Assmann (2011), Pollak (1992), Moran (2019), Freire (1996), Schlemmer
(2020), Carolei e Tori (2014) e Todorov (2014).
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Memória Social, polícia civil, mediação, relações, devir, narrativas.
A pesquisa aqui proposta busca responder a seguinte questão: quais são os motivos que levam
policiais civis, que tiveram formação basilar focada na cultura da repressão, no apontamento de culpados,
tendo por base uma memória internalizada de justiça excludente/punitiva, a optarem por uma abordagem
humanizada e focada na coesão, proporcionada pela Justiça Restaurativa, através da mediação? Este estudo
objetiva analisar, por meio de narrativas memoriais, as reminiscências decorrentes das experiências
presentificadas por policiais civis que desempenham a mediação no núcleo de mediação de conflitos da Delegacia
de Polícia de Capão da Canoa. Pretende-se investigar como esses servidores relatam a memóriada sua
participação nessa experiência. Para melhor entendimento dessas narrativas a pesquisa se ampara em autores
como Candau (1990) para investigar questões de memória e identidade; Assmann(2018) para oestudo dos
espaços de memória; Bauman (2007) para discutir sobre a questão do conflito na sociedade contemporânea;
Pallamolla (2008) sobre Justiça Restaurativa e Mediação; Bourdieu(2011) e Freire (2010)para subsidiar as
reflexões acerca das transformações das identidades profissionais dos policiais que desenvolvem práticas de
mediação de Justiça Restaurativa. As narrativas nos permitem entender diversos imaginários e revelar suas
implicações sobre o cotidiano dos policiais e da comunidade tratada. O recortedesse estudo se dá sobre os
policiais civis que atuam no Núcleo de Mediação de Conflitos da Delegacia de Polícia de Capão da Canoa/RS. A
hipótese que orienta essa investigação supõe que policiais civis que adotam a perspectiva da Justiça
Restaurativa, e que desenvolvem práticas de mediação na DPCC o fazem por considerar essa prática mais efetiva
e alinhada com os propósitos contemporâneos da instituição, contemplando uma abordagem integral ao
problema do conflito social. Essa investigação adota uma abordagem metodológica qualitativa, sendo a coleta
de dados realizada por meio da condução de entrevistas semi-estruturadas individuais com os policiais que
atuaram na DPCC. Como resultado dessa investigação, pretende-se propor um curso de formação em Justiça
Restaurativa e Mediação que passe a integrar o currículo obrigatório da ACADEPOL.
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Aprendizagem, Karatê, Líder, Inovação
O contexto deste artigo embasa-se na experiência do primeiro autor (mais de 20 anos como gestor
de projetos e mais de 30 anos como praticante de Karatê). De acordo com Rosso (p. 94, 1996), encarar o erro
é uma oportunidade ímpar para o desenvolvimento do intelecto, para a construção do conhecimento. Do ponto
de vista do Karatê, a construção e aprimoramento das técnicas, passam pelo processo: execução - erro correção ¿ ajuste ¿ repetição e melhora a cada repetição. Assim, para chegar à maestria, é necessário passar
por este processo várias vezes. O objetivo desse artigo é do refletir sobre o erro, não como algo negativo ou
fracasso, mas sim como um caminho natural para o aprendizado. Refletir sobre questões que possibilitem
encarar os erros como processo natural para inovar, há de se testar ou tentar algo que ainda não foi feito ou
executado. Neste contexto se houver punição pelo erro, o processo de inovação poderá ser afetado. Catino,
(p. 115, 2009), coloca que são necessários sistemas de aprendizagem a partir dos erros, permitindo uma
cultura favorável a análise e a identificação das situações ocorridas como aprendizagem, ao invés da ¿caça as
bruxas¿, para que o aprendizado se expanda. O mesmo pode ser aplicado para o processo de inovação, pois
pode gerar resultados não esperados ou erros. Se a cultura organizacional for punitiva, o estímulo para inovar
tende a desaparecer. Sob o ponto de vista da minha trajetória como praticamente de Karatê, é impossível
progredir sem errar. O aprendizado de cada uma das técnicas, passa por iniciar a execução errando, por
desconhecimento do movimento e ou dos conceitos por trás do mesmo. À medida que se progride, superando
os erros e corrigindo-os, passa-se para outros estágios. Fica visível, quando se compara um iniciante (faixa
colorida) executando uma determinada forma ao lado de um praticamente mais graduado (faixa preta), mesmo
para quem não tem olhos treinados, pode identificar que o primeiro tem movimentos mais ¿travados¿,
¿deselegantes¿, já o segundo, tende a ter movimentos mais ¿fluídos¿, com menor gasto de energia. O faixa
preta também iniciou como branca, o que os diferencia é o tempo de treino (erros e acertos), durante seu
desenvolvimento. Pretendo aprofundar esse assunto no trabalho que se encontra em construção, utilizando a
metodologia da autobiografia.
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O presente projeto é um estudo sobre ensino de literatura nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental
de Esteio/RS, a partir da poesia do Poeta brasileiro Manoel de Barros, privilegiando a perspectiva das
Metodologias Ativas para propor uma nova Metodologia de Ensino de literatura nessa fase de escolarização
como produto final. Ele insere-se no campo da Memória Social, na linha de pesquisa Memória e Linguagens
Culturais, pois, além de discutir a importância do referido autor na formação literária e no contexto nacional, vai
buscar, através da escrita de narrativas autoficcionais, ressignificar a memória das crianças que serão objeto
do estudo. O problema de pesquisa é: Como a poesia de Manoel de Barros pode construir uma abordagem de
ensino sob a ótica das Metodologias Ativas e de ressignificação de memórias para alunos nos Anos Iniciais do
Ensino Fundamental? O objetivo geral é Revisitar o Ensino de Literatura no 5º ano do Ensino Fundamental do
município de Esteio/RS, privilegiando Metodologias Ativas, a partir da poesia de Manoel de Barros. O trabalho
com leitura e escrita perpassa todas as áreas de conhecimento trabalhadas pela escola. A capacidade leitora
configura-se como uma das mais importantes para aferir o desenvolvimento do ensino nos países. No Brasil,
as avaliações de larga escala, tais como a Prova Brasil, têm como principais indicadores as competências de
leitura, escrita, oralidade e interpretação. No município de Esteio/RS, que será o lócus de pesquisa, as últimas
avaliações dão conta de um crescimento dessas competências nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, fato
positivo a ser observado. No entanto, duas variáveis são importantes para justificar a pesquisa: 1) O crescimento
apresentado foi abaixo do projetado e; 2) Nos Anos Finais há um decréscimo cada vez mais acentuado das
capacidades elencadas. Esses fatores levam à conclusão de que algo precisa ser feito paraque esse quadro
seja revertido. Através da pesquisa e do produto, pretendo contribuir para a melhoria da metodologia de ensino
a partir do trabalho com literatura no 5º ano do Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de Esteio/RS.
Como produto, pretendo desenvolver uma metodologia de ensino de literatura a partir da poesia de Manoel de
Barros, privilegiando Metodologias Ativas. A ideia é misturar algumas das metodologias mais usadas nessa
perspectiva e utilizar da modalidade híbrida, combinando Ensino a Distância e Presencial.
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Esta comunicação é um recorte da pesquisa de Dissertação de Mestrado do Programa de PósGraduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle, ao qual procura entender como um
produto técnico digital pode ser considerado um aliado à memória empresarial de uma empresa. A empresa
estudada é a Bagergs (Banrisul Armazéns Gerais S.A.), localizada na cidade de Canoas/RS. Desta forma,
este estudo tem por objetivo principal mostrar como este produto pode auxiliar na reconstrução da memória
empresarial da Bagergs - operadora de logística na Região Metropolitana de Porto Alegre. Assim como pontuar
as diferentes fases da trajetória da empresa e associar essa trajetória aos distintos momentos econômicos do
estado Rio Grande do Sul a partir da segunda metade do século XX. Para isso, utiliza-se da pesquisa
bibliográfica que é ¿desenvolvida a partir de material já elaborado, constituído principalmente de livros e
artigos científicos¿ (Gil, 2012, p. 50) e da análise de conteúdo que busca classificar palavras, frases, ou mesmo
parágrafos em categorias de conteúdo onde é utilizada uma série de procedimentos para levantar inferências
válidas a partir de um texto. (Weber, 1990 apud Roesch, 2012). O produto terá um layout aproximando-se do
conceito ¿coffee table book¿, onde trará textos explicativos e fotografias com o objetivo de obter reconhecimento
sociocultural da Bagergs (Banrisul Armazéns Gerais S.A.) através de sua exibição estratégica (Agamben, 2010).
Como complemento, também se faz necessário o entendimento sobre a memória empresarial, ao qual
corresponde ao uso que uma empresa faz de sua história, promovendo muito mais que uma reconstrução de
um passado, mas aproximando pessoas que criam um vínculo institucional (Worcman, 2004). De igual forma,
a fotografia nos remete a memória, pois, segundo Kossoy (2001), através da imagem é possível refletir sobre
o passado e a trajetória da instituição ora representada. Esta é considerada como testemunho, ou seja, ¿atesta
a existência de uma realidade.¿ (Mauad, 2005, p. 136). Como resultados finais, espera-se que o produto técnico
apresentado nesta comunicação seja um meio para organizar, manter e divulgar a empresa para a sociedade e,
principalmente, difundir o crescimento dos serviços logísticos no estado do Rio Grande do Sul, compreendendo
os períodos entre 1953 e 2010. Logo, o produto técnico seria uma justificativa à necessidade de fortalecer a
memória empresarial da Bagergs, pois
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como bem aborda Assmann (2011, p. 230) ¿[...] a enxurrada de imagens torna obsoleta a escrita enquanto
principal medium da memória; novas tecnologias de armazenamento e informação baseiam-se em um novo
tipo de escrita.¿ A partir dessa fala, pode-se traduzir a escrita digital como este novo meio, principalmente na
atual conjuntura endêmica causada pelo novo coronavírus, onde as plataformas virtuais têm obtido espaço em
variados setores.
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Os dados preliminares do projete de tese apresentado nesta comunicação tratará sobre o desafio da
inserção e liderança feminina no mercado de trabalho e sua participação em associação de classe como
estratégia de lutas por reconhecimento social. O projeto traz como objetivo geral conhecer e evocar as
experiências vividas e relatadas através dos saberes e narrativas das mulheres associadas no núcleo da
mulher empresária na Câmera de Indústria, Comércio e Serviços (CICS), de 2013 a 2021, no município de
Canoas, através de suas memórias sociais, considerando as esferas dos direitos e da estima social na
trajetória de reconhecimento social de Axel Honneth. Adota-se como proposta metodológica, um estudo
descritivo, com abordagem qualitativa, e caminho analítico através de pesquisa de campo com entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo. Infere-se, que as entrevistadas ainda estejam inseridas em situações de
conflitos e desrespeito, contudo a oportunidade de se desenvolverem em construções coletivas restaura a justiça
e a inclusão social contribuindo no fortalecimento dos negócios, documentando uma memória empresarial
prática. Nas leituras para construção do projeto de tese identificamos que as mulheres, por não conseguirem
encontrar espaços dentro da esfera corporativa, marcada por práticas desiguais e atravessamentos por
diferentes eixos de opressão, buscam novos espaços para abrir seus negócios. Emesmo fortalecidas pelos
discursos contra hegemônicos, precisam pensar em estratégias para enfrentar os desafios e identificar as
oportunidades. Dados preliminares da das 08 participantes da pesquisa organizamos um breve perfil, em 02
tabelas, expostos no resumo por e-mail. As quais evidenciam que o perfil das mulheres donas de seus negócios
está de acordo com o relatório do SEBRAE, o qual revela que a faixa etária quebusca um novo negócio
está entre os 18 até 64 anos (SEBRAE, 2019). Quanto à escolaridade, as pesquisas GEM (2019) e SEBRAE
(2019), demonstram que a escolaridade entre as mulheres é 16% maior que a dos homens, sendo que nesta
pesquisa 100% possuem formação no ensino superior. Outro dado importante nesta pesquisa é que a maioria
das mulheres possui filhos, o que justifica a necessidade por maior flexibilização do
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tempo. A associação de classe permite que seus membros reafirmem o processo de reconhecimento social no
que diz respeito à esfera do direito e da autoestima. Segundo Honneth (2003) as relações sociais e afetivas
construídas no núcleo a partir da resolução dos conflitos fortalecem a confiança, o autorespeito e são mediados
pelos códigos morais e éticos construídos coletivamente na associação conforme seus interesses. Para o autor,
as associações de classe oportunizam relações consideradas solidárias "(...) porque elas não despertam apenas
a tolerância para com a particularidade individual de outra pessoa, mas o interesse afetivo por essa
particularidade (...)" (HONNETH, 2003, 211). Considerações Finais - Os resultados destes dados preliminares
da pesquisa evidenciaram a aplicabilidade das reflexões teóricas de Honneth no que diz respeito ao papel das
associações de classe, como o núcleo de mulheres da CICS, pois promovem de fato espaços de socialização
dos conflitos, e para resolução a construção de planos e estratégias de crescimento econômico e
desenvolvimento pessoal, assim impulsionando as mulheres de forma coletiva à resistência no mundo do
trabalho, e lutas por reconhecimento social.
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Este resumo expandido tem como objetivo apresentar o processo de delineamento de uma pesquisa
de doutorado em andamento no campo da memória institucional. A aproximação ao campo ocorreu a partir da
seleção de uma base teórica que envolve os entendimentos sobre memória coletiva, social e cultural
(HALBWACHS, 2006; ASSMANN, 2006, 2011; CANDAU, 2014, CATROGA, 2015) e sobre a teoria
institucional (ANDRADE, 2003; SCOTT, 1987, TOLBERT; ZUCKER, 1998; BERGER; LUCKMAN, 1985),
buscando compreender os significados contidos no conceito de memória institucional (THIESEN, 2013; LINDE,
2009). Para entender os fundamentos que envolvem as diversas seleções realizadas no sentido de constituir a
pesquisa qualitativa como um dispositivo de investigação de memória social, foram abordadas as correntes de
pressupostos ontológicos, epistemológicos, axiológicos e metodológicos (MORGAN, 2005). Essa etapa
fundamentou, no plano metodológico, a decisão por um estudo de caso único para abordar empiricamente
uma determinada comunidade e realidade Este estudo de caso retomou estudo exploratório (GUTIERREZ,
2017), visando aprofundar questões e inter-relações entre memória e identidade institucionais. Osprocedimentos
mobilizados para o aprofundamento do caso envolveram a triangulação de 26 entrevistas, das quais seis foram
novas e 18 foram retomadas de pesquisa anterior, com documentos e observações registradas em diário de
campo. O procedimento de análise escolhido foi a análise de discurso (ORLANDI, 2007, 2015). Como resultados
parciais pode-se destacar que o processo de delineamento envolve seleções, a partir de aproximações com
diferentes áreas de conhecimento, em um percurso interdisciplinar guiado pela característica transdisciplinar da
memória.
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O objetivo do trabalho é problematizar narrativas de ex-trabalhadores sobre os vestígios do Frigosul
¿ Frigoríficos Nacionais Sul-Brasileiros como patrimônio industrial de Canoas, RS. A ideia de patrimôniocultural
que fazemos na contemporaneidade deriva do século XIX, época da consolidação dos Estados Nacionais
europeus que queriam forjar a sua identidade, relacionando-a com tradições e memória. Conforme as
atualizações porque passa o conceito, este assume o sentido das práticas sociais e culturais de uma sociedade
(FERREIRA, 2009). Entre as categorias explicativas do patrimônio cultural, encontra-se a do patrimônio industrial,
criada a partir dos anos 1950 na Inglaterra, com a denominação inicial de arqueologia industrial. O pensar sobre
a preservação dos testemunhos relacionados com a indústria ganhou força nos anos 1960, justamente quando
complexos industriais tidos como obsoletos foram demolidos, com reação de comunidades, criando movimentos
para inventariar testemunhos da industrialização. No Brasil, uma das primeiras experiências foi a do tombamento,
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional-IPHAN, dos remanescentes da Real Fábrica de Ferro
São João de Ipanema (Rio de Janeiro), em 1964. A Arquitetura, objetos industriais, arquivos de trabalho, cultura
industrial e relatos de vida de ex-trabalhadores, são objetos dos estudos sobre o patrimônio industrial. Este
trabalho, então, debruça-se sobre narrativas de ex- trabalhadores do Frigosul ¿ Frigoríficos Nacionais SulBrasileiros, cuja história remonta à primeira década do século XX e à família Oderich, de São Sebastião do Caí,
que mantinha negócios na chamada Sociedade da Banha Sul-Rigrandense, vindo a se instalar às margens do
Rio Gravataí em Canoas, na então Vila Rio Branco em 1936, na divisa com Porto Alegre. A empresa, em 1938,
passou ao comando do governo estadual que almejava produzir e processar a carne produzida no Estado.
Em 1939, foi inaugurado com a presença do então presidente da república, Getúlio Vargas (SOSA
GONZALES, VIEGAS, 2017). No decorrer dos anos 1960 e 1970, passou por crises, deixando de existir nos
anos 1980. Mesmo restando apenas vestígios da sua arquitetura, as narrativas de ex-trabalhadores e moradores
do Bairro Rio Branco trazem profundas relações
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com o Frigorífico, rememorando saberes sobre a produção, sobre as mudanças no mundo do trabalho, a relação
da comunidade que fez parte da sua construção, da constituição da Vila Rio Branco (hoje Bairro) e da própria
cidade de Canoas. Estas narrativas fazem parte do Banco de Fontes Orais do Museu Histórico LaSalle, a
partir de Pesquisa realizada entre 2017-2018, a partir da metodologia da História Oral.
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Este trabalho objetiva recuperar registros memoriais de espetáculos musicais ocorridos em Porto
Alegre, pensando aspectos que afetam a presença do samba nestes eventos, como as características memoriais
subterrâneas (POLLAK, 1989) deste estilo musical afro-brasileiro; e refletir sobre caminhos para a preservação
do samba enquanto patrimônio cultural no contexto da sociedade de consumo (BAUMAN, 2008), que tende a
privilegiar a descartabilidade e o modo de vida consumista enquanto única alternativa possível. Para fins
analíticos, contextuais e comparativos, pretende-se traçar um paralelo entre a presença do samba e a do rock
nos espetáculos promovidos por equipamentos culturais da cidade em 2019, investigando-se, em pesquisa
qualitativa por análise documental, dados memoriais de equipamentos principais. A amostra de documentos
compõe-se de websites de 30 espaços localizados em regiões diversas da cidade. O levantamento de dados
como nome, data de realização, estilos musicais presentes e valores dos ingressosdos eventos ocorreu nas
duas categorias. De toda amostra, apenas 8 websites

disponibilizam

dados memoriais, referentes a

programação, sinopses e preços de ingressos. Sabendo-se que a falta de dados como estes para as indústrias
criativas é um dos principais impedimentos para a formulação de estratégias de crescimento do setor cultural em
países em desenvolvimento (UNCTAD, 2010), viu-se que o mesmo se repete em Porto Alegre, já que muitos de
seus principais espaços culturais não utilizam tecnologias digitais para publicar seus dados memoriais. Tal fato
impõe obstáculos ao mapeamento confiável de informações sobre a economia da cultura, como a presença de
estéticas musicais como o samba, que, conforme este estudo, não demonstrou força comercial, sendo pouco
presente em eventos financeiramente rentáveis e ocorrendo maisem shows com entrada franca ou ingressos
populares. O contrário foi constatado em atrações com rock. Mais frequentes, foram, em sua maioria, realizadas
em espaços privados e com ingressos a preços elevados, o que sugere que o rock, disseminado sobretudo por
grupos dominantes, como brancos estadunidenses e ingleses,
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exerce maior penetração na indústria cultural da cidade. Traçando-se um paralelo entre espaços oficiais e
sociedade de consumo, entende-se, no contexto atual, espaços oficiais por aqueles marcados pelo poder de
compra de seus públicos, o que não caracteriza aqueles com maior ocorrência de samba. Na sociedade de
consumo (BAUMAN, 2008), erguida sobre pilares mercadológicos, o fator comercial influi fortemente na
realização de ações culturais, de modo que espetáculos voltados a artes não comerciais tendem a repelir
investidores. Torna-se possível, assim, associar a presença do samba com o tema das memórias subterrâneas
(POLLAK, 1989), advindas de grupos dominados e transmitidas nos espaços informais ou não oficiais;
entendendo-se a subterraneidade como característica das construções memoriais do samba, que advindo de
grupos sem voz ou vez na sociedade (SEEMAN, 2002), está longe de predominar nos espaços de consumo com
aporte capital da indústria criativa de Porto Alegre. O estudo aponta para o necessário investimento na publicação
de dados memoriais através de tecnologias digitais pelos equipamentos culturais locais, a fim de possibilitar a
elaboração de políticas e estratégias mobilizadoras de recursos ao fomento e preservação do samba como
patrimônio cultural brasileiro.
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O presente artigo objetiva estudar como o espaço cultural e colaborativo, localizado no município de
Porto Alegre/RS, denominado Associação Cultural Vila Flores (ACVF), se relaciona com as instituições de ensino.
A metodologia qualitativa foi utilizada e realizado um estudo de caso, onde os dados foram provenientes de
documentos e 4 entrevistas, sendo os dados analisados segundo a análise de conteúdo. Os resultados mostram
que a ACVF, ou Vila Flores, localizado no território do Quarto Distrito do município, é um complexo cultural
constituído formalmente em 2014 com o objetivo de promover, além das atividades culturais, educacionais, de
empreendedorismo, uma desejável melhoria para a comunidade. O Vila Flores é uma comunidade criativa e
inclusiva, que realiza atividades, eventos e capacitações voltadas a diversos públicos, respeitando diferenças de
gêneros e classes sociais. Um exemplo é o projeto ONG Mulher em Construção,que ocupa o espaço da
Associação para atividades próprias e realizar parcerias. O Vila Flores tem nas instituições de ensino,
universidades e escolas grandes parceiros e apoiadores. Estas instituições buscam enriquecer suas práticas e
atividades através do intercâmbio com o Vila Flores, e de atividades de extensão, onde oportuniza-se a inserção
de alunos de graduação e pós-graduação em atividades junto às comunidades. Desta forma são viabilizadas
interações entre o Vila Flores e as atividades de ensino, a Associação e a sociedade. Além disso, ao realizarem
visitas técnicas e demais atividades no Vila Flores, os alunos dediversas instituições de ensino encontram um
espaço que dispõe de diversas possibilidades

artísticas, culturais, educativas e/ou relacionadas ao

empreendedorismo. Portanto, observa-se a presença de uma relação de troca e em formato ganha-ganha,
onde o Vila Flores e as instituições de ensino ganham com a troca de conhecimentos, interações e
oportunidades.
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A presente comunicação versa sobre a memória social sobre o uso das escritas de si. Tem como
objetivo analisar poesias da obra literária Tudo nela brilha e queima (2017) da escritora Ryane Leão como
fonte para o ensino de História e Humanidades. As poesias que compõem a obra têm como temática: gênero,
violência e racismo. A autora escreve suas poesias há mais de dez anos, inicialmente, colando lambe- lambe
pelos muros da cidade de São Paulo. As redes sociais foram uma ferramenta para a divulgação do projeto criado
pela autora intitulado Onde jazz meu coração, no qual ainda promove suas poesias. A comunicaçãoestá
embasada na proposição de como é possível problematizar didaticamente a obra literária a fim de
relacionar a memória social e a literatura negra. A literatura reconstrói sensibilidades, valores, pensamentos e
representações dos integrantes das sociedades. O estudo está fundamentado teoricamente nas questões
relacionadas às memórias sensíveis e autoficção. O viés da memória e esquecimento pode ser relacionado ao
que Michael Pollak em sua obra Memória, esquecimento, silêncio utiliza como memórias subterrâneas que são
comumente relacionadas àqueles que não se encontram nas memórias oficiais ou são de certa forma oprimidas
pelo Estado. No que diz respeito à autoficção, segundo o dicionário de Expressões da Memória Social, Bens
Culturais e da CiberCultura é uma forma das escritas de si, onde o autor utiliza o eu em gêneros literários
mesclando ficcional com o real. Metodologicamente a pesquisa é qualitativa, visto que a proposta irá analisar
alguns poemas da obra Tudo nela brilha e queima. O produto final proposto, em articulação com o problema de
pesquisa lançado, é a criação de uma metodologia de ensino para a disciplina de História e Humanidades.
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Este resumo é um recorte da pesquisa levada a cabo para a realização da dissertação de Mestrado
Profissional do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle,
por objetivo compreender a relação entre o porto-alegrense e o lago ¿Rio Guaíba¿, através da concepção de
um equipamento cultural capaz de propiciar a perfeita fruição e usufruto desse corpo d¿água por parte dos
habitantes da capital gaúcha. Neste sentido, esta comunicação tem como intuito mapear as partes envolvidas
ao projeto supracitado e definir um formato adequado e inclusivo capaz de promover a participação ativa e
contínua de todas as partes interessadas (stakeholders). Desta forma, este trabalho auxiliará a construção
tanto da dissertação como do produto final do mestrado, ao apresentar e relacionar os resultados aos conceitos
de memória social e paisagem, analisar a documentação técnica existente, além de propor anteprojeto
arquitetônico do referido espaço público. Trata-se de gestão das partes interessadas, através de identificação de
pessoas, grupos ou organizações que possam afetar ou ser afetadas pela referida intervenção (listas de
verificação, questionários, entrevistas, reuniões com grupos para aplicação de abordagem participativas,
revisitação a projetos realizados anteriormente com similaridade ao escopo pretendido), análise das expectativas
das partes interessadas e seu impacto a essa intervenção (matrizes de poder x influência, influência x impacto e
poder x interesse), desenvolvimento de estratégias de gerenciamento adequadas para efetivamente engajar as
partes interessadas nas decisões e na execução do projeto (matriz de necessidades e estratégias para gerenciar
eficazmente as partes interessadas). Por fim, como resultado esperado, pretende-se elaborar um mapa das
partes interessadas que atenda às necessidades do projeto e que se adeque às capacidades de realização da
dissertação sobre o tema e desenvolver o produto final sob a forma de anteprojeto de um equipamento cultural
na orla do lago ¿Rio Guaíba¿, na incorporação deste corpo d¿água à cidade de Porto Alegre, no intuito de
preservar e enaltecer a memória e identidade da capital gaúcha.
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Este resumo é um recorte da pesquisa levada a cabo para a realização da dissertação de mestrado
profissional do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Bens Culturais da Universidade La Salle. Que
têm como objetivo construir a memória sindical, a partir dos arquivos do Centro de Documentação e Memória da
Assufrgs Sindicato (CEDEM). Neste sentido esta comunicação tem como intuito caracterizar o material empírico
da pesquisa, que são os Boletins Informativos do CEDEM, no período de 1985 a 2002.Desta forma este
trabalho auxiliará a construção tanto da dissertação como do produto final do mestrado, queé apresentar a
memória sindical dos técnico-administrativos da UFRGS no período estudado, construído apartir dos boletins
informativos deste período. A proposta é fazer uma exposição virtual vinculada ao site do Projeto Memória
Assufrgs. Segundo Palma Peña (2013) livros e documentos possuem particularidades materiais, intelectuais,
gráficas, simbólicas, históricas e sociais, o que lhes confere significado para serem considerados patrimônio
bibliográfico e documenta. Trata-se de uma pesquisa documental, que de acordo com Marconi e Lakatos ¿[...]
Abrange toda a bibliografia já tornada pública em relação ao tema de estudo, desde publicações avulsas, boletins,
jornais, revistas, livros, pesquisa [...]¿ (2010, p.166); também é exploratória e descritiva. Para analisar a
informação constante nesses documentos, o método escolhido será a análise de conteúdo que é um conjunto de
técnicas de análise das comunicações. (BARDIN, 2010). Este corpo documental se encontram em meio físico,
então é necessário analisar toda documentação. Como resultado esperado é a organização e a caracterização
documental.
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O presente trabalho busca investigar a urbanização da cidade de Canoas/RS a partir do ano de
1972, com ênfase no seu processo evolutivo de mobilidade urbana, onde será feito um recorte sobre as
ciclovias e os patrimônios culturais da cidade. Por tratar-se de uma pesquisa no contexto de um mestrado
profissional, o delineamento metodológico (GIL, 2017), (BAUER e GASKELL, 2002) está sendo concebido com
vistas à elaboração do produto final, objeto desta pesquisa. Perante o exposto, apoio-me no seguinte
questionamento: como seria possível apoiar a implantação do plano cicloviário evidenciando aspectos
relacionados aos potenciais turísticos e de lazer? Assim, esta pesquisa apresenta como objetivo geral investigar
o processo de urbanização de Canoas e o processo de construção do plano cicloviário. Como objetivos
específicos: (a) investigar como os espaços para as bicicletas foram pensados, buscando entender como a cidade
se relaciona com as bicicletas e analisar os documentos do Plano Diretor Urbano Ambiental, a partir do ano de
1972 até os dias atuais, no que se refere a salvaguarda dos seus patrimônios e os espaços de mobilidade na
cidade para bicicletas; (b) identificar a importância dos espaços estudados para a comunidade onde estão
inseridos, analisando a relação do trajeto da ciclovia onde possuem edificações tombadas e/ou inventariadas,
espaços de lazer como os parques e as praças e a consequência da implementação desteplano para a
evolução da cidade; (c) projetar um aplicativo de celular que permita uma experiência de lazer/turismo
contribuindo para o conhecimento e pertencimento aos espaços de interesse identificados. A pesquisa será
desenvolvida usando como principal instrumento o Plano Diretor da cidade de Canoas, com base na Lei nº
1.447 de 26 de dezembro de 1972 (CANOAS, 1972), lei que aprovou o plano diretor na cidade, até o plano diretor
atual de 2015, Lei nº 5.961 de 11 de dezembro de 2015 (CANOAS, 2015), que revogou aLei nº 5.341 de 22
de outubro de 2008 (CANOAS, 2008). A pesquisa terá como base autores da área de memória social
(HALBWACHS, 2003) (CANDAU, 2018) e patrimônio (GRAEBIN; GRAEF, 2014) (CHOAY, 2017), bem como em
trabalhos sobre a história de Canoas (SILVA, 1989) (MAYER, 2009) (VIEGAS, 2011)
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(VIEGAS et al, 2019). Ao final do estudo, como produto final, proponho-me a desenvolver um aplicativo de celular
em parceria com os alunos de graduação da área da ciência da computação da Unilasalle. Este aplicativo tem
como objetivo orientar os usuários a percorrer a ciclovia, mas pensando de forma que transcenda esta ciclovia.
Também poderá ser usado pelos gestores do município para entender os pontos de áreas com maior tráfego.
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A Inteligência Artificial (IA) tem sido utilizada com maior frequência na área da saúde nas últimas
décadas. Com o avanço da tecnologia é possível observar o crescimento de dispositivos que auxiliam na geração
de informações para a IA. No entanto, a confiança excessiva em uma tecnologia e a falta dehabilidade social
dos médicos podem incorrer em riscos na tomada de decisão. Nesse sentido, foi efetuadouma revisão
sistemática de literatura a fim de explorar o tema e, na sequência, aplicar uma survey que permita coletar dados.
Portanto, a pesquisa tem por objetivo compreender a aceitação e a utilização da IA na tomadade decisão
médica, considerando a relação entre as habilidades sociais dos médicos, o auxílio da tomada de decisão por
parte da IA e a incorrência de decisões equivocadas. O recorte dessa pesquisa consiste naprimeira fase
da revisão sistemática de literatura realizada, sendo elaborada por meio de uma pesquisaexploratória a
fim de conhecer melhor o campo de pesquisa e as possíveis oportunidades de contribuição teórica e empírica. A
partir do objetivo de pesquisa foi identificado padrões sobre o tema que permitiram reflexões e a definição de
proposições para a pesquisa futura. Essas proposições indicam que a IA tem um grande potencial, mas deve
existir um objetivo de atingir um equilíbrio delicado no seu uso, pois a falta dele poderá prejudicar os benefícios
que essa tecnologia pode trazer (AMISHA et al., 2019). Ao mesmo tempo, existem subcampos em IA como
qualquer área de atuação e esses subcampos são conhecidos como aprendizado de máquina, aprendizado
profundo e visão computacional, onde através desses subcampos é possível criar sistemas conforme cada
necessidade (KAUL; ENSLI; GROSS, 2020). Por um lado, 54% dos entrevistados aceitariam ser atendidos por
robô com IA, reforçando que a população está disposta a aceitar o uso de IA. Por outro lado, estimou-se que
78,9% dos erros médicos estariam relacionados a problemas de relação médico- paciente, isso se dá por
falha na conversa ou falha no entendimento dos problemas naconsulta (LOBO, 2018). Nesse sentido, tem
sido evidenciada a importância da habilidade social do médico, destacando que alguns hospitais dos EUA estão
investindo em softwares que são capazes de auxiliar os médicos no treinamento das habilidades sociais dos
mesmos (BROWN, 2021). No entanto, tem sido considerado o uso equilibrado da IA, pois, por exemplo,
usuários que utilizam o sistema de controle de
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velocidade de cruzeiro em carros têm uma predisposição em configurar velocidades acima da permitida nas
rodovias, resultando em um aumento de 10% nos acidentes fatais no grupo de usuários que utilizam essa
tecnologia (BELLON; OSTERMANN, 2021). Diante disso, por meio da revisão conceitual foram criadas duas
proposições que este estudo tenta responder: P1: A falta de habilidades sociais na área médica pode causar
uma confiança excessiva no uso da IA? e P2: A confiança excessiva demonstrada na área médica pode aumentar
os riscos decorrentes de uma tomada de decisão equivocada por parte dos médicos?
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fisioterapia, emergência/urgência, pronto atendimento
O serviço de emergência consegue refletir o funcionamento dos serviços de saúde e suas falhas por
ser um serviço de atenção primária, os pacientes encontram neste local o primeiro contato para resolução de
seus problemas de saúde (ESPERANÇA,2006). A fisioterapia é bem difundida em clínicas e ambiente hospitalar,
mas ainda é recente a inserção do fisioterapeuta no pronto atendimento(TAQUARI,2013). O fisioterapeuta que
atende na unidade de pronto atendimento tem o cuidado integral do paciente, favorecendoos atendimentos e
tratamentos precoces de diversas doenças, atuando em todos os níveis de assistência à saúde(PAZ,2019). A
prestação de serviço na área da saúde é considerado um dos mais complexos, pelassuas características
principais como: intangibilidade, por ser estritamente técnico, de difícil experimentação antes da compra, difícil
avaliação pelo consumidor mesmo após o consumo, simultaneidade por ser produzido ao mesmo tempo que é
consumido, ou seja, o início das atividades se dá somente com a participação dos clientes(SARQUIS,2019).Na
área da saúde um importante indicador para construção dos processos de atendimento é o perfil clínico dos
pacientes que serão atendidos(GOES,2012). Sendo assim, o objetivo desse estudo é analisar a implantação
de um serviço de fisioterapia em uma unidade de pronto atendimento nacidade de Porto Alegre. Os Objetivos
específicos são: analisar a implantação do serviço de fisioterapia na unidade de pronto atendimento; analisar o
perfil dos pacientes a serem atendidos relacionando com a estrutura do serviço ofertado; os custos da
implementação do serviço de fisioterapia; e analisar se houve redução de custos (se terá) com exames
desnecessários, reconsultas e encaminhamentos para especialistas. Será um estudo de caso-controle, do tipo
transversal. O estudo será realizado a partir da implantação doserviço de fisioterapia em uma unidade de
pronto atendimento de Porto Alegre. A amostra será aleatória simples composta por todos os pacientes que
receberam atendimento no serviço. As coletas se darão através de registros em prontuários de forma
retrospectiva. Os dados serão quantificados e descritos após análise multivariada buscando associação entre as
variáveis estudadas. Os dados coletados serão mantidos em sigilo.

424

O projeto será submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade La Salle de Canoas. A partir
dos resultados obtidos pretendemos que nossa pesquisa possa ser base de novos estudos e implantação de
novos serviços de fisioterapia, com finalidade de promover melhoria na assistência de saúde prestada.
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cirurgia plástica taping avaliação postural
O crescimento do número de cirurgias plásticas no Brasil e a expansão da indústria da beleza, nos
mostra a importância da imagem corporal. A bandagem elástica (Kinesio taping) é uma técnica utilizada para
auxiliar no tratamento de lesões ao exercer pressão e força sobre músculos e articulações, promovendo apoio
a estabilidade. Visando a melhora postural incluiu-se a técnica de taping aos atendimentos pós cirúrgicos e
com isso a melhora postural está sendo significativa, estimulando assim uma maior pesquisa científica sobre o
assunto. Portanto, o objetivo do presente trabalho é analisar o antes e depois de pacientes de cirurgia plástica
com utilização de taping. Está sendo realizado um ensaio clínico randomizado onde é feita a análise de pacientes
com cirurgia plástica na parte anterior do tronco (abdominoplastia, prótese mamária, lipoaspiração abdominal
e/ou mastopexia) com diferentes graus de alteração postural, avaliando a diferença postural entre pacientes que
realizaram tratamento pós-operatório com utilização de taping e sem a utilização de taping. O tratamento
convencional se resume à drenagem linfática manual, e o grupo intervenção atribui-se mais otaping postural
junto com a drenagem linfática manual. São 4 semanas de tratamento, sendo 2 sessões semanais. Em tempo,
será apresentado neste trabalho uma paciente de cada grupo (convencional e intervenção) onde podemos
perceber a diferença e melhora postural benéfica para o paciente que utilizou o taping, corroborando o que
pretendo apresentar ao final do trabalho. A paciente com intervenção apresentou uma melhora de 16 graus, ou
seja, muito significativo, ao mesmo tempo que uma paciente convencional não obteve nenhuma melhora no
mesmo período de 4 semanas de tratamento. As duas pacientes escolhidas partem de uma postura inicial
hipercifótica, para que a comparação seja mais fidedigna. O presente trabalhofoi aprovado pelo Comitê de
Ética da Universidade La Salle e está sendo desenvolvido em uma clínica privada na cidade de Canoas. Em
suma, ao final das coletas pretende-se comprovar que o uso da técnica taping promove uma melhora postural
significativa em pacientes pós-cirúrgicos submetidos a cirurgia plástica naparte anterior do tronco, podendo
assim, ser uma técnica difundida entre os profissionais da fisioterapia que
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trabalhem com pós operatório de cirurgias plásticas.
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MOTIVAÇÃO, APTIDÃO FÍSICA,EXERCÍCIOS FÍSICOS
Mesmo a educação física sendo uma disciplina de caráter obrigatória mas almejada e prazerosa na
visão da maioria dos alunos, vem ao longo do tempo passando por muitas mudanças: de uma linha mais
tecnicista para uma mais focada nas práticas esportivas, no lazer, na socialização e na busca de uma vida
mais saudável. Contudo, vem se observando uma mudança de atitude dos alunos em relação a essa disciplina,
desinteresse e desmotivação em pratica-la têm sido prevalentes. O objetivo do presente estudo é investigar
evidência de associação entre a motivação e a aptidão física para a prática de exercícios em alunos de escola
pública. Especificamente, em delineamento transversal, o estudo avaliará a correlação entre os níveis de
motivação e os níveis de aptidão física dos alunos. A motivação será acessada pelo questionário PLOC,
concebido com 20 itens, cobrindo as áreas de amotivação, a regulação externa, a regulação introjetada,
conforme a Teoria da Autodeterminação. A Teoria sugere que os indivíduos manifestam-se em um continuum de
competência dentro das três áreas supracitadas. A aptidão física será acessada pelo teste Proesp-Br, composto
por 14 itens, distribuídos em 3 dimensões: saúde cardiovascular, saúde musculoesquelética e desempenho
esportivo. Na dimensão saúde cardiovascular são avaliadas as medidas de massa corporal, estatura,
envergadura e perímetro da cintura. Na dimensão saúde musculoesquelética verifica-se (a) o peso pelo IMC,
(b) a gordura visceral com a utilização da equação ¿Razão cintura/estatura¿,
(c) a aptidão cardiorrespiratória com o teste de corrida/caminhada em 6 minutos, (d) a flexibilidade com o
¿Sentar e alcançar¿, e (e) a resistência muscular localizada pelo número de abdominais executados em 1 minuto
(Sit-up). Na dimensão desempenho esportivo verifica-se (a) a força explosiva de membros superiores com o
¿Arremesso de medicineball¿ (2kg), (b) a força explosiva de membros inferiores com o salto horizontal (em
distância), (c) a agilidade utilizando o teste do quadrado (4 m de cada lado), (d) o item velocidade com a corrida
de 20 metros, e (e) a resistência cardiorrespiratória na corrida de 6 minutos. As análises estatísticas serão
organizadas em duas etapas. Na primeira etapa, as análises descritivas serão realizadas por meio de estatísticas
de tendência central (média), de dispersão (desvio padrão, mínimo e máximo) e de distribuição
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(assimetria e achatamento). Para comparar médias, o teste t-student será aplicado; e, o teste de MannWhitney será usado nos casos de distribuição assimétrica. Na comparação entre proporções, o teste Quiquadrado ou Exato de Fisher será aplicado. Na segunda etapa, inicialmente, a consistência interna (ou
validade interna) das medidas de motivação e de aptidão física será acessada (a) pela correlação inter-item e
o escore total de cada medida e (b) pela confiabilidade, verificada pelo índice -Cronbach - valores aceitáveis 
? 0,700 (Tabachnick & Fidell, 2019). Após, a análise de associação entre as medidas de aptidão física e
motivação para a prática de exercícios físicos será realizada por medida de correlação, utilizando-se índices
de correlação de Spearman (em caso das distribuições dos escores serem não paramétricas) ou de Pearson.
O nível de significância a ser adotado será de 5% (p
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A obesidade aumentou mundialmente de forma exponencial nas últimas três décadas, atingindo
mais de 2,1 bilhões de pessoas em todos os continentes e sendo considerado um dos principais desafios de
saúde pública dos governantes. A obesidade precoce aumenta o risco de possíveis complicações metabólicas
e DCNT (Doenças Crônicas Não-Transmissíveis) ainda na infância, além dessa condição tender a manter-se
até a vida adulta (ARNAIZ et al., 2012). A presença simultânea de três ou mais dos seguintes fatores:obesidade
abdominal, Hipertensão Arterial Sistólica (HAS), baixos níveis de Colesterol de alta densidade (HDL- Colesterol),
elevados níveis de triglicérides e de glicemia em jejum ou resistência à insulina (RI) é suficiente como diagnóstico
para a Síndrome Metabólica (SM) (SHARMA et al., 2011). Na prática clínica, o diagnóstico da SM tem sido
investigado baseado em características antropométricas como perímetro abdominal e espessura de dobras
cutâneas (McCARTHY et al., 2001). Entretanto, no prognóstico da doença há diferença significativa para
indivíduos que apresentam a mesma circunferência abdominal, mas diferentes estaturas. Parikh et al. (2007)
propuseram como alternativa o uso do Índice de Obesidade Central (IOC) ou Relação Cintura-Estatura (RCE)
obtido pela razão entre perímetro abdominal e estatura. No início de 2017, o Colégio Militar de Porto Alegre
observou preocupante prevalência de alunos com RCE acima de 0,50, indicando concentração de gordura
abdominal e risco para DCNT. Estudando a relação da Síndrome Metabólica associada ao desempenho escolar,
Salazar-Rendon et al. (2018) encontraram que a obesidade é um fator de risco para menor performance escolar
em meninas adolescentes de 12 a 15 anos. Portanto, o presente projeto de pesquisa tem o objetivo de avaliar se
há associação entre a razão cintura/estatura e o desempenho escolar em crianças e adolescentes do ensino
fundamental e médio do Colégio Militar de Porto Alegre. METODOLOGIA: O presente projeto de pesquisa trata
de um estudo transversal. A amostra serão todos os alunos entre 11 e 19 anos do Colégio Militar de Porto Alegre,
de ambos sexos. Os que tiverem a razão cintura/estatura maior ou igual a 0,50 para meninos e maior ou igual a
0,48 para meninas, para obtermos um bom balanço entre sensibilidade e especificidade. O grupo controle será
composto por alunos que estiverem
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fora destes pontos de corte. CONCLUSÕES: Todos os dados (incluindo as medidas antropométricas necessárias
e o cálculo da razão cintura/estatura e as notas por aluno) já foram obtidos para as séries do ensino fundamental
e médio, para ambos os sexos. As análises iniciais acharam uma relação significativa entre RCE e
desempenho escolar. Houve uma diminuição da média geral em indivíduos com RCE alterado (p
= 0,018), bem como quando consideramos as disciplinas independentemente. Matemática, Português, Física,
Geografia e Língua Estrangeira tiveram suas médias impactadas negativamente. A análise multivariada
demonstrou que o uso do IMC ou CA como variáveis independentes, ao contrário do RCE, não teve associação
significativa com a média do desempenho escolar. Isso demonstra a importância da métricaadotada no estudo
para detecção do efeito investigado. Nos próximos passos iremos dividir as amostras em quartis para verificar
se esse efeito se intensifica nos extratos mais elevados do RCE.
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COVID-19, medicamentos, irracionalidade
A pandemia pelo vírus Sars-CoV-2 trouxe grandes danos à população, seja pelo impacto à saúde
das pessoas ou pelo impacto econômico. Atualmente, são mais de 18 milhões de casos confirmados de COVID19 no Brasil, 500 mil óbitos acumulados, com valores superiores a 3000 mortes por dia. Diante desse cenário,
muitos medicamentos off label têm sido utilizados para o tratamento da doença e até o momento, comprovou-se
que apenas a dexametasona e o tocilizumab tem um efeito benéfico, mas somente em pacientes hospitalizados,
ou seja, em casos graves da doença. Estudos com fármacos como ivermectina, hidroxicloroquina, e azitromicina
não mostraram qualquer atividade terapêutica contra o COVID-19, apesar de haverem estudos que falham na
qualidade metodológica, mostrando o contrário e trazendo grande preocupação. Por isso, este projeto objetivou
avaliar o consumo de medicamentos durante um ano de pandemia pelo COVID-19 em um município do oeste
catarinense, relacionando os medicamentos mais consumidos com o número de casos confirmados e suspeitos
no município e na região sul do Brasil. Além disso, será analisada a diferença de perfil entre as farmácias
públicas e privadas. Estudo transversal retrospectivo, com análise de dados das 7 unidades básicas de saúde e
de 4 farmácias comerciais domunicípio, que aceitaram participar do estudo por meio de convite eletrônico e
assinaram o termo de autorização e compromisso para uso de dados. Os medicamentos serão agrupados por
classes farmacológicas segundo o bulário eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O número de
casos suspeitos e confirmados no município e na região serão obtidos por meio de site eletrônico do Ministério
da Saúde. Para variáveis contínuas com distribuição normal usaremos média e desvio padrão e para distribuição
não normal mediana e intervalo interquartil. Várias categorias serão descritas usando frequência e porcentagem.
Para comparação entre grupos usaremos teste t para amostras independentes, análises exploratórias para
associação de variáveis e correlação de Spearman para testes não paramétricos e dePerson para testes
paramétricos. Comparações entre variáveis categóricas serão realizadas usando testes de
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chi quadrado ou exato de Fisher. Se houver mais de dois grupos de comparação, será feito análise de
variância. Para todas as análises o nível de significância estatística para o erro alfa estabelecido foi P
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Capacitação de facilitadores dos grupos Maturidade Ativa do SESC Rio Grande do Sul O presente
trabalho trata-se de um relato de experiência frente a capacitação de facilitadores dos grupos de Maturidade ativa
do SESC no estado do Rio Grande do Sul. Essa capacitação compreende o produto técnico da dissertação de
mestrado intitulada ¿O impacto da percepção da velhice na saúde mental dos idosos¿. Os grupos de maturidade
ativa abrangem 3000 idosos cadastrados, a partir de 55 anos, em 53 cidades do estado do Rio Grande do Sul.
Cada grupo possui um facilitador (condutor) que realiza atividades sistemáticas visandoo bem-estar e a saúde
física e mental do grupo. Em abril e maio deste ano, foi realizada uma capacitação destes facilitadores, na qual
houve 4 encontros de 2 horas cada, via ferramenta Google meeting. Esses encontros tiveram por objetivo
qualificar os facilitadores sobre saúde física e mental, bem-estar e satisfaçãocom a vida de idosos, além de
ser uma troca de experiências entre as unidades e facilitadores. O primeiro encontro teve por objetivo a introdução
da capacitação com a apresentação do programa e abordou-se os seguintes temas: conceito da velhice segundo
OMS; Envelhecimento ativo; alterações biológicas e cognitivasda velhice; aspectos da saúde mental do idoso
como autoestima e estresse. No segundo encontro, a pedidodos facilitadores, abordou-se o tema perdas e
mortes; fases do luto; como lidar com as perdas dos idosos; manejo de perda de filhos, cônjuge, entre outros,
especialmente em vista ao ano de pandemia. O terceiro encontro contemplou o envelhecimento saudável e como
estimulá-lo junto aos idosos. Por fim, o últimoencontro visou trabalhar a tecnologia para os idosos e como
estimulá-los a utilizar as ferramentas como WhatsApp, Google meeting, Facebook e Instagram. Este último
encontro também teve por objetivo a orientação dos facilitadores quanto ao questionário que seria apresentado
aos idosos, frequentadores dos grupos, para atender às perguntas de pesquisa da dissertação. Importante
mencionar que os encontroscontemplaram informações teóricas apresentadas em slides, assim como utilizou-se
vídeos e músicas com informações sobre a velhice e relatos de idosos. A capitação foi avaliada pelos facilitadores
e obteve-se um retorno extremamente positivo.
Referências

434

1. Amancio TG, Oliveira MLC, Amancio VS. Fatores que interferem na condição de vulnerabilidade
do idoso . Rev. Bras. Geriatr. Gerontol. 2019;22(2):e180159. 2. Blanchard-Fields F. Everyday
problem solving and emotion - An adultdevelopmental persective. Current Directions in
Psychological Science. 2007; 16(1):26-31. doi: 10.1111/j. 1467-8721.2007.00469.x. 3. Cordeiro RCC,
et al. Mental health profile of the elderly community: a cross-sectional study. Rev Bras Enferm .
2020;73(1): e20180191. 4. Damásio BF, Andrade TF, Koller SH. Psychometric Properties of the
Brazilian 12-Item Short-Form Health Survey Version 2 (SF-12v2) Paidéia . 2015;25(60):29-37. 5.
Daniel F, Antunes A, Amaral I. Representações Sociais da Velhice . Análise Psicológica (2015), 3
(XXXIII): 291-301. 6. Depp, C. & Jeste, D. (2006) Definitions and predictors os sucessful aging: A
Comprehensive review of larger. American Journal of Geriatric Psychiatry, 14, 6-20. 7. Gato, JM, et
al. Saúde Mental e Qualidade de Vida de Pessoas idosas . Av Enferm. 2018;36(3): 302-310. 8.
Goleman, D. (1999). Trabalhando com inteligência emocional. Rio de Janeito: Objetiva. 9.
Hausknecht JP, Halpert JA, Di Paolo NT, Gerrard MOM. Retesting in selection: A meta-analysis of
coaching and practice effects for tests of cognitive ability. Journal of Applied Pasychology.
2007;92(2): 373-385. doi:10.1037/0021-9010.92.2.373. 10.Hewitt, JP. (2009). Self-Esteem. Em S. J.
Lopez (Ed.), Encyclopedia of positive psychology (Vol.2) (pp. 880-886). Malden, MA: WileyBlackwell 11.Hutz CS, Zanon C., Revisão da Adaptação, Validação e Normatização da Escala de
Autoestima de Rosenberg . Avaliação Psicológica, 2011, 10(1), pp. 41-49 12. Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE). Projeção da População do Brasil e unidades da federação por sexo e
idade para o período de 2000 a 2030 [Internet]. Rio de Janeiro: IBGE; 2018. Available from:
http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/ 13.Jardim, VCFS, Medeiros BF, Brito AM. Um
olhar sobre o processo do envelhecimento: a percepção de idosos sobre a velhice . REV. BRAS.
GERIATR. GERONTOL., 2006; 9(2):25-34. 14.John OP, Gross JJ. Healthy and unhealthy emotion
regulation: Personality processes, individual dofferences, and life span development. Journal of
Personality. 2004; 72(6): 1301-1333. doi: 10.1111/j.1467-6494.2004.00298.x. 15.Juth V, Smyth, JM,
Santuzzi AM. (2008). How do you feel?: Self-esteem predicts affect, stress, social interaction, and
symptom severity during daily life in patients with chronicillness. Journal of Health Psychology
,13(7),884-894. 16.Jacob, L (2013). Animação de Idosos (2aed.). Lisboa: Mais Leituras.

435

DOR E SENSIBILIZAÇÃO CENTRAL: ESTRATÉGIAS DE TRATAMENTO

ID do trabalho: 19953

Grasiele Correa de Mello
Universidade La Salle

Orientador
Liciane Fernandes Medeiros
Co-orientador
Rafael Fernandes Zanin
Palavras-chave

fibromialgia, dor, psicoterapia, exercício físico, qualidade de vida
A complexidade da dor crônica faz com que sua terapêutica exija atenção de diversas profissões na
área da saúde; principalmente a fibromialgia, pois sua etiologia e fisiopatologia ainda precisam ser elucidadas.
Com a experiência da prática clínica, é possível observar que abordagens multidisciplinares apresentam
resultados significativos; no entanto, poucas evidências são encontradas na literatura. Portanto, o presente
projeto objetiva avaliar os efeitos de novo protocolo de tratamento (farmacológica, psicoterapia, exercício físico
e acupuntura) sobre a dor e qualidade de vida de pacientes com diagnóstico recente de fibromialgia comparado
ao grupo submetido apenas ao tratamento farmacológico padrão. Mulheres de 18 a 60 anos farão parte do
estudo.
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Programa de treinamento organizacional, TEA¿Transtorno do Espectro Autista, PCDs¿Pessoas com
Deficiência
Por uma prática de diversidade e inclusão, as empresas, têm implementado programas de inclusão de
PCDs, seja por uma cultura aberta às diferenças, ou por terem que cumprir as cotas de inclusão pelo
número de colaboradores e/ou para obterem benefícios fiscais. As pessoas com TEA estão amparadas pela
Lei de Inclusão, e podem ser admitidas pelas cotas obrigatórias de contratação de colaboradores com
deficiências. Ademais, devido às atualizações na CID 11 (Classificação Estatística Internacional de Doenças e
Problemas Relacionados à Saúde), e no DSM-V (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders),
referentes ao diagnóstico e classificação dos níveis do TEA, estima-se que existirão mais jovens e adultos
diagnosticados tardiamente, e em condições de estarem no mercado de trabalho. Em contrapartida, todos
colaboradores da empresa devem estar preparados para o convívio com colegas com TEA. O setor de RH e
gestores são os principais responsáveis pela condução e multiplicação de conhecimentos e informações para
promover uma compreensão e sensibilização para o convívio entre colaboradores com e sem TEA. A elaboração
de um instrumento que identifique a percepção dos colaboradores em relação aos seus colegascom TEA
pode significar um ganho na qualidade de vida destes e do próprio ambiente de trabalho, sendo o objetivo geral
deste projeto. Como uma forma de esmiuçar os aspectos envolvidos, os objetivos específicossão: 1) Identificar
o nível de percepção de colaboradores não autistas em relação aos colegas com TEA, antese após o programa
de treinamento; 2) Capacitar colaboradores não autistas para o convívio com colegas com TEA através de um
programa de treinamento. A capacitação está sendo realizada por meio da aplicação de programa de treinamento
com carga horária de 4h, divididas em 6 módulos. O instrumento elaborado foi denominado Percepção sobre
TEA no Ambiente Laboral (PTEA-AL) e será aplicado no primeiro e penúltimodia do programa. O mesmo é
composto de 15 questões objetivas, subdivididas em 3 seções: 1) percepção global sobre TEA; 2) ambiente e
convívio; 3) percepções sobre capacidade laboral. Cada pergunta possui 5
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alternativas de resposta. Os resultados possuem 4 classificações: percepção adequada, percepção razoável,
percepção limitada, percepção inadequada. O projeto está na etapa de aplicação do treinamento em formato
EAD (ensino à distância) na amostra de 16 participantes, sendo 8 gestores e 8 profissionais de RH.
Posteriormente, será realizado o levantamento dos escores das 2 aplicações do instrumento, para que a
percepção sobre o TEA no ambiente laboral possa ser comparada antes e após a aplicação do treinamento. .
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A Paralisia Cerebral (PC) é a incapacidade física mais comum na infância e ocorre em 1 em 500
nascidos vivos (NOVAK, 2017). Diante das evidências científicas encontradas relatando os benefícios da
reabilitação de crianças com PC por meio do treino de marcha com esteira ergométrica (KENYON, 2017), é
notória a carência de clínicas e profissionais que estejam habilitados para tal prática com as especificações
necessárias. O treinamento em esteira pode ser realizado em forma de treinos intensivos semanais mensais
ou de forma intermitente e já há diversos estudos que demonstram os efeitos mais rápidos na reabilitação quando
comparado aos métodos de fisioterapia tradicional. (COSTA, 2014; PHILIPS, 2007; HAUPENTHAL, 2008).
Devido as evidências encontradas e a carência de equipamentos adequados para a prática destaterapia
no mercado, identificamos a oportunidade de desenvolvimento de uma esteira portátil para esse tipo de
reabilitação, com limitantes de tamanho e peso, para que possa ser transportada por um(a) fisioterapeuta visando
o atendimento domiciliar, além da locação para outros locais onde o ambiente de espaço seja restrito. Para a
realização do treino locomotor é necessário algumas premissas estabelecidas para obedecer asprogramações
necessárias para o treino locomotor, tais como, o controle de baixas velocidades deste equipamento, pois é de
extrema importância para atingirmos a passada ideal para realização do treino locomotor em crianças, já que a
literatura descreve a necessidade de velocidades de 0,1 à 0,3 m/s para treino em crianças pequenas
(SCHLITTLER, 2010). Realizaremos um estudo prospectivo, experimental mono-cegode caso controle onde
testaremos o efeito do treino locomotor em esteira portátil sobre a função motora grossa de crianças com PC e
compararemos com a fisioterapia convencional. O grupo intervenção será submetido a um protocolo de
treinamento locomotor com suspensão parcial de peso intensivo, enquanto o controle será submetido à realização
de fisioterapia convencional normalmente ofertada na rotina fisioterapêutica. Serão incluídos no estudo crianças
com diagnóstico de PC que apresentem atraso no desenvolvimento
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neuropsicomotor e que estejam realizando tratamento fisioterapêutico diferente do treino locomotor com
suspensão parcial de peso. Será observado o Sistema de Classificação da função motora grossa- GMFCS
nível I, II, III e IV. Para inclusão no estudo as crianças deverão ter idade entre 12 até 36 meses em que os pais
ou responsáveis assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), tais faixas etárias foram
definidas tendo em vista que este período é descrito como primeira infância, período este em que a criança
possui atividade cerebral mais intensa, o que favorece a neuroplasticidade infantil (KING, 2003; ZEPPONE, 2012
e CABRAL, 2020). Os dados serão quantificados através de análise de regressão e correlação, onde buscaremos
verificar quais variáveis possuem relação entre si. Esperamos que após a finalização desteestudo, este
tratamento possa ser ofertado a mais pacientes que possam se beneficiar do treinamento locomotor, podendo
também servir de base para criação de protocolos em pacientes com outros acometimentos de saúde.
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Este trabalho desenvolveu um estudo transversal retrospectivo sobre a NOTIFICAÇÕES DE CASOS
DE SÍFILIS EM GESTANTES e Recém-nascidos em uma cidade na região metropolitana de porto alegre e a
possível subnotificação dos casos no período de 2019 a 2020. Foram levantados números relativos aos casos
de Sífilis gestacional (SG) e Sífilis congênita (SC) por meio de pesquisa em banco de dados públicos (dados
secundários) e através das Fichas de Teste Rápido de VDRL para Sífilis da Instituição com o intuito de investigar
se há subnotificação dos agravos, tendo como premissa um serviço de Vigilância Epidemiológica eficaz, bem
como ações de Saúde Coletiva efetiva. Discute-se a eficiência e qualidade das informações no SINAN, bem
como o seu direcionamento para políticas públicas de qualidade, segundo A Instrução Normativa - IN 02 de
22 DE novembro de 2005; Portaria GM/MS Nº 47, DE 3 DE MAIO DE 2016. Foiconcluído que há
subnotificação nos casos de Sífilis Gestacional e Sífilis Congênita 20,6 % e 32,14 %respectivamente. Os achados
distorcem a real magnitude do perfil epidemiológico dos agravos de notificação compulsória, não permitindo
dessa forma que os dados gerados pelo Sinan possam auxiliar no planejamento das ações de saúde, avaliar
impacto das intervenções e por consequência, não subsidia adequadamente o processo de tomada de decisões.
Referências

BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília,
DF: Presidência da República, 1988. BRASIL. Decreto nº 4.726 de 9 de junho de 2003. Aprova a
Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comissão e das Funções Gratificadas
do Ministério da Saúde, e dá outras providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil,
Brasília, DF, 10 jun. 2003, n. 110, Seção 1, p. 12. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria de
Consolidação nº 4, de 28 de Setembro de 2017. Consolidação das normas sobre os sistemas e os
subsistemas do Sistema Único de Saúde. Brasília, DF, 2017a. Disponível em:
http://portalsinan.saude.gov.br/images/documentos/Portarias/PORTARIA_DE_CONSOLIDACAO_N4_.pdf.
Acesso em: 24 mar. 2020. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 1882/GM de 16/12/1997.

442

Estabelece o piso da Atenção Básica ¿ PAB, e sua composição. Brasília, DF, 1997. Disponível em:
https://www.yumpu.com/pt/document/read/50341708/portaria-no-1882-gmem18-de-dezembro-de1997-secretaria-da-.. Acesso em: 10 dez. 2020. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n° 33, de 14
de julho de 2005. Inclui doenças à relação de notificação compulsória, define agravos de notificação
imediata e a relação dos resultados laboratoriais que devem ser notificados pelos Laboratórios de
Referência Nacional ou Regional. Brasília, DF, 2005a. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/2005/prt0033_14_07_2005.html. Acesso em: 1 out.
2019. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016. Define a Lista
Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de
saúde públicos e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras
providências. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, DF, 18 fev. 2016, n. 32;
Seção 1, p. 23-124. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2104, de 19 de novembro de 2002.
Institui o Projeto Nascer-Maternidades, com o objetivo de reduzir a transmissão vertical do HIV e a
morbimortalidade associada à sífilis congênita. Brasília, DF, 19 nov. 2002. Disponível em:
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2002/prt2104_19_11_2002.html. Acesso em: 1 out.
2019. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância
Epidemiológica. Guia de vigilância epidemiológica. Número Especial. Brasília, DF: Ministério da
Saúde; 2017b.39

443

Estudo de Prevalência de Alteração de Ritmo Biológico e Síndrome de Burnout em
Professores do Ensino Fundamental e Médio, (resultados da pesquisa).

ID do trabalho: 19111

Rogério Viana
Universidade La Salle

Orientador
Márcio Manozzo Boniatti
Co-orientador
Gustavo Fioravanti Vieira
Palavras-chave

Ritmo biológico, síndrome de burnout, professores.
Resultados da pesquisa, Estudo de Prevalência de Alteração de Ritmo Biológico e Síndrome de
Burnout em Professores do Ensino Fundamental e Médio Trata-se de um estudo transversal que relaciona
síndrome de burnout (SB) e ritmo biológico em professores do ensino fundamental e médio. Participaram da
pesquisa 59 professores, sendo 21 professores de duas escolas do município de Porto Alegre e 38 professores
de uma escola privada do município de Caxias do Sul. Nós verificamos prevalência de SB em 23,8% dos
professores de escola pública, com os domínios de alto desgaste psíquico (71,4%), ilusão pelo trabalho (31,6%),
culpa (10,5%) e indolência (5,3%). Os professores da escola privada apresentaram 15,8%de SB, com domínios
de alto desgaste psíquico (31,6%), ilusão pelo trabalho (19%), culpa (9,5%) e indolência (4,8%). Em relação ao
tipo de escola, houve maior desgaste psíquico entre os professores das escolas públicas (71,4%) em
relação aos professores da escola privada (31,6%) (p = 0,006) Os professores que apresentaram SB eram mais
jovens (40,5 ± 8,3 anos vs 48,6 ± 9,6 anos; p = 0,013), consideraram mais frequentemente a profissão menos
interessante do que quando iniciaram (81,8% vs 41,7%; p = 0,016) e mais frequentemente pensaram em mudar
de profissão (100,0% vs 52,1%; p = 0,003). Em relação a distúrbios do ritmo biológico, houve alteração conforme
a idade e os turnos de trabalho. Quanto maior a idade, menor o distúrbio no ritmo biológico (r = -0,293; p = 0,024).
Com relação aos turnos de trabalho, os professores que trabalham em 3 turnos apresentaram mais distúrbio de
ritmo biológico (54,7 ± 7,2) do que os professores que trabalham em 2 turnos (42,2 ± 8,3; p = 0,03) e que trabalham
em 1 turno (37,3 ± 10,3; p = 0,003). Houve associação entre SB e distúrbio do ritmo biológico. Os professores
com SB apresentaram maior distúrbio do ritmo biológico (46,9 ± 7,4) do que os professores sem SB (40,4 ± 9,7;
p = 0,045), especialmente pelo domínio do sono (14,4 ± 1,9 vs 11,6 ± 3,2; p = 0,008). Nós concluímos que existe
uma associação entre SB e distúrbio do ritmo biológico, principalmente por alterações do sono, em professores
do ensino fundamental e médio.Além disso, nós verificamos que os professores com SB percebem a profissão
menos interessante e pensam
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mais frequentemente em mudar de profissão, destacando o potencial impacto da SB na docência.
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As unidades de emergência vêm apresentando um aumento gradual no número de atendimentos,
levando a uma superlotação e ineficiência na prestação desse tipo de serviço (Soares, 2011; Gruchy, A., Granger,
C., Gorelik, 2015)?. Uma melhor estruturação dos modelos de gestão poderia melhorar a qualidade dos
profissionais e da estrutura, permitindo assim a construção de métricas que possam avaliar dados relacionados
a efetividade e eficácia dos serviços prestados (Santos e Raupp, 2017; Ribeiro, 2006). Paz e col (2019)
descrevem a atuação do fisioterapeuta nessas unidades e verificaram que esse profissional podeauxiliar
a reestruturar o modelo de cuidado integral, favorecendo os atendimentos e tratamentos precoces de diversas
doenças. Portanto, o objetivo desde estudo será analisar a implantação de um serviço de fisioterapia em uma
unidade de pronto atendimento. Os objetivos específicos são: analisar se após o atendimento fisioterapêutico
houve melhora em relação a queixa principal através da Escala de Estimativa numérica da dor; analisar a
ocorrência de reconsultas pela mesma queixa principal após a implantação do serviço de fisioterapia; analisar
a ocorrência de internação hospitalar para os pacientes que permaneceram internados na enfermaria. A pesquisa
acontecerá em uma unidade de pronto atendimento de Porto Alegre. Caracteriza-se por um estudo
observacional, transversal e retrospectivo. A amostra será composta por todos os pacientes que foram
atendidos pelo serviço de fisioterapia na unidade de pronto atendimento em um período de Outubro/2019 a
Março/2020. Para analisar o perfil será coletado: idade, sexo, profissão, queixa principal, e patologia de base.
Quanto a resolutividade será aplicada a Escala Visual de Dor antes e após o atendimento. Serão coletados
também, dados a partir do prontuário o histórico de consultas anteriores visando verificar se o paciente já teve
outras consultas pela mesma queixa principal. Os dados serão apresentados por medidas de posição e dispersão
adequadas para cada variável, respeitando os preceitos de normalidade. A análise estatística será realizada de
acordo com a respectiva variável, para variáveis com distribuição normal serão realizados testes paramétricos
como teste t para amostras independentes. Para dados não paramétricos, será feito o teste de Mann-Whitney.
Sendo P
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Laboratório clínico, técnicos, exposição química, danos ao DNA.
Os riscos químicos presentes em laboratórios de análises clínicas oferecem perigo à saúde dos
técnicos atuantes em diferentes setores e sua exposição a estes produtos podem causar danos temporários e
até definitivos nos trabalhadores (VIEIRA, 2008). Segundo a ANVISA, todo produto químico deve apresentar uma
Ficha de Informações de Segurança de produtos químicos (FISPQ), que consiste em um documento que fornece
informações referentes à segurança, proteção, saúde e meio ambiente dos produtos químicos, masque por
vezes são divergentes e desatualizadas. Além das FISPQs, existem normas técnicas que regulamentam o uso
dessas substâncias, que não abrangem o tipo de proteção para cada substância química específica, mas sim
abordam as substâncias de risco químico de forma geral (ABNT, 2014). O maior problema é que os trabalhadores
não estão expostos a um agente único e sim a uma mistura complexa de agentes por múltiplas vias de
exposição, o que deve também ser considerado nos cuidados com a saúde (DEBORD, 2016). Neste sentido
surge a Biologia de Sistemas, que busca resolver problemas biológicos através do desenvolvimento e utilização
de ferramentas computacionais na análise do comportamento e interação entreos diferentes componentes
(BADER, 2001). Assim, o objetivo geral deste estudo é identificar as principais substâncias químicas tóxicas e
genotóxicas utilizadas dentro de um laboratório de análises clínicas, seus mecanismos de ação e as
consequências para a saúde, gerando desta forma elementos para revisar asnormas técnicas deste setor.
Para tanto, iremos identificar as substâncias químicas tóxicas e genotóxicas às quais os trabalhadores estão
expostos através de uma revisão sistemática da literatura, relacionando comseus mecanismos de ação, e
consequências para a saúde. Construir uma rede interação com os compostos químicos de exposição detectados
pela revisão, identificando as proteínas envolvidas na exposição, e atopologia da rede de proteínas envolvendo
a interação entre os compostos de exposição no laboratório, verificando assim os possíveis efeitos da mistura
complexa. Com base nestes achados revisaremos as normas técnicas quanto à exposição aos produtos
químicos. Por se tratar de um estudo em desenvolvimento ainda
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não possuem conclusões definitivas. Muitos são os agentes químicos de exposição nos laboratórios, e
conhecer bem seus efeitos ajudará na prevenção de doenças ocupacionais.
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A pandemia da Covid-19 impactou o mundo todo, nas distintas áreas. Diante disso, este estudo
busca analisar os impactos emocionais da pandemia na gestão escolar pública. Para tanto, busca-se por meio
da revisão de literatura construir uma pesquisa qualitativa do tipo descritiva, com levantamento de materiais na
plataforma científica SciELO. O referencial teórico se embasa nos autores que versem sobre gestão escolar Luck
(2017), Fossatti e Jung (2020), bem como estudos científicos que abordem a temática COVID-19 no âmbito
escolar. Aponta-se como resultados preliminares que a pandemia aumentou o estresse tanto em gestores, como
em professores, tendo em vista que a força ameaçadora (coronavírus) era desconhecida gerando alterações
internas e externas a estes profissionais.
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Inteligência Emocional, Idoso, Atividade Física, Bem Estar Subjetivo, Satisfação com a Vida
O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura sobre a Inteligência Emocional, o processo
de envelhecimento e sua relação com as variáveis de bem estar percebido e satisfação com a vida. Esta revisão
antecede ao projeto de pesquisa que tem como objetivo geral investigar a correlação entre a inteligência
emocional e a satisfação com a vida em idosos ativos do Programa Maturidade Ativa do SESC RS. O processo
de envelhecimento é bastante discutido atualmente como um processo de alterações físicas, cognitivas e mentais
e merece especial atenção visto que temos uma crescente população idosa mundial. No Brasil, segundo o
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018), em 2060 teremos 1 a cada 4 brasileiros acima de 65
anos, desta forma o percentual que hoje é de 9,2% passará a 25,5%. O envelhecimento saudável e bem
sucedido pode ser entendido como um processo onde o idoso tem autonomia, é ativo, lúcido, socialmente
independente e sem agravos a sua saúde física e mental (Gato et al 2018). Para contribuir com este processo
de envelhecimento saudável, a inteligência emocional aparece comoa capacidade de reconhecer os próprios
sentimentos e os dos outros, de se auto motivar e administrar as emoções, tanto no âmbito individual como no
interpessoal (Goleman, 1985). Em 2006 Bar-On, conceituou a inteligência emocional como: ¿competência
emocional e social inter-relacionadas, habilidades e facilitadores que determinam a eficácia com que nos
entendemos e nos expressamos e entendemos os outros e nos relacionamos¿. Ao longo do ciclo vital os seres
humanos se deparam, em maior ou menor grau, com uma grande variedade de fatores estressores que afetam
as pessoas de diversas formas, especialmente os fatores cognitivos e emocionais que são muito relevantes na
avaliação do bem estar das pessoas. Para Mirza e Redzuan, 2010, à medida que as pessoas ficam mais velhas
ocorre um aumento significativo da Inteligência Emocional e uma tendência a ficar emocionalmente e socialmente
mais inteligente, e relacionam esta evolução ao aumento da idade. Entretanto, para Amable & García, 2010, a
idade apresenta um aumento significativo apenas em uma dimensão da escala de Inteligência Emocional,
sendo maior nos idosos maisnovos e dizem ainda que, à medida que a idade aumenta, a Inteligência
Emocional diminui. Neste sentido a
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Inteligência Emocional pode ser importante para o indivíduo na medida em que pode colaborar para que ele
lide melhor com suas emoções e com as das outras pessoas. Poucos são os estudos que relacionam Inteligência
Emocional com o Envelhecimento, especialmente os que a correlacionam com satisfação com a vida e bem estar
social em idosos ativos e isso será investigado na pesquisa. Diante do exposto, este trabalho se justifica por
serem ainda insuficientes os estudos sobre Inteligência Emocional em Idosos, por não existir consenso sobre a
relação positiva da Inteligência Emocional com o aumento da idade e por ser uma faixaetária crescente pelo
aumento da expectativa de vida da população, que carece de ações que proporcionem a manutenção da sua
saúde e seu bem estar. Neste sentido a Inteligência Emocional pode se apresentar como uma alternativa no
trabalho com idosos, caso se confirme sua relação com a satisfação com a vida.
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glifosato, herbicida, neurotoxicidade, carcinógeno
O glifosato é um herbicida de amplo espectro utilizado nas principais culturas agrícolas, como a da
soja, por exemplo. Ele caracteriza-se por ser persistente em solos e águas superficiais e subterrâneas,
contaminando o ambiente. Já a contaminação humana pode se dar pela via ocupacional, alimentar ou ambiental.
Populações expostas a agroquímicos de forma crônica e aguda podem sofrer um comprometimento na saúde
com a manifestação de doenças neurodegenerativas. Além disso, o glifosato é citado pela Agência Internacional
de Pesquisa sobre o Câncer como sendo um provável carcinógeno humano. Entre as diversas formulações do
glifosato utilizadas no Rio Grande do Sul (RS, Brasil), se destaca a de nome comercialRoundup Transorb®
(RT). Estudos anteriores demonstraram toxicidade sinérgica em formulações a base de glifosato. Considerando
a complexa questão do glifosato na saúde, incluindo danos ao DNA, neurotoxicidade e câncer, este estudo tem
por objetivo avaliar a citotoxicidade e mutagenicidade do RT em duas linhagens celulares de glioblastomas: U87
(proficiente para p53) e U251 (mutante para p53; alteração genética relacionada com o desenvolvimento precoce
de câncer de cabeça), bem como prospectar as principais proteínas envolvidas à exposição ao glifosato no
sistema nervoso, utilizando a Biologia de Sistemas. Para mineração dos dados, ferramentas de bioinformática
serão utilizadas como o STRING 11.0 e STITCH 5.0, que servirão como base para o desenho das redes binárias
no programa Cytoscape 3.6.0. Para análise desse modelo, os programas Molecular Complex Detection
(MCODE), o Biological Network Gene Ontology (BiNGO)e CentiScaPe serão aplicados. Nas células U-87 MG
expostas a dosagens diferentes do herbicida RT observamos citotoxicidade pela técnica do MTT e
mutagenicidade pelo teste de micronúcleos para todas as doses avaliadas (0.375-6 ppm). Posteriormente,
pretende-se avaliar as células da linhagem U251MG e a redein silico. Assim, vale ressaltar que estas avaliações
são importantes para se auxiliar na melhora da qualidadede vida e diminuição dos riscos de desenvolvimento
de patologias associadas à sua exposição.
Referências
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Este trabalho será uma revisão da literatura sobre o Meaning in Life e o Treinamento de Habilidades
da Terapia Comportamental Dialética (DBT) em pacientes com transtorno de personalidade borderline. A
busca por artigos será na base de dados pubmed em inglês, espanhol e em português, dos últimos 5 anos e com
as seguintes palavras chaves: meaning in life, treinamento de habilidades, terapia comportamental dialética,
transtorno de personalidade borderline. Devido as seguintes constatações encontradas na literatura:
1) relação entre o transtorno de personalidade borderline com baixos escores de meaning in life; 2) evidências
de que pacientes borderline apresentam mesmo após o tratamento ouro pouco ganho na qualidade de vida; 3)
ausência até esse momento de pesquisas que relacionem o tratamento ouro e o aumento de meaning life,
evidencia-se a relevância de se pesquisar sobre esse tema com o referencial da DBT. A DBT foi inicialmente
desenvolvida para pacientes com transtorno de personalidade borderline com comportamento suicida crônico,
no entanto, hoje possui comprovação de eficácia e adaptação de seu protocolo para diversos outros transtornos
(Linehan, 1993a; Koerner, 2020). É o tratamento mais eficaz para pacientes com transtorno de personalidade
borderline, como indica a Divisão 12 da Associação Psicológica Americana (APA) e diversos ensaios clínicos
randomizados conduzidos por diferentes equipes de pesquisa (Koons et al., 2001; Linehan et al., 1991; Linehan
et al., 1993b; Linehan et al., 2006; Van den Bosch et al., 2005; Verheul et al., 2003). O Transtorno de
Personalidade Borderline caracteriza-se por um padrão de instabilidade das relações interpessoais, da
autoimagem e dos afetos e de impusividade acentuada. A prevalência desse transtorno na população geral pode
chegar a 5,9% e cerca de 10% em ambulatórios de saúde mental. Apresentam recorrência de comportamento,
gestos ou ameaças suicidas ou condutas autolesivas. De 8 a 10% de pacientes com esse transtorno cometem
suicídio (APA, 2014). Meaning in life é um constructo fundamental da condição humano e um conceito central
da Psicologia Positiva (Schulenberg & Melton, 2010 apud Marco,
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2015). Há diversas definições relacionando com coerência, senso de realização, direcionamento aos objetivos,
senso de propósito, vida autêntica (Przepiorka, 2012 apud Marco, 2015). Está relacionado com a experiência
de liberdade, responsabilidade, auto-determinação, visão positiva da vida, propósito, realização existencial,
objetivos, enfrentamento, satisfação com a vida e autoresponsabilização (Frankl, 2006; García-Alandete,
Gallego-Pérez, & Pérez-Delgado, 2009 apud Marco, 2015). Pesquisadores sobre meaning life referem-se a
três dimensões que compõe esse constructo, na tentativa de combinar as diferentes definições que podem ser
encontradas na literatura: coherence, purpose e significance (Martela & Steger, 2016 apud Marco, 2019).
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Objetivo As Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT) são a principal causa de morte no
mundo, sendo pelo menos metade dos casos atribuídos às doenças cardiovasculares (DCV). Além destas,
câncer, diabetes entre outras, fazem parte do grupo de doenças que estão associadas a fatores de risco
modificáveis (1). Em relação aos fatores comportamentais, estudos demonstram que o Nível de Atividade
Física (AF), assim como o Comportamento Sedentário (CS) estão associados ao risco de câncer e doenças
cardiovasculares, bem como mortalidade total (2,3). Apesar das inúmeras evidências e recomendações sobre
os benefícios de ser ativo e evitar períodos longos de comportamento sedentário, a prevalência de sedentarismo
no Brasil, é de 47% da população adulta. Além disso, a rotina de trabalho pode impor tal comportamento a muitas
pessoas. Neste sentido, é necessário investigar o nível AF de trabalhadores em diferentes contextos. Diante
disso, o objetivo do presente projeto de pesquisa é verificar se existe associação entre o nível de atividade física
bem como tempo de comportamento sedentário e a prevalência de DCNT entre os servidores públicos técnicos
administrativo em educação (TAE), de Instituição Federal de Ensino Superior (IFES) do RS. Metodologia Estudo
Transversal (4). Os servidores TAE de IFES - RS serão convidados a participar do estudo e será apresentado o
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Os indivíduos incluídos preencherão questionário
estruturado contendo informações sociodemográficas e em relação a presença de DCNT. Além disso, para a
coleta de dados sobre o nível de AT será utilizado o Questionário de atividade física de acesso livre - IPAQ (6).
O Local da coleta de dados será naquela IFES, com cerca de 2518 - TAE potencialmente elegíveis para compor
a amostra (7). A análise estatística será realizada através de software SPSS. Variáveis categóricas serão
apresentadas por frequências absolutas e percentagens enquanto que, variáveis contínuas, com distribuição
normal, serão apresentadas por média e desvio padrão e aquelas sem distribuição normal, apresentadas como
mediana e amplitude interquartílica (4).
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Conclusões Não são apresentados resultados uma vez que o presente estudo está em fase inicial. Diante do
exposto o estudo é Factível, com baixo custo e acessível; Interessante institucional e socialmente; Novo para
esta população de estudo; Ético, executado após aprovação do CONEP (5), onde os sujeitos de pesquisa
serão convidados, informados do objetivo e contribuição da pesquisa, bem como dos riscos e benefícios da
participação, onde se assegurará sigilo das informações prestadas e anonimato e; Relevante, considerando a
alta prevalência de sedentarismo na população mundial, associando aqui o nível de AF e CS e a prevalência
de DCNT neste grupo de trabalhadores e em diferentes contextos. Como perspectiva, pretende-se propor
estratégias para melhoria na saúde deste grupo de trabalhadores em estudo futuro de intervenção.
Referências

1 ¿ World health statistics 2018: monitoring health for the SDGs, sustainable development goals.
Geneva: World Health Organization; 2018. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO. 2 ¿ Ekelund U, SteeneJohannessen J, Brown WJ, et al. Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental
association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1
million men and women.Lancet 2016; 388:1302¿10. 3 - 886 Ekelund U, Steene-Johannessen J, Brown
WJ, et al. Do the associations of sedentary behaviour with cardiovascular disease mortality and cancer
mortality differ by physical activity level? A systematic review and harmonised meta-analysis of data
from ¿850 060 participants. Br J Sports Med 2019; 53:886¿894. doi:10.1136/bjsports-2017-098963 4 HULLEY, Stephen B.; CUMMINGS, Steven R.; BROWNER, Warren S.; GRADY, Deborah G.;
NEWMAN, Thomas B. Delineando a Pesquisa Clínica: Uma Abordagem Epidemiológica. 3ª ed.
Porto Alegre: Artmed, 2008. 5 - Dispõe sobre as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas
envolvendo seres humanos. RESOLUÇÃO Nº 466, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2012.
https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html 6 - Versão web do
International Physical Activity Questionnaire - Long Form -http://www.webipaq.com.br 7- UFRGS
em números. https://www1.ufrgs.br/paineldedados/ufrgs_numeros.html

459

Os efeitos na saúde mental de pacientes adultos jovens no contexto da pandemia e
acometidos pelo coronavírus

ID do trabalho: 19187

Juliana Ribas Machado Manera
Universidade La Salle (UNILASALLE)

Orientador
Prof. Dr. Julio Cézar Walz
Co-orientador
Palavras-chave

Covid; saúde mental; pandemia; sintomas psicológicos.
A SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China.
Desde o surto, vários relatórios detalham seus sintomas, principalmente com foco nas complicações respiratórias.
Por ser uma doença recente, e dada a sua relevância no atual cenário de saúde mundial, identifica-se a
precariedade de estudos que esclareçam com mais propriedade, as possíveis sequelas que exigirão atenção e
cuidados multidisciplinares em um futuro breve. Para tanto, este estudo propõe identificaros efeitos na saúde
mental de pacientes adultos jovens no contexto da pandemia e acometidos pelo coronavírus. Foi utilizada a
metodologia da revisão sistemática realizada em três bases eletrônicas de dados, em junho de 2021, sendo estas
a PubMed, Google Acadêmico e Scielo, através dos descritores ¿saúde mental¿, ¿coronavírus¿, ¿sintomas
psicológicos¿. O modelo de revisão sistemática foi selecionado, por ser um método utilizado para responder
a uma pergunta específica sobre um determinado problema e sintetiza os resultados obtidos com o objetivo de
identificar estudos atualizados sobre a questão problema, geralmente é o modelo de revisão mais usada na área
de saúde. Foram analisadas 23 publicações, organizadas em uma planilha de Excel, contendo os seguintes
dados: título do artigo, resumo, tipo de publicação, autores, amostra, objetivos, principais resultados e referências
bibliográficas. Para garantir a identificação da relevância das produções foi realizada a leitura na íntegra das 23
publicações, com o objetivo de responder à questão objeto deste estudo. A análise dos resultados ocorreu a partir
da organização e da síntese das publicações em um quadro, também em planilha Excel, conforme os dados
descritos. Nessa busca, não foram utilizadas limitações, como tipo de estudo, ano e idioma da publicação por
se tratar de um contexto recente, ainda com poucas pesquisas finalizadas. Os critérios de inclusão foram:
publicações que apresentavam informações sobre a pandemia pelo novo coronavírus e da COVID-19,
relacionadas à saúde mental. Já os critérios de exclusão foram: publicações com informações sobre as
repercussões da saúde mental em pacientes de outras faixas etárias. A análise mostrou dois eixos temáticos. O
primeiro eixo refere-se à saúde mental, sintomas do isolamento social e da pandemia, e o segundo eixo
denominado saúde mental, sintomas pós covid.
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Resultados: O primeiro eixo evidenciou manifestações de sofrimento como medos diversos (adoecer, morrer,
perder o emprego, transmitir o vírus), solidão, irritabilidade, tristeza, estresse, ansiedade, pânico e insônia. O
segundo eixo revelou sintomas tais como a ansiedade, depressão, estresse, diminuição dos níveis de
consciência, alucinações, alterações de humor e agitação. O impacto na saúde mental da população jovem adulta
intensificou-se com a pandemia, evidenciando sintomas psicossociais e clínicos, conforme os achados nos
resultados dos eixos apresentados. Por ser um estudo inicial, ainda não foi possível estabelecer acorrelação
destes sintomas à pacientes acometidos pela SARS-CoV2, como ¿consequência¿ ou ¿sequela¿da infecção.
Importante referir que existe uma restrição em referenciais teóricos que abordem estudos a médio prazo que
possam exemplificar a realidade desta hipótese, tendo em vista a contemporaneidade do assunto, revelando a
motivação para a continuidade deste estudo.
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RESUMO Objetivo: Comparar a percepção de paciente, familiar e equipe assistencial em relação à
qualidade de vida de pacientes oncológicos em um hospital da região metropolitana de Porto Alegre. Metodologia:
Trata de um estudo transversal realizado ao longo de 8 meses, incluiu 244 participantes (pacientes, familiares,
enfermeiros e médicos), que aceitaram participar, respondendo a Escala de Resultados em Cuidados Paliativos
(ERCP). Resultados: O escore médio da ERCP do paciente foi 16,7 ± 5,7 pontos. Os problemas mais relevantes
relatados pelos pacientes foram ansiedade do familiar, tempo gasto com compromissos relacionados à doença,
ansiedade do paciente e dor. Os médicos reportaram um escore médio da ERCP menor do que os pacientes.
Não houve diferença estatística entre o escore total de familiares e enfermeiros, em relação ao escore dos
pacientes. A equipe assistencial subestimou a ansiedade do paciente e do familiar, e se a vida do paciente valia
a pena. A quantidade de informação dada ao paciente foi superestimada pelos médicos. As correlações
intraclasse demonstraram níveis moderados e bons de concordância entre as respostas do paciente e do
familiar, porém uma pobre correlação entre paciente eequipe assistencial. Conclusão: Há uma discordância
muito grande entre a percepção do paciente e da equipe assistencial com relação aos seus sintomas e impactos
da doença na sua qualidade de vida. Esses resultados sugerem um grave problema de comunicação entre
paciente e equipe assistencial, podendo comprometer a qualidade do cuidado oferecido.
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A presente pesquisa trata de um estudo sobre a prevalência de ideação suicida em adolescentes
dos anos finais (6º ao 9º anos) da rede municipal de ensino fundamental de uma cidade do sul do Brasil
durante o período da pandemia da COVID-19. Tem origem no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Saúde e Desenvolvimento Humano da Universidade La Salle. Trata-se de um estudo de natureza quantitativa
(KNECHTEL, 2014), do tipo de estudo transversal (GORDIS, 2004). O critério de inclusão para a pesquisa
será estar matriculado, ter assinatura de TCLE pelos responsáveis legais e termo de consentimento livre
esclarecido pelos adolescentes. Como critérios de exclusão, teremos a recusa em participar por parte dos
responsáveis legais que não assinarem o TCLE ou dos próprios adolescentes e já ter sido reprovado em
alguma série. Os instrumentos de avaliação serão o questionário sócio demográfico e as escalas Patient
Health Questionnaire-9 (PHQ-9) e Escala de Avaliação do Risco de Suicídio de Columbia (C-SSRS). A
adolescência é um período permeado por expectativas sociais, em que o indivíduo enfrenta um processo de
maturação biológica, psicológica e emocional, sendo um período de aumento das responsabilidades sociais,
familiares e profissionais. Tais aspectos somados à necessidade de busca por um papel social e as pressões
sociais vivenciadas, podem tornar-se fatores desencadeantes de sofrimento psíquico no adolescente, fazendo
com que sentimentos de desesperança, inutilidade e insuficiência venham à tona e atuem como agentes
geradores de estresse e ansiedade, podendo resultar em comportamentos e ideações suicidas. Com isto, esperase captar a prevalência de ideação suicida, associar com as variáveis apresentadas, buscando assim, meios de
prevenção nas escolas.
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PROBLEMA: Em dezembro de 2019, a cidade de Wuhan na China apresentou o primeiro surto do
novo Coronavírus. Desde então, a Covid-19 já infectou milhares de pessoas pelo mundo, deixando além dos
inúmeros óbitos, sequelas físicas e psicológicas nas pessoas que já contraíram ou não o vírus. Diante desse
cenário, é evidente que o bem-estar psicológico entre os indivíduos em todo o mundo foi afetado negativamente
pela pandemia. Consequentemente, o isolamento social, as rotinas interrompidas, a ansiedade, os problemas de
saúde pré-existentes, o medo de contágio, o estigma relacionado à infecção, a abstinência ao álcool, a redução
do acesso aos serviços de saúde mental, o receio de idosos e desempregados de serem um peso para a
sociedade, a incerteza, o estresse crônico e as dificuldades financeiras, entre outros, podem ser fatores
desencadeantes ao desenvolvimento ou exacerbação de transtornos mentais. No início da pandemia as
manchetes relatavam uma associação entre suicídios e Covid-19. Consoante a realidade apresentada, se
questiona se há aumento das taxas de suicídio em populações no mundo sobre crise durante a Covid-19? Tendo
por objetivo principal: Identificar por meio de revisão de literatura as taxas de suicídio em populações sobre crise
da Covid-19 e a possível relação entre elas. E objetivos secundários: - Buscar na literatura a compreensão sobre
o Suicídio e a Covid-19 e sua possível relação, e; - Identificar as causas determinantesdos suicídios durante
a crise da Covid-19. METODOLOGIA: Revisaremos sistematicamente a literatura sobre desfechos suicidas
durante a COVID-19, sendo utilizados bancos de dados bibliográficos nacionais e internacionais, os quais serão
submetidos a critérios de avaliação de acordo com os parâmetros preliminares para a construção deste trabalho.
Ficando estabelecida, com base na questão PICO que a questão norteadora seja: Há aumento das taxas de
suicídio em populações mundiais sobre crise durante a Covid-19? Sendo P (populações sobre crise durante a
Covid-19); e O - desfecho: (aumento da taxa de suicídios). Como critério de inclusão na seleção dos artigos,
serão considerados os periódicos publicados entre 2020 e 2021, com texto completo disponível nos idiomas
português, espanhol e inglês, com delineamento transversal, artigos derevisão, artigos de jornais, sites, dentre
outros. Como critérios de exclusão: aqueles que não apresentam como
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tema central saúde mental/suicídio e pandemia por Covid-19, artigos disponíveis apenas na versão paga,
documentos repetidos em mais de uma base de dados e os quais não atendam a questão PICO. Os resumos
serão avaliados e as produções que atendam os critérios previamente estabelecidos serão selecionadas e
lidas na íntegra. Quanto aos resultados, após a leitura das produções selecionadas, realizar-se-á a organização
dos dados através de planilha que contemple as informações principais dos artigos, prosseguindo- se com a
análise na perspectiva deste estudo. Conclui-se da necessidade de pesquisas futuras acerca do presente
enfoque, para que se fomente a criação de mais políticas públicas que visem a prevenção ao suicídio. É
mister cuidar das vidas e criar leis específicas, proporcionando debates para que se proteja e oriente o ser
humano nas situações limítrofes vivenciadas.
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Ensino e Saúde, Ensino remoto, Plataforma de Ensino, Saúde e Tecnologia, Educação Tecnológica,
Desenvolvimento de Software.
OBJETIVOS É indiscutível que atualmente o meio digital vem se fazendo mais necessário em todos os
âmbitos. Na educação não seria diferente, o Ensino a Distância (EAD) é um exemplo de um ensino- aprendizagem
possibilitado pelas novas tecnologias, que permite acesso fácil e online, reduzindo custos e proporcionando
acesso a muito mais pessoas (MELLO et al, 2020). Segundo SANTOS, et al, 2020 à tradicional e presencial
educação médica, está sendo substituída por novas estratégias de ensino remoto que estão sendo incluídas em
diversos países. Concluíram também, que os países de alta renda e mais desenvolvidos delinearam diversas
formas de aplicar essa nova modalidade educacional, e todas dependem de tecnologias de informação e
comunicação. No ano de 2020 em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19, nota-se a importância e
necessidade de plataformas digitais, que nos permitam trabalhar e estudar remotamente. Desse modo, nosso
objetivo geral é desenvolver o MVP (Mínimo Produto Viável) de umaplataforma digital de ensino em saúde, com
site e aplicativo mobile interligados. Os objetivos específicos são: Desenvolver um Site e um aplicativo (APP) que
estejam interligados; desenvolver uma área no APP e no Site onde haverá conteúdo diário, como por exemplo
novas pesquisas ou vídeos educacionais; criar na plataforma um fórum de discussão entre os usuários;
desenvolver área de acesso dos cursos; acrescentar conteúdos sobre Educação em Saúde. METODOLOGIA
O delineamento do estudo trata-se de Desenvolvimento e Inovação Tecnológica. O desenvolvimento do aplicativo
móvel (APP) e do site, será por meio de um computador (MacBook-Apple) em linguagem de programação
web, utilizando Javascript com a framework React Native através da plataforma Expo. CONCLUSÕES Esperase a finalização de um MVP, para que possamos publicar o mesmo, e evoluir com o produto conforme as
necessidades do publico alvo. Supõe-se que nossa plataforma seja de grande beneficência para agregar
conhecimento de qualidade para profissionais da saúde.
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Trabalho, Qualidade de Vida, Servidores
A motivação no contexto do trabalho transcende a remuneração recebida, na medida em que as
necessidades afetivas se sobrepõem às necessidades materiais (ROCHA, FREITAS e GONCALVES, 2019).
Fatores vinculados à realização da tarefa e relacionados ao ambiente impactam no comportamento de
trabalhadores. Objetivos: O presente estudo objetivou validar um questionário de medida de Qualidade de
Vida no Trabalho (QVT) para servidores de uma unidade de formação em saúde em uma universidade pública,
a partir de características psicométricas dessa medida. Especificamente, o estudo objetivou (a) descrever as
percepções e expectativas dos servidores da Escola de Enfermagem (EENF) quanto às condições de risco
que impactem na QVT, (b) acessar as validades de conteúdo e aparente do questionário de QVT e, (c) adaptar
termos e formas dos itens dessa medida, para atender as características do ambiente de atuação profissional
onde estão inseridos os servidores técnico-administrativos e docentes da EENF, da Universidade Federal do
Rio Grande do Sul (UFRGS). Metodologia: Participaram do estudo 47 servidores, dentre docentes e técnicoadministrativos, com vínculo funcional ativo, identificados como juízes avaliadores. Trata-se de um delineamento
transversal misto organizado em duas fases: Na primeira fase (estudo qualitativo) foram entrevistados 6
servidores seguindo um roteiro temático, com o propósito de alcançar o objetivo específico "a", o qual possibilitou
a elaboração da versão preliminar do Questionário de Qualidade de Vida no Trabalho (QQVT-IFES-ENF), com
35 itens. A análise de conteúdo (Bardin, 1977), e gerou informações para a segunda fase. Na segunda fase
(estudo quantitativo) participaram 41 servidores, com o propósito de alcançar os objetivos específicos "b e c".
Tais servidores avaliaram os níveis de clareza da linguagem e pertinência de cada item, em escala tipo likert.
Estes níveis possibilitaram o cálculo do coeficiente de validade de conteúdo (CVC). Conclusões: As questões do
QQVT-IFES-ENF apresentaram evidência de validade de conteúdo, pois superaram o ponto de corte (0,70) para
os índices de clareza e pertinência que, respectivamente, atingiram CVCt=0,86 e CVCt=0,89. Os achados
permitem concluir que é um instrumento válido quanto à clareza e
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pertinência dos conteúdos dos itens, pois apresentam concordância com as percepções e expectativas dos
servidores quanto à qualidade de vida no trabalho (SCARTON, DA COSTA e SALDANHA, 2019). O questionário
apresentou evidência de confiabilidade, acessada por índices de alfas de Cronbach (=0,962 e 
=0,957) para as escalas de clareza e pertinência respectivamente. O resultado desta fase do estudo gerou um
instrumento final, em que pequenos ajustes foram realizados para melhorar a compreensão textual dos 35
itens. Sugere-se que futuros estudos avaliem outros aspectos desse Questionário, a exemplo da validade
preditiva e a confiabilidade Teste-Reteste, uma forma de abordar a fidedignidade do instrumento.
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Descrição da atividade/ projeto

O ano de 2021 chegou nos trazendo novos desafios, onde o ensinar e o aprender são construídos
na modalidade híbrida. Mas junto aos novos desafios também chegaram novas possibilidades. E, pensando
nessas possibilidades, as autoras estão desenvolvendo junto a turma da Pré-escola (5 anos), o ProjetoLassalinho
e as Letras Curiosas. Um projeto pautado nas temáticas: alfabetização e letramento, escola e sociedade,
metodologias ativas e Tecnologias Digitais(TD). Frente a tantas temáticas enlaçadas em um único projeto, o
objetivo deste é instigar as crianças a conhecer o alfabeto por meio de curiosidades que possibilitema formação
integral e integração com a sociedade por meio de metodologias ativas e congruentes com as TD.A metodologia
adotada para o desenvolvimento do projeto segue o passo a passo a seguir descrito: (1) sorteio das letras do
alfabeto, de forma que cada criança fique responsável por uma; (2) a criança, com auxílio de sua família, escolhe
uma palavra que inicia com a sua respectiva letra; (3) com auxílio da família, o estudante busca
informações/curiosidades sobre a palavra escolhida. Feito isso, ele grava dois vídeos: o primeiro explicando qual
é a sua letra, a palavra que escolheu e quais foram as curiosidades que ele descobriu; e o segundo, a ensina
aos colegas alguma produção relacionada à palavra. Esta produção é de livre escolha da criança, de acordo com
sua área de interesses, podendo variar entre construção de brinquedo,
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desenvolvimento de alguma brincadeira, culinária, experimentos, música, entre outros;(4) Um dia da semana fica
reservado para o início do estudo de cada letra e nesse momento a criança apresenta a sua proposta de estudo.
Também neste dia, convidamos algum profissional da área para participar da aula e compartilhar mais
informações sobre a temática. A participação é via google meet, possibilitando a participação de pessoas da
comunidade local, regional, nacional e internacional.

Resultados Obtidos

Os resultados esperados com o presente projeto é que, mesmo em tempos de pandemia e
isolamento social, os educandos possam desenvolver o maior número de habilidades possíveis. O projeto,
ainda em desenvolvimento, já sinaliza uma evolução quanto ao interesse em novas aprendizagens, interação
com os convidados, conhecimento, reconhecimento e associação das letras com diferentes palavras,
criatividade, habilidades motoras, ampliação de vocabulário e conhecimento lógico-cognitivo sobre diferentes
temáticas. Concluímos que, tempos adversos são oportunidades de novos aprendizados tanto para educandos
quanto para educadores.

474

ALFABETO MÁGICO E OS DESAFIOS DA ALFABETIZAÇÃO EM TEMPOS DE
PANDEMIA

ID do trabalho: 19277

Ana Cristina Wust Fritzen
Ana Cristina Wust Fritzen

Carla Inês Dillenburg
COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA

Marlete Teresinha Gut
COLEGIO LA SALLE MEDIANEIRA

Orientador
Co-orientador
Palavras-chave

Educação Infantil, Alfabeto, Ludicidade, Tecnologias Digitais, Ensino Remoto Emergencial.

Descrição da atividade/ projeto

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI), trazem, em seu Artigo 9º,
que as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil precisam ter como eixos
norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que permitam às crianças construir e
apropriar-se de conhecimentos através de suas próprias ações. Nesta perspectiva, em momento de pandemia,
percebemos que é de suma importância desenvolver as habilidades de uma forma lúdica e instigadora. Assim,
idealizamos o projeto Alfabeto Mágico que surgiu a partir da problemática: Como configurar um ambiente de
ensino e de aprendizagem lúdico e significativo em tempos de pandemia? Estabelecemos como objetivo conhecer
e assimilar o alfabeto de forma lúdica, promovendo a aprendizagem por meio da construção denovas e
significativas descobertas. Para responder o problema e atingir o nosso objetivo, optamos por metodologias
ativas e interativas: (a) Sorteamos as letras do alfabeto entre as crianças e depois de um showde mágica
(gravado em vídeo) as letras apareceram nas casas das crianças (enviadas pelo correio); (b) Cada criança gravou
dois vídeos. O primeiro contando uma história por meio de teatro de objetos e que tivesse relação com a letra
que recebeu. O segundo ensinando a confeccionar algum personagem ou objeto dahistória e que começasse
com a letra recebida pela criança; (c) Os vídeos produzidos pelas crianças foram enviados na segunda-feira de
cada semana e no decorrer daquela semana se realizava atividades relacionadas a referida letra; (d) A cada
letra, nós professoras, gravamos um vídeo ensinando alguma mágica,
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que na verdade eram experiências químicas e físicas; (e) Em determinadas letras, convidamos professores
das áreas de química e física para explicar as ¿mágicas¿; (f) Buscamos valorizar os recursos que as crianças
possuíam em casa, bem como, realizar o mínimo de atividades no papel, primando por atividades práticas e
lúdicas.

Resultados Obtidos

Findado o projeto, a reflexão para a nossa questão problema nos mostra que é possível sim
desenvolver um trabalho lúdico em tempos de pandemia, instigando a imaginação e a criatividade. Através das
¿mágicas¿ desenvolvidas pelas crianças e professoras, bem como, por meio das demais atividades construídas
no decorrer do projeto, proporcionamos momentos encantadores, problematizadores

e significativos de

conhecimento. Assim, os processos de ensino e de aprendizagem e a metodologia proporcionaram: motivação
das crianças, desenvolvimento expressivo das habilidades de expressão oral, corporal e crítica, domínio de
diferentes tecnologias digitais e o conhecimento das letras do alfabeto, ampliando igualmente a alfabetização
matemática e científica. Ressaltamos que algumas crianças concluírama educação infantil lendo e escrevendo
e demonstrando curiosidade científica. Merece destaque ainda o significativo envolvimento da família, que
fortaleceu vínculos afetivos entre escola, professoras, alunos e famílias. Para nós, a necessidade de
distanciamento não foi um empecilho para a realização de atividades lúdicas, foi uma possibilidade para se
reinventar, buscar novas metodologias e perceber que podemos encantar e criar expectativas mesmo a
distância.
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Descrição da atividade/ projeto

Educar de forma lúdica e prazerosa tem sido um desafio na Educação Infantil desde a
implementação da BNCC, desenvolvendo competências e habilidades que irão acompanhar os pequenos
durante sua trajetória escolar, contribuindo para a participação ativa das crianças no processo de ensino e
aprendizagem. Ouvir histórias é significativo nas diferentes fases da vida, principalmente na infância. Por meio
delas construímos sentidos importantes para a nossa constituição, os quais deixam marcas significativas na
nossa história de vida. Não há receita ou roteiro para a contação de histórias. O mais importante é ler e ouvir
narrativas e deixar a corrente de sentidos fluir. Coelho (2002) lembra que deste movimento decorre a
apreensão e a elaboração individual de conteúdos que fazem sentido para a vida. Além da contribuição
subjetiva, para a criança, tem-se o contato com o mundo da leitura e escrita, que desperta na criança o prazer
em ler, e escrever histórias para serem lidas. Diante do exposto, está sendo desenvolvido, com os alunos da
Creche III do Colégio La Salle Medianeira, o projeto Contando e Encantando que visa promover a autonomia,
a criatividade, o desenvolvimento da oralidade, a desinibição através de dramatizações em família e o
manuseio de diferentes portadores textuais. A concretização do projeto segue os seguintes passos: (1) Sorteio
semanal de um aluno; (2) Escolha feita em família de uma história para recontar(o reconto pode ser a partir de
uma dramatização, teatro de fantoches ou teatro de sombras, e criar os personagens da história usando
materiais reciclados, fantasias e fantoches que já possuem em sua casa; (3) Esse momento é gravado pela
família que, na sequência, será assistido pelos colegas na escola; (4) No livro do projeto, a família faz o
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registro de como foi receber o projeto na sua casa e a criança faz o desenho da história; (5) Assistir a
apresentação feita pelo colega e dialogar sobre a história; (6) Confecção do personagem principal.

Resultados Obtidos

O projeto ainda está em curso, porém já é possível perceber um significativo envolvimento e
comprometimento das famílias e das crianças. Além disso, é notório: (a) a empolgação das crianças vendo a
sua contação sendo exibida nas mídias digitais; (b) o encanamento, expectativa e a curiosidade dos colegas
para conhecer qual será a próxima história; e (c) o envolvimento de todos permite concluir que o projeto está
atingindo seus objetivos, pois está melhorando a oralidade das crianças e possibilitando a elas novas formas
de expressão e de comunicação, estabelecendo relações de aprendizagens com tecnologias digitais e o
contato com diferentes histórias infantis.
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NUMEROTECA: A ALFABETIZAÇÃO MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL NO
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Letramento; Números; Pré-escola e Ensino híbrido.

Descrição da atividade/ projeto

O período de pandemia proporcionou às escolas e seus sujeitos vivenciar experiências desafiadoras
que contribuíram para a reconstrução de percepções e compreensões acerca de diferentes conceitos e sobre as
ações dos atores que fazem parte do cenário da educação brasileira no contexto da pandemia e da cultura digital.
Vivenciamos, em 2020, o ensino remoto emergencial e, em 2021, o ensino na modalidade híbrida.Logo, a
possibilidade do ensino híbrido, mesmo que com algumas limitações, torna possível maior proximidade com as
crianças e, dessa forma, realizar uma análise das habilidades que ficaram fragilizadas no decorrer do ensino
remoto. Diante das lacunas percebidas e buscando uma forma de desenvolver as habilidades voltadas ao campo
de experiências ¿espaço, tempo, quantidades, relações e transformações¿, emergiu o projeto Numeroteca. O
¿Numeroteca¿ tem por objetivo desenvolver a alfabetização matemática por meio de atividades concretas,
lúdicas e significativas que permitem a interação entre as crianças de formaativa no decorrer do ensino
híbrido, e que possam ser desenvolvidas com êxito tanto por quem está na escola, bem como por quem está
em casa. Além disso, o projeto estimula o protagonismo das crianças e contemplaas aprendizagens essenciais
postuladas na Base Nacional Comum Curricular. A criança, segundo segundo Kamii (1997, p.26), só começa
fazer uma relação concreta entre o número e o numeral aos 5 anos de idade,
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público-alvo deste projeto. E para que as crianças possam estabelecer essa relação entre número, numeral e
ainda conectar os números ao seu cotidiano torna-se essencial abordar a temática de forma lúdica e significativa.
Para o desenvolvimento do projeto, buscamos trabalhar com metodologias ativas, atividades, jogos e
brincadeiras que ao serem construídas em sala de aula pelos alunos possam suprir as fragilidades e
interlocuções apresentadas por eles.

Resultados Obtidos

O Projeto Numeroteca, ainda em curso de desenvolvimento, já nos permite pontuar alguns
resultados e atribuir relevância à proposta: (a) as crianças estão percebendo o significado e a importância dos
números no seu cotidiano; (b) nota-se uma crescente curiosidade e expectativa em relação às atividades que
apresentam, de forma lúdica e contextualizada, a constituição do número e a relação entre número e numeral;
(c) a construção, o levantamento e a verbalização de hipóteses e conclusões diante dos desafios propostos torna
o aprendizado mais significativo para as crianças; (d) desde o início do projeto nota-se um crescente
desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático, maior concentração e interação na realização das atividades
propostas, melhor organização dos materiais, dos espaços e dos tempos. Assim, o projeto estáproporcionando
aos discentes atividades atrativas, dinâmicas e práticas, sem perder a essência de um aprendizado para a vida.
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Descrição da atividade/ projeto

O projeto intitulado ¿Brinquedo Encantado¿ foi desenvolvido com as turmas da Creche II e III, com o
auxílio das famílias em suas casas e apresentado pelas crianças nas aulas online via Google Meet. Iniciamos
o projeto em clima de suspense e criando expectativas..: Os alunos, um a um, através de sorteio, receberam a
sacola do projeto, contendo materiais de trabalho (cola quente, velcro, rolinhos de papel higiênico, palitos de
picolé e de churrasco, entre outros), um pen drive, álcool em spray para higienização dos objetos, pasta com
orientações e brinquedos da escola (os preferidos da turma no período que antecedeu o ensino remoto). Ao
receber a sacola, o primeiro passo era divertir-se com os brinquedos da escola, a fim de relembrar, criar laços,
sensibilizar e minimizar a saudade; Em seguida, a criança e a família tinham a missão de pensar e confeccionar
juntos um novo brinquedo, utilizando os materiais da sacola ou outros que tivessem em casa. As famílias foram
orientadas a registrar a confecção do brinquedo. Além disso, foi solicitado um vídeo com a criança explicando o
seu ¿brinquedo encantado¿. Por fim, no encontro online era apresentado o vídeo da criança e a mesma era
convidada a mostrar o seu brinquedo aos colegas que, por sua vez, podiam questionare interagir.

Resultados Obtidos

A partir do desenrolar do projeto, foi possível observar o envolvimento das famílias e a empolgação
das crianças em, não só poderem ter um pedacinho da escola em suas casa, como também poderem
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confeccionar um brinquedo com suas próprias mãos, do seu jeito, o que traz o verdadeiro significado do
¿Brinquedo Encantado¿. Por fim, como resultado, as crianças ampliaram suas possibilidades de manuseio de
diferentes e variados materiais, exploraram com criatividade texturas, cores, formas, puderam ampliar a
coordenação motora fina, a oralidade ao conversar com crianças da mesma faixa etária e também com
adultos, aproximaram-se das tecnologias digitais com mais facilidade e, além de tudo, aconteceu de fato a
aproximação entre escola e família e a valorização do tempo em família.
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Literatura, Ressignificação, BNCC e Tecnologias Digitais.

Descrição da atividade/ projeto

O cenário educacional, a partir de março de 2020, caracterizado pela pandemia de Covid-19, tem
exigido novos olhares sobre as práticas educacionais. Nessa nova conjuntura, torna-se imprescindível odiálogo
entre as tecnologias digitais e as práticas de ressignificação de conteúdos, em especial, no desenvolvimento das
aulas de Literatura. Frente a isso, foi desenvolvida, durante o ano de 2020, no colégio La Salle Medianeira (Cerro
Largo), uma prática de releitura voltada a aliar a arte modernista ao cenário pandêmico vivido atualmente. O
projeto intitulado Abaporu em tempos de pandemia foi desenvolvido duranteas aulas de Literatura com uma
turma do 3º ano do Ensino Médio. O projeto pautou-se nas temáticas:Literatura, ressignificação, BNCC e
Tecnologias digitais com o intuito de oportunizar, aos estudantes, a exploração da arte produzida durante o
período modernista brasileiro, em especial, pela geração de 30. A obra escolhida para ser revisitada é uma das
mais valorizadas no cenário artístico brasileiro: Abaporu, de Tarsila do Amaral, cuja pintura, feita a óleo, traz
riquíssimas correlações históricas a respeito do contexto da época emque foi criada, sendo o marco do
Movimento Antropofágico do Modernismo brasileiro. No intuito de realizaruma releitura da pintura, adaptandoa ao cenário pandêmico atual, primeiramente, foi realizado, com osalunos, a exploração da vida e obra da
autora, bem como das características históricas do período em que Abaporu foi criada. Para isso, buscou-se as
informações no site oficial da autora, bem como foi visitada uma Mostra Imersiva criada a partir de suas principais
obras. Posteriormente, passou-se a analisar, detalhadamente, todos os elementos constitutivos de Abaporu:
cores, formas, tamanho das figuras, temática,
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bem como as conexões com o movimento antropofágico. Por fim, os alunos passaram a protagonizar a produção
da releitura em papel ou meio digital, representando suas concepções sobre o conceito de arte, ressignificandoo.

Resultados Obtidos

Após a realização dos trabalhos, verificou-se que o projeto foi exitoso na compreensão da arte
historicamente produzida, pois aprimorou o pensamento artístico e literário de forma crítica, possibilitando o
desenvolver da fruição, da imaginação, da inventividade, da sensibilidade e da reflexão. É importante ressaltar
que as tecnologias digitais foram coadjuvantes e artefatos que contribuíram para potencializar a dinâmica e os
resultados deste projeto. Perspectiva presente na BNCC que orienta a utilização e a apropriação das diferentes
formas de linguagens e de comunicação para o ensinar e o aprender do contexto da cultura digital (BRASIL,
2018). Porém, vale lembrar que se trata de uma linguagem a ser utilizada de forma híbrida com outras
formas de expressão e não para substituir as existentes.
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RELATO DE EXPERIÊNCIA NA DISCIPLINA DE PROJETO INTEGRADOR

ID do trabalho: 19346

Jacqueline Carneiro Nacul
escola araujo viana

Orientador
LUCIA REGINA LUCAS DA ROSA
Co-orientador
Palavras-chave

Descrição da atividade/ projeto

Esse relatório de estágio no Ensino Fundamental II teve como objetivos, observar, analisar e
descrever as práticas em sala de aula, propiciar a aproximação da realidade profissional por meio da
participação em situações reais de trabalho, envolvendo o corpo discente e supervisores. Nessa perspectiva,
serão abordados no decorrer deste relatório alguns aspectos considerados relevantes e significativos, os quais
foram observados e vivenciados durante o período de estágio, com o objetivo de concretizar os nossos
conhecimentos teóricos construídos como discente em formação do curso de letras.

Resultados Obtidos

Durante a prática, foi possível observar que grande parte dos alunos não interagiu nem abriu as
câmeras. Durante a aula, poucos falaram ou perguntaram, mas deram a entender que estavam ligados na
exposição. Na apresentação expositiva do conteúdo (Conjunções), só dois alunos foram participativos. Talvez
o formato EAD imposto pela necessidade trazida pela pandemia tenha dificultado ainda mais a participação
em sala de aula, já que os jovens podem ter atitudes como ¿fechar a câmera¿, por exemplo, sem que se saiba
se estão efetivamente prestando atenção no conteúdo. Certamente, no formato presencial, a participação (ou
não) poderia ser facilmente percebida pelo professor. Desta feita, infelizmente, é possível observar que o formato
EAD retira um pouco, do professor, sua autoridade em sala de aula, o que pode prejudicar a dinâmica do ensino.
Uma solução seria a expressa proibição do fechamento de câmeras durante as aulas, para que fosse
garantido mínimo controle, o que talvez não fosse possível em razão da exposição do ambiente remotono qual
o aluno está inserido. Os desafios da prática docente são inúmeros. Os tempos de pandemia levou docentes ao
redor do mundo a repensar o modelo de ensino e superar os desafios no tempo vivido. O objetivo
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do estudo foi descrever os desafios enfrentados em sala de aula na prática feita pelos alunos do curso de
letras em tempos de pandemia. Os desafios do professor nos faz refletir sobre o processo ensino aprendizagem
em tempos de distanciamento social.
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SUPERVISÃO ESCOLAR: UMA EXPERIÊNCIA DE CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NOS
ANOS INICIAIS

ID do trabalho: 19354

Mayra Guterres Regis Frison
Universidade Lasalle

Orientador
Vera Lucia Felicetti
Co-orientador
Adriana Cionara Litwinczyk de Camargo
Palavras-chave

Supervisão. Contação de história. Educação básica.

Descrição da atividade/ projeto

A contação de histórias é um recurso pedagógico importante na vida escolar dos alunos para a
formação de leitores e aprimoramento da escrita, assim como também outras habilidades que são ampliadas
no processo de desenvolvimento intelectual dos discentes. Com este propósito, houve a combinação dos setores
da supervisão e a biblioteca para promover uma ação em conjunto que nomeamos de Projeto Visita à biblioteca.
Propôs-se, às professoras do 1º ao 5º ano dos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola pública de
Porto Alegre, um ciclo de contação de histórias durante o segundo semestre escolar. O objetivodeste Projeto
foi auxiliar os professores dos anos iniciais e de sala de recursos a desenvolver o hábito de contação de histórias
ampliando as estratégias didáticas, com a participação das professoras pedagogas regentes e professoras
convidadas, e o incentivo à visitação à biblioteca e ao estímulo à leitura. A metodologia tem propósito exploratório
descritivo.

Resultados Obtidos

Com este trabalho nota-se maior engajamento por boa parte dos professores dos anos iniciais na
prática de leitura em sala de aula e maior interação entre professor e aluno e entre os alunos, promovendo,
assim, uma contribuição maior aos processos de ensino e de aprendizagem. Além disso, o Projeto repercutiu
motivador nos outros turnos e professores da escola, surgindo o interesse de participar das próximas edições
a serem proporcionadas.
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Arte e Emoção: Note a presença de alguém

ID do trabalho: 19155

Nathan Ragazzon da Fonseca Martins
E.E.E.M Professor Alcides Cunha

Orientador
Co-orientador
Palavras-chave

Arte, Emoção, expressão

Descrição da atividade/ projeto

Resumo: A proposta do resumo é dissertar sobre o papel da arte como uma ferramenta de
expressão, ou seja, permitir que os alunos possam se expressar através das criações artísticas deles, ou
através da apreciação da criação. O projeto teve início com um grupo de estudantes do ensino médio em uma
escola pública de Porto Alegre, onde os alunos trariam como referencia uma técnica do artista norteamericano Jackson Pollock para a criação do espaço, a técnica utilizada por esse artista foi a de gotejamento,
que foi muito utilizada durante o movimento expressionismo abstrato, mas tendo em vista o momento que
estamos vivenciando, os alunos questionaram: ¿Por que não ir além da técnica de gotejamento? E assim
deixar uma mensagem/homenagem para aquelas pessoas que perderam algum ente querido ou fazer notar a
presença de alguém¿. Falar das emoções é difícil, pois algumas pessoas construíram um bloqueio emocional
ao longo de sua vida, seja por algum motivo pessoal ou costumes familiares e a ideia foi orientar os alunos
para que eles utilizassem esse espaço para começar de uma maneira mais lúdica quebrar esses tabus e além
desse contexto emocional, também é possível citar a questão do vínculo aluno/professor/escola e
escola/professor/aluno. Pois esse vínculo estava estagnado, sem poder ver na prática como esses alunos
estão, como professor de arte acredito que é possível sim, criar laços afetivos, permitir que esses alunos não
sejam vistos pela sociedade como alunos problemas. Quem ao longo da sua caminhada acadêmica não se
deparou com aquele aluno ¿difícil¿, questionador, audacioso, persistente e que principalmente faz de tudo
para que a atenção de todos se volte a ele?

Resultados Obtidos

Na maioria das vezes é mais fácil excluir esse aluno, do que realmente tentar buscar informações e
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entender o porque daquele comportamento, sendo assim é possível fazer uma reflexão dentro do
contexto psicologia e arte, pois dentro do campo da psicologia a arte é muito usada através das pinturas,
das músicas, histórias, teatro entre outros campos da arte, mas ela não é usada como uma questão
estética, mas sim com o propósito de transportar o indivíduo ao seu mundo interior. Portanto a expressão
dos sentimentos através da arte não se dá apenas pela criação, mas também pela apreciação de uma
produção artística, com esse projeto que a escola está promovendo é possível que a emoção se seja
sentia das duas formas, ou seja, o grupo de alunos que estão criando o espaço e os outros alunos, pais,
professores e colaboradores que poderãoapreciar o momento e perceber que existe alguém importante
que possa ser notado.
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ESTRATÉGIAS PARA O ENSINO REMOTO DE MATEMÁTICA REMOTO
ATRAVÉS DEFERRAMENTAS DIGITAIS
ID do trabalho: 19051

ROSANGELA MARTINS FERREIRA
E.E.E.M Professor Alcides Cunha

Orientador
Co-orientador
Palavras-chave

Aprendizagem, Ensino remoto, Matemática, Protagonismo do estudante
Descrição da atividade/ projeto

Há mais de um ano estamos trabalhando com o ensino remoto, e os professores
buscaram autilização de ferramentas digitais com o intuito de aprimorar as aulas on-line e buscar a
participação eenvolvimento dos estudantes. No ano de 2021 dei início a vários cursos a fim de melhor
usar as ferramentas digitais. Propus uma atividade diferente com o Book Creator para os estudantes do
3º ano do Ensino Médio. Iniciei postando no classroom e grupos de whats uma notícia no Jornal da
Matemática. A ideia era despertar a curiosidade e o interesse para nosso encontro virtual. Usei cards
feitos no Canva, informando o dia e horário das aulas. Enviei o link do Meet para darmos início à nossa
aula síncrona. Eles foram dizendo que estavam curiosos com o que eu iria apresentar. Comecei
fazendo uma introdução dizendo que iríamos participar deuma Trilha de Aprendizagem, e que nesta
trilha teria muitas atividades diferentes e incríveis. Compartilhei uma apresentação feita no Genially na
capa eles viram o título da trilha: Análise Combinatória. Orientei dizendo que os personagens iam dando
pistas do conteúdo, cada um tinha uma função, em algumas páginas, há uma nota musical, que se o
estudante clicar nela, abre um play list no you tube com músicas relacionadas aos personagens. Assim,
busquei a estratégia para prender a atenção deles, pois essa geração é nativa digital, interagindo muito
cedo com as tecnologias e ferramentas. Numa das páginas, embebi um vídeo meu, explicando o
conteúdo. Na sequência um áudio com a minha voz incentivava os estudantes a seguirem a trilha e
descobrir o que iria acontecer. Usei a gamificação através do Kahoot com questões simples do conteúdo.
Também linkei um google formulário e para finalizar, usei o padlet, onde os estudantes receberam o
passo a passo para usar a ferramenta, e nela deveriam citar três ferramentas que usamos nas
nossas aulas, oconteúdo abordado e a opinião deles a respeito da aula proposta.
Resultados Obtidos

Esse tipo de atividade promoveu grande envolvimento dos estudantes, e o usos dessas
metodologias baseadas em jogos desenvolveram habilidades como tomada de decisões, resolução de
problemas, autonomia e pensamento estratégico. É necessário haver uma inovação, e para isso,
devemos nos renovar, buscando estratégias, ferramentas e metodologias a fim de despertar o potencial
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educativo dosjovens, tornando-os protagonistas. Este método se justifica, uma vez que há mais
interesse nas aulas, com estudantes mais ativos e participativos no processo de aprendizagem. Nós
professores, precisamos nos adaptar a essas novas tecnologias, buscando e adotando efetivamente
essas ferramentas digitais para que o processo se dê de forma prazerosa, mostrando que a Matemática
pode e deve ser encantadora. Muito empolgados, eles ficavam comentando no chat o que estavam
achando da trilha. Foram usadas nesta atividade ferramentas como: Canva, Book Creator, Genially,
Youtube (vídeo e play list), Kahoot e google forms, todas elas experienciadas na aula síncrona por
mim realizada.
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FEIRA DE CRIATIVIDADE
E
INOVAÇÃO
APRESENTAÇÕES
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CATEGORIA I - MODALIDADE INDIVIDUAL
 Nome do aluno: Diego Erick Monteiro de Souza
Protótipo/Ideia: API para diagnóstico remoto de doenças
 Nome do aluno: Oséias Flores
Protótipo/Ideia: Central Telefonica IP de baixo custo
 Nome do aluno: Cássia Letícia Da Luz Domingos
Protótipo/Ideia: CompartilhaTec
 Nome do aluno: Raphael Kunz Dias
Protótipo/Ideia: Jogo - Engenharia Mecânica
 Nome do aluno: Rodrigo Batista Flores
Protótipo/Ideia: WikiWiki - Lista de Compras

CATEGORIA II - MODALIDADE GRUPO
 Nome dos alunos: Caroline Guterres de Souza e Tatiane Rodrigues Borges Martinelli dos Santos
Protótipo/Ideia: Revitalização do Centro de Canoas com Foco em Mobilidade Urbana
 Nome dos alunos: Natariane Rose da Rosa e Danielly Belheng Maggioni
Protótipo/Ideia: PEDEMOTO - Uma maneira mais inteligente de conectar os serviços
 Nome dos alunos: Cássia Daiane da Silveira Hammes e Bruna Vieira Farioli
Protótipo/Ideia: Coleira Azul
 Nome dos alunos: Davi Henrique e Mariana Blume
Protótipo/Ideia: Dangerous Play - Detecção de atividades de caça usando IA
 Nome dos alunos: Marcos Trindade Rodrigues
Protótipo/Ideia: Projeto Tanaican
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PREMIAÇÕES
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PREMIAÇÃO GRADUAÇÃO
DESTAQUES
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Direito
Título: Os Desenhos Territoriais de Porto Alegre e Suas Implicações nos Crimes Patrimoniais
Integrante: Eugênia Arteche do Amaral
Orientadora: Clarice Beatriz da Costa Söhngen
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Política e Sociedade
Título: A Corte Internacional de Justiça: Uma Análise Crítica Sobre a Cláusula Facultativa de
Jurisdição brigatória e sua (In)Efetividade
Integrante: Virgínia Rossoni Rohten
Orientador: José Alberto Antunes de Miranda
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas
Título: A Prática dos Estágios Supervisionados Durante o Isolamento Social
Integrantes: Amanda Kayser Costa, Cintia Cristina Maciel Neves e Douglas Vaz
Orientadores: Paulo Fossatti e Hildegard Susana Jung
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas - Psicologia
Título: Observatório de Práticas de Educação Sexual em Canoas/Rs: A Influência da Mídia na
Sexualidade Juvenil
Integrantes: Vitor Verona Menger e Lisiane Rodrigues da Silva
Orientadora: Denise Regina Quaresma da Silva
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Médicas e da Saúde
Título: Associação entre Fator Neurotrófico Derivado do Cérebro e a Saúde Cardiovascular, Níveis
de Força e Sintomas Depressivos em Escolares de Canoas
Integrantes: Rodrigo Hernandes Paludo, Mariane Schäffer Castro, Jonathan da Silva Felisberto e
Vitória Carolina Bassani
Orientadores: Andressa de Souza, Liciane Fernandes Medeiros e Felipe Barreto Schuch
_______________________________________________________________________________________
Área: Engenharias e Computação
Título: Deep Learning para Auxílio ao Combate a Violência de Gênero: Uma Representação de
Dados Públicos Usando Rede Autoencoder
Integrante: Ana Luiza Silva Jornada
Orientadora: Aline Duarte Riva
_______________________________________________________________________________________
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Área: Linguística, Letras e Artes
Título: Artigos de Fé do Gaúcho: Análise das Crenças e do Dialeto Regional
Integrante: Karine Cézar Zappaz
Orientadoras: Lúcia Regina Lucas da Rosa e Sariane Boff Dias
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Biológicas
Título: Avaliação Ecotoxicológica das Águas do Arroio Sapucaia/Rs Utilizando como OrganismoTeste a Eisenia Fetida
Integrante: Malu Siqueira Borges
Orientadoras: Fernanda Rabaioli da Silva e Juliana da Silva
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Matemáticas e Naturais
Título: Utilização do Engaço de Uva Cabernet Sauvignon como Biossorvente para a Adsorção
dos Corantes Azul de Metileno e Verde de Malaquita
Integrante: Amanda Batista de Souza e Cindyeli Franciny Moraes Maria
Orientadora: Janice Botelho Souza Hamm
_______________________________________________________________________________________

MENÇÃO HONROSA
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Direito
Título: Ofensivas aos Direitos Sexuais e Reprodutivos no Brasil: Movimentações Parlamentares
e Seus Impactos
Integrante: Gabriel Fernandes Mafioletti
Orientadora: Paula Pinhal de Carlos
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Gestão e Negócio
Título: Lideranças Femininas em Instituições de Ensino Superior: Um Olhar Sobre a Área
Administrativa de uma Universidade Comunitária
Integrante: Fernanda Iasmyn da Silva
Orientadora: Patrícia Kayser Vargas Mangan
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Política e Sociedade
Título: O Impacto das Indústrias Criativas no Espaço Metropolitano da Rmpa (2010 - 2019)
Integrante: Daniel Felipe Jacobi
Orientador: Moisés Waismann
_______________________________________________________________________________________
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Área: Ciência Socialmente Aplicada - Política e Sociedade
Título: Estratégias e Competitividade do Magazine Luiza em Tempos de Pandemia: Breves
Considerações Sobre Canoas, Esteio, Porto Alegre, São Leopoldo e Sapucaia do Sul
Integrante: Joanna Silva Bettanin
Orientadora: Judite Sanson de Bem
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciência Socialmente Aplicada - Política e Sociedade
Título: Um Estudo de Caso em Uma Universidade Comunitária sobre Percepções Discentes
em Tempos de Pandemia: Relatos de Mulheres Sobre a Educação e o Trabalho Remoto
Integrante: Yasmin Roos de Oliveira
Orientadora: Patricia Kayser Vargas Mangan
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Biológicas
Título: O Invasor Perfeito? O Risco de Invasão do Lagostim Mármore, Procambarus Fallax
(Hagen, 1870) F. Virginalis no Brasil
Integrante: Talita Pelissioli
Orientadora: Mauricio Pereira Almerão
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Biológicas
Título: Imunogenicidade Citotóxica Estrutural em Chlamydia Trachomatis
Integrante: Alexandra de Azevedo da Rocha
Orientadores: Gustavo Fioravanti Vieira e Mariana Rost Meireles
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Biológicas
Título: Análise Toxicológica de um Efluente Líquido Originado do Processo de Pintura de Peças
em Madeira
Integrante: Micaele Wolfarth
Orientadora: Fernanda Rabaioli da Silva
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas
Título: Sexualidade Infantil: Um Assunto ainda Espinhoso para a Comunidade Escolar
Integrante: Joanah Dal Mas dos Santos
Orientadores: Paulo Fossatti e Hildegard Susana Jung
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas
Título: Explorando Horizontes para a Convivência em Rede: a Configuração dos Ecossistemas
de Aprendizagem
Integrante: Douglas Fonseca Campos
Orientadora: Luciana Backes
_______________________________________________________________________________________

497

Área: Ciências Humanas
Título: Acervos Produzidos por Projetos de História Oral e Sua Guarda em Museus: Uma
Revisão Bibliográfica
Integrante: Jessica da Rocha Testa
Orientadora: Cleusa Maria Gomes Graebin
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas
Título: Patrimônio e Gênero: A Presença de Mulheres como Autoras na Revista do Patrimônio
do Iphan (1937- 2019)
Integrante: Kathlin Santos de Oliveira
Orientadora:Tatiana Vargas Maia
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas
Título: A Invasão Soviética no Afeganistão (1979-1989): A Identidade por trás do Conflito
Integrante: Pedro De Baco dos Santos
Orientadora:Tatiana Vargas Maia
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas - Psicologia
Título: Percepções de Alunos do Curso de Psicologia da Universidade La Salle/Canoas a
Respeito dos Moradores de Residenciais Terapêuticos e Portadores de Sofrimento
Mental
Integrante: Júlia Gomes da Silva
Orientadora: Camila Bolzan de Campos
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas - Psicologia
Título: Evasão no Ensino Superior e a Orientação Profissional no Contexto Escolar
Integrante: Lucas Ortiz Alves
Orientadora: Maria de Lourdes Borges
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Médicas e da Saúde
Título: Roda de Conversa Online para Pacientes Fibromiálgicas - Um Relato de Experiência
Integrante: Mariana Lenz Tarouco e Maiara Cristina de Cesaro
Orientadora: Andressa de Souza
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Médicas e da Saúde
Título: Fisioterapia no Pós-Cirúrgico de Tunelamento Transfisário Cérvico-Cefálico na Doença
de Legg Calvé Perthes: Um Relato de Caso
Integrante: Mariane Schäffer Castro, Denisia Weirich Schäffer e Fabrício Duarte
Orientador: Fabrício Duarte
_______________________________________________________________________________________
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Área: Engenharias e computação
Título: Preparo e Comparação de Biodiesel a Partir das Rotas Metílica e Etílica
Integrante: Thauan Dzindzik
Orientadora: Janice Botelho Souza Hamm
_______________________________________________________________________________________
Área: Linguística, Letras e Artes
Título: Vidas Secas e a Terra dos Meninos Pelados: Proposta Pedagógica a Partir de Estudos
Identitários e Culturais
Integrante: Sariane Boff Dias
Orientadora: Lúcia Regina Lucas da Rosa
_______________________________________________________________________________________
Área: Linguística, Letras e Artes
Título: Ensino de Inglês como Segunda Língua (L2) por meio de Vídeos Animados do Youtube
Integrante: Gabriel Ribeiro Vargas
Orientadora: Maria Alejandra Saraiva Pasca
_______________________________________________________________________________________
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PREMIAÇÃO ENSINO MÉDIO REDE LA SALLE

MENÇÃO HONROSA
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Título: A Relação entre o IDH e a Disseminação da Covid-19 na Cidade de Porto Alegre
Integrantes: Luisa Palma Rocha e Daryan Rodrigues Cavalheiro
Orientadores: Reginaldo Conceição Dadalt e Gislene Sapata Rodrigues
Escola: Colégio La Salle Santo Antônio - Porto Alegre - RS
_______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Título: RPG: Uma Ferramenta de Liberdade e Construção Social
Integrantes: Luisa Palma Rocha e Daryan Rodrigues Cavalheiro
Orientadores Elivelto Dias Machado e Gislene Sapata Rodrigues
Escola: Colégio La Salle Santo Antônio - Porto Alegre - RS
______________________________________________________________________________________
Área: Ciências Humanas e Sociais Aplicadas
Título: O Ciclo do Desinteresse Científico
Integrantes: Alexandre Jacques Michels dos Santos e Luís Fernando Antunes Pivotto
Orientadores: Elivelto Dias Machado e Gislene Sapata Rodrigues
Escola: Colégio La Salle Santo Antônio - Porto Alegre - RS
______________________________________________________________________________________
Área: Linguagens e suas Tecnologias
Título: Geração Z e a Pluralidade Literária
Integrantes: Agatha Ísis Hoffmann Wasckburger, Bruna dos Santos Silva da Silva e
Luísa Dorneles Bernardi
Orientadora: Camila Canali Doval
Escola: Colégio La Salle Dores - Porto Alegre - RS
______________________________________________________________________________________
Área: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Título: Produção de uma Loção Fortalecedora para Unhas Sustentável
Integrantes: Manuela Lopes Mattoso, Laura Rocha Lapa e Pietra Storni Weber
Orientadora: Simone Maria Leal Rosa
Escola: Colégio La Salle Santo Antônio - Porto Alegre - RS
______________________________________________________________________________________
Área: Ciências da Natureza e suas Tecnologias
Título: Diferentes Níveis da Perspectiva do Átomo no Ensino do Colégio Colégio La Salle Esteio
Integrante: Caio Daniel Rodrigues Pinheiro
Orientadora: Priscila Andrea Severino Vaz e Catiane Medeiros Emerich
Escola: Colégio La Salle Esteio - Esteio - RS
______________________________________________________________________________________
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