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APRESENTAÇÃO
6º SIMPÓSIO INTERNACIONAL

DIÁLOGOS NA CONTEMPORANEIDADE

Tempo, movimentos, mudanças e permanências

Qual o alcance do tempo em uma sociedade que transita entre narrativas clicáveis e a
complexidade necessária para compreender sua própria história? Como compreender o que forma
o senso de saber contemporâneo, forjado na dicotomia e sem a permeabilidade do diálogo? Onde
encontrar os fios de entendimento para movimentos cada vez mais rizomáticos, que consomem
redes e se (des)territorializam em ritos, ruas e urnas?

O VI Simpósio Internacional Diálogos na Contemporaneidade se insere nas celebrações
dos 50 anos do Ensino Superior no Vale do Taquari/RS como um personagem: o cronista dos
movimentos que inspiram e questionam nosso tempo: música, literatura, estética, política, poéticas,
pensamento e sociedade. Fluxos que inscrevem mudanças, possibilitam ler entre narrativas dadas
e abrem espaço para novas consciências. Espaço esse em que se propõe tomar o tempo como
interpretação das narrativas desse mesmo tempo e assumir o diálogo como metodologia e forma de
resistência.
O evento, que é bienal, se institui na intenção de provocar a interlocução entre estudantes e
docentes dos cursos de licenciatura em Educação Física, Letras, Pedagogia, História e os cursos de
Direito, Design, Design de Moda, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Fotografia, além da área
de conhecimento de Humanidades do Centro de Ciências Humanas e Sociais e o Programa de PósGraduação em Ambiente e Desenvolvimento - PPGAD, da Univates.
Partindo dessas premissas, o VI Diálogos na Contemporaneidade objetivou:

1. Analisar mudanças e permanências de aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais
nos contextos regional, nacional e internacional dos últimos 50 anos;

2. Compreender a conjuntura atual no âmbito político, econômico, social e cultural a partir
do legado das últimas décadas e das percepções do presente, com intenção de projetar
cenários futuros; e
3. Dialogar com diferentes áreas do conhecimento em torno das percepções de tempo,
movimentos, mudanças e permanências no espaço doméstico e externo nos últimos 50
anos.

Entre os dias 22 e 26 de abril de 2019, nos diversos espaços da Universidade do Vale do Taquari
- Univates, desenrolaram-se dezenas de atividades, como painéis, palestras, rodas de conversa,
oficinas, apresentações artísticas e grupos de trabalho temáticos. Os textos que os leitores encontrarão
nestes anais foram selecionados e apresentados nos grupos de trabalho (GTs) Complexidades e
Transversalidades; Educação, Comunicação e Tecnologias; Filosofia e Direitos Humanos; e
Identidades, Gênero e Cultura. Esta publicação visa, assim, compartilhar as reflexões produzidas
por diversos pesquisadores, professores e estudantes de graduação e pós-graduação, de diferentes
áreas e regiões do país, que enriqueceram as discussões propostas pelo evento.
Sumário
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Aos autores e às autoras, agradecemos a confiança na submissão de seus trabalhos. À Comissão
Científica, que, com esmero, avaliou cada um dos trabalhos, qualificando a composição científica que
aqui fica registrada, agradecemos. Nossa gratidão também aos que se envolveram, participando de
encontros e se somaram como parceiros, de modo geral, aos que se dispõem a dar continuidade a
estes diálogos em futuros eventos.
Fica, por fim, nosso desejo de que os materiais aqui disponibilizados sejam produtivos e
instigantes aos leitores e às leitoras!
Os organizadores

Lajeado, dezembro de 2021.
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PERFIL DO EGRESSO DO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
FORMADOS PELA EAD DA UFT: UMA RESPOSTA À FORMAÇÃO DE
GESTORES NA AMAZÔNIA BRASILEIRA
Resumo: A Administração Pública é o meio pelo qual o Estado é representado, incumbida de realizar
atividades para atingir o bem coletivo e comum, por meio do planejamento, organização, direção
e controle de todos os procedimentos administrativos, a fim de satisfazer todas as necessidades
da população. Nela atuam os gestores públicos, entendido como aquele que é responsável pelas
atividades de implementar as ações anteriormente descrita. A presente pesquisa teve como objetivo
geral analisar o perfil e perspectivas dos egressos do curso de Administração Pública à distância da
Universidade Federal do Tocantins/UFT, estado da Amazônia Brasileira. Tratou-se de uma Pesquisa
Descritiva, com abordagem quantitativa. Utilizou-se como instrumento de coleta de dados um
questionário com 32 perguntas, voltadas diretamente para questões demográficas, econômicas e
sociais dos egressos, criado via google doc, e aplicado entre os dias 20 de agosto a 28 de outubro de
2018. Poderiam responder egressos com possibilidade de acesso a ferramenta de correio eletrônico
ativo. Este foi enviado para todos os 200 formados da 1ª turma do curso em estudo, mas apenas
31 formulários de respostas retornaram. A maior parte dos egressos participantes da pesquisa
considerou uma melhora nas condições profissionais e nas condições financeiras pós-formação.
São em maioria casados e com filhos, e possuem rendimento entre 2 e 5 salários mínimos, 64,5%
estão atuando no serviço público, 22,6% no serviço privado, 9,7% em ambos. Os resultados foram
satisfatórios e atenderam aos objetivos propostos. De modo geral foi possível observar que estes
participantes se sentiram satisfeitos quanto ao curso ofertado.
Palavras-chave: administração pública; egressos; gestor público; Amazônia.
Referências:

AZEVEDO, Sérgio de. POLÍTICAS PÚBLICAS: DISCUTINDO MODELOS E ALGUNS PROBLEMAS DE
IMPLEMENTAÇÃO. In: SANTOS JÚNIOR, Orlando A. Dos (et. al.). Políticas públicas e gestão local: programa
interdisciplinar de capacitação de conselheiros municipais. Rio de Janeiro: FASE, 2003.
BRANCALEON, B.B. et al. POLÍTICAS PÚBLICAS, CONCEITO BÁSICO. Universidade de São Paulo, p.
4-6. Disponível em: <https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/303682/mod_resource/content/1/
MaterialDidatico_EAD%2017%2004%202015.pdf.> Acesso em 10 de maio de 2018.
CHIAVENATO, Idalberto. GESTÃO DE PESSOAS: O NOVO PAPEL DOS RECURSOS HUMANOS NAS
ORGANIZAÇÕES. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

CKAGNAZAROFF, I.B. REFORMA GERENCIAL E O PAPEL DO GESTOR PÚBLICO: ATOE DE MUDANÇA OU DE
RESISTÊNCIA? In: VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la Administración
Pública, Lisboa, Portugal, 8-11 Oct. 2002, p. 6-7. Disponível em: <https://cladista.clad.org/bitstream/
handle/123456789/2098/0043315.pdf?sequence=1&isAllowed=y> Acesso em 10 de maio de 2018.

COELHO, Fernando de Souza. A problemática atual do ensino de graduação em administração pública no
Brasil. Cad. EBAPE.BR, Rio de Janeiro, v. 6, n. spe, p. 01-21, agosto de 2008. Disponível em: < www.scielo.br/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-39512008000500008&lang=pt> Acesso em 06 de junho de 2018.
FOUCAULT, Michel. MICROFÍSICA DO PODER. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979.
Sumário

11

LITTO, F. M. (2008). PUBLIC POLICY AND DISTANCE LEARNING IN BRAZIL. In: Evans, T., Haughy, M., &
Murphy, D. (eds.). International Handbook of Distance Education (pp. 671-684). Bingley: Emerald Group
Publishing.

MANSOLDO, Mary Cristina Neves. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MODELOS ADMINISTRATIVOS - PRINCÍPIO
DA EFICIÊNCIA NOS SERVIÇOS PÚBLICOS. Belo Horizonte, 2009. p. 61. Disponível em: <www.arcos.org.br/
download.php?codigoArquivo=193> Acesso em 10 de maio de 2018.
MATIAS-PEREIRA, José. Manual de Gestão Pública contemporânea. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.

MENDONÇA, J. R. C. et al. POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NA GRADUAÇÃO NO
BRASIL: QUESTÕES DE DESIGUALDADE. 2017, p. 13. Disponível em: <http://www.aforges.org/wp-content/
uploads/2017/02/Jose_Mendonca.pdf> Acesso em 10 de maio de 2018.
MOORE, Michael; KEARSLEY, Greg. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: UMA VISÃO INTEGRADA. São Paulo: Cengage
Learning, 2010.

OLIVEIRA, Adão Francisco de. POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: CONCEITO E CONTEXTUALIZAÇÃO
NUMA PERSPECTIVA DIDÁTICA. 2010, p. 9. Disponível em <http://www.sinprodf.org.br/wp-content/
uploads/2012/01/texto-4-pol%C3%8Dticas-p%C3%9Ablicas-educacionais.pdf> Acesso em 10 de maio de
2018.
SANTOS, Michelly Raianne. A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E OS MODELOS DE GERENCIAMENTO AO
LONGO DO TEMPO. 11 de março de 2015. Disponível em: < http://www.administradores.com.br/artigos/
academico/administracao-publica/85587/> Acesso em 10 de maio de 2018.
SETUBAL, Maria Alice. COM A PALAVRA... CONSULEX. Ano XVI. N.382. 15 de dezembro de 2012.

Sumário

12

Autor(es): Mirian Fabiane Dickel Strate

ARTICULAÇÃO DE AGROECOLOGIA DO VALE DO TAQUARI: UMA
REDE DE ATORES E PRÁTICAS QUE PROMOVEM A TRANSIÇÃO
AGROECOLÓGICA
Resumo: Práticas alimentares enquanto práticas sociais, constituem um patrimônio cultural, imbuídas
de valor simbólico, de grupos sociais específicos, inseridos em seu território. As práticas sociais são
uma fonte constante de transformação social, um processo de coo evolução entre conhecimento,
estrutura material e arranjos sociais entre atores. As práticas agroecológicas construídas no contexto
de redes sócio técnicas, constituídas por agricultores, extensionistas, pesquisadores, consumidores,
etc. expressam estilos agrícolas alternativos e, constituem uma mudança epistemológica que coloca
os agricultores e a natureza no centro da produção do conhecimento, contribuindo assim para
alimentar a ideia da existência de uma conexão entre produção de inovações e formas coletivas.
Esta pesquisa tem como objetivo compreender como a Agroecologia vem reconfigurando as práticas
sociais, estimulando a formação de novos arranjos, através da constituição de redes auto organizadas
entre atores sociais e instituições. A pesquisa aliou aspectos quantitativos e qualitativos, combinando
a pesquisa bibliográfica, documental e a pesquisa de campo, através um estudo de caso com os atores
sociais que compõem a Articulação de Agroecologia do Vale do Taquari. A pesquisa foi realizada
entre outubro de 2018 e março de 2019. Os avanços da produção orgânica têm demonstrado que
a articulação interinstitucional representativa das forças sociais locais comprometidas com os
princípios e práticas da Agroecologia pode gerar condições adequadas para estabelecer novos fluxos
sistêmicos no território. A consolidação das práticas fundamentadas na Agroecologia ocorre pela
articulação entre agricultores e na aliança destes com os cidadãos das áreas urbanas, formando novos
arranjos sociais e materiais, tendo por objetivo comum promover a sustentabilidade, compreendida
em suas dimensões social, econômica e de conservação dos recursos naturais, e o desenvolvimento
rural.
Palavras-chave: Agroecologia. Práticas sociais. Auto organização
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A REAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONTRA A INTOLERÂNCIA À
REFUGIADOS NA ALEMANHA: SEEBRÜCKE, KEIN MENSCH IST
ILLEGAL E #WIRSINDMEHR
Resumo: Na Europa, a cada dia, um número maior de imigrantes é forçado à ilegalidade, uma vez
que a travessia pelas fronteiras europeias de forma legal é cada vez mais difícil. À arbitrariedade das
políticas estatais de controle sobre a vida e morte de milhares de pessoas, soma-se, não poucas vezes,
a intolerância, preconceito e xenofobia dos nacionais. Nesta esteira, a sociedade civil se organiza
na forma de protestos e movimentos como o Seebrücke - movimento internacional composto por
diferentes atores da sociedade civil, que se solidariza com as pessoas que, em fuga, tentam chegar
à Europa sobretudo pelo mar, e reivindica da política europeia e alemã rotas de fuga seguras. O
movimento denominado “Kein Mensch ist illegal” (Nenhum ser humano é ilegal), é uma iniciativa que
defende imigrantes sem autorização de residência na Alemanha e ameaçados de deportação, pois
entende que as fronteiras não separam apenas territórios, mas também pessoas. E estas fronteiras
estão em toda parte: no escritório de assistência social, na estação de trem, no centro da cidade ou
na fronteira do Estado. Em setembro de 2018, sob o lema “Wir sind mehr” (Nós somos mais), foi
realizado um concerto gratuito na cidade de Chemnitz, que envolveu cerca de 65.000 pessoas, com
discursos antirracistas, antifascistas e em defesa dos refugiados. A hashtag #wirsindmehr mobilizou
pessoas e grupos que promoveram outros eventos com este lema. O que se tem visto na Alemanha,
cuja política migratória aparentemente aberta (ao menos em 2015) e que tem endurecido as ações de
deportação, é que a mobilização da sociedade civil tem sido extremamente importante na denúncia
de casos de racismo, xenofobia e intolerância, e na pressão sobre os governos locais e a administração
central alemã, para a adoção de uma política inclusiva, pautada em direitos humanos e no direito a
uma migração segura. Este trabalho se propõe, portanto, a descrever estes três movimentos e mostrar
a importância da mobilização social na defesa do direito humano de migrar - e em segurança - e no
respeito às diferenças.
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DIÁLOGOS POSSÍVEIS ENTRE A ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA E OS
ESPAÇOS NÃO FORMAIS
Resumo: O trabalho apresentado é recorte de uma dissertação defendida em dezembro de 2018
no Programa de Pós-Graduação em Ensino de uma Universidade do interior do Rio Grande do Sul/
Brasil e está inserido no projeto de pesquisa denominado “Princípio da Investigação e Pedagogia
Empreendedora”. A presente proposta, refere-se à investigação da prática de docentes da Educação
Básica sobre os Espaços não Formais (ENF) definido como ambientes externos da escola (JACOBUCCI,
2008; GHON, 2006) e a Alfabetização Científica (AC) como uma possibilidade de aproximar os alunos
do meio científico (DEMO, 2010; SASSERON e CARVALHO, 2008). Teve como objetivos verificar a
concepção dos docentes da Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais sobre os ENF e AC, investigar
como desenvolvem suas aulas em ENF visando a AC dos alunos e identificar as motivações e as
dificuldades em relação as aulas em ENF. Os participantes desta pesquisa foram oito docentes da
Educação Infantil até os Anos Finais do Ensino Fundamental, de três escolas do município de Lajeado/
RS/BRA. O estudo é de caráter qualitativo, caracteriza-se como uma pesquisa exploratória e possui
aproximações com estudo de caso. Utilizou-se de entrevistas semiestruturadas individualmente,
observações das aulas e uma roda de conversa com três professoras, sendo os dados analisados
através da Análise Textual Discursiva (ATD) de Moraes e Galiazzi (2013). Os resultados apresentados,
evidenciam que há uma fragilidade sobre as definições dos conceitos, na AC desconhecem o
significado e sobre os ENF em momentos confundem os espaços entre formais e não formais. As
aulas observadas ocorreram no pátio da escola, na sala de aula e locais externos das instituições, este
motivo decorre pelo desconhecimento do que de fato se caracteriza como sendo o espaço não formal.
Os principais motivos pela pouca prática nos ENF ou até mesmo a não utilização, perpassam por
recursos financeiros das instituições e das famílias das crianças, turmas numerosas, falta de outros
profissionais para acompanhar durante a saída, idade das crianças... Explorar os espaços externos da
escola é muito importante, pois o professor consegue mostrar para seus alunos, novas possibilidades
de ensinar e aprender, da mesma maneira, os ENF despertam a curiosidade e o espírito investigativo,
podendo potencializar a AC na ação pedagógica. A AC desenvolve a argumentação, favorecendo o
senso crítico e reflexivo. Entende-se que é fundamental pesquisas e discussões sobre ENF e AC nas
escolas de Educação Básica, possibilitando um repensar no ensino e nas práticas cotidianas.
Palavras-chave: Alfabetização Científica. Espaços não Formais. Práticas Pedagógicas. Professores.
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“FUTURE CLASSROOM LAB”: NOVOS CENÁRIOS DE
APRENDIZAGEM EM PORTUGAL
Resumo: No âmbito da educação, destacam-se cada vez mais estudos referentes à inovação
pedagógica. Professores e pesquisadores do mundo inteiro discutem novas formas de abordar o
ensino e a aprendizagem a partir de possibilidades para a mudança, no sentido de projetar o futuro
da educação. No contexto europeu, a partir do Projeto “Future Classroom Lab” (FCL) (European
Schoolnet, 2016), desde o ano de 2012 estão sendo discutidas e implementadas salas de aulas
inovadoras com diferentes designs no seu interior. Em Portugal, o projeto teve início em 2014, sendo
que atualmente possuem mais de 45 salas de aula do futuro/Ambientes Educativos Inovadores (AEI)
implementados, de acordo com os dados da ERTE (2017). Esses cenários educativos têm ganhado
popularidade no panorama europeu, com ênfase em Portugal, país com maior número de salas em
funcionamento, que tem implementado seus AEI com apoio da Direção Geral da Educação (DGE) em
parceria com European Schoolnet (EUN). O projeto tem como objetivo a disseminação de metodologias
para a integração curricular das TIC que foram validadas em projetos piloto do âmbito europeu.
Constituem-se como AEI espaços favoráveis ao desenvolvimento de pedagogias inovadoras, centrado
no aluno, através de metodologias ativas de aprendizagem, que propicia diferentes dinâmicas de
interação entre professores e alunos, aluno-aluno. Oferece um novo design para sala de aula, com
elementos que influenciam em espaços distintos de trabalho, de comportamento e bem-estar dos
seus utilizadores. Num espaço educativo entendido como um novo design de sala de aula, o conceito
de ‘espaço’ é apresentado como o local físico e conceptual onde ocorrem as relações interpessoais,
e que dá sentido à forma, à qualidade e à funcionalidade do ambiente. É com esse fundamento que
o AEI apresenta mobiliários diversificados, tais como mesas e cadeiras versáteis e multifuncionais,
que facilmente são movidos na sala, permitindo a sua reconfiguração e adaptação a diferentes tipos
de atividade e de organização do trabalho. Nesse sentido, o presente estudo tem como objetivo
apresentar e caracterizar esses ambientes educativos inovadores no contexto português, com foco
na prática dos professores e na aprendizagem dos alunos. A abordagem metodológica é de caráter
qualitativo, exploratório, através de observações de aula nesses espaços, assim como entrevistas
com professores e gestores. Como resultados, podemos considerar que esses cenários são de grande
potencial para a adoção de práticas pedagógicas inovadoras centradas no aluno; que valorizam
diferentes habilidades; incentiva o engajamento e motivação dos alunos; assim como favorece a
colaboração e contextualização.
Palavras-chave: Ambientes Educativos Inovadores. Inovação educacional. Experiência do professor.
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REFLEXÕES SOBRE O APRENDER EM SPINOZA: SABEDORIA,
ALEGRIA E LIBERDADE
Resumo: O presente resumo constitui parte do projeto intitulado “O conceito de aprender de Spinoza:
um estudo com arquivos”, que vem sendo desenvolvido por meio de bolsa Probic/Fapergs, junto ao
grupo Currículo, Espaço, Movimento (CEM/CNPq/Univates). Tendo em vista que um dos focos do Grupo
CEM é estudar questões relativas à aprendizagem, a partir de pensadores da Filosofia da Diferença, o
presente projeto investiga tal noção a partir de Baruch Spinoza, destacado precursor dessa corrente
filosófica. Inicialmente, importa mencionar que, embora a noção de aprender não apareça explícita
em sua Ética (2017), o filósofo examinou esse potencial humano de forma inseparável das esferas
afetiva, ontológica, ética, entre outras demarcações. Frente a essa perspectiva, busca-se apresentar
breve síntese de suas reflexões, através de revisão bibliográfica de sua Ética (2017). Spinoza (2017)
afirmava que nosso ânimo flutuava entre afetos instáveis de alegria e tristeza, enquanto nosso desejo
se exprimia passivamente. Assim, éramos arrastados em muitas direções, “pois o homem submetido
aos afetos não está sob seu próprio comando, mas sob o do acaso” (SPINOZA, 2017, p. 155). A causa
disso, argumentava Spinoza (2017), estaria na inadequação do pensar, que é uma forma mutilada
de conhecer, dela derivando um desejar passivo. Assim, tornaríamo-nos distraídos e obcecados por
objetos que, em razão de sua transitoriedade, conduziriam-nos à constante decepção. Acenando
para a possibilidade de cessação dessa experiência, o filósofo ensinava que tal expressão do pensar
não corresponderia à totalidade do pensamento humano, oferecendo-nos instruções capazes de
nos fazer migrar para estágios mais potentes de conhecimento: o racional, através da produção de
ideias adequadas sobre a natureza; e o intuitivo, onde se daria a fruição não intelectual de tais noções
adequadamente formuladas. Assim, ativaríamos nosso desejo como indicativo de nossa potência de
pensar e agir, consumando um estado de espírito inteiramente tranquilo e realizando apenas ações
que o amor e a generosidade nos aconselhariam. Ao final de sua Ética, Spinoza (2017) ponderava:
“Se o caminho, conforme já demonstrei, que conduz a isso parece muito árduo, ele pode, entretanto,
ser encontrado. E deve ser certamente árduo aquilo que tão raramente se encontra” (SPINOZA, 2017,
p. 238). A boa notícia é que essa obra se preservou no tempo e continua viva nas mentes e corpos
daqueles que, na contemporaneidade, desejarem aprender e/ou pensar sobre o aprender com um
pensador tão atual quanto Spinoza.
Palavras-chave: Aprendizagem. Ética. Spinoza.
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MANEJO DE ECOSSISTEMAS: INTERAÇÃO AMBIENTAL ENTRE O
GRUPO JÊ A ÁREAS ÚMIDAS NA BORDA SUL DO PLANALTO DAS
ARAUCÁRIAS - RS/BRASIL
Resumo: A Arqueologia Jê tem presenciado nas últimas décadas um significativo incremento de
informações sobre o padrão de assentamento, subsistência, mobilidade e práticas cerimoniais, em
decorrência de grandes projetos desenvolvidos no Planalto Sul Brasileiro. Para abordar esse tema um
grande levantamento bibliográfico torna-se necessário. Os trabalhos relacionados a arqueologia dos
grupos Jês dos últimos 10 anos estão sendo analisados e seus objetivos e conclusões revisados para
montar um arcabouço com as questões em aberto sobre essa temática. Com o início de uma vertente
sistêmica e processual na Arqueologia, incentivaram-se estudos interdisciplinares nas pesquisas
arqueológicas, buscando a compressão das relações do homem com o ambiente. Passaram então a
fazer parte dos estudos arqueológicos as análises polínicas, descrições geológicas e geomorfológicas,
os estudos pedológicos, de fauna e flora, assumindo-se uma forte correlação com as ciências exatas,
da terra e biológicas levando em consideração os preceitos da História Ambiental. Entre as Bacias
do Rio Forqueta e do Rio Guaporé, ambos afluentes da margem direita do Rio Taquari/Antas, foram
identificados 70 sítios arqueológicos com presença de cassas subterrâneas e sítios a céu aberto
associado aos grupos Jê. Das 21 áreas de casas subterrâneas identificadas 20 apresentam áreas
úmidas (banhados) nas proximidades. A ocupação de espaços com proximidade de áreas úmidas já é
conhecida na arqueologia pelos grupos construtores de cerritos na região do pampa e pelos grupos
sambaquieiros do litoral sulbrasileiro. Dentro dessa perspectiva interdisciplinar utilizando-se de
noções da Ecologia Humana, buscamos compreender a relação dos grupos Jê em estabelecer ocupação
com proximidade das áreas úmidas e sua relação de manejo agroflorestal com esse ecossistema.
Assim, foram estipulados seis critérios entre a instalação das casas subterrâneas e a proximidade
com os banhados, são eles: hidrografia; clinografia; hipsometria; solos; distancia da áreas úmidas em
relação ao sítio; cobertura vegetal. Essas variáveis serão analisadas buscando estabelecer padrões de
ocupação dos Grupos Jê associados as dinâmicas ambientais elencadas.
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JÊ MERIDIONAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL: REFLEXÕES
SOBRE ETNOGÊNESE EM UM AMBIENTE EM TRANSFORMAÇÃO
Resumo: O presente trabalho tem por objetivo apresentar o pré-projeto de pesquisa de Doutorado
submetido ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento da Univates, na área
de concentração em Espaço, Ambiente e Sociedade e na linha de pesquisa Espaço e Problemas
Socioambientais, uma vez que propõe-se a contribuir para a construção de uma história indígena em
seus múltiplos aspectos e perspectivas espaço-temporais. O pré-projeto de pesquisa objetiva estudar
as populações indígenas Jê Meridionais que ocuparam diferentes regiões do Estado do Rio Grande
do Sul. Estes grupos humanos são representados, na arqueologia, como os portadores da tradição
arqueológica cerâmica Taquara e os prováveis antecessores dos atuais grupos conhecidos como
Kaingang. A reflexão deste estudo, naturalmente, toma por base a perspectiva da longa-duração,
mas não somente cabe observar o seu aspecto temporal, quer-se também buscar compreender
como teria se dado o longo processo de adaptação e interação daqueles grupos com os diferentes
espaços e ambientes. Para isso se buscará quais semelhanças e diferenças podem ser apontadas ao
comparar essas formas de ocupação e meios de interação e quais os impactos que se pode perceber
na manutenção/alteração da estrutura cultural e socioeconômica. E mais, quanto impacto uma
população pode sofrer com fatores externos, por exemplo: com um meio ambiente em transformação.
A hipótese que se aventa é a de que haveria a necessidade de criar mecanismos de adaptação, mas o
resultado implicaria, invariavelmente, em alterações na conformação do sistema étnico/identitário
e este, por sua vez, refletiria diretamente na representação da cultura, em resumo, uma etnogênese.
Daí também que o reconhecimento de uma identidade étnica entre este grupo humano, que remonte
a uma ancestralidade perdeu-se na longa linha do tempo. E os atuais grupos Kaingang, mesmo que
em tempos coloniais e históricos ocupassem as mesmas áreas de seus ancestrais, não lembram, nem
reivindicam como sua - esta identidade.
Palavras-chave: Arqueologia. Jê Meridional. Ambiente. Etnogênese.
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ARQUIVO E MUSEU: PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
Resumo: O presente resumo deriva da pesquisa “Arquivo e produção de material didático dentro
do espaço do museu”, que visa compreender como são organizados os materiais didáticos que são
elaborados no museu. Em via de democratizar este espaço, a pesquisa pretende explorar os materiais
didáticos que são coletados nos endereços online das instituições: Fundação Vera Chaves Barcellos
(Viamão - RS), Instituto Iberê Camargo (Porto Alegre-RS) e Museu de Arte do Rio - MAR (Rio de
Janeiro- RJ).esses materiais didáticos trazem para perto do leitor as obras expostas nos espaços
artísticos, examinando-as e aproximando-as da escola, pondo os estudantes em contato indireto com
a mesma, além de instruírem os professores a como difundir conhecimentos artísticos. Os materiais
didáticos disponibilizados pela Fundação Iberê Camargo, por exemplo, trazem um apanhado geral
sobre a exposição focando em algumas obras que merecem destaque, seguido de algumas atividades
dirigidas à reflexão das obras, onde os estudantes são desafiados a criar. Em uma terceira parte
temos as obras seguidas de uma explicação acerca de seu autor e uma reflexão sobre o material.
Aproximar o professor dos espaços artísticos para construir sua formação e a dos estudantes,
junto com os mediadores e curadores; esse é o primeiro passo para uma pluralização dos espaços
artísticos, além de promover uma maior discussão acerca desses espaços muitas vezes vistos como
inacessíveis justamente por serem antes classificados como um lugar frequentado apenas por um
grupo seleto de pessoas. Essa pesquisa está vinculado ao grupo Currículo, Espaço e Movimento (CEM)
cnpq/Univates que vem desde 2013 investigando o currículo em espaços escolares e não escolares,
museus e escolas, e como estes espaços produzem práticas artísticas e educacionais em meio aos
processos de ensinar e aprender. O grupo CEM pretende com seus estudos, responder às questões:
como a aprendizagem e o ensino estão sendo pensadas nos espaços escolares e não escolares? De
que modo os espaços escolares e não escolares produzem práticas educativas e artísticas, em meio
aos processos de ensinar e aprender? De que modo o ensino e a aprendizagem se interconectam na
produção de subjetividades? Arte e educação, quando unidas, criam uma nova forma de aprender e
de ensinar, através do lúdico e do subjetivo, abrindo novas formas de ver o mundo e de repensar a
própria educação.
Palavras-chave: Arquivo. Educação. Material didático
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DIVERSIDADE SEXUAL E ESPORTE: UMA BREVE ENSAIO SOBRE A
INCLUSÃO SOCIAL DE ATLETAS TRANSGÊNEROS
Resumo: A falta de regulamentação no ordenamento jurídico brasileiro em estabelecer critérios e
sobre quais os limites que devem ser respeitados pelas mulheres transgêneros para que possam,
sem insegurança jurídica e constrangimentos pessoais, participar de competições perante o desporto
nacional e internacional, explicita o porquê da relevância da temática. No espectro global, são crescentes
as pretensões nesse sentido, onde essas atletas pleiteiam por igualdade de direitos e condições com
as outras atletas femininas que, ao contrário delas, identificam-se com o sexo biológico. Este estudo
objetiva a análise da regulamentação do Comitê Olímpico Internacional (COI) sobre os direitos das
mulheres transgêneros no desporto, e verificar qual o posicionamento da Court of Arbitration for
Sport (CAS) em seus julgamentos sobre o tema. Assinalamos ao longo deste estudo de cunho teórico,
a importância do desporto como meio de promoção da paz e combate à discriminação, bem como
exploramos quais foram os diferentes testes de feminilidade realizados no âmbito internacional
ao longo dos anos, visando entender se tais parâmetros foram úteis à preservação do princípio da
competitividade esportiva ou apenas uma condição para mascarar o discurso heteronormativo.
Levantamos algumas questões: qual o posicionamento atual da medicina esportiva em relação às
vantagens/desvantagens trazidas pela testosterona? Há entendimentos científicos que consideram o
hormônio um critério eficaz para classificar e distinguir as categorias masculino/feminino? A partir
destas, buscaremos identificar os casos em que CAS tenha se posicionado sobre a questão, realizando
uma análise da fundamentação e dos princípios que foram utilizados pela Corte para emitir sua
recomendação. Nessa assertiva, este estudo justifica-se social e cientificamente pela sua inexistência,
especialmente pela recente repercussão caso Tifanny no Brasil. Salienta-se ainda o protagonismo
do direito internacional e sua interdisciplinaridade com os estudos de gênero e direito desportivo,
com o objetivo de concretizar direitos humanos fundamentais sob a perspectiva de respeito à
diversidade sexual; promovendo assim inclusão social em âmbito nacional e internacional através da
hermenêutica e da transnormatividade.
Palavras-chave: Atletas transgêneros; Comitê olímpico internacional; Diversidade Sexual; Esporte;
Inclusão Social.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: UM OLHAR SOBRE O PLANEJAMENTO E AS
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM BEBÊS
Resumo: Este trabalho apresenta discussões acerca do Trabalho de Conclusão de Curso II, do curso de
graduação em Pedagogia da Universidade do Vale do Taquari - Univates e tem como objetivo analisar
como se constituem as práticas pedagógicas oriundas do planejamento docente dos professores de
bebês de 4 a 18 meses. A investigação surgiu devido a inquietações durante a graduação tendo em
vista a forma higienista e assistencialista com que as primeiras turmas eram vistas de um modo geral.
O trabalho aborda questões referentes a Educação Infantil e sua trajetória histórica até os dias de hoje,
bem como aspectos gerais desta primeira etapa da Educação Básica. Como aporte teórico considera
as ideias de Froebel, pois foi “[...] um dos primeiros educadores preocupados com a educação de
crianças pequenas” (ARCE, 2002, p. 11). O trabalho considera os documentos legais que passam a
ser instaurados no campo educacional, a exemplo disto a Constituição Federal de 1988 e a Lei de
Diretrizes e Bases em 1996. Atualmente também temos o surgimento do documento mais recente: a
Base Nacional Comum Curricular - BNCC. Além disso, investiga o planejamento docente como uma
forma de compreender as práticas pedagógicas voltadas aos bebês e a importância de se considerar
os documentos orientadores das escolas no momento de planejar. O trabalho discorre sobre um dos
modos de organizar o planejamento: os projetos. Segundo Barbosa (2000, p. 84), “a Pedagogia de
Projetos é um dos muitos modos de organizar o ato educativo”. No trabalho também são apresentadas
reflexões sobre a importância dos espaços pedagógicos e dos materiais ofertados aos bebês.
Como metodologia o trabalho apresenta uma abordagem qualitativa. Quanto aos procedimentos
metodológicos, utiliza observações assistemáticas na primeira turma de Berçário de uma Escola de
Educação Infantil da rede municipal de Lajeado (RS). Nos momentos de observação, faz-se uso de um
diário de campo para registrar os momentos acompanhados. Outro instrumento são as entrevistas
semiestruturadas realizadas com os professores atuantes da turma de bebês observada, onde se dá a
pesquisa. Para compreender e refletir sobre o planejamento docente na Educação Infantil, o trabalho
visa acompanhar o momento de planejamento das professoras da turma investigada. A partir dos
estudos realizados até o momento pode-se perceber o quanto o planejamento docente é importante
no trabalho com bebês na Educação Infantil. Deste modo, investigar o planejamento também se faz
necessário para entender como se constituem as práticas pedagógicas dos professores nesta faixa
etária.
Palavras-chave: Bebês. Educação Infantil. Planejamento docente. Práticas Pedagógicas.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE LEITURA, CENSURA E HEGEMONIA NA
SERRA GAÚCHA: O JORNAL CORREIO RIOGRANDENSE NOS ANOS
1940-1950
Resumo: Este artigo aborda o tratamento dado pelo jornal Correio Riograndense, de Caxias do Sul,
RS, a autores, livros e outras publicações, por meio da análise com base nos conceitos de censura e
hegemonia. O texto recorta os anos de 1940 a 1950, contextualizados a partir de um diálogo com a
obra A babilônia (2006), de José Clemente Pozenato, escolhida por se tratar de um romance histórico
que representa as relações econômicas, políticas e socioculturais da Caxias do Sul da primeira
metade do século XX. A fim de atingir os objetivos propostos, a título de introdução, apresenta-se
um breve relato sobre a história da censura e repressão à leitura no Ocidente, abrangendo a relação
entre a Igreja Católica e a censura. Em seguida, trata-se do conceito de hegemonia, partindo de seu
surgimento na Grécia Antiga, passando pelo uso amplo do termo, até alcançar a definição apresentada
por Antonio Gramsci em seus Cadernos do cárcere. Posteriormente, realiza-se um relato sobre a
criação do Correio Riograndense e sua relação com a Igreja, situando-o no cenário jornalístico da
encosta nordeste do Rio Grande do Sul. Finalmente, examina-se a atuação do periódico na coibição de
leituras consideradas prejudiciais à fé e à moral cristãs, acercando-se da análise de excertos extraídos
de exemplares do jornal ao longo das décadas adotadas como recorte temporal, com o propósito de
demonstrar a relação entre a prática desses atos censórios e a manutenção da hegemonia defendida
pelo corpo editorial do periódico ora em discussão, bem como sua influência sobre a paisagem
literária da Serra Gaúcha.
Palavras-chave: Censura. Hegemonia. Caxias do Sul. Correio Riograndense.
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O USO DE SITES DE REDES SOCIAIS CORPORATIVAS COMO
FERRAMENTA PARA GESTÃO DO CONHECIMENTO NAS
ORGANIZAÇÕES
Resumo: Na primeira parte do trabalho, há a conceituação de gestão do conhecimento nas empresas
e sua relevância para o negócio. A disseminação do conhecimento torna-se importante na medida
em que a velocidade dos negócios é cada vez maior, imprimindo a necessidade de agilidade na
entrega de estratégias diferenciadas para garantir a competitividade no mercado. Os empregados
necessitam absorver o conhecimento sobre suas atividades e funções, dentro do contexto e cultura
organizacional, cada vez mais rápido. Para garantir um bom desempenho organizacional, o funcionário
precisa conhecer as normas e políticas da empresa, compreender a cultura, e, logicamente, ter
domínio das suas atividades funcionais. Ou seja, o funcionário necessita captar este conhecimento
que está entre seus colegas e no contexto da empresa e, ao processá-lo com suas atitudes, constrói
novos conhecimentos. Espera-se que este novo conhecimento seja compartilhado com seus colegas,
fazendo assim um ciclo virtuoso. Posteriormente, argumentamos a respeito dos sites de redes sociais
corporativas e suas propriedades. A ideia é de que as características de convergência, proximidade,
conexão, inovação, cooperação, colaboração e comunicação mais próximas, trazidas pelos sites
de redes sociais, também possam ser aproveitadas dentro de uma rede específica da organização,
estabelecendo relacionamento entre funcionários e empresa. Tais atributos proporcionados por estas
plataformas podem modificar a comunicação organizacional das empresas. Neste sentido, os sites de
redes sociais corporativas se apresentam como facilitadores do processo de gestão do conhecimento
nas organizações. Suas funcionalidades incentivam a cooperação e a interação, estimulando a
criação e uso de comunidades de usuários unidos por interesses mútuos. O estudo faz uma revisão
conceitual de gestão do conhecimento e redes sociais online e, a partir disso, propõe a aplicação de
dois questionários, criados pela autora. O primeiro para checar a maturidade organizacional para a
implantação de site de rede social corporativa em uma organização; o outro objetiva avaliar quais as
ferramentas de uso pessoal das redes sociais que podem apoiar o compartilhamento de conhecimento
nas empresas.
Palavras-chave: Compartilhamento do Conhecimento; Gestão do Conhecimento; Redes Sociais
Corporativas; Comunicação Organizacional;
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UM OLHAR A PARTIR DA CERÂMICA ARQUEOLÓGICA SOBRE OS
CONTATOS INTERÉTNICOS ENTRE JÊ MERIDIONAIS E GUARANI
Resumo: A pesquisa aborda o tema dos contatos interétnicos entre as populações indígenas Guarani
e Jê Meridional, tendo em vista que os grupos compartilhavam fronteiras territoriais na região em que
habitavam. Os Guarani tiveram seu surgimento na floresta Amazônica a partir da qual expandiram-se
por um vasto território que abrange parte do Brasil Meridional, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia.
Os Jê habitavam a área do Planalto das Araucárias e a região de Missiones na Argentina. O objetivo
da pesquisa é avaliar a presença de cerâmica arqueológica intrusiva em sítios Guarani do centrosul da bacia do Rio Taquari/Antas, com a intenção de conhecer as possíveis relações interétnicas
na região de estudo. O método utilizado para a obtenção dos resultados pode ser dividido em duas
etapas, a primeira consistiu em realizar uma análise tecnotipológica, na qual, foram priorizados seis
atributos, a técnica de queima, a técnica de manufatura, o antiplástico, o tratamento de superfície,
a decoração plástica e a decoração cromática, em 11 sítios arqueológicos Guarani e em 1 sítio Jê
Meridional. A segunda etapa consistiu em submeter os resultados da primeira etapa à uma análise
de clusters para dessa forma ser possível perceber diferenças entre os sítios que não foram possíveis
perceber apenas a olho nu. No total foram analisados 3.976 fragmentos cerâmicos correspondendo
aos 11 sítios Guarani e 1 sítio Jê que foram estudados. Os resultados da análise de clusters revelou a
existência de 5 agrupamentos, o cluster 1 é constituído pelo único sítio Jê Meridional analisado, que
se mantém mais afastado que os outros demonstrando uma grande diferença em relação aos outros
materiais encontrados em sítios Guarani, o cluster 2 encontra-se próximo ao primeiro, o que indica
que possuem cerâmicas intrusivas, sendo constituído pelos sítios RS-03, RS-27, RS-61 e RS-T-105.
Os clusters 3, 4 e 5 marcam o fim do contato entre Jê Meridionais e Guarani, pois esses sítios não
possuem cerâmicas intrusivas Jê. Os resultados demonstram que existiu uma área de tensão cultural
no trecho médio do Rio Taquari/Antas entre esses grupos. Nessa zona de tensão cultural foi percebida
a influência Jê sobre os sítios Guarani. O que pode ser percebida em outras áreas fronteiriças onde
houve algum tipo de interação entre esses dois grupos, porém ainda não havia sido visualizado esse
tipo de contato dentro da área de estudo, entretanto são necessários mais estudos para uma melhor
compreensão desses contatos.
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PRÁTICAS DE CORRUPÇÃO NO BRASIL COMO OBSTATIVAS DO
EXERCÍCIO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE
Resumo: O presente resumo trata do resultado alcançado pela pesquisa sobre as práticas de
corrupção realizadas no âmbito da saúde brasileira, que obstruem o exercício do direito humano
e fundamental à saúde. O problema que norteia o trabalho é: quais são as principais práticas de
corrupção na prestação da saúde no país e que afetam a realização desse direito fundamental? A
pesquisa é dividida em três partes, possuindo especificamente os seguintes objetivos: no primeiro
tópico busca-se analisar o direito à saúde no direito positivo pátrio. O segundo examina as práticas
corruptivas de modo geral. Por fim, quer-se demonstrar quais as práticas de corrupção mais
recorrentes na esfera da saúde no país, que obstruem a efetividade de tal direito humano. O método
de pesquisa utilizado é o dedutivo. Faz-se uso da técnica de análise de documentação indireta, por
meio de pesquisa bibliográfica em artigos científicos, obras e sítios eletrônicos de órgãos públicos
pertinentes ao assunto. Em um momento inicial, a partir da análise do direito à saúde, visualiza-se
que sua configuração atual só foi atribuída pela Constituição Federal de 1988, visto que com ela e
com Sistema Único de Saúde (SUS) houve a mudança de paradigma que acarretou a universalização
e igualdade de atendimento nos serviços de saúde, seguindo o caráter das convenções e tratados
de direitos humanos publicados no decorrer do século XX. No que tange às patologias corruptivas,
identifica-se que sua concepção é multifacetada, tendo destaque no Brasil aquela que determina que
corrupção é a falta de cuidado para com a coisa pública; além disso, os efeitos que causam nos direitos
humanos e fundamentais são negativos, impedindo sua plena efetivação. Unificando os dois estudos,
verifica-se que, dentro do âmbito da saúde brasileira, as ações corruptivas mais recorrentes são: as
que envolvem superfaturamento de medicamentos; a compra de medicamentos, equipamentos e
próteses para destinação a clínicas particulares; a cobrança de cirurgias pagas pelo SUS; o desvio
de dinheiro público que originalmente pertencia à saúde para contas particulares e as fraudes em
licitações. O que se tem como consequência desses atos irregulares na administração pública é a
ausência de um acesso pleno à saúde, contrariando o que está exposto na Constituição Federal ao
negar um direito fundamental a inúmeros cidadãos, uma vez que todos esses recursos perdidos com
a corrupção poderiam ser investidos a fim de efetivar as prestações de serviços na área.
Palavras-chave: Corrupção. Direito fundamental à saúde. Direitos humanos. Ineficiência estatal.

Sumário

31

Autor(es): Vanessa Vian
Orientador(es): José Claudio Del Pino

INTEGRAÇÃO CURRICULAR: EDUCAÇÃO BÁSICA E FORMAÇÃO
DOCENTE
Resumo: O conhecimento escolar é objetivo central de um currículo (LOPES, 2008). Organizado de
maneira a traçar aquilo que se espera alcançar ao final de um período escolar ou de um determinado
período, o currículo trata de um conhecimento específico e de um conjunto de habilidades e
competências relacionadas à capacitação de estudantes em seu período de relação com a escola. O
objetivo deste trabalho é analisar as indicações quanto as formas de organização curricular vigentes
na educação básica e sua relação com o processo de formação inicial docente. Para este trabalho foi
utilizada a análise documental (SÁ-SILVA,2009). A mudança nos tempos tem indicado que a concepção
fragmentada de currículo está evoluindo para uma proposição que indica formas de integração,
aproximando disciplinas ou área do conhecimento. Para Lopes (2008, p.46), a integração das
disciplinas curriculares é “capaz de facilitar o trabalho com conteúdos culturais relevantes, situados
nas fronteiras das disciplinas, bem como de analisar problemas e criar soluções”. Neste processo de
mudanças, o currículo de formação docente também passa a ser questionado, pois é na formação inicial
que as delineaçãoes quanto à prática e o trabalho docente são indicadas. Ao que se refere a alguns
documentos orientadores ao currículo da educação básica é possível destacar que a LDB 9394/96, os
PCNs (2000) a Resolução CNE/CEB 02/2012, a BNCC (2017) são alguns dos exemplos que indicam
a integração curricular como formas de conceber o conhecimento na Educação Básica. Para que a
premissa da integração seja colocada em prática no dia a dia da sala de aula, a atuação do professor
se apresenta como essencial. Para tanto, se questiona quais os meios existentes na formação inicial
deste profissional que visem contribuir para a formação que seja capaz de atuar junto de seus pares
de maneira a contemplar um trabalho integrado. Dias (2012) aponta como positivas as intenções
de inserir o tema da integração no processo de formação inicial de professores, pois “visa formar
um profissional que seja capaz de perceber a escola como um sistema de organização complexo,
composto por várias redes de relações e estruturas internas e externas”, além de considerar que esta
proposta favorece a constituição de um profissional mais preparado para seu campo de trabalho.
Palavras-chave: Currículo; Educação Básica; Formação docente.
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APRENDIZAGEM COMPARTILHADA EM CENÁRIOS DE PRÁTICA DO
SUS: A POTENCIALIDADE PARA A EDUCAÇÃO INTERPROFISSIONAL
NA GRADUAÇÃO
Resumo: Para responder às necessidades de saúde da população brasileira, o Sistema Único de Saúde
(SUS) deve atender à universalidade do acesso aos serviços, integralidade e equidade da assistência,
descentralização político-administrativa e participação da comunidade. Para concretizar um modelo
de formação que atenda a esses princípios, é preciso superar as barreiras de um modelo de formação
disciplinar e uniprofissional. O presente trabalho apresenta os resultados de pesquisa vinculada
ao mestrado do Programa de Pós-graduação em Ensino na Saúde da Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), tendo como foco de análise a atividade de ensino
multiprofissional ‘Práticas Integradas em Saúde I’ (PIS I). Trata-se de disciplina envolvendo quinze
cursos de graduação, organizada por grupos de tutoria multiprofissionais de oito estudantes e dois
professores que, acompanhados pelos Agentes Comunitários de Saúde, vivenciam os territórios das
Unidades de Saúde da Família na Atenção Primária à Saúde (APS) do Distrito Docente Assistencial
Glória-Cruzeiro-Cristal de Porto Alegre. Nessa atividade busca-se estimular a construção do olhar
interdisciplinar voltado ao trabalho colaborativo no cuidado integrado em saúde. A pesquisa buscou
compreender o significado da vivência multiprofissional na PIS I, analisando seu potencial para a
educação interprofissional na APS. De abordagem qualitativa (estudo de caso) e multimetodológico,
o estudo, com aprovação de Comitês de Ética em Pesquisa, utiliza-se da análise documental,
questionário, entrevistas individuais semiestruturadas, grupo focal e observação com registros em
diário de campo. Foram atores da pesquisa estudantes, egressos, docentes e gestores da UFRGS, além
dos trabalhadores do Sistema Único de Saúde. Os resultados mostram que a PIS I apresenta grande
potencial para o desenvolvimento da educação interprofissional. Pesquisas revelam que vivências em
educação interprofissional contribuem para a formação de profissionais de saúde melhor preparados
para o trabalho colaborativo em equipe, qualificam a comunicação entre os profissionais, impactando
na resolutividade do cuidado em saúde. A vivência entre estudantes e professores de diferentes cursos
na PIS I é uma iniciativa que busca superar o modelo de formação hegemonicamente uniprofissional,
proporcionando a construção de conhecimentos para além do núcleo profissional em cenários de
prática do SUS, aprimorando a formação para o trabalho interprofissional e colaborativo no cuidado
em saúde.
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OS MOVIMENTOS SOCIAIS EM REDE COMO INSTRUMENTO DE
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: UMA FORMA DE CONCRETIZAÇÃO DAS
DEMANDAS SOCIAIS
Resumo: Verifica-se, no cenário político brasileiro hodierno, a existência de uma crise de
representatividade que espelha, na verdade, uma crise do próprio sistema democrático representativo.
À vista disso, ganha destaque o papel desempenhado pelos movimentos sociais como mecanismo
de participação política dos cidadãos na busca pela materialização de suas demandas. Esse cenário
atual acaba dando margem à uma nova esfera pública, mais aberta e flexível, o que resulta, também,
em uma mudança na relação existente entre sociedade e Estado. Percebe-se, então, a relevância em
debater, na contemporaneidade, o papel dos movimentos sociais em rede, pois é a partir dos combates
fomentados pelos novos agentes que emergem dessa atmosfera que se estabelece uma resistência
frente ao controle exercido pelas instituições tradicionais. Nessa conjuntura, a sociedade mobilizase pela defesa de direitos fundamentais e por melhores condições de vida, saindo da zona de apatia
política e inserindo-se em uma esfera de ativismo na rede e fora dela. Diante desse contexto, questionase qual o papel desempenhado pelos movimentos sociais em rede na democracia brasileira? A partir
da utilização do método de pesquisa dedutivo e instrumentais técnicos bibliográficos e documentais,
objetiva-se, neste estudo, averiguar como se dá o acesso à informação, expor a necessidade de uma
educação para a tecnologia, bem como identificar de que forma os movimentos sociais em rede
tornaram-se instrumentos de participação política e concretização das demandas sociais. Como
resultado, conclui-se que os movimentos sociais desempenham uma função fundamental no sistema
democrático, atuando como uma espécie de contrapoder, através de canais não convencionais de
participação, fomentando, assim, mudanças sociais em benefício de toda população.
Palavras-chave: Democracia. Direitos Fundamentais. Internet. Movimentos sociais. Participação
política.
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O DESIGN NA DESCONSTRUÇÃO DOS NÃO-LUGARES:
INTERVENÇÃO PARA PROMOVER REFLEXÃO E OCUPAÇÃO DO
ESPAÇO PÚBLICO
Resumo: A estrutura de uma cidade apresenta significante impacto na vida de sua população, bem
como a sociedade também impacta a construção dos espaços urbanos que a rodeia. Neste trabalho,
os aspectos estruturais e sociais do território urbano são relacionados e discutidos, tendo o propósito
de promover a reflexão acerca do desenvolvimento e da ocupação dos espaços públicos. Ao utilizar
autores que dialogam com aspectos humanos, esta pesquisa também questiona os planejamentos
urbanos realizados à distância (longe da realidade da população e suas vivências) e a priorização
do automóvel, especialmente no que tange à realidade local. A pesquisa ainda traz como exemplos
intervenções que proporcionaram inovações sociais em outras comunidades, no contexto dos
espaços públicos urbanos. Além disso, ao abordar as problemáticas do território urbano de Lajeado
e o conhecimento e criatividade que o profissional de design possui para a resolução de problemas,
este trabalho adota a metodologia Human Centered Design (IDEO, 2009) para realizar uma pesquisa
qualitativa acerca de um não-lugar lajeadense - a Avenida Décio Martins Costa, espaço popularmente
chamado de “Valão”, no qual encontra-se canalizado o Arroio do Engenho, um rio que apresenta-se
invisível e soterrado. Na primeira etapa da pesquisa, caracterizada pela metodologia como “Hear”
(Ouvir), a autora circulou pelo espaço pelo qual ainda corre o Arroio do Engenho, realizando fotografias
e anotações. Além disso, realizou-se um conjunto de entrevistas em profundidade com uma amostra
de 20 pessoas relacionadas com a problemática do espaço em questão. A partir desse levantamento
inicial, realizou-se uma oficina de cocriação (etapa “Create” da metodologia) com a participação
de pessoas da comunidade, a partir da qual surgiu uma proposta de intervenção para ressignificar
este não-lugar, com a proposição de também ser colocada em prática de modo participativo, o que
constitui a fase final da metodologia Human Centered Design, chamada de Deliver (Implementar).
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OS DIREITOS HUMANOS EM UM MUNDO MULTICULTURAL: UMA
QUESTÃO DE FUNDAMENTAÇÃO A PARTIR DE JOHN M. FINNIS.
Resumo: Vivemos em um mundo multicultural e globalizado, no qual as diferentes culturas estão em
contato constante e frequentemente percebem-se confltos entre elas. Neste cenário, pós II Guerra
Mundial, surge em 10 de dezembro de 1948, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada
pela Organização das Nações Unidas, com o intuito de salvaguardar a paz e o respeito aos direitos
básicos dos seres humanos de todas as nações e culturas. Como o próprio nome diz, esta declaração
possui um caráter de Universalização. Por outro lado, esta busca de universalização da aplicação
de tais direitos recebeu e recebe inúmeras críticas, como a crítica à sua concepção individualista,
assim como a crítica à sua concepção antropocêntrica, mas especialmente a crítica à representação
universal dos ideais e valores ocidentais presentes na concepção contemporânea de Direitos
Humanos. Portanto, este trabalho visa apresentar uma possível superação, especialmente a esta
última crítica. O problema que se trata de solucionar, nesta apresentação, é sobre a possibilidade
de demonstrar que os direitos humanos têm um fundamento universal e não ocidental. Em outras
palavras, para superar este problema precisa-se de uma base que possa valer para todas as culturas
e povos, independentemente das suas particularidades. Buscar-se-á apresentar uma fundamentação
a partir da visão de John Finnis sobre os Direitos Humanos. Para isso, se apresentará, em primeiro
lugar, a justificativa de algumas destas críticas; posteriormente, se verá a concepção de John Finnis
sobre os Direitos humanos; e para concluir, a sua fundamentação e justificação da universalização de
tais direitos. Para isso, ter-se-á por base a obra “Lei natural e direitos naturais” do autor em questão.
Palavras-chave: Direitos humanos; natureza humana; pessoa humana; multiculturalismo;
fundamentação.
Referências:

Finnis, J., Lei Natural e direitos naturais, Editora Unisinos, Sao Leopoldo, 2007. Santiago Nino, C., Ética e
Direitos humanos, Editora Unisinos, Sao Leopoldo, 2009.
Kaufmann, M., Em defesa dos direitos humanos, Editora Unisinos, Sao Leopoldo, 2013.

Culleton, A., Bragato, F. F., Porto Fajardo, S.; Curso de Direitos humanos, Editora Unisinos, Sao Leopoldo, 2009.
De Sousa Santos, B., Chauí, M., Direitos humanos, democracia e desenvolvimento, Cortez Editora, São Paulo,
2014.
Tomás de Aquino, Suma Teológica, Ed. Loyola, São Paulo. Culleton, A., Tres aportes al concepto de persona:
Boecio (substancia), Ricardo de San Víctor (existencia) y Escoto (Incomunicabilidad); Revista Espanola de
Filosofia Medieval, 17 (2010), pp. 59-71. Aavv., Direitos humanos às bordas do abismo. Interligações entre
Direito, Filosofia e Artes. Editora Praia, Vila Velha, 2018.
Beuchot Puente, M., Los derechos humanos y su fundamentacion filosófica. Cuadernos de fe y cultura.
Mexico. 2002.

MAIA, Lorena Duarte Lopes. Tríplice crítica à concepção contemporânea de Direitos Humanos. In: mbito
Jurídico, Rio Grande, XX, n. 166, nov. 2017.
SILVA, A. P. L, e LIMA CABRAL, C. H. P. Crítica ao universalismo dos Direitos Humanos. In: Revista Pensar
Direito, v.5, n. 2, Jul./2014.
Sumário

38

SANTOS, Boaventura Souza. Por uma concepção multicultural dos direitos humanos. Disponível em http://
www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Concepcao_multicultural _direitos_humanos_RCCS48.PDF.
Acesso em: 30 de março de 2014.

FILHO, Humberto Lima de Lucena. Entre o universalismo e o relativismo teórico dos direitos humanos: a
globalização e a (não) mercantilização do trabalho. Disponível em <http://www.publicadireito.com.br/artigo
s/?cod=d926f01bf79efe88>.
RAMIREZ, J. R.; CAMPOS LAZO, A. E. Crítica à Lógica ocidental dos Direitos Humanos. Direitos Humanos em
crise? In: Aurora, Marília, v.11, n. 1 , p. 49-66, Jan./Jun., 2018.
DRAWIN, M.G. Universalização e a relativização dos Direitos Humanos: o exemplo do abuso contra as
mulheres. In: VirtuaJus - Belo Horizonte, v.13 - n.1, p.396-412- 1º sem. 2017.

PINHEIRO, V.S.; SOUZA, E.B. A Fundamentação Ética dos Direitos Humanos em John Finnis In: REVISTA
DIREITOS HUMANOS E DEMOCRACIA. Editora Unijuí, ano 4, n. 7, jan./jun. 2016. p. 65-83.

SILVEIRA, M. A problematização dos Direitos Humanos em face do relativismo cultural. In: SANTOS,
Boaventura de Sousa (org). Reconhecer para libertar: os caminhos do cosmopolitismo multicultural. Rio de
janeiro: Civilização brasileira, 2003.
BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.

TAYLOR, Charles. El multiculturalismo y la política del reconocimiento. México: Fondo de Cultura Económica,
1993. - SARLET, Ingo Wolfgand. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais: na constituição
federal de 1988. 7. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009.
GARCÍA, Eusebio Fernández. Dignidad Humana y Ciudadanía Cosmopolita. Cuadernos Bartolomé de las
Casas, n. 21, Madrid, Dykinson, 2001.

PIACENTINI, D. Q. Direitos humanos e interculturalismo: análise da prática cultural da mutilação genital
feminina. Dissertação(Mestrado). Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de Ciências Jurídicas.
Programa de Pós-Graduação em Direito, Florianópolis, 2007.
BARRETO, V. P. “Ética e Direitos Humanos: Aporias Preliminares”, p. 499-530. In: TORRES, R. L. (Org.).
Legitimação dos Direitos Humanos. Rio de Janeiro: Renovar, 2002.

BARRETO, V. P. “Multiculturalismo e Direitos Humanos: um conflito insolúvel”, p. 279-308. In: BALDI, C. A.
(org.). Direitos humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.
PANIKKAR, R. “Seria a noção de direitos humanos uma concepção universal?, p. 205-238. In: BALDI, C. A.
(org.). Direitos humanos na Sociedade Cosmopolita. Rio de Janeiro: Renovar, 2004.

SGARBI, A., O Direito Natural revigorado de John M. Finnis. In: Revista da Faculdade de Direito da USP. v. 102.
jan/dez 2007. p. 661-689.

FERRAZ, C.A., Lei natural, Direitos humanos e dignidade da pessoa humana. In: Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v.
28, n. 43, p. 65-82, jan./abr. 2016.

Sumário

39

Autor(es): Fabiane Olegário
Orientador(es): Fabiane Olegário

ARQUIVO, DOCÊNCIA E TRADUÇÃO
Resumo: Este texto pensa a docência como uma atividade transcriadora de arquivos. Vinculado a o
Grupo de Pesquisa Currículo, Espaço e Movimento (CEM/CNPq/Univates), a pesquisa “Procedimentos
didáticos e a reinvenção de arquivos na docência” (MCTIC/CNPq), considera o arquivo como um texto
aberto a ações tradutórias realizadas pelos professores. Se o arquivo é texto aberto, a sua existência
depende do que fizermos dele no momento presente através de práticas de leitura e escrita tradutórias
do material arquivado. O arquivo, a partir do momento em que é examinado como texto - unidade de
sentido -, pode ser descontruído, desmontado, remontado. A noção aberta de arquivo (Derrida, 2001)
faz proliferar múltiplas interpretações acerca do seu conteúdo. E, nesse sentido, não há possibilidade
de fixá-lo e tampouco tratá-lo como inerte, porque pode ser novamente suplementado. No tocante aos
processos de tradução (Campos, 2013) como teoria recriadora de arquivos, o texto toma os estudos
de Corazza (2013) para pensar em uma docência tradutória. A partir dos teóricos, o texto intensifica
a suspeita em relação à legitimação dada ao original, como fonte imutável de verdade, visto que,
incide sobre ele, movimentos transcriadores, que os faz divergir da ideia de arquivo enquanto texto
inquestionável e provedor da verdade, pois na medida em que é submetido a novas leituras emergem
outras problemáticas. Consequentemente, reverte-se a imagem do professor como uma corrente de
transmissão automática de significação, visto que ao lidar com os arquivos por meio da leitura e da
escrita tradutórias, o professor renova os elementos que os constituem. Nessa direção, o texto deseja
afirmar que ao educar o professor recria os arquivos, uma vez que toma o conteúdo [a materialidade]
dos arquivos para ensinar. Trata-se, portanto de pensá-lo como leitor e escritor crítico que não traduz
de forma literal o conteúdo contido no arquivo, pois há sempre um grau, uma medida não quantificável
de criação, na qual insiste em suplementar o texto. Por tal motivo, o texto entende que os processos
educativos estão implicados na capacidade de reinvenção não apenas de arquivos, mas também de
novas formas de expressão que constituem as práticas pedagógicas. E, diante dessas assertivas, cabe
pensar e investigar como os arquivos estão sendo lidos e reescritos no campo da Educação.
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AS RELAÇÕES COM O AMBIENTE COMO MEDIADORAS DAS
RELAÇÕES SOCIAIS: A POTÊNCIA DAS INTERVENÇÕES ECOSÓFICAS
Resumo: O campo da educação ambiental se forma a partir da Conferência Intergovernamental
sobre Educação Ambiental, que aconteceu em 1977 em Tbilisi, Geórgia, ex-União Soviética (URSS).
Uma diversidade de correntes, teorias e práticas emergem, marcadas por traços mais ou menos
estruturalistas. Entre as linhas menos estruturalistas destacam-se aquelas que valorizam o devir
criativo e a espontaneidade nas relações com o ambiente. Dentre elas, esta pesquisa apoia-se na
proposta ecosófica de Félix Guattari (1991), que visualiza três ecologias como vasos comunicantes:
das relações consigo, sociais e com o ambiente. Esta pesquisa se debruça especificamente no âmbito
social, mas sem desconsiderar os outros dois registros. O objetivo é realizar um olhar atento sobre
os modos como as interações com a natureza, por meio de uma proposta lúdica e vivencial, a fim
de compreender como afetam as relações sociais de um grupo de crianças. O método caracterizase como qualitativo, exploratório e intervencionista. Por meio de uma ação do grupo de pesquisa
Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções (CEAMI), do Programa de Pós-Graduação
Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do Taquari (Univates), no segundo
semestre de 2017, foram realizadas 10 oficinas de vivências com e na natureza com crianças de 11
a 12 anos de idade, alunos de uma escola municipal de Ensino Fundamental do Vale do Taquari. As
atividades, realizadas no turno inverso das aulas, exploraram o método do Aprendizado Sequencial,
proposto por Joseph Cornell (1997, 2008). As intervenções foram registradas em diários de campo
de inspiração cartográfica (PASSOS; KASTRUP; TEDESCO,2014) e por meios imagéticos (fotografias
e filmagens). Foi possível observar, nas oficinas vivenciais de educação ambiental, que emergiram
problemas de ordem social, especialmente relacionados a um dos alunos que era isolado pelo grupo
devido a um comportamento singular (agitado, desfocado, espontâneo, curioso, instintivo). Ao longo
das oficinas, gradativamente este aluno passou por um processo de inclusão no grupo, a medida que
espontaneamente relatou sua história de vida, gerando empatia nos colegas. Também sua curiosidade,
geradora de práticas aventureiras no espaço verde onde aconteciam as oficinas, emergiu como um
elemento de socialização, já que os colegas divertiam-se diante de suas incursões pelo espaço e
passaram a brincar com ele. No último encontro ficou evidente que as intervenções geraram uma
aproximação social entre as crianças.
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EDUCAÇÃO HISTÓRICA E NARRATIVAS AUTOBIOGRÁFICAS NA
EDUCAÇÃO BÁSICA: UMA VISÃO COMPLEXA SOBRE O ESTUDO DE
HISTÓRIA
Resumo: O presente artigo aborda uma reflexão sobre o entrelaçamento entre a educação histórica
e a produção de narrativas autobiográficas em aulas de história na educação básica. Campo de
pesquisa relativamente recente no Brasil, a educação histórica distancia-se de uma concepção da
história como um componente curricular isolado e que trata o passado como algo pronto, acabado. Ao
contrário, a educação histórica conecta a aprendizagem histórica com o sujeito que aprende e, nesta
direção, afirma a provisoriedade da explicação histórica e também retira do passado um sentido para
o presente. Desta forma, a educação histórica configura-se num exercício do que a complexidade
compreende como inseparável: o processo de conhecer e o processo de viver. Em busca de uma história
transformativa, as narrativas autobiográficas permitem que cada sujeito, ao refletir sobre si e sobre
o passado, atribua novos significados não somente para o passado, mas também para a sua própria
vida. Esse processo ocorre de maneira única e pessoal, onde cada sujeito se complexifica, observando
a si mesmo em relação aos outros e com o mundo. O constante criar e recriar a própria história, de
forma autônoma, é o caráter autopoiético que emerge das narrativas. Dele decorre a constituição de
uma consciência histórica, que possibilita uma orientação pessoal para a vida presente, tendo como
referenciais princípios como democracia, liberdade e direitos humanos. Uma visão complexa do
estudo de história, percebida como uma ação emocionada e corporalizada sobre o que denominamos
passado, resgata o caráter vivo da própria história. De forma semelhante, contribui para transgredir
a perspectiva disciplinar ainda predominante na educação básica e para ampliar a reflexão crítica no
campo da educação, em tempos de potentes mudanças e permanências.
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MÍDIAS SOCIAIS E PÓS-VERDADE: QUAIS AS POTENCIALIDADES DA
EDUCOMUNICAÇÃO HOJE?
Resumo: A educomunicação surge como uma escola importante nos anos 1970 na América Latina.
O paradigma epistemológico dos estudos em recepção, guiados principalmente por autores como
Kaplún, Martín-Barbero, Orozco Gomez, Peruzzo, tinha como pressuposto a mídia como um bloco
poderoso que exerceria forte influência em seus receptores: pautaria as discussões da sociedade,
suas opiniões e tendências. Nesse contexto, apontou-se para a importância de se fazer uma leitura
crítica dos meios de comunicação, para que os conteúdos ali veiculados não fossem absorvidos de
forma passiva: seria importante ao público, para evitar uma dominação simbólico-discursiva do bloco
midiático, duvidar de suas mensagens, relativizá-las e até resistir - fazer uma negociação a partir de
sua própria cultura, de sua própria realidade. A história das teorias da comunicação pode ser contada
a partir da valorização do estatuto do receptor: desde a era matemática da teoria da informação com toda a ênfase depositada no polo emissor -, passando pela verificação de efeitos gerados, até se
perceber que a correspondência entre um polo e o outro não estava garantida. Além da progressiva
sofisticação do olhar sobre o público - que passou a ser percebido como capaz de recusar, ressignificar
ou simplesmente ignorar as mensagens da mídia - a própria dicotomia emissor-receptor passou a ser
criticada, principalmente após a emergência das mídias sociais - que potencializam a expressão da
sociedade civil organizada ou mesmo individual. A perda do monopólio de dizer, antes pertencente
ao “quarto poder”, trouxe uma diminuição na confiança depositada sobre a instituição midiática;
sua autoridade discursiva foi diminuída e a coesão em torno de uma “verdade” ampla se esvaiu.
Nos últimos anos, “pós-verdade” se tornou tanto uma chave de entendimento para as narrativas
alternativas quanto um diagnóstico do estatuto discursivo na contemporaneidade, em que há poucas
garantias sobre o “verdadeiro” e qualquer um pode ter sua verdade - midiatizada, inclusive. Neste
trabalho usamos revisão bibliográfica e documental, partindo da discussão epistemológica do campo
educomunicativo na busca de refletir sobre a educação para as mídias. O que se busca aqui não é
resgatar uma dita verdade una, mas problematizar qual é o papel da educomunicação num contexto
em que o campo midiático é relativizado, criticado e até mesmo atacado devido aos conteúdos que
veicula - diferentemente do que era considerado nos paradigmas anteriores da teoria da comunicação.
Estas considerações indagam pensar as potencialidades da educação para as mídias a partir das
problemáticas emergidas nos processos comunicativos atuais, diversos, dinâmicos, instigantes.
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MODA E SABERES TRADICIONAIS COMO AGENTES DE
EMPODERAMENTO DE MULHERES QUILOMBOLAS
Resumo: Percebermos, na atual conjuntura que se relaciona ao reconhecimento das comunidades
quilombolas e dentro de um contexto afirmativo voltado aos seus direitos, que se faz necessário a
consolidação de processos de legitimação dos direitos dessas comunidades e, neste processo, surgem
diferentes órgãos, além do poder público, que podem tornar-se importantes mediadores nessa tarefa;
organizações não-governamentais, pesquisas acadêmicas e movimentos sociais caminham ao lado
destes grupos, incorporando forças ao processo de reconhecimento destas comunidades. Embora os
avanços nos últimos anos no que se refere às políticas públicas envolvendo comunidades quilombolas,
muito ainda deve ser feito em prol do reconhecimento e da garantia dos direitos desses grupos.
Em face disso, mulheres moradoras da comunidade quilombola do Rincão da Chirca (localizada
no interior da cidade de Rosário do Sul/RS) buscaram dinâmicas para minimizar as desigualdades
sociais às quais são submetidas constantemente utilizando-se das suas habilidades com técnicas de
artesanato e confecção de roupas (e, neste caso, na transformação da lã de ovelha em feltro) como
forma de afirmação da sua identidade, empoderando-se e promovendo seu protagonismo no lugar
em que estão inseridas. Além disso, o trabalho realizado com os recursos naturais presentes em suas
comunidades possibilita a manutenção viva da cultura e suas raízes e gera proventos para o aumento
da renda das suas famílias. Este trabalho tem como objetivo relatar a experiência do pesquisador
frente à atividade de capacitação destas mulheres na técnica de transformar a lã de ovelha (já limpa
e beneficiada) em feltro (desenvolvido de forma artesanal) para posterior aplicação deste tecido em
peças e/ou elementos de vestuário para posterior reconhecimento e inserção destes produtos na
economia local. Com a intenção de conhecer profundamente as dimensões do universo de pesquisa,
optou-se pelo método etnográfico (ROCHA e ECKERT, 2013); a etnografia, segundo as autoras, é um
método composto de técnicas e de procedimentos de coleta de dados, por meio da prática do trabalho
de campo: a coleta de informações acontece a partir da convivência do pesquisador com o grupo a ser
estudado, utilizando, neste trabalho, a técnica de observação participante (WHYTE, 1995).
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O EMPREENDEDORISMO NA EDUCAÇÃO BÁSICA: O QUE PENSAM
OS PROFESSORES SOBRE ESTE ASSUNTO?
Resumo: As problematizações em torno dos objetivos centrais da educação são temáticas discutidas
em diversas áreas. Muito se questiona a respeito dos reais significados da educação na sociedade
contemporânea. As escolas, muitas vezes, não conseguem encontrar formas para construir uma
educação integral, que amplie o olhar do indivíduo a respeito do mundo, de maneira crítica. Estas
discussões sobre os reais propósitos da educação, uma educação que precisa, a cada dia, atuar mais
frente a diversas mazelas sociais, humanísticas, econômicas e planetárias, necessitam ser trazidas
para o âmago da escola. Em meio a tudo isso, muitos autores da área educacional vêm apontando
para a construção de uma educação que possa libertar, questionar, problematizar, ensinar a pensar,
fazendo com que os indivíduos se formem com a atitude de transformar, de inovar e de empreender,
utilizando-se da possibilidade de criação para resolver problemas que surgem no dia a dia. Por isso, o
estudo aqui apresentado, que faz parte de um projeto maior financiado pelo CNPq, é oriundo de uma
investigação que está sendo realizada em uma escola de Educação Básica e parte do entendimento de
que o empreendedorismo é um conceito que deve ir ao encontro das discussões apresentadas no início
deste texto, pois, no entendimento dos pesquisadores envolvidos neste estudo, o empreendedorismo
extrapola o campo empresarial, relacionando-se a todo e qualquer contexto em que existam pessoas
que se percebem capazes de aprender a empreender e de tornar sonhos em realidade (DOLABELA,
2003). Assim, esta pesquisa possui abordagem qualitativa, aproxima-se do estudo de caso e está
buscando averiguar se os pressupostos da Pedagogia Empreendedora se manifestam na prática
cotidiana de professores atuantes nas séries finais do Ensino Fundamental. Os dados estão sendo
coletados por meio de entrevistas semiestruturadas e aplicação de um questionário com perguntas
abertas com seis professores, três do sexo feminino e três do sexo masculino e que ministram aulas
em uma escola municipal, localizada no Vale do Taquari, RS, Brasil. Como resultados, até o momento,
verificou-se que os professores manifestam características empreendedoras no seu fazer docente, de
acordo com as características desenvolvidas por Dornelas (2012).
Palavras-chave: Empreendedorismo. Educação Básica. Professores.
Referências:

DOLABELA, Fernando: Pedagogia empreendedora. São Paulo: Cultura, 2003.

DORNELAS, José Carlos Assis: Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 4. ed. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012.

Sumário

47

Autor(es): Dayene Borges Guarienti
Orientador(es): Silvana Neumann Martins

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E DA ESCRITA PARA ENGENHEIROS:
O OLHAR DOS UNIVERSITÁRIOS
Resumo: Conforme Ribeiro, Guimarães e Silva (2012), é necessário que o engenheiro, além de dominar
o idioma ao qual está inserido, busque também dominar sociolinguisticamente a comunicação, ou
seja, que o mesmo possa atender em seu discurso as mais diferentes classes sociais. Nesse sentido,
Solé (1996) reafirma a importância da leitura e da escrita no âmbito social de qualquer profissional.
Para a autora, aqueles que não dispõem das ferramentas necessárias encontram-se em uma situação
de desvantagem em termos gerais. Heinig e Santos (2011) aferem que, cada vez mais, se acentua a
relação entre a leitura e a escrita com a atuação dos engenheiros, sob premissas de que o problema
se evidencia quando o profissional encontra dificuldades em entrevistas de emprego que exigem, por
exemplo, redação de texto. Schlichting e Heinig (2015) apontam para a necessidade de o engenheiro
possuir uma boa argumentação, pois é essencial que suas considerações tenham fundamento.
Acredita-se que essas características podem ser desenvolvidas e aprimoradas através da prática
da leitura. Também, segundo despacho do Ministério da Educação (BRASIL, 2002) os currículos de
engenharia devem possibilitar aos alunos a aquisição de determinadas competências e habilidades,
sendo uma delas comunicar-se eficientemente nas formas escrita, oral e gráfica. Visto isso, o objetivo
deste trabalho é analisar, sob a perspectiva de estudantes, de que maneira o ensino superior
incentiva o aluno de engenharia civil à prática da leitura e da escrita e sua importância na carreira
profissional. A fim de atender a este objetivo, pretende-se desenvolver uma pesquisa de abordagem
quali-quantitativa cujos sujeitos serão formandos do curso de Engenharia Civil de uma instituição
de ensino superior do interior do Rio Grande do Sul. Para isso, será utilizado como instrumento de
coleta de dados uma entrevista semiestruturada com os universitários. Serão abordadas questões
que relacionam leitura e escrita à formação e atuação na engenharia, bem como de que maneira a
disciplina de produção de texto e leitura, oferecida pela instituição, contribui para o desenvolvimento
das habilidades de comunicação. A partir das respostas, será analisado o olhar desses sujeitos a
respeito do tema em questão por meio de aproximações com a Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011).
Espera-se, com este estudo, que tanto a universidade quanto os próprios estudantes reconheçam
que o domínio de habilidades de leitura e de escrita na formação acadêmica e, principalmente,
profissional do engenheiro civil se faz necessário, uma vez que o futuro profissional poderá depararse com diversas situações comunicativas.
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PERCEPÇÕES DE MESTRANDOS SOBRE A PRESENÇA DAS TDICS NO
ENSINO
Resumo: As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação - TDICs são uma realidade que não
pode ser ignorada em nosso tempo. O presente estudo, desenvolvido por mestrandos na era da técnica
e da tecnologia, tem por objetivo geral compreender a presença das TDICs no contexto do ensino,
bem como, posturas que emergem deste contexto. Surge daí o problema que busca perceber como
ocorre o uso das TDICs, bem como, as estratégias de ensino desenvolvidas por alunos do Mestrado
em Ensino e do Mestrado em Ensino de Ciências Exatas que atuam na docência junto ao ensino. A
hipótese inicial é de que há uma crescente apropriação das tecnologias digitais no processo de ensino
e aprendizagem. Para aprofundar a reflexão, buscou-se aproximação com a trajetória percorrida por
Heidegger (2007) nas suas reflexões sobre a essência da técnica, mais especificamente na obra, A
questão da técnica. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, sendo as informações coletadas de uma
entrevista gravada, seguindo um roteiro de questões semiestruturadas. Percebeu-se que o paradigma
da transmissão de conteúdos ainda se mantém. Em contrapartida, evidenciou-se uma crescente
presença das tecnologias na construção do conhecimento, de modo a produzir questionamentos
acerca do ensino tradicional. A pesquisa também trouxe à tona que predomina entre os alunos
mestrandos a concepção de que as pesquisas junto aos seus alunos de Ensino Fundamental e Médio
se mantém em espaços fixos, a saber, a biblioteca da escola e a sala de informática. Eles usam a falta
de infraestrutura como justificativa para não fazer pesquisa, o que remete à ideia de que o uso das
ferramentas digitais para investigações em sala de aula ainda é pouco explorado.
Palavras-chave: Ensino. Aprendizagem. TDIC. Técnica/tecnologias. Investigação.
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O ENSINO DE HISTÓRIA CONTEMPORÂNEA E SUAS RELAÇÕES COM
A CONTEMPORANEIDADE: UM ESTUDO DE CASO
Resumo: O presente estudo é resultado final da disciplina Prática de Ensino em História B que se
desenvolveu por dez semanas com o 9º ano do ensino fundamental da Escola Estadual Professora
Edna May Cardoso, localizada em Santa Maria/RS. Aborda-se a necessidade de o ensino de História
Contemporânea articular-se com as problemáticas do tempo presente. Objetivou-se trabalhar os
conteúdos a partir de uma perspectiva crítica, que fizesse sentido aos alunos e alunas, considerados
(as) em um contexto específico. Com isso, as temáticas foram elencadas de maneira diferenciada
pensando seu uso estratégico em um espaço singular. Nesse sentido, o objeto de estudo será
a experiência de estágio e suas tentativas de relacionar o ensino com as problemáticas do tempo
presente, preservando as características holísticas desse processo. Essas articulações foram
consubstanciadas na proposição do planejamento e das ações metodológicas, reduzindo a escala
de observação nos conteúdos de História Contemporânea, mas sem perder a dimensão do todo.
Dessa forma, o presente estudo apóia-se nos referencias teóricos adquiridos durante os anos de
licenciatura, especialmente com os trabalhos de Mario Sério Cortella, pensando a escola em seus
aspectos políticos e epistemológicos. Norberto Luiz Guarinello reforçou as reflexões presentes em
suas primorosas observações sobre o ensino de história contemporânea. Já Leandro Karnal em seu
livro História na Sala de Aula, conduziu o cotidiano sempre inesperado para o planejamento. Com
isso, a Era Vargas por cinco semanas, desdobrou-se, por exemplo, em: Pós-abolição na década de 30;
Futebol: manifestações culturais e cidadania; Voto feminino: As gaúchas nas eleições da República
Nova. Já a Segunda Guerra Mundial desdobrou-se em: Os Fascismos e a Propaganda Fascista; Israel
e Palestina: Raízes de um conflito histórico, entre outros. Os resultados mostraram-se evidentes
quando a percepção das temáticas cotidianas para os alunos, que permeiam suas experiências no
mundo contemporâneo (mídias digitais, contexto global) conduziram a compreensão da história
como processual, mas singular. Essas preocupações dizem respeito a um conhecimento que procurou
ser manejável para alunos e alunas que não serão Historiadores e Historiadoras, mas que podem usar
a História como ferramenta de questionamento social. Daí decorre que as instabilidades do presente
e as incertezas em relação ao futuro pesem de maneira diversa na (re) construção do passado a ser
ensinado. Pretende-se com essas reflexões propor formulações que contribuam para uma constante
renovação da História a ser ensinada, estabelecendo relações que não conformem o passado ao tempo
presente, mas que encontrem novos lugares e possibilidades.
Palavras-chave: Ensino de História. História Contemporânea. Estágio.
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APRENDER A ENSINAR COM QUEM ENSINA A APRENDER: O QUE
OS ESTUDANTES TÊM A DIZER?
Resumo: O presente trabalho é advindo do projeto de pesquisa “Ensino e Aprendizagem: o currículo
em meio a práticas educativas e artísticas”, integrado ao grupo de pesquisa Currículo, Espaço,
Movimento (CEM). Refletindo a partir das contribuições teóricas de autores como Michel Foucault
(2015; 2002; 1997), Paula Sibilia (2012), Masschelein e Simons (2014) e Larrosa (2017), são
propostos questionamentos referentes aos sentidos da instituição escolar para estudantes de 9º ano
do Ensino Fundamental e 3º ano do Ensino Médio, bem como as configurações e funções da escola
na ótica dos jovens participantes. Identificando que os estudantes devem ser agentes participantes
nas discussões acerca dos seus processos de ensino e aprendizagem, propomos nos questionar sobre
como os educandos concluintes do Ensino Fundamental e Médio apresentam, por meio de seus
discursos, elementos que constituem os processos de ensino e aprendizagem que ocorrem na escola
da atualidade. O trabalho objetiva discutir os processos de ensino e aprendizagem por meio das falas
de jovens estudantes concluintes do Ensino Fundamental e Médio. A partir do estudo do referencial
teórico mencionado, serão identificados conceitos sobre ensino e aprendizagem que se articulem
com práticas educativas relatadas por meio das contribuições dos estudantes. Serão discutidos, por
meio de análise de discurso foucaultiana, os debates em grupos focais realizados no período de 2015
a 2017, contando com a participação de 115 alunos de duas escolas do Vale do Taquari. Por meio da
investigação, foram identificadas falas referentes à relevância do papel dos professores em meio às
transformações tecnológicas e sociais ao longo do tempo. A escola foi reconhecida pelos jovens como
uma das primeiras vias para o desenvolvimento de sociabilidade e conhecimento de mundo. Nota-se
também diferentes percepções acerca da instituição escolar, elucidando diferentes opiniões sobre
como ela poderia ser gerenciada e como o conteúdo poderia ser organizado e desenvolvido. Espera-se
entender a presença e a importância da escola na vida dos jovens, buscando compreender e incentivar
novas formas de pensar esse ator institucional enquanto pertencente e constituinte desse processo
de aprendizagem. Pretende-se ampliar as discussões acerca dos efeitos da instituição escolar na vida
dos jovens, bem como identificar as percepções dos mesmos em relação à sua formação nesse espaço.
Palavras-chave: Escola. Estudante. Ensino. Aprendizagem.
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O QUE DIZEM OS ESTUDANTES? UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
ACERCA DAS PERCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA
Resumo: A função da escola é um tema bastante discutido na atualidade e variados setores da
sociedade manifestam suas opiniões e interesses em relação ao assunto. No entanto, percebemos
que, apesar de serem diretamente afetados por esta questão, os estudantes raramente têm sido
convidados para apresentar suas posições. Buscando contribuir para este debate, o presente projeto
tem como objetivo, através de uma revisão sistemática de bibliografia, encontrar respostas para a
seguinte questão: o que dizem estudantes sobre a escola brasileira na contemporaneidade? Além
de ordenar a seleção e apresentação de materiais bibliográficos, o método de revisão sistemática
exige uma descrição detalhada do processo empreendido pelos pesquisadores, possibilitando
a replicabilidade da pesquisa e, consequentemente, conferindo maior credibilidade ao trabalho
científico (SAMPAIO; MANCINI, 2007). O modelo de revisão sistemática adotado para a execução desta
pesquisa é composto pelas seguintes etapas: formulação de questão norteadora; localização e seleção
de estudos em base de dados; avaliação crítica dos estudos; compilação de dados; análise e organização
de dados; interpretação do material; atualização e aprimoramento da pesquisa (GOMES; CAMINHA,
2014). Utilizando a plataforma SciELO como base de dados, foram selecionados artigos disponíveis
em língua portuguesa e publicados entre 2010 e 2018. Foram realizadas quatro buscas, tendo os
descritores “escola” e “estudantes” em todas elas e “percepção”, “compreensão”, “visão” e “sentidos”
como terceiras palavras de cada busca. Serão selecionados para análise os artigos que tratem sobre a
visão de estudantes da Educação Básica sobre a escola e, a partir disso, será elaborada uma discussão
sobre as funções da escola na contemporaneidade. A pesquisa se encontra, neste momento, na fase
de seleção dos artigos. Na análise prévia dos conteúdos, realizada por dois pesquisadores através de
sondagens exploratórias, verificou-se que nas pesquisas desenvolvidas em torno da escola e de suas
funções, os estudantes raramente foram ouvidos, em detrimento dos professores, que são o principal
público-alvo das investigações. A partir de uma síntese e análise criteriosa da literatura selecionada,
pretende-se neste projeto fazer emergir a voz e o olhar dos estudantes, auxiliando na orientação para
investigações futuras e na busca por alternativas para os desafios da educação no século XXI.
Palavras-chave: ESCOLA. ESTUDANTES. PERCEPÇÕES.
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ENSINO, INVESTIGAÇÃO E TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E
COMUNICAÇÃO EM ESPAÇOS ESCOLARES
Resumo: O Projeto de Pesquisa Aprendizagem e Ferramentas Digitais no Ensino Superior, (CNPQ/
UNIVATES), se desenvolve a partir da compreensão de ensino desenvolvido por professores de
graduação, mestrado e doutorado, buscando perceber se ele favorece a aprendizagem em tempos
digitais. A partir desses pilares, o presente estudo tem por objetivo investigar os processos de ensino
no acesso ao conhecimento, em um contexto de iniciação à pesquisa em sala de aula, bem como os
modos em que estas mesmas questões se levantam em função do contexto contemporâneo. Para
tanto, é preciso compreender como as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs), vêm se
desenvolvendo num espaço escolar e produzindo posturas e modos de ser, pois ao transformar os
saberes e as informações em campos de movimentação, toda uma estrutura de ensino e aprendizagem
nas escolas, acabam por modificar-se. Para Santaella (2007), a ideia de mobilidade, nomadismo, são
questões que vem caracterizando o conceito de espaço, considerando o advento do universo digital
e a ideia de ciberespaço. Em Lévy (2003), o que se entende por ciberespaço é um espaço aberto
de comunicação, que inclui ferramentas digitais interconectadas, transmitindo entre si, informações
digitalizadas. De ordem qualitativa e descritiva - já que, para Bogdan e Biklen (1994), as entrevistas e
os sujeitos da própria investigação são detalhadamente descritivos -, esta investigação coletou dados
através de entrevistas semiestruturadas, junto a seis participantes (alunos mestrandos) das regiões
Sul, Norte e Nordeste do Brasil. Os dados coletados se deram através do método de abordagem
indutivo. Como resultado, foi possível apontar que todos os participantes afirmam da importância
do uso da Biblioteca e/ou da sala de Informática em suas aulas, para que o processo de pesquisa
possa ocorrer. Todos os entrevistados, no que diz respeito ao acercamento das TICs aos processos de
ensino, aprendizagem e pesquisa dos alunos, argumenta-se que, o uso dos laboratórios de informática
é muito mais voltado a uma ideia de acesso à informação, de modo a considerar a Internet como
principal ferramenta de pesquisa. Quanto ao uso da biblioteca, somente quatro dos entrevistados
julgam-na como um ambiente de acesso à informação, o que faz pensar do livro como um coadjuvante
em termos de referência para a busca pelo conhecimento.
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LAÇOS FAMILIARES APESAR DO CATIVEIRO: A ESCRAVIDÃO EM
TAQUARI, NOS SÉCULOS XVIII E XIX
Resumo: Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Arqueologia, História Ambiental e
Etnohistória do Rio Grande do Sul” vinculado ao curso de História e ao Programa de Pós-Graduação
em Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - Univates, Lajeado/RS.
Primeiramente, é preciso considerar a existência e as influências da população escravizada e liberta
em espaços da atual região do Vale do Taquari, tanto no período escravista como no pós-abolicionista.
Sendo que tais grupos precisam ser considerados e visibilizados no mosaico cultural que compõe
a região. Dados obtidos em pesquisa anterior e os que estão em apuração, demonstram uma
considerável população africana e brasileira entre os séculos XVIII e XIX, em Taquari que na época
abrangia o que se denomina hoje como Vale. A partir disso, objetiva-se compreender a formação
das famílias escravizadas, considerando sua estrutura, seus arranjos e sua composição, considerando
para isso, duas categorias (legítimas nucleares, composta por pai, mãe e filho) e matrifocais (mães
solteiras e filhos naturais). Metodologicamente, segue-se uma abordagem quali-quantitativa, de
pesquisa documental e de análise de conteúdo, de acordo com Sampieri et al. (2013) e Bardin (2011).
Salienta-se que os resultados apresentados fazem parte de um dos objetivos da tese de doutorado
que está em andamento, junto ao Programa de Pós-Graduação em Ambiente e Desenvolvimento
da Univates. Salienta-se que os dados estão sendo obtidos em algumas fontes documentais, mais
precisamente, nos registros paroquiais de batismos, casamentos e óbitos de escravizados e libertos
referentes à Paróquia de São José de Taquary, entre os anos de 1787 a 1891. Em relação aos batismos,
em específico, o levantamento já ultrapassa a quantia de 1.159 registros abrangendo o batismo de
crianças consideradas legítimas (com pai e mãe), as naturais em que consta apenas o nome da mãe,
bem como o batismo de escravizados adultos. Além disso, os resultados abordam também as categorias
de padrinhos, com a divisão entre padrinhos libertos, senhores, livres e de outras propriedades. Os
dados ao final da pesquisa serão relacionados com mais duas planilhas, uma referente aos registros de
casamentos de escravizados e a outra aos registros de óbitos. Com isso, busca-se analisar a conjuntura
escravista dos séculos XVIII e XIX para uma região que até pouco tempo não se dedicava ao estudo de
sua história afro-brasileira.
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O PROCESSO ESCRAVISTA EM TAQUARI A PARTIR DOS REGISTROS
DE MATRIMÔNIOS - SÉCULOS XVIII E XIX
Resumo: Este trabalho está vinculado ao projeto de pesquisa “Arqueologia, História Ambiental e
Etno-história do Rio Grande do Sul” vinculado ao curso de História e ao Programa de Pós-Graduação
em Ambiente e Desenvolvimento da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES, Lajeado/RS.
Investigações têm demonstrado que a mão de obra escravizada foi utilizada em vários municípios do
Rio Grande do Sul. Na atual região do Vale do Taquari/RS, pesquisas apontam para uma considerável
presença afro-brasileira em espaços que pertenciam ao território do município de Taquari no século
XIX. A partir disso, objetiva-se apresentar o levantamento de dados realizado na fonte documental
intitulada matrimônios de escravizados, livres e libertos da Paróquia de São José de Taquary, entre
os séculos XVIII e XIX. Metodologicamente, segue-se uma abordagem quali-quantitativa, de pesquisa
documental e de análise de conteúdo, de acordo com Sampieri et al. (2013) e Bardin (2011). Salientase que os resultados apresentados fazem parte de uma tese, ainda em produção. Como resultados,
tem-se a elaboração de uma planilha com colunas abordando informações relacionadas aos registros
matrimoniais, dos anos de 1787 a 1889, em que levantou-se um total de 201 casamentos. Viu-se
data e ano do matrimônio, nome do vigário, nome e naturalidade do cônjuge, condição social do
cônjuge, idade e cor do cônjuge, atividade de trabalho, filiação, nome e naturalidade da cônjuge,
condição social da mesma, idade e cor da cônjuge, atividade de trabalho, filiação, proprietários de
ambos os cônjuges, testemunhas, igreja e observações. Destaca-se a quantidade de trinta e seis
casamentos entre escravizados do mesmo senhor, três entre escravizados de senhores diferentes,
um entre escravizado e livre, um entre escravizado com forro, cinco entre forros, onze entre libertos,
cento e dezenove entre livres, sete entre escravizados com a mesma naturalidade, vinte e um entre
escravizados de naturalidades diferentes, um de ilegíveis, vinte e cinco registros sem informação. Tais
dados contribuem para a construção do cenário escravista do passado da atual região do Vale.
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ESPAÇOS EDUCATIVOS INOVADORES EM PORTUGAL E A
PERCEPÇÃO DOS PROFESSORES ACERCA DAS COMPETÊNCIAS
PARA A AÇÃO DOCENTE
Resumo: Cada vez mais na área da educação professores e pesquisadores vêm pensando e
discutindo novas formas de abordar o ensino e a aprendizagem, assim como, repensar os espaços
da escola e o formato da sala de aula. Neste sentido, esta comunicação insere-se no âmbito de
um estudo de doutoramento na Universidade de Lisboa, que tem como propósito investigar as
práticas pedagógicas desenvolvidas em Espaços Educativos Inovadores. Em Portugal, atualmente
existem 45 espaços educativos inovadores, esses espaços surgem no contexto europeu, a partir
do Projeto “Future Classroom Lab” (European Schoolnet), também conhecidas como as ‘salas de
aula do futuro’. O crescente aumento destes espaços no contexto português, nos últimos dois anos,
requer uma atenção especial sobre estes espaços e as práticas que nelas vem sendo desenvolvidas.
O estudo busca caracterizar estas práticas pedagógicas assim como as competências necessárias
do professor para atuar nestes espaços educativos inovadores. São espaços de aprendizagem
múltiplos e flexíveis, e desafiam os utilizadores a desenvolver diferentes tipos de práticas de ensino
e aprendizagem, sendo eles individuais ou em grupo procurando favorecer a aprendizagem centrada
no aluno e as práticas de ensino colaborativas. Esta comunicação trata-se de um estudo piloto em
que se apresenta a percepção de professores de uma escola do 1º Ciclo do Ensino Básico sobre das
competências necessárias dos professores para atuarem no espaço educativo inovador da escola e
acerca da pedagogia desenvolvida neste espaço. A abordagem é exploratória, de caráter qualitativo
que busca compreender a importância das questões relacionadas ao papel do professor para atuar
em espaços educativos inovadores, a partir de um grupo focal com professores de uma escola do
1º ciclo de Lisboa, Portugal, que possui o espaço inovador desde o ano de 2015. Com o intuito de
compreender melhor a ação docente, em particular, as competências necessárias aos professores
para atuarem em um espaço de aprendizado enriquecido com tecnologia na escola e que estimula
o uso de abordagens inovadoras. A produção de dados através das narrativas produzidas sugerem
as percepções dos professores desta escola em relação ao papel do professor e as competências dos
professores para práticas pedagógicas inovadoras, a abordagem pedagógica baseada em projetos e o
ambiente educativo inovador como espaço potencializador de aprendizagem.
Palavras-chave: Espaços Inovadores de Aprendizagem, Competências do Professor, Práticas
Inovadoras.
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A EXPERIÊNCIA CARTOGRÁFICA EM UMA ÁREA VERDE URBANA: O
CASO DO PARQUE PROFESSOR THEOBALDO DICK, LAJEADO-RS
Resumo: As áreas verdes urbanas são espaços públicos fundamentais para os moradores das cidades,
utilizadas para o lazer que proporcionam bem-estar. As inúmeras alterações antrópicas ao longo dos
séculos provocadas pela sociedade resultaram na degradação ambiental e no comprometimento da
qualidade dos espaços naturais. As mudanças ambientais ocasionadas principalmente nas últimas
décadas têm gerado preocupação da sociedade. Deste modo as esferas do poder público reconhecem
os impactos negativos causados pelo crescimento urbano, que muitas vezes impossibilitam a
implantação de áreas com vegetação em meio às grandes construções. No município de Lajeado, RS,
foi estabelecido no ano de 2002 pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado, sendo atualizado
em 2006, a instalação de áreas destinadas aos espaços de lazer e recreação. Que juntamente com a
Lei Federal 6766/79 (BRASIL, 1979), este Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município
estabelece que de 35% a 40% da área total de cada novo loteamento no município sejam destinadas
para áreas públicas (LAJEADO, 2006). Neste município destaca-se o Parque Professor Theobaldo
Dick, considerado um marco referencial da cidade, caracterizado como o principal local de lazer da
população urbana. O objetivo desta pesquisa é de evidenciar como as áreas verdes são percebidas pelo
cartógrafo, já que estas são essenciais para a manutenção do equilíbrio entre o ambiente urbanizado
e o natural. Este estudo utilizou como método de pesquisa qualitativo a Cartografia, elaborado por
Giles Deleuze e Félix Guatarri (1995), onde utiliza-se a experiência para explorar a subjetividade
dos envolvidos. O presente estudo possui como objeto de pesquisa cartográfica o Parque Professor
Theobaldo Dick-Lajedo, RS. Para a execução deste trabalho primeiramente se tomou nota de como
percebe-se o ambiente e seu entorno. Em seguida foram utilizados os autores estudados na disciplina
intitulada Sociedade e Natureza do Programa de Pós-Graduação em Ambiente e DesenvolvimentoUnivates, como base teórica para o cruzamentos de dados e conexões do que foi cartografado no
campo. A escolha desta área dá-se por sua importância como um ponto turístico e de lazer, constituído
por uma grande área verde, sendo este um marco referencial urbano dentro do município de Lajeado.
Palavras-chave: Espaços públicos. Observação. Subjetividade. Pesquisa. Intervenção.
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SOBRE O DESEJO E A VIOLÊNCIA: O ATO DE NARRAR O OUTRO EM
LA VIRGEN DE LOS SICARIOS, DE F. VALLEJO
Resumo: Nos anos de 1960, foi cunhado o termo “novela sicaresca” para o gênero crescente de
narrativas colombianas que tratavam de um personagem conhecido como “sicario”, ou matador
de aluguel. Trata-se de alguém geralmente jovem, homem ou mulher de origem paupérrima que
atinge um alto estatuto junto a uma sociedade que também vive à margem. Essa figura da periferia,
às vezes um Robin Hood às avessas, praticamente não tem existência reconhecida um outro local.
Sendo assim, o sicariato torna-se um espaço identitário. Esta proposta de comunicação investiga as
particularidades de fenômenos sociais, políticos e culturais da narrativa hispano-americana, a partir
da reflexão acerca do espaço como construção simbólica e discursiva. Para ilustrar o estudo, discutese La virgen de los sicarios, de Fernando Vallejo, obra ambientada na violência extrema promovida
pela dinâmica do narcotráfico na Colômbia da época de Pablo Escobar. Ao longo da narrativa, o leitor
se depara com a imagem do sicário que se divide entre as profissões de matador e de prostituto
ocasional. O objetivo desta proposta é refletir sobre a homossexualidade no âmbito do espaço marginal,
atentando para os discursos a respeito da prostituição masculina e a relação que se estabelece entre
um personagem adolescente que vive e que trabalha nas ruas - seja como sicário, seja como objeto
sexual - e um homem mais velho, intelectual de classe média que, ao mesmo tempo em que aprecia o
parceiro, também demonstra profundo desprezo pelo espaço em que se encontra. É dele a narrativa
do romance. Sendo assim, é de interesse para esta análise pensar nos discursos que esse narrador
constrói sobre o outro. Do mesmo modo, torna-se crucial considerar o discurso da não-voz do sicário,
na sua complexa atuação como amante e como assassino.
Palavras-chave: Espaço. Violência. Sexualidade. Literatura contemporânea
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A (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA EXIGÊNCIA DO
CONSENTIMENTO DO CÔNJUGE NA ESTERILIZAÇÃO VOLUNTÁRIA
Resumo: Este resumo é parte de uma monografia (COMPAGNONI, 2017) sobre a esterilização
voluntária e demais métodos de regulação da fertilidade que foram regulamentados pela Lei nº
9.263/96, com o propósito de preencher lacunas da legislação nacional e garantir ao indivíduo o
exercício pleno dos seus direitos reprodutivos. Sendo assim, este trabalho tem como objetivo geral
analisar a constitucionalidade da exigência do consentimento do cônjuge para perfectibilizar a
esterilização voluntária, quando na constância de sociedade conjugal. Trata-se de pesquisa qualitativa,
realizada por meio de método dedutivo e de procedimento técnico bibliográfico e documental. Nesse
sentido, inicia-se uma contextualização histórica da família no mundo ocidental, mais especificamente
no Brasil, seguido de uma observação sobre o instituto do planejamento familiar no País. Em seguida,
passa-se a uma exposição pormenorizada acerca dos principais direitos da personalidade e a teoria
de transmutação dessas garantias, ao mesmo nível dos direitos fundamentais, devido ao seu conteúdo
igualmente relevante. Na mesma oportunidade, imperiosa se faz a discussão acerca da concretização
dos direitos fundamentais como garantia efetiva do princípio da dignidade humana. Por fim,
procede-se a uma análise técnico-jurídica da Lei nº 9.263/96, bem como uma observação sobre a
vivência conjugal e a hipótese de conflitos, principalmente no tocante à exigência do consentimento,
culminando com a apreciação da ADI 5097/2014, que objetiva a declaração de inconstitucionalidade
ao dispositivo que prevê o consentimento conjugal na esterilização cirúrgica. Conclui-se que a
previsão de consentimento do cônjuge é inconstitucional, colidindo com o art. 226 da Constituição
Federal, bem como afrontando os direitos à liberdade e disponibilidade física do corpo (ou autonomia
ao próprio corpo), o que culmina com a violação do princípio da dignidade humana, princípio-luz e
norteador do ordenamento jurídico pátrio.
Palavras-chave: Esterilização voluntária. Consentimento do cônjuge. Dignidade humana. (In)
constitucionalidade.
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FRAGMENTOS DE UM INBOX AMOROSO: RECONFIGURAÇÃO DAS
MANIFESTAÇÕES AFETIVAS ATRAVÉS DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS
DE COMUNICAÇÃO
Resumo: O amor na era digital, a afetividade midiatizada, os trânsitos entre-telas, as (im)
possibilidades da imagem (contato e a falta de contato), a prática amorosa manifestada e construída
(ou desconstruída) através da tecnologia. Pensamos novas arquiteturas do amor e do afeto a
partir da aceleração, multiplicação e simultaneidade dos relacionamentos em rede. As tecnologias
de comunicação digital, bem como o ciberespaço, foram incorporadas no cotidiano da sociedade,
tornando-se comum e frequente o relacionamento íntimo, e manutenção do mesmo, através destas.
Paralelamente, a ascensão destas plataformas e diversas ferramentas, assim como aproximou,
também fragilizou os laços. Diante das mudanças nas relações humanas causadas pela tecnologia,
apresentadas pelos autores como Illouz (2011), Santaella (2007), Sibilia (2008), pressupõe-se a
experiência íntima e a interação afetiva estando permeadas pelas lógicas de visibilidade, de consumo,
de mobilidade, como formas de legitimar o relacionamento amoroso. O que interessam aqui dizem
respeito à relação íntima público-privada; a liquidez dessa experiência amorosa consumada e
consumível, e também ao compartilhamento e interação online como forma de conexão, construção
(ou desconstrução) e legitimação afetiva. Desabafos de jovens inseridos no contexto da modernidade
cujos seus relacionamentos afetivos - amorosos, sexuais, com ou sem rótulo e independente do nível
de profundidade - sofrem impactos da tecnologia e cuja manutenção da afetividade se dá quase que
exclusivamente através dos dispositivos midiáticos tornam-se objetos de estudo desta etnografia.
O termo “desabafo” não apenas remeter a metodologia e técnica de coleta, mas também relembra
que mesmo limitados e delimitados pelas telas, as conexões e compartilhamentos são impactantes positivamente, porque dependemos delas na manutenção da afetividade; negativamente, pelo mesmo
motivo - na experiência afetiva. Essas são algumas da inquietações levantadas e tensionadas por um
projeto de dissertação ainda em andamento, mas que, por hora, busca aqui apresentar discussões
prévias para responder essa pergunta empírica e amorosa: o atravessamento da tecnologia e o
contexto da mobilidade reconfigura as práticas afetivas, apresentando novas subjetividades de
demonstrar amor, desejo, insegurança, interesse e demais sentimentos que permeiam nosso afeto?
Palavras-chave: etnografia; afetividade; tecnologia e sociabilidade
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AÇÕES NA EXTENSÃO: ARTE, ESTÉTICA E NOMADISMO
Resumo: Este texto está vinculado ao Projeto de Extensão Pensamento Nômade da Universidade do
Vale do Taquari - Univates, que vem desde 2013 desenvolvendo atividades de extensão voltadas à
formação cultural, artística e, sobretudo estética, de estudantes e professores da educação básica e do
ensino superior. Toma o nômade como conceito filosófico de Deleuze e Guattari (2012) para pensar
nos movimentos ligados à experiência estética causada pelo contato com a arte. Interessa ao Projeto
pensar o nomadismo enquanto movimento criador, o qual se instala no pensamento, subvertendo o
conjunto de regras morais, o semelhante, a verdade absoluta, os universais. Ainda, compete destacar
o caráter ético-estético que viabiliza o movimento nômade, cujo desencadeamento possibilita ativar
a potência criadora da arte, da ciência, da filosofia, da literatura. Em outras palavras, viabiliza os
fluxos dessas potências, as quais suspendem possíveis certezas acerca da função dessas matérias
para o pensamento. Nesse sentido, Camnitzer (2008, p.85) esclarece que “uma das funções da arte é
a de tornar visíveis coisas que não vemos ou coisas que já não vemos. Esta última tarefa se consegue
gerando certo estranhamento ou distância que permita ver as coisas como pela primeira vez”. Assim,
em meio ao pensamento movente e alinhado à política de extensão da Univates, o referido Projeto
desenvolve suas atividades em duas instituições parceiras, localizadas no município de Lajeado
RS/BR, promovendo às crianças e adolescentes entre 06 a 12 anos, oficinas de cunho cultural,
estético e artístico. Tais oficinas são ministradas por acadêmicos de cursos de graduação, os quais
também são os protagonistas no planejamento das atividades. No ano de 2018, o Projeto envolveu
aproximadamente 200 participantes que ministraram 10 oficinas com temáticas diferenciadas,
dentre elas: dança, estamparia pop art, jogos pedagógicos, contação de história, e fotografia. Este ano
o Projeto segue com as atividades, incluindo a confecção de objetos de pensar que são produzidos
durante o processo de capacitação dos estudantes em aula. Por fim, afirma-se que o Projeto vem
contribuindo, na formação do pensamento crítico e ampliando o repertório cultural de crianças e de
adolescentes das comunidades parceiras.
Palavras-chave: Extensão, Nômade, Arte
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AS RUÍNAS DAS FAZENDAS DOS SÉCULOS XVIII E XIX COMO
TESTEMUNHOS DA TRANSFORMAÇÃO DO ESPAÇO NO PERCURSO
DO RIO TAQUARI/RS
Resumo: O território atualmente concebido como estado do Rio Grande do Sul só foi incorporado
oficialmente à América portuguesa a partir da assinatura do Tratado de Madri em 1750. Desde os
anos 30 do século XVIII, entretanto, a coroa portuguesa vinha concedendo sesmarias para seus
súditos neste espaço de disputa ibérica. A partir de meados dos anos 1700, a região irrigada pelo Rio
Taquari e seus afluentes, passou também a ser partilhada entre portugueses e seus descendentes.
A despeito da equivocada concepção de vazio geográfico, fazendas foram, paulatinamente, sendo
idealizadas como unidades economicamente produtivas e palco de produção e reprodução de relações
sociais e de trabalho. Parte-se da percepção de espaço defendida pelo geógrafo brasileiro Milton
Santos que o concebe como tudo que anima e/ou soma-se ao que constitui uma paisagem. Os novos
elementos inseridos no espaço passaram a compor parte da paisagem. As estruturas arquitetônicas
e seus entornos compõem o objeto de estudo de um projeto de tese em curso no Programa de PósGraduação em Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD) da Universidade do Vale do Taquari - Univates.
A abordagem evoca técnicas correntes no campo metodológico da Arqueologia Histórica e aproximase dos conceitos da História Ambiental com o intuito de interpretar as evidências coletadas em campo.
Entre os elementos resultantes da inter-relação do ambiente com novos grupos humanos dotados
de conhecimentos e técnicas até então não aplicadas naqueles espaços, estão ruínas de estruturas
arquitetônicas, deslocamento de partes do solo para o represamento total ou parcial de cursos d`água,
afundamentos regulares por longas extensões sugerindo antigas estradas que conectam uma fazenda
com a outra, entre outros elementos a testemunharem um lapso de tempo sobre o qual pouco se
produziu na historiografia e na arqueologia regional.
Palavras-chave: Fazendas. Arqueologia Histórica. História Ambiental
Referências:

SANTOS, Milton. A natureza do espaço: técnica e tempo. Razão e emoção. 4. ed. São Paulo: EDUSP, 2006.

Sumário

65

Autor(es): Jordana Reckziegel
Orientador(es): Jacqueline Silva da Silva e Marcos Rogério Kreutz

FORMAÇÃO NO COLETIVO, PARA O COLETIVO E PELO COLETIVO
DE PROFESSORES: UMA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO
CONTINUADA
Resumo: Este trabalho tem como objetivo refletir sobre alguns aspectos da Formação Continuada
dos professores. Trata-se de um artigo construído a partir das discussões realizadas na disciplina de
Formação de Professores: Tendências dos Estudos e Trabalho Docente, do PPGEnsino da Universidade
do Vale do Taquari. Através de uma pesquisa bibliográfica e de um relato de experiência, o artigo
abordou a finalidade da Formação Continuada dos professores para certificação ou qualificação. Fez
uma análise das ofertas crescentes em cursos de nível superior com custos mais baixos, flexíveis e
com duração reduzida, favorecendo o acesso dos professores à formação, porém, ocasionalmente,
com qualidade de ensino questionável. Também buscou discutir os investimentos dos governos nas
formações para grandes públicos, pontuando aspectos favoráveis como a possibilidade de contratação
de profissionais renomados para as formações, enquanto sinaliza para o distanciamento com as
necessidades dos professores e das escolas. Em seguida, discorre sobre a Formação no Coletivo dos
professores e como esta possibilidade de Formação Continuada pode valorizar os conhecimentos
dos profissionais e favorecer o alcance das necessidades e dos interesses do grupo. Por fim, o artigo
apresentou o relato de um projeto realizado em uma escola de Educação Infantil do município de
Lajeado/RS. Tal projeto configurou-se em uma hipótese de Formação Continuada do Coletivo, pelo
Coletivo e para o Coletivo de professores daquela instituição, tratando-se de momentos de estudo,
avaliação, aperfeiçoamento, planejamento e reflexão dos participantes. A descrição desse projeto
explica como os professores daquele grupo buscaram atingir os objetivos explicitados em momentos
de Reflexão Coletiva a partir das questões emergentes das turmas de cada um dos professores. Partindo
de um momento de Reflexão Sobre a Reflexão na Ação, Shön (2005), os professores planejaram e
aplicaram juntos atividades de musicalização com seus alunos. Posteriormente, novamente refletiam
sobre aquela prática e juntos estudavam e criavam novas possibilidades de atingir seus objetivos.
Assim, a Formação no, pelo e para o Coletivo mostrou-se potente para aquele grupo, pois foi possível
perceber os impactos disso nas práticas pedagógicas destes professores. Para concluir, ressalta-se a
importância deste tipo de formação valorizando os professores, atendendo às necessidades deles e de
seus alunos e, portanto, conquistando maior adesão e engajamento dos profissionais nas Formações
Continuadas. Sendo assim, atingindo o propósito de qualificação dela, e desta forma, possibilitando
as transformações objetivadas nas formações de professores.
Palavras-chave: Formação Continuada. Coletivo. Valorização do Professor.
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ESTRATÉGIA DO GV/GO EM UM GRUPO DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Resumo: A GV/GO (Grupo de Verbalização/Grupo de Observação) é uma estratégia de ensino que
pode ser usada para momentos de síntese, pois exige dos participantes inúmeras operações de
pensamento (ANASTASIOU; ALVES, 2015.). No segundo semestre do ano de 2018, ocorreu um curso
de formação para professores de ciências, em uma escola no Vale do Taquari. Durante 8 encontros,
participaram 11 professores do Ensino Médio, abordando diferentes estratégias de ensino, dentre
elas o GV/GO, discutido em dois encontros. O trabalho propõe como objetivo uma reflexão sobre o uso
do GV/GO durante um encontro. Ressalta-se que ele pode ser usado quando o número de estudantes
é elevado . Optou-se pelo uso dele como uma forma de exemplificar uma estratégia diferente, pois era
uma demanda do grupo que almejava estimular outros modos de fazer aula para além da expositivadialogada. No momento em que os professores vivenciaram a técnica GV/GO, especificamente, foram
utilizadas gravações em dois encontros. Sendo um durante a formação com os participantes e outro
de testemunhos voluntários dos professores relatando a experiência. No primeiro, os professores
trabalharam sobre os conceitos de ensinar e aprender, iniciando com uma discussão em duplas, a
qual ocorreu por trinta minutos. Depois, a professora do curso e os bolsistas dividiram o grupo em
grupo 1 e grupo 2 sem conceituar essa estratégia e estabelecendo apenas algumas regras. Cada grupo
escolheu um líder. Na primeira parte, o conceito aprender foi discutido pelo grupo 1, sendo o GV
(interno) e o grupo 2 o GO (externo) que ficou observando. Posteriormente, o grupo 2 tornou-se o
GV e o grupo 1 ficou apenas observando. Fez-se o mesmo com o conceito ensinar, e ao final, realizouse uma discussão com todo o grupo sobre esses dois conceitos. No segundo encontro ocorreu o
relato de atividades realizadas com essa estratégia. No dia em que o GV/GO foi aplicado com o grupo
de estudo, os professores demonstraram bastante afinidade com a estratégia, comportando-se de
maneira interativa e descontraída. Após conhecê-la, os professores relataram espontaneamente que
a utilizaram em uma reunião e no conselho de classe. Assim, consideraram a estratégia uma maneira
estimulante de trabalhar em grupo, já que a atividade promove a fala e a escuta de todos. Afirmaram
que mais ideias puderam ser consideradas e reconhecidas pelos colegas e alunos. O GV/GO facilita a
comunicação em grupo.
Palavras-chave: Formação de professores. Estratégia de ensino. GV/GO
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ARTE NA ESCOLA PELO OLHAR DE ESTUDANTES
Resumo: Como os estudantes concluintes do Ensino Médio e Fundamental entendem as funções da
escola hoje? O que esta instituição produz de sentidos aos olhares jovens? Estas foram as perguntais
iniciais que guiaram os grupos focais constituídos por 115 estudantes participantes da pesquisa “A
escola e as novas configurações da contemporaneidade: A voz de estudantes concluinte do Ensino
Médio e Fundamental” (MCTI/CNPq Universal 14/2014), vinculada ao Mestrado em Ensino da
Univates e aos grupos de pesquisa Juventudes, Imagem e Educação (JImE/CNPq) e Currículo,
Espaço, Movimento (CEM/CNPq). A investigação foi realizada entre 2015 e 2017, em duas escolas no
município de Lajeado, pautada por quatro encontros a cada ano. No primeiro e no segundo encontros,
os estudantes discutiram sobre as funções da escola e sobre os modos como a mesma organiza e
distribui os saberes. No terceiro encontro, os jovens foram convidados a produzir fotografias,
acompanhadas de uma legenda, que apresentassem as funções da escola na atualidade. No quarto
e último encontro, discutiu-se coletivamente as produções fotográficas. Partindo dos estudos de
Sibilia (2012), Masschelein e Simons (2014) e Loponte (2017), este trabalho centrou-se na análise de
fotografias que versaram sobre a articulação entre arte e escola. Apenas cinco fotografias apresentaram
a palavra “arte” na legenda, abordando a escola e o estudar como elementos que também devem estar
permeados pela arte. Duas destas imagens registraram a observação e contemplação de artes visuais,
por meio de desenhos afixados nas paredes. Duas fotografias abordaram a música (por meio da ação
em instrumento musical pelos próprios estudantes); uma delas acompanhada por dramatização no
palco. Uma estudante fotografou o grafitti no muro da escola, destacando a capacidade de expressão
por meio da arte. Chama atenção que todas estas fotografias foram realizadas em diferentes espaços da
escola (corredores, pátio, auditório), o que levanta uma pergunta: haveria espaço para a manifestação
da arte em sala de aula? Os estudantes entendem que a arte deveria ser abordada como uma das
funções da escola na atualidade, junto às funções pedagógicas, políticas e sociais. Compreende-se,
ao final, que as pesquisas em ensino deveriam atentar para o olhar de jovens estudantes acerca da
escola e de suas funções, explorando suas necessidades de expressão por meio da arte em diferentes
espaços da instituição.
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MARIA DA PENHA: ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA CONTRA A
MULHER E APOIO ÀS FAMÍLIAS
Resumo: O projeto “Maria da Penha: enfrentamento à violência contra a mulher e apoio às famílias”
oportuniza a experiência de estudantes de Psicologia e de Direito da UNIVATES, em um trabalho
interdisciplinar e intersetorial nas ações que visam a garantir o suporte à Lei Maria da Penha (Lei
11.340/2006, BRASIL, 2006). Essa iniciativa tem possibilitado o conhecimento da complexidade nas
situações de violência contra a mulher na região do Vale do Taquari. A partir desse espaço de formação,
acontecem discussões e estudos de casos. Em 2018 participaram do projeto 50 alunos/as e foram
atendidas 182 mulheres, as agressões mais identificadas foram as violências psicológicas, morais e
físicas, com pedidos de medidas protetivas de segurança. A execução da experiência do projeto que
defende as políticas de direitos humanos tem apontado que é importante fugir das simplificações
reducionistas que estabelecem apenas algumas variáveis para a vulnerabilidade dessas mulheres,
e, principalmente, fugir dos estigmas individualizantes que colocam a complexidade da questão no
problema de um ou outro indivíduo, porque esse é reconhecidamente um problema social, inclusive
pela Organização Mundial da Saúde. Para dar conta dessa problemática, precisa-se trabalhar em
rede e articulando-a dentro de uma proposta intersetorial que reconhece a interdisciplinaridade
e a integralidade na forma de cuidado, possibilitando o olhar amplo para questões complexas
e multifacetadas. É preciso compreender que a violência contra a mulher na família requer o
levantamento de questões sociais complexas e atravessadas pelos marcadores sociais, como gênero,
raça, geração, classe social, na sua interseccionalidade (PISCITELLI, 2008). Então, conclui-se com
a execução da experiência do projeto que é importante fugir das simplificações reducionistas que
estabelecem apenas algumas variáveis para a vulnerabilidade dessas mulheres, e, principalmente,
fugir dos estigmas individualizantes que colocam a complexidade da questão no problema de um ou
outro indivíduo, porque esse é reconhecidamente um problema social, inclusive pela Organização
Mundial da Saúde. Para dar conta dessa problemática, precisa-se trabalhar em rede e articulando-a
dentro de uma proposta intersetorial que reconhece a interdisciplinaridade e a integralidade na
forma de cuidado, possibilitando o olhar amplo para questões complexas e multifacetadas como a
violência doméstica e de gênero (DETONI et al, 2015).
Palavras-chave: Gênero. Violência. Rede. Segurança.
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PARA QUE ESTUDAR HISTÓRIA REGIONAL?
Resumo: É comum ouvir falar: “Eu gosto de Arqueologia e História”. Um número significativo de
pessoas considera atraente essas ciências. Entretanto, a maioria dos estudantes que frequenta
o Ensino Fundamental ou Médio, não gostam ou demonstram alguma resistência em estudar as
mesmas e seu conteúdo. Muitos alunos entendem de que disciplina de História é “chata” e que os
eventos a eles apresentados não são significativos para sua formação. Outros estudantes entendem
de que é necessário saber fatos históricos ocorridos ao longo dos tempos, uma vez que devem
saber para prestar vestibular. Assim, o ensino de História para muitos estudantes não passa de uma
necessidade de memorizar o conteúdo, não se dando conta de sua influência e contribuição para a sua
formação, com a possibilidade de desenvolver um pensamento mais crítico. A rejeição da disciplina
de História por parte dos estudantes é provocada por uma série de fatores, que perpassam pelo perfil
socioeconômico, tanto dos docentes, quanto dos alunos, situação do educandário, se for público
ou privado, entre outros. Além disso, acredita-se que o desapreço, por parte dos estudantes, pela
disciplina de História passa pela formação dos professores e pelo conteúdo desenvolvido na tanto na
Academia quanto na Educação Básica. O objetivo do estudo é demonstrar como o ensino da História
Regional pode ser incentivador de interesse, engajamento, autoconhecimento e autovalorização dos
estudantes do Ensino Fundamental e Médio. Optou-se pela metodologia qualitativa-descritiva, e os
instrumentos metodológicos foram: pesquisa bibliográfica, de internet, documental, entrevistas e
estudo de caso. A pesquisa está em andamento e, como resultados prévios pode-se perceber aspectos
que dificultam ou contribuam para que o ensino da História desperte o interesse de um número
maior de estudantes, a partir da História Regional. Na Educação Básica, o ensino da História Regional
é limitado. Isso se observa especialmente nas escolas públicas, quando o livro didático, que é o
principal recurso utilizado pelo professor em sala de aula, não aborda a temática regional. Ações em
alguns educandários, em especial na esfera privada, vem alterando o panorama na medida em que
nas séries iniciais são oferecidas temáticas que abordam, não só a História, mas um contexto regional
mais amplo. Além de tornar o aprendizado prazeroso e emocionante, o conhecimento histórico pode
ser elaborado por todos, trabalhando a História Regional permite dar maior visibilidade a grupos
sociais muitas vezes negligenciados pela História Tradicional.
Palavras-chave: História Regional. Ensino. Contribuição.
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IGNORÂNCIA BRANCA EM AGENTES EPISTÊMICOS COLETIVOS:
UMA HIPÓTESE SOBRE A GÊNESE DAS CRENÇAS
Resumo: Ignorância branca é uma forma de ignorância epistêmica - crença falsa e/ou ausência de
crença verdadeira - na qual a raça desempenha um papel causal fundamental na constituição dos
estados doxásticos dos agentes epistêmicos, sejam eles individuais ou coletivos. Este trabalho tem
por objetivo estabelecer um ponto de convergência entre o trabalho de Margaret Gilbert acerca da
origem das crenças de agentes epistêmicos coletivos e de Charles Mills sobre o conceito de ignorância
branca. A hipótese norteadora é a de que este ponto de convergência situa-se no fato de que agentes
epistêmicos coletivos apresentam estados doxásticos de ignorância branca que são oriundos dos
acordos somativo ou de aceitação conjunta de crenças. Metodologicamente o presente trabalho é
situado dentro das discussões sobre epistemologia social e sobre a problemática do conhecimento e das
crenças de grupo, seguido da apresentação da argumentação de Margaret Gilbert acerca da discussão
sobre a origem dos estados doxásticos de agentes epistêmicos coletivos. Posteriormente far-se-á a
apresentação do conceito de ignorância branca proposto por Charles Mills e suas implicações nos
agentes epistêmicos. Por fim, são oferecidos exemplos que elucidam a convergência dos temas entre
Gilbert e Mills e que sustentam a hipótese de que a ignorância branca, enquanto estado doxástico de
agentes epistêmicos coletivos, tem origem em dois acordos de crenças, a saber, o acordo somativo e o
acordo de aceitação conjunta.
Palavras-chave: Ignorância branca. Crenças de grupo. Estados doxásticos.
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UM CAMPO DE DISPUTAS: REPRESENTAÇÕES E NARRATIVAS EM
TORNO DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL E AS
COMEMORAÇÕES DO BICENTENÁRIO EM 2024
Resumo: Neste trabalho, analisamos os discursos atuais sobre a imigração alemã no Rio Grande do
Sul, visando a construção de narrativas que culminem nas comemorações dos 200 anos da chegada
deste grupo étnico ao país, em 2024. Esses discursos e representações evidenciam duas formulações:
de um lado, uma narrativa de cunho memorialístico e enaltecedor das contribuições e virtudes dos
imigrantes alemães e seus descendentes para com a pátria hospedeira; de outro, uma percepção mais
crítica, vinculada com pesquisas acadêmicas, que demonstra também os conflitos e contradições deste
processo de estabelecimento sociocultural. Essa disputa discursiva se amplia ou se retrai ao longo
dos tempos, especialmente em épocas de sublimação de diferenças sociais, ideológicas e culturais,
ou em períodos de construção de comemorações, como esta do Bicentenário da Imigração Alemã
que se aproxima. Além dos atores envolvidos com a produção destes enredos, essas elaborações
representativas também atingem, de diferentes formas, o meio social mais amplo, gerando um novo
campo para reapropriações e reverberação de ideias. Algumas, por conta da forma como os meios
de divulgação são utilizados - tanto a mídia tradicional quanto as redes sociais -, tendem a ter um
alcance maior. É o caso dos discursos de caráter mais laudatório. Por seu turno, não raramente, as
pesquisas acadêmicas acerca dos estudos migratórios e seus efeitos sociais, parecem ficar restritos
- por falta de condições ou por interesse corporativista - apenas ao meio intelectual, sem retorno
para com a sociedade de forma geral. Para este estudo, nos cercamos, especialmente, de teóricos do
campo discursivo, como Norman Fairclough (1997;2001) Jean-Jacques Courtine (2006), memória,
como Michel Pollak (1989) e Maurice Halbwachs (1990) e identidade, destacando Fredrik Barth
(2000) e Abdelmalek Sayad (1998). Neste sentido, como resultados prévios obtidos, é percebido que
estes discursos são contributos para ressignificações de identidade, de atribuições sobre si e sobre
os outros, de atualizações ideológicas e distanciamentos socioculturais. Ao mesmo tempo, podem
interferir na construção ou no combate à xenofobia, racismo e esfacelamento da sociedade.
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PERFIL SOCIOESPACIAL DAS MIGRAÇÕES INTERNACIONAIS PARA
A REGIÃO DO VALE DO TAQUARI/RS DE 2010 A 2016
Resumo: O processo de globalização, viabilizado pela construção do meio técnico-científicoinformacional, acelerou os fluxos de pessoas, informações, recursos, bens e aproximou os lugares.
Contudo, enquanto contradição do processo, as economias regionais têm se diferenciado por sua
especialização, acentuando as desigualdades regionais, as quais favorecem a busca por novas
oportunidades oferecidas pelos lugares. Neste sentido, o projeto, com apoio financeiro do CNPq e apoio
institucional da Univates, se propõe a analisar os fluxos internacionais de pessoas para a região do Vale
do Taquari, entre 2010 a 2016. Neste período, ingressaram 1.908 imigrantes estrangeiros de diversas
nacionalidades, sendo que os predominantes foram os haitianos, perfazendo 68%. Com este trabalho
pretende-se compreender a dinâmica intra-regional destes fluxos migratórios a partir da centralidade
da cidade média de Lajeado, bem como as conexões nacionais e transnacionais estabelecidas partir
dos locais de assentamento. Metodologicamente a proposta consiste em um estudo exploratório, o
qual articulará informações de dados quantitativos, utilizando-se de métodos estatísticos, seguida de
análise qualitativa tendo como foco o processo. Os conceitos de migrações, transnacionalismo, cidade
média e centralidade serão revisados no sentido de analisar as suas contribuições para a compreensão
da dinâmica espacial dos imigrantes internacionais recentes para o Vale do Taquari/RS. A presente
investigação pretende compreender como os fluxos migratórios internacionais se capilarizam pelo
território do Vale do Taquari, a partir de 2010. Busca-se compreender qual tem sido a centralidade
da cidade média de Lajeado na recepção, absorção, mas também redirecionamento, desses fluxos de
migrantes no contexto regional. Destaca-se que as nacionalidades mais significativas em termos de
número de pessoas ingressantes na região foram os haitianos, seguidos de argentinos e colombianos,
alterando o perfil das migrações do passado quando os europeus eram predominantes. Desta vez são
os latino-americanos que se sobressaem. As cidades que mais atraíram foram Lajeado, Encantado,
Estrela, Arroio do Meio, porém outros 21 municípios do vale receberam imigrantes internacionais
no período analisado. Menciona-se que estes números são os oficias e mesmo que alguns estejam em
movimento de acomodação e com projetos de longo prazo na região, ainda o fluxo é constante, tanto
de saída como de entrada. Os imigrantes haitianos inseriram-se nas agroindústrias alimentícias de
carne e leite, enquanto os argentinos, a partir de contatos iniciais, percebe-se que estão inseridos nas
granjas e em serviços e os colombianos perfazem outro tipo de migrantes internacionais, a maioria
são migrantes sazonais.
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INCLUSÃO ESCOLAR E FORMAÇÃO DOCENTE
Resumo: O resumo é fruto dos estudos desenvolvidos na pesquisa intitulada Inclusão escolar: um
itinerário de formação docente aprovada pelo edital 01/2017-ARD/FAPERGS, vinculada ao Grupo
de Pesquisa Currículo, Espaço, Movimento (CEM) cadastrado no Diretório de Pesquisa do CNPq. A
temática da inclusão gera muitas discussões na sociedade em que vivemos. Na esfera educacional ela
tem provocado a problematização de padrões pré estabelecidos, possibilitando sua desconstrução.
No contexto escolar a inclusão pode ser analisada de forma mais ampla, gerando discussões que
nos remetem à inserção de indivíduos considerados diferentes dentro das salas de aula, deixando
a discriminação de lado, construindo um olhar de respeito a todos. O objetivo deste estudo é
compreender quais são as experiências vivenciadas pelos professores de Lajeado com relação aos
processos de Inclusão Escolar. O estudo é de abordagem qualitativa e toma como referencial teórico
as pesquisas de Lopes e Fabris (2013) e Fabris e Klein (2013). Inicialmente, analisou o Índice de
desenvolvimento de educação básica (IDEB) de 10 escolas públicas, sendo selecionadas 5 escolas de
maior IDEB e 5 escolas de menor IDEB no município. Em três escolas foi aplicado um questionário
aos professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental em que eles foram convidados a refletir
sobre quem são seus alunos considerados “incluídos” e quais experiências tiveram ao longo de sua
trajetória como educadores com relação à inclusão. Após a visita a essas três escolas mencionadas
e análise dos questionários foi possível perceber que: a) os docentes relacionam os processos de
inclusão com uma perspectiva de educação especial, em que associam a inclusão à deficiência; b)
Os professores salientam a existência de um sentimento de frustração em função da vivência de
situações de não aprendizagem ou dificuldades de socialização; c) os professores demonstram uma
grande preocupação com a necessidade de um laudo médico que subsidie suas ações e também
relatam situações de medicalização da infância. Com as análises e estudos realizados até o momento
concluímos provisoriamente que é importante que se tenha cada vez mais espaços de discussão
dentro das escolas para que o corpo docente, gestores e a comunidade sintam-se mais subsidiados
para responder aos desafios impostos pelos processos inclusivos e a inclusão se dê de forma mais
efetiva.
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OS DESAFIOS PARA AS AÇÕES INTERDISCIPLINARES: UM OLHAR
PARA OS DETERMINANTES SOCIAIS EM SAÚDE
Resumo: Esse trabalho aborda o relato de experiência sobre o impacto das desigualdades e
diversidades sociais nas ações interdisciplinares de cuidado em saúde, realizados por um projeto
extensionista de ensino superior em um bairro da periferia da cidade de Lajeado/RS. As equipes
foram formadas por um/a professor/a tutor/a e estudantes dos diversos cursos das áreas da
saúde e das humanidades entre o período de 2016 a 2018, apesar do projeto já existir há 15 anos
(KOETZ, RITTER, 2006). A partir da análise dos diários de campo, foi realizado uma interlocução
entre as práticas vivenciadas com a bibliografia, para discussão sobre o quanto as desigualdades e
diversidades sociais interferem nas ações de educação em saúde na comunidade atendida. Dentre as
questões sociais do bairro destacam-se questões ligadas à classe social, relacionada às dificuldades
de emprego, renda hipossuficiente e baixa escolaridade. Em relação às morbidades destaca-se as
doenças cardiovasculares, pulmonar, metabólica/hormonal e neurológica, tais como, hipertensão,
acidente vascular encefálico, doenças pulmonares obstrutivas crônicas e diabetes. Considerando
que, as desigualdades sociais são de âmbito epidemiológico, relacionado às classes sociais, ou seja,
como a posição social de cada indivíduo repercute sobre sua saúde, bem como entrelaçadas a etnia
e discriminação. Como categorias importantes de análise no estudo incluímos a importância dos
marcadores sociais da diferença que produzem determinantes sociais em saúde - DSS, os quais são
as condições em que as pessoas vivem e trabalham, dentro dos fatores econômicos, culturais, raciais,
psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores
de risco para cada população, de acordo com o seu território (BARATA, 2009). Quando se pensa
em marcadores da diferença e DSS, evocam-se estes recortes transversais que produzem não só a
diversidade, mas também a hierarquia e a desigualdade. A adesão da comunidade para educação em
saúde depende do reconhecimento da diversidade e das desigualdades sociais por parte das equipes
no território de abrangência do projeto, somadas aos DSS. As intervenções educativas buscaram
proporcionar autonomia no processo do cuidado em saúde e aumento da qualidade de vida das
famílias, reconhecendo as desigualdades de gênero, o enfrentamento a pobreza e ao racismo.
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INTERVENÇÕES COMUNITÁRIAS DE UNIVERSITÁRIOS COM
AUDIOVISUAIS: ABORDAGENS AMBIENTAIS
Resumo: Tendo como desafio ampliar as relações da universidade com a comunidade, as disciplinas
curriculares passaram a incluir atividades que propõem o protagonismo dos alunos em ações
comunitárias. Na Oficina de Jornalismo em Comunidades, após um aprofundamento teórico sobre as
diferentes formas de atuação do jornalista nas comunidades, os alunos foram convidados a realizar
uma intervenção como mediadores na construção de processos informativos com a apropriação
das tecnologias de mídia. Definiu-se a linguagem audiovisual e o tema ambiental para a abordagem
comunitária. Sortearam-se quatro temas ambientais a partir dos elementos terra, água, fogo e ar.
Cada equipe de alunos poderia escolher livremente o grupo onde realizaria a mediação. E cada grupo
participante definiria a forma de abordagem do elemento no audiovisual. Problematiza-se como se
dinamizaram as intervenções nos diferentes grupos sociais? Que aproximações e distanciamentos
apresentam os modos de fazer que emergiram nas intervenções? Como se caracterizam as abordagens
dadas aos quatro temas ambientais, a partir da apropriação midiática por grupos comunitários?
O objetivo do estudo é analisar o processo de produção de audiovisuais realizado por meio de
intervenções sociais de alunos da disciplina de Oficina de Jornalismo em Comunidades, do curso
de Jornalismo da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Trata-se de um estudo exploratório,
descritivo, guiado pela pesquisa de cunho intervencionista e qualitativa, que envolveu 21 alunos
de Jornalismo da Univates e quatro grupos sociais: professores de uma escola pública de Taquari,
crianças atendidas por programas assistenciais no município de Lajeado, migrantes haitianos que
vivem em Estrela e artistas de rua que atuavam nas sinaleiras de Lajeado. Compõem a análise dos
dados os relatos produzidos pelos alunos durante as intervenções e os filmes produzidos pelos grupos
sociais. Portanto, a pesquisa envolve estudo bibliográfico, de campo e documental. Como resultados
produziram-se quatro audiovisuais por meio de metodologias colaborativas, que provocaram a
apropriação das tecnologias de mídia por grupos sociais diversos: professores, crianças, artistas
de rua e migrantes. Cada um demonstrou especificidades ao longo do fazer midiático, assim como
os vídeos apresentaram perspectivas variadas sobre os quatro elementos. As crianças acolheram a
dramatização na abordagem sobre o problema das águas contaminadas, os haitianos relataram a
adaptação em terras brasileiras, os malabaristas refletiram sobre sua relação intrínseca com o ar
na sua arte e no local de trabalho, enquanto as professoras optaram por abordar a necessidade dos
cuidados com o fogo em projeto escolar, que foi o tema do documentário.
Palavras-chave: Intervenções. Universitários. Comunidade. Apropriação midiática. Audiovisuais.
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QUANDO O ÓDIO, A VIOLÊNCIA E A INTOLERÂNCIA ENCONTRAM
ESPAÇO PARA MANIFESTAÇÃO E VISIBILIDADE: O CASO DE JUDITH
BUTLER NO BRASIL
Resumo: Este texto tem como objetivo refletir e problematizar sobre as manifestações feitas por um
grupo de pessoas contra a vinda da filósofa americana Judith Butler ao Brasil, fato ocorrido no mês
de novembro do ano de 2017. Na época, a teórica queer, reconhecida mundialmente principalmente
por seus estudos acerca de gêneros e sexualidades, veio ao Brasil para participar de um seminário
intitulado “Os Fins da Democracia”, organizado pela Universidade de São Paulo. Mesmo que não
tenha vindo especificamente para tratar sobre gêneros e sexualidades, sua vinda ao país foi alvo
de polêmica, organizada por alguns grupos como Movimento Brasil Livre (MBL), Instituto Plínio
Corrêa de Oliveira e Sociedade Brasileira de Defesa da Tradição, Família e Propriedade (TFP). As
manifestações contrárias à chegada da estudiosa tiveram como base a intolerância a uma suposta
palestra sobre “ideologia de gênero” que alguns grupos imaginaram que a teórica iria ministrar.
Antes da chegada de Butler, uma petição foi feita solicitando o cancelamento da suposta palestra e
de sua vinda ao Brasil, a qual conseguiu coletar, surpreendentemente, mais de 360 mil assinaturas.
Portanto, é intuito deste texto analisar quais dizeres e discursos foram acionados pelos manifestantes
contra e a favor de Judith Butler e o que cada uma dessas falas provoca na esfera pública, bem como
o que estes enfrentamentos, que marginalizam, violentam e excluem determinadas identidades
(neste caso, vinculadas às questões de gênero e sexualidade), significam para o exercício da política
(ARENDT, 2007, 2010) quando estamos em uma democracia. A discussão oferecida também tem a
contribuição de Louro (2001, 2003, 2004), importante pesquisadora da teoria queer no Brasil, para
tratar justamente das políticas pós-identitárias de gêneros e sexualidades e desta fobia do Outro
que se produz socialmente, culturalmente e historicamente e legitima diversos tipos de violência.
Para tratar sobre os tempos contemporâneos, política e os discursos de ódio, intolerância e violência
na esfera pública, foram elencadas as reflexões oferecidas por Bauman (1999, 2000), Maffesoli
(1997), Ranciére (2014) e Weber (2017). De uma maneira geral, evidenciamos que neste caso não
houve espaço para o diálogo e para o exercício da política (ARENDT, 2010). Os manifestantes a favor
embasaram seu discurso na racionalidade, com argumentos, e na possibilidade da democracia e da
liberdade de expressão, reivindicando seu espaço e lugar de fala na sociedade. Já os manifestantes
contrários, embasaram seu posicionamento em questões religiosas (ordem da magia) e na violência,
calcando-se em preconceitos e desconhecimento.
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JUVENTUDES E SOCIABILIDADES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
(2008 A 2018)
Resumo: Na visão deste trabalho, a categoria juventudes é entendida como construções sócio
históricas, econômicas, culturais e relacionais, configuradas em um processo permanente de mudança
e ressignificação baseado no autor Pais (2003). Ainda, fundamenta-se em Dayrell (2005), que ao pensar
nos jovens em sua construção social implica considerá-las como diversa - acreditando nas diferenças
de seus campos de interação marcados por várias ordens. Além disso, é a partir dos momentos de
sociabilidades, segundo Simmel (2006), que esses indivíduos partilham de símbolos específicos
que expressam a pertença a um determinado grupo. Assim, o objetivo desse estudo é apresentar e
discutir a produção acadêmica sobre juventudes e sociabilidade divulgada em periódicos científicos
entre 2008 e 2018, tendo como fonte de busca a base de dados Portal de Periódicos CAPES. Esta
pesquisa trata-se de uma revisão sistemática da literatura. Como forma de conduzi-la foi formulada
a seguinte questão direcionadora: o que vêm sendo destacado e privilegiado pela comunidade
acadêmica sobre juventudes e sociabilidade. Para o levantamento das publicações foram utilizados os
descritores “juventudes” AND “sociabilidade”. Para o refinamento dos artigos foi definida uma amostra
obedecendo aos seguintes critérios de inclusão: artigos originais; publicados em português e/ou
espanhol, inglês; disponíveis em texto completo na base de dados supracitada; publicadas no período
mencionado acima condizente a proposta. A partir do levantamento das publicações, 16 artigos
problematizavam de alguma forma a questão norteadora. A leitura integral foi realizada e, a partir
dela, foi possível verificar o tipo de produção, os recursos metodológicos adotados nas pesquisas, bem
como concepções de juventudes e de sociabilidade. Por fim, evidenciou-se a concentração de estudos
que as análises empreendidas, de um modo geral, constituem um movimento de retomada e avanço
do que foi conquistado (como o reconhecimento das pluralidades dos jovens e a descristalização do
passado marginalizado), e do que é preciso, ainda, ser garantido à população juvenil (espaços que
valorizem suas vozes e entendam todas as dimensões que envolvem “o ser jovem” em um contexto
pós-moderno). Aliás, permitiram constatar que parte significativa dessa produção apresenta diversas
concepções sobre o conceito juventudes e a relacionam diretamente à temática sociabilidade de uma
forma única com um recorte específico. Em predominância, os estudos reconhecem a necessidade
de, ao se tratar de jovens, compreender que esse segmento constitui identidades e singularidades
conforme a realidade de cada um e se teve a averiguação de como as sociabilidades são importantes,
possuindo um campo de discussão de significativa relevância.
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“MARIAS”: EXPERIÊNCIAS DE LINGUAGEM QUE POTENCIALIZAM A
VIDA DE MULHERES EM UMA INSTITUIÇÃO PRISIONAL FEMININA
Resumo: Em sua imanência, a linguagem evoca a interdisciplinaridade, por ser plurivalente e
dialógica (BAKHTIN, 1992). A linguagem das palavras, da arte e da corporeidade torna o indivíduo
capaz de interagir com o meio e com os outros e, nessa interação, produzir sentidos e constituirse como sujeito. Concretizar essa potencial perspectiva dialógica, por meio de práticas artísticas
e corporais, é o desafio a que o projeto de extensão universitária “Marias: Corpo e Linguagem na
Instituição Prisional” se propõe. Os objetivos do projeto são contribuir para a formação de acadêmicos
e docentes por meio de oficinas e rodas de conversa que tenham como tema a linguagem corporal e
as práticas corporais e artísticas; conhecer e compreender o contexto social e cultural da instituição
prisional, bem como as diferentes histórias de vida das mulheres em cumprimento de pena privativa
de liberdade, exercitando a escuta e o acolhimento, e contribuir para a humanização da permanência
das mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade, bem como para a qualificação das
suas relações interpessoais e para o bem-estar das mesmas. O projeto efetiva-se através da realização
de oficinas semanais de práticas corporais diversificadas (dança, ginástica, jogos, alongamento,
esportes, entre outros) e artísticas (fotografia, música, poesia, desenho, grafite etc) com mulheres
que se encontram em cumprimento de pena privativa de liberdade. A experiência do projeto tem
evidenciado que a vivência de práticas corporais e artísticas contribui para o conhecimento e
sensibilização do corpo, bem como para o seu cuidado, à medida que as experiências de movimento e
as experiências artísticas potencializam a percepção das sensações, das fragilidades e potencialidades
das mulheres em cumprimento de pena privativa de liberdade. As práticas corporais e artísticas
fundamentadas na ideia de corpo como elemento de linguagem, comunicação e criação (MARQUES,
2010) e de movimento enquanto experiência ética, estética e criativa (SANTIN, 1995; SERRES, 2001)
têm sido um dispositivo para a ampliação da comunicação, para a escuta e o acolhimento de suas
diferentes histórias de vida e para a disponibilidade de estabelecer novos olhares em relação si
mesmas e ao outro. Nesse sentido, há a humanização da permanência na instituição prisional, bem
como a qualificação das relações interpessoais, nesse ambiente em que os espaços são tão restritos e
a convivência tão próxima. As práticas corporais e artísticas despertam para a vida e contribuem para
o estabelecimento de vínculos afetivos.
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MEMES: MANIFESTAÇÕES DE UM IMAGINÁRIO
Resumo: Este trabalho se situa na fronteira das áreas de Comunicação, memética e estudos do
imaginário. Temos como pressuposto a existência de um imaginário comunicacional, em que
o homem contemporâneo é pautado por suas habilidades nas redes sociais, pela exigência da
publicização do privado, a obsessividade da partilha da intimidade e a da exorbitante quantidade de
imagens. Considerando os memes como um fenômeno significativo desse imaginário comunicacional,
buscamos compreender a dinâmica e o trajeto dos memes em meio à essa pletora de imagens. Além
da pesquisa bibliográfica, nos utilizamos de casos exemplares e da mitodologia de Gilbert Durand
para buscar as imagens simbólicas recorrentes e os regimes do imaginário que guiam a produção
e compartilhamento dos memes e suas constelações de imagens. Descobrimos que essa miríade de
imagens é guiada pelos simbolismos teriomórficos e que é através do Regime Diurno do imaginário
que o homem pega em armas enfrenta as tenebrosas faces do tempo pela hipérbole e pelo exagero.
Os memes deixaram de fazer parte de um submundo da internet pertencente à nerds, geeks e trolls,
iniciados nas lógicas da vida online, e agora figuram nas capas dos sites e jornais de referência no
Brasil e no mundo como maneira de explicar a realidade em que vivemos. E não importa o tema:
seja a situação política, social, particular, seja o cotidiano, tudo pode virar conteúdo de memes de
internet. Em junho de 2017, a revista Exame publicou uma matéria intitulada “Memes contra o caos:
a maneira brasileira de lidar com a crise”. Já o site El País fala do desconforto no Departamento de
Divulgação de Imagens da Presidência de Michel Temer, que foi alvo de memes constantemente.
Conflitos internacionais não são poupados, como constatou a Folha de São Paulo em matéria falando
sobre a “Guerra de memes” entre Rússia e Ucrânia. Antes relegados à marginalidade, os memes de
internet hoje figuram reconhecidos sites de notícias como maneira de explicar a realidade do mundo
(seja política, social, particular, etc.), fazem parte das comunicações interpessoais, e se tornaram
produtos a serem consumidos. Nesse contexto, de que imaginário comunicacional os memes são
manifestações?
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MENINAS NA CIÊNCIA: PROBLEMATIZAÇÕES SOBRE GÊNERO NO
CAMPO DAS CIÊNCIAS EXATAS
Resumo: No contexto contemporâneo, mulheres ainda enfrentam desafios e obstáculos relativos à
sua presença em carreiras e cursos voltados às Ciências Exatas e Tecnológicas e os debates crescentes
sobre questões de gênero têm provocado algumas rupturas e avanços. O Programa Meninas na
Ciência foi uma das iniciativas em nível federal que visa fomentar ações que incentivem meninas a
seguirem profissões e carreiras na área. Nesse contexto, a Univates está desenvolvendo a proposta “A
formação da cultura científica: meninas aprendendo, mediando e difundindo saberes e práticas em
Ciências Exatas e Tecnológicas”, aprovada por meio da Chamada CNPq/MCTIC Nº 31/2018. O projeto
tem duração de 18 meses e conta com três escolas públicas parceiras para a realização das ações.
O objetivo é contribuir para a formação da cultura científica de meninas e mulheres, estudantes da
Educação Básica e da graduação, fomentando sua atuação cidadã e crítica como mediadoras em
processos de divulgação e difusão de conhecimentos subjacentes às Ciências Exatas e Tecnológicas.
Transversalmente, intenta-se tecer reflexões e problematizações sobre as dificuldades, desafios e
avanços existentes nas vivências de mulheres envolvidas com atividades científicas, sintetizados no
conceito do “labirinto de cristal” (LIMA, 2013). A relevância técnica, científica e social desta proposta
orbita em torno de três temáticas referentes: cultura científica, questões de gênero e formação em
Ciências (GEDOZ, PEREIRA, PAVANI, 2018; LIMA, 2013) e integração entre ensino, extensão e pesquisa.
As ações são planejadas segundo uma matriz de referência com dois eixos: Integração Intraescolar e
Integração Interunidades. No primeiro eixo, ocorrerão oficinas, debates e desenvolvimento de projetos
de iniciação científica mediados pelas estudantes de Educação Básica e professoras bolsistas em cada
escola. O segundo eixo prevê rodas de conversa com mulheres cientistas, workshop de formação
docente e divulgação das ações, visitas guiadas em laboratórios e Mostra Científica Integradora. Em
ambos os eixos, o público alvo são professores e estudantes das escolas parceiras, priorizando a
participação de meninas. Ao longo de toda a proposta, ocorrerá a recolha e análise de dados visando
a avaliar os impactos da proposta e perspectivas de continuidade da mesma em nível institucional. O
projeto está em fase inicial, portanto, estamos na etapa de planejamento de atividades com as escolas
e não temos resultados consolidados. Como resultados esperados, pretende-se contribuir no debate
sobre políticas públicas voltadas às questões de gênero e educação e avaliar em que aspectos as ações
desenvolvidas ajudam a atrair meninas para as carreiras de Ciência e Tecnologia.
Palavras-chave: Meninas na Ciência. Cultura Científica. Gênero. Ciências Exatas.
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FLUXO MIGRATÓRIO HAITIANO DINAMIZADOR DE ESPAÇOS EM
PEQUENAS CIDADES NO VALE DO TAQUARI - RS - BRASIL
Resumo: O processo migratório para o Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, de haitianos e senegaleses,
inicia a partir da abertura de fronteiras brasileiras em 2010, gestando uma dinâmica geopolítica que
contrasta com o processo migratório europeu de finais dos séculos XIX e inícios do XX, na região. Os
imigrantes que transitam pela região desde 2012, chegam ao Vale do Taquari-RS atraídos por ofertas
de emprego de empresários da região que buscavam resolver a falta de mão de obra em fábricas de
processamento de carnes e laticínios, e na construção civil. Este fluxo começa tendo como agente
fomentador, empresas privadas e cooperativas, sem a participação e auxilio dos setores públicos,
de ordem municipal, estadual ou nacional. Situação que mudou nos últimos anos, pois a vinda dos
imigrantes não é mais acarretada por empresários, o processo passou a ocorrer através de redes
sociais (familiares e de amizade). Migram para o Vale de Taquari porque têm familiares e/ou amigos
na região que os podem acolher enquanto se organizam. Ao mesmo tempo, as mudanças no cenário
econômico brasileiro atual, cinco anos após a chegada das primeiras levas de imigrantes, têm
dificultado o acesso a emprego e moradias dignas, portanto a alcançar um dos principais objetivos
deste fluxo: a obtenção de recursos financeiros para o envio de remessas. Apesar das dificuldades o
fluxo continua. Nesse sentido, a proposta da pesquisa é analisar como ao longo destes cinco anos, a
presença dos imigrantes tem dinamizado a estrutura destas pequenas cidades em diversos espaços:
postos de trabalho e serviços públicos, em saúde, educação e moradia. E em que medida a constante
mobilidade que caracteriza esta experiência migratória dificulta o desenvolvimento de projetos
dirigidos a atender a esta população estrangeira para melhorar a qualidade de vida. Objetiva-se
aprofundar acerca das mudanças socioambientais gestadas na região ao longo do processo em um
cenário onde o Brasil aprova uma nova Lei de Migrações. Na obtenção de dados, além da pesquisa
bibliográfica e documental será realizada uma pesquisa etnográfica em municípios do Vale do Taquari,
principalmente em Poço das Antas, no período de 2013 até 2018 (5 anos), onde há percentualmente
uma grande concentração de haitianos.
Palavras-chave: Migrações Haitianas. Dinâmica das Cidades. Politicas Publicas.
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ACESSO E ACOLHIMENTO A MIGRANTES: DESAFIOS PARA A
POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Resumo: As migrações não se caracterizam como algo recente e pontual. No entanto, na
contemporaneidade, mesmo que este fenômeno seja gerado pelo efeito de forças globais, são as cidades
que encontram saídas para o acolhimento e o encaminhamento de soluções de problemas criados em
outras partes (BAUMAN, BORDONI, 2016). Assim, este trabalho objetiva problematizar o acesso às
políticas públicas de Assistência Social por migrantes que residem em Lajeado, cidade do interior
do Rio Grande do Sul. O percurso metodológico ocorreu a partir de um olhar cartográfico (PASSOS,
KASTRUP, ESCÓSSIA, 2010) do acompanhamento dos acolhimentos realizados aos migrantes em um
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). Neste percurso, dois pontos foram escolhidos
para discussão neste trabalho: (1) o migrante como sujeito de direitos, usuário da proteção social
básica, o que lhe garante o acesso a um conjunto de serviços, programas e benefícios a partir dos
quais se busca prevenir situações de vulnerabilidade social e risco pessoal e social (BRASIL, 2016);
(2) a intersetorialidade como estratégia para resolutividade de problemas complexos, visto que a
grande maioria das situações acolhidas no serviço necessitavam da interlocução com outros pontos
da rede de cuidado, como saúde, educação e trabalho. Ao acompanharmos algumas estratégias
locais encontradas pelos(as) trabalhadores(as) da assistência social, dentre as quais destacamos
a contratação de um migrante haitiano para fazer a articulação com o serviço e os migrantes da
região, percebemos a complexidade do processo de acolhida, especialmente no que tange aos modos
de produção de pertencimento ao novo país. Nas aproximações com a população migrante e suas
buscas pelo acesso às diferentes políticas públicas, alguns tensionamentos: “como estrangeiro é
muita burocracia” (D.C. 28/06/2018). Os muitos documentos solicitados nos diferentes acessos dos
sujeitos migrantes constituem-se como condição necessária para um trânsito possível: “Ele tava com
a documentação errada. E agora vai conseguir hora só em agosto. E já tava com uma vaga de emprego.
Vai ter que esperar. Não posso fazer nada” (D.C. 23/07/2018). Desse modo, a articulação com outros
operadores e serviços da rede de atenção se fazem necessárias, desde o auxílio e orientação no
que se refere tanto ao acesso à educação, quanto aos serviços de saúde (incluindo atenção básica e
atendimento hospitalar). Nessa perspectiva, destacamos o serviço do CRAS como potente espaço de
articulação e acolhida, visto que os migrantes, por sua condição de estrangeiros, encontram-se em
uma situação de vulnerabilidade social que necessita ser trabalhada pela rede.
Palavras-chave: Migrantes. Assistência social. Cartografia.
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ATIVIDADES DE MODELAGEM MATEMÁTICA: DE QUE FORMA
SOFTWARES PODEM AUXILIAR NA OBTENÇÃO DE UM MODELO
MATEMÁTICO?
Resumo: Este resumo apresenta resultados parciais da pesquisa “Despertando a vocação científica
e criatividade por meio da modelagem matemática em alunos do Ensino Médio no interior do
Rio Grande do Sul”, financiada pelo CNPq. Os aportes teóricos estão embasados em autores como
Bassanezi (2015), Barbosa (2003) e Biembengut e Hein (2007). Metodologicamente, quanto à
abordagem, é uma pesquisa qualitativa e descritiva, quanto à análise de dados. Neste estudo serão
descritos alguns resultados obtidos a partir do uso de softwares como Excel e geogebra na obtenção
de um modelo matemático. Assim, o objetivo, em particular, deste resumo é ilustrar as possibilidades
do uso do geogebra e do Excel, como recursos tecnológicos, na interpretação dos dados e obtenção do
modelo matemático. A prática, realizada com 31 alunos do primeiro ano do Ensino Médio, em duas
escolas do Vale do Taquari, iniciou com uma bolinha de aço abandonada de distintas alturas. Os dados
foram obtidos, por meio da leitura do tempo, largando-se a bolinha de intervalos de distância de 20
centímetros, iniciando na altura 5 metros. Em seguida, estes dados foram inseridos no software Excel
e um gráfico foi construído. Com estes dados, alunos tiveram que conjecturar o modelo matemático
que representava a situação-problema. A partir dos pontos destacados no plano cartesiano, os alunos,
em grupos, chegaram à conclusão de que se tratava de uma função de segundo grau, cuja função é
descrita por f(x) = ax2 + bx +c. No entanto, os valores de a, b e c eram desconhecidos dos alunos. Neste
momento, os alunos utilizaram o software geogebra e um de seus recursos - o controle deslizante digitando distintos valores para a, b e c. Em pouco tempo descobriram que os valores de b e c eram
nulos, apenas observando e interpretando os dados. Após, buscaram o valor de a. Para descobri-lo,
alguns alunos realizaram cálculos algébricos. Outros mudaram os valores do controle deslizante e, por
aproximações com múltiplos pares ordenados, descobriram que o referido valor era aproximadamente
4,9. Assim, a função ficou estabelecida como y = 4,9x2. A análise dos dados permite inferir que a
visualização do traçado do gráfico proporcionada pelos softwares foi fundamental na obtenção do
modelo matemático. Ademais, o geogebra permitiu o estudo do comportamento variacional de uma
função real. Por fim, é possível inferir que o uso dos recursos tecnológicos favoreceu a emergência do
modelo matemático para este grupo de alunos do Ensino Médio.
Palavras-chave: Modelagem Matemática. Software Geogebra. Software Excel.
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ENTRE AS PLURALIDADES DO MOVIMENTO E O POTENCIAL DE
AÇÃO: NÓS E OS MEIOS
Resumo: A contemporaneidade encontra-se permeada pela pluralidade, assim a busca por uma
solidez certeira de tempos passados se mostra cada vez mais ilusória. O movimento de transformação
é constante em nós e no meio no qual vivemos. Recebemos informações plurifocais advindas de
múltiplos centros que ocasionam “mutações constantes” na cultura e na identidade (AGIER, 2001;
CANCLINI, 1999; GEERTZ, 2001; 2008; HALL, 2006). As tecnociências vêm influenciando a cultura de
nosso tempo e o processo de identificar-se com algo ou com alguém é cada vez mais um descentrado
e fluído, permeado pelas tecnologias de mídia que “encurtam” distâncias e fazem miscelânea entre
o local e o global (FISCHER, 2011). Além de mediar nossas relações com o entorno, conosco e com o
outro, as tecnologias engendram novos modos de ler e interagir com o mundo, além de abrir outras
possibilidades de ação para o sujeito (BACCEGA, 2014; FLUSSER, 2007). No cenário contemporâneo,
cada vez mais está presente a problemática ambiental e a perspectiva de risco da humanidade, o
que cobra novos jeitos de ser, fazer e estar com e no mundo (SOFIATTI, 2011; LEFF, 2006; PORTOGONÇALVES, 2012). Uma das propostas para potencializar estes novos modos que os tempos parecem
nos solicitar advém da interdisciplinaridade. Este artigo propõe-se, como objetivo, aprofundar
a reflexão sobre as aproximações entre os campos ambiental, da educação e da comunicação por
meio de estratégias que explorem a vertente da educomunicação socioambiental. Trabalha-se com a
hipótese de que esta interface entre educação e comunicação para a educação ambiental possibilita o
agenciamento de processos de participação cidadã na tomada de decisões, apoiada pelo uso social das
novas mídias. Entende-se que experiências educomunicativas mostram-se potentes para dinamizar
processos que envolvem a cultura tecnocientífica, as identidades móveis, as tecnologias de mídia,
processos de cidadania e novos modos de interagir com o ambiente. Conclui-se preliminarmente que
o campo educomunicativo possibilita o compartilhamento de espaços de atuação para os agentes
que percebem os desafios de nosso tempo, entre os quais uma outra relação com o ambiente e a
apropriação das possibilidades midiáticas para a ação social. O método deste estudo é reflexivo e
bibliográfico.
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(RE)DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES: A MITOLOGIA NACIONAL
NO ROMANCE PORTUGUÊS
Resumo: A partir da teoria do nacionalismo, procuro, neste trabalho, discutir o conceito de nação,
aplicando-o ao contexto português. Tomo como base teórica para a conceituação de nação as ideias
de autores como Isaiah Berlin, Craig Calhoun, Homi Bhabha, Ernest Renan, Benedict Anderson
e Eric Hobsbawn. Tais pensadores aproximam-se por defenderem a nação como uma criação, em
muitos aspectos, discursiva, pois ela é consolidada pelos textos, pelas histórias que a envolvem e
que afirmariam suas características. A concepção de nação como uma forma retórica, narrativa
implica uma formulação, um preenchimento de conteúdo que é inevitavelmente construído, forjado
e manipulado para servir a um fim específico - geralmente político. O contexto português é, nesse
sentido, exemplar, principalmente em relação à defesa do país como grande potência pautandose nas Grandes Navegações. Ao longo dos séculos, essa imagem se manteve discursivamente em
diferentes âmbitos, gerando uma mitologia específica, nos termos de Eduardo Lourenço. A narrativa
contemporânea (pós Revolução dos Cravos, ocorrida em 1974) surge, porém, como questionadora
desse discurso e da história portuguesa, como um todo, ao tratar de acontecimentos passados - não
só o recente, mas também episódios fundadores - em uma perspectiva que a historiografia ainda
não deu conta totalmente: a postura mais comum (ou, ao menos, nos maiores romancistas) é a de
repensar a nação e, em muitos casos, subverter os grandes mitos da cultura local, dando espaço a
vozes e perspectivas ex-cêntricas. Entre os autores que tomaram esse posicionamento em seus textos,
podemos citar nomes consagrados, como José Saramago, António Lobo Antunes e Lídia Jorge, além de
novíssimos como Dulce Maria Cardoso, David Machado e Valter Hugo Mãe.
Palavras-chave: Nação. Teoria do Nacionalismo. Portugal. Literatura portuguesa contemporânea.
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UMA INVESTIGAÇÃO ACERCA DA RELAÇÃO ENTRE CRIANÇAS COM
TDAH E A NATUREZA
Resumo: A pesquisa analisa como crianças com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade TDAH podem ser afetadas por vivências com e na natureza. O objetivo é investigar os reflexos desta
interação nos aspectos cognitivos e socioafetivos destas crianças. Um estudo empírico foi realizado
com crianças das escolas públicas do município de Crato, no interior do Estado do Ceará, região
Nordeste do Brasil, que possuem este transtorno. Estudos como os de Corraliza y Collado (2011),
Chawla (2015) e Schutte et al (2015) indicam que quanto maior for o contato com a natureza menor
é o nível de estresse infantil, maior é o poder de atenção e memória, assim como ocorre melhora
a saúde e o bem estar. A pesquisa compreendeu dez etapas de coleta de dados com inclusão de
diferentes técnicas: revisão de literatura, diagnóstico do município, caracterização do perfil dos
sujeitos, avaliação ex ante, aplicação dos testes cognitivos e socioafetivos, realização das vivências
com a natureza, reaplicação dos testes, avaliação dos impactos, triangulação e análise dos resultados
e follow up. Para a análise dos dados foram considerados a observação retrospectiva dos laudos e
prospectiva dos sujeitos inseridos nas vivências. Além das análises documentais, diário de campo com
as anotações e descrições das vivências, os resultados dos testes cognitivos e socioafetivos e dados
das entrevistas com os responsáveis, professores (as) e, também, os sujeitos. As análises preliminares
apontam que os sujeitos da pesquisa apresentaram melhoras consideráveis dos aspectos cognitivo e
socioafetivo, sendo que o desenvolvimento cognitivo desponta como bastante significativo.
Palavras-chave: Natureza. Crianças. TDAH. Desenvolvimento. Pesquisa qualitativa.
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ATRAVESSAMENTOS NATURAIS: POR UMA PRODUÇÃO DA
SUBJETIVIDADE AMBIENTAL
Resumo: Uma escola pública, uma área verde, um grupo de alunos com dificuldades, conforme
apontado pelos professores. Era o segundo semestre de 2017 quando os investigadores do grupo de
pesquisa Comunicação, Educação Ambiental e Intervenções (Ceami), do Programa de Pós-Graduação
Ambiente e Desenvolvimento (PPGAD), da Universidade do Vale do Taquari (Univates) adentrou uma
das escolas urbanas de Ensino Fundamental de Lajeado. O objetivo era experienciar possibilidades de
sensibilização ambiental baseadas em um método que explora exercícios sensíveis de olhar, visando à
produção de uma subjetividade ambiental. Por três meses convivemos semanalmente como o grupo
de estudantes de 11 e 12 anos. Nossa estratégia era baseada no método do Aprendizado Sequencial
de Joseph Cornell (2005, 2008). O autor propõe uma educação ambiental vivencial como forma de,
aos poucos, ir levando os sujeitos à imersão na e com a natureza. O objetivo do estudo era observar
como as crianças interagiam com e no ambiente natural. Optou-se por desenvolver atividades em
todas as semanas a fim de avaliar um processo em continuidade e estabelecer um vínculo com o
grupo. Atravessados pela teoria da ecosofia (GUATTARI, 1990), buscamos observar como as vivências
com a natureza eram perpassadas pelas relações subjetivas e sociais. Para Guattari, estes são os três
registros ecológicos que intercambiam e podem ser movimentados para a criação de novos territórios
existenciais. As atividades evidenciaram que o grupo de crianças trazia, inicialmente, uma relação
utópica com a natureza, pensando nela como uma entidade mística, cuidada por índios e animais.
Alguns também associavam a natureza a um espaço degradado, projetando o futuro como um lugar
sem recursos naturais. Aos poucos, a relação dos alunos com a natureza foi perpassada pelo sentido
de responsabilização. Deste modo, percebemos que a trajetória histórica da relação dos humanos
com e na natureza foi revivida pelo grupo de crianças ao longo das experiências criadas para as 10
oficinas. Os próximos passos da pesquisa incluem a reflexão e aprofundamento da noção de produção
de uma subjetividade ambiental.
Palavras-chave: Natureza. Intervenções. Ecosofia. Subjetividade ambiental.
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EXPERIÊNCIA DIGITAL NA AULA DE LEITURA: O DESAFIO
DE PROPOR UMA SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA O ENSINO DA
COMPREENSÃO LEITORA COM O USO DE OBJETOS DIGITAIS DE
APRENDIZAGEM
Resumo: A leitura sempre foi tema de muitos debates, principalmente em contextos educacionais.
Contudo, as recentes avaliações pelas quais os estudantes brasileiros passam, como a prova Pisa e a
prova Brasil, não têm demonstrado bons resultados quanto ao desempenho na competência leitora.
Considerando a necessidade de aprimorar o processo de ensino e de aprendizagem, professores e
estudantes de graduação e de mestrado atuaram numa interface entre o Projeto de Extensão Veredas
da Linguagem e o Grupo de Pesquisa Aprendizagem e ferramentas digitais no ensino superior, ambos
da Universidade do Vale do Taquari - UNIVATES, com o propósito de pensar novas possibilidades
de ensino. A partir disso, foram elaboradas duas coletâneas de Objetos Digitais de Aprendizagem
(ODA) que se configuram como recursos digitais potencializadores do ensino da leitura em nível
metacognitivo. As avaliações realizadas por meio de pesquisas quali-quantitativas revelaram que: a)
as interações entre aluno e objeto promoveram o aprimoramento da compreensão leitora dos sujeitos
investigados, evidenciado em Martins et al. (2016); e b) sob a perspectiva dos estudantes, os objetos
são recursos digitais que proporcionam uma agradável experiência pedagógica, relatado no estudo
Vicari, Forneck e Martins (2018). Diante dos resultados já obtidos e acreditando no potencial dos
objetos para o desenvolvimento de novas estratégias de leitura e a autonomia do aluno, este trabalho
tem por objetivo apresentar um novo percurso da pesquisa em andamento, ao sugerir novas práticas
pedagógicas de ensino da leitura utilizando os ODA. Com o propósito de verificar as possibilidades
didáticas dos ODA criados, foi elaborada uma proposta de ensino em que um dos ODA fosse o ponto de
partida para a elaboração do roteiro de ensino. Nasceu, assim, a sequência didática, “Há limites para
sonhar?”. Uma das evidências emergentes dessa proposta diz respeito à necessidade de integração
temática das atividades. Se, por um lado, os ODA têm a propriedade de reúso em diferentes contextos
pedagógicos individualmente ou em um conjunto didático, como aponta (TAROUCO, 2012), de
outro, articulá-los a uma temática de ensino também é tarefa complexa. Evidenciamos, assim, que
a proposta possibilita um novo, e mais atento, olhar sobre práticas que potencializem o ensino da
leitura por meio de ferramentas digitais - o que permanece sendo desafiador - e, ainda, favorece
experiências agradáveis ao processo de aprendizagem do estudante, valorizando a autonomia e o
prazer em aprender.
Palavras-chave: Objetos digitais de aprendizagem. Compreensão leitora. Ensino.
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APOSTAS METODOLÓGICAS: O OFICINAR ENQUANTO POTÊNCIA
CRIADORA
Resumo: O presente trabalho, é parte de uma tese em andamento e, em especial, discute escolhas
metodológicas enquanto apostas. A pesquisa a campo se efetivará por meio de cinco encontros com
professores voluntários de quatro escolas que ofertam o Curso Normal (Magistério) de abrangência
da terceira Coordenadoria Regional de Educação de Estrela /RS. Os encontros acontecerão por meio
de oficinas, espaços estes de potência, que agenciam outras formas de ser estar no mundo. A noção
de oficinar está entrelaçada ao pensamento de Deleuze e Guattari (1997), enquanto espaço liso e
nômade (ciência menor) desamarrado de pré-concepções, permitindo a invenção e não a repetição
de modos de ser. Assim, problematiza-se como determinadas discursividades sobre memórias do
aprender foram sendo instituídas nas práticas pedagógicas dos professores. Para tal feito, objetivase compreender como alguns grupos de professores articulam as memórias do aprender em suas
práticas pedagógicas; analisar as discursividades sobre memórias do aprender instituídas nas
práticas pedagógicas dos professores e proporcionar aos professores participantes por meio de
oficinas discussões teóricas sobre o aprender. Os materiais de pesquisa se constituirão de diário de
campo, produções dos professores e gravações em áudio. A análise deste material acontecerá por
meio da análise de discurso de Foucault (2008, 2012) e do procedimento exploratório-experimental
de Corazza (2012). Foucault (2008, 2012), não apontava caminhos metodológicos específicos, mas
buscava modos de produzir pensamento no encontro com a multiplicidade de verdades e por meio
da análise dos materiais. Para Corazza (2012) o procedimento exploratório-experimental permite
problematizar formas e conhecimentos existentes, repetições, ideias batidas e sentidos cristalizados.
Espera-se que esta pesquisa perpasse por diferentes discussões relativas às teorizações de aprender
e que estas possam estabelecer algumas interrogações acerca das discursividades dos professores
sobre o aprender, relacionando-as em suas práticas pedagógicas.
Palavras-chave: Oficinar. Professores. Procedimento Exploratório-Experimental. Escola Básica.
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DIMENSÃO DOMÉSTICA E INTERNACIONAL DOS CONFLITOS NO
IÊMEN NO SÉCULO XXI
Resumo: A República do Iêmen, localizada no sudoeste da península arábica, faz fronteira à norte com
a Arábia Saudita e à leste com o Omã, além de ser banhada pelo Mar Vermelho, Golfo de Áden e Mar da
Arábia. O país é estratégico, por ter em seu território o estreito de Bab el Mandes no Mar Vermelho,
que liga o Mediterrâneo (pelo canal de Suez) ao Oceano Índico, importante rota comercial. O Iêmen
foi sede de um dos eventos mais traumáticos do presente século, a “Primavera Árabe”; que de modo
geral é analisada como uma onda de protestos por direitos civis, que geraram mudança de governo
em diversos países situados no Norte da África e no Médio Oriente. No caso específico do Iêmen, um
grupo iemenita xiita denominado “houthis”, buscando a tomada de poder para a classe xiita, derrubou
o então presidente sunita Ali Abdullah Saleh em 2011, o que não foi de agrado do reinado sunita da
Arábia Saudita, que se mantém historicamente vigilante em relação ao vizinho devido ao seu temor
com relação às instabilidades no populoso país ao sul, e intervém em seus assuntos domésticos antes
e depois da unificação iemenita para evitar que as tensões de lá repercutissem em seu território
(SPOHR, 2015). O caso do Iêmen difere de outros países da “Primavera Árabe” em decorrência da
intervenção externa e de, diferentemente de outros países, a crise do Iêmen - mesmo sendo uma das
mais rigorosas - não ter gerado grandes levas de refugiados. O objetivo desta pesquisa é analisar a
trama política doméstica e externa em torno da “Primavera Árabe” no Iêmen, de modo a compreender
o contexto político, econômico e social dos conflitos daquela região e do Iêmen, em particular.
Procede-se um método qualitativo (LAKATOS, 2010) e de problematização histórica (CARDOSO;
VAINFAS, 1997), uma vez que as fontes bibliográficas são submetidas a interpretações subjetivas que
levam em conta o contexto ao qual se referem. Utiliza-se o realismo ofensivo (MEARSHEIMER, 1990)
como referencial teórico para analisar as relações internacionais, já que o cenário externo pós-Guerra
Fria pode ser entendido como o de tentativas de projeção de poder regional por parte de diferentes
atores, como os inseridos na delimitação de tema aqui proposta.
Palavras-chave: Oriente Médio, “Primavera Árabe”, Iêmen
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A EDUCAÇÃO MODERNA NO SÉCULO XXI E O ENSINO DE HISTÓRIA
Resumo: Este artigo fundamenta-se em um projeto de pesquisa associado com a interpretação da
educação moderna no século XXI e o ensino de história, desenvolvido junto ao Núcleo de Estudos
sobre Memória e Educação - CLIO, da Universidade Federal de Santa Maria - UFSM, desde 2015. A
partir de uma reflexão crítica sobre os conceitos de modernidade e pós-modernidade, vinculados
com a e educação escolar, busca-se interpretar o modelo educacional que mantém a mesma estrutura
e os mesmos conceitos do início da modernidade, o que provoca um contundente desencontro com
a realidade social atual, que não se apresenta mais fixada em um modelo sólido e estruturado. Com
o entendimento da escola como uma construção estratégica da modernidade, que impõem um único
modelo de cultura, privilegiando uma forma particular de relações sociais e políticas, com sujeitos
discursivamente emancipados, mas, contudo, conformados com as imposições previsíveis do Estado,
busca-se analisar as possibilidades transformadoras das práxis do ensino de história. A crítica as
práticas de ensino, especificamente de história, associadas com a transmissão de informações
(conteúdo, matéria, conceitos, etc.) estão fundamentadas na educação histórica. Teoria ancorada
em bases teóricas relacionadas principalmente com autores como Jörn Rüsen, Bodo von Borries,
Arthur Chapman, Maria Auxiliadora Schmidt, Marlene Cainelli, Estevão de Rezende Martins, entre
outros. Este novo conceito de história, de ensino de história e de práxis educacional, a partir de suas
metodologias, é considerado como estratégia política de transformação do ensino escolar, dentro
das perspectivas contemporâneas, com o objetivo de criar contextos emancipatórios e libertadores,
necessários a preservação da condição humana e da esperança por um mundo mais justo e igualitário.
Palavras-chave: Educação História. Ensino de História. Consciência Histórica. Educação Escolar.
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PRÁTICAS INVESTIGATIVAS COM CRIANÇAS
Resumo: O presente estudo decorre de um projeto de pesquisa intitulado “O Princípio da Investigação
e a Pedagogia Empreendedora”, desenvolvido na Universidade do Vale do Taquari - Univates/RS,
com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul - FAPERGS. Têm
como objetivo aprimorar a prática investigativa nas crianças da Educação Infantil e dos Anos Iniciais
através das representações dos seus olhares sobre a investigação. E assim, possam perceber, a ciência
como uma ação procedente da investigação, e que, portanto, está presente no nosso cotidiano, em
pequenos atos, como a observação de uma borboleta (SILVA 2011). A metodologia do trabalho segue
a abordagem qualitativa de pesquisa. Esta caracteriza-se por ter seu foco de estudo nos sujeitos e em
toda sua complexidade, sendo que o investigador preocupa-se com o sentido que o participante dá à
sua própria vida (BOGDAN; BIKLEN, 1994). O locus da pesquisa foram duas escolas da rede pública
de ensino do município de Lajeado/RS, uma da Educação Infantil e outra do Ensino Fundamental.
Quanto aos instrumentos de pesquisa, utilizou-se de rodas de conversa com 45 crianças, de registros
fotográficos, de desenhos, de diário de campo e de escrita criativa. Destaca-se que os responsáveis
pelas crianças, selaram o contrato da participação das mesmas, através do Termo de Consentimento
Livre e Esclarecido - TCLE. Os dados coletados no campo, estão sendo analisados através de uma
aproximação com a técnica da Análise de Conteúdo, proposta por Bardin (2012). Principais
resultados: Observou-se a importância do trabalho por investigação junto às crianças, levando em
consideração seus interesses e necessidades. As ações desenvolvidas junto às crianças a partir das
rodas de conversa, nos permitiram conhecer como as mesmas compreendem o mundo ao seu redor
e o modo como a investigação está presente em suas vidas.
Palavras-chave: Investigação. Educação Infantil. Anos Iniciais. Prática Investigativa.
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TECENDO HISTÓRIAS SOBRE UMA BRINQUEDOTECA E OS
ENCONTROS COM O BRINCAR
Resumo: Esta pesquisa está sendo desenvolvida na disciplina Trabalho de Curso II, do curso de
graduação em Pedagogia da Universidade do Vale do Taquari - Univates. A escolha desta investigação
justifica-se, pois estive presente no processo de construção desse espaço juntamente com a comunidade
escolar, interesse suscitado pelas crianças, após a visitação de alguns alunos à brinquedoteca da
Univates. A Brinquedoteca é um espaço lúdico em que há vários tipos de brinquedos, livros, fantasias
e adereços. Esse local também pode se caracterizar como um ambiente cujo objetivo maior é fazer
com que as crianças brinquem livremente. Santos (2016) destaca que o espaço é para brincar e
que não há maior objetivo do que este, devendo-se valorizar a criança que brinca, respeitando seus
direitos. Levando em consideração essas ideias tenho como objetivo analisar como os professores da
EMEF 24 de Maio vêm utilizando o espaço da Brinquedoteca e quais os encontros das crianças com
o brincar. A pesquisa caracteriza-se por uma abordagem qualitativa, uma vez que Biklen e Bogdan
(1994) mencionam que nesta proposta os pesquisadores tendem a realizá-la em espaços em que
se preocupam com seu contexto. Quanto ao tipo de pesquisa, farei uma aproximação com o estudo
de caso, visto que estudarei uma escola específica, seus professores e o espaço da Brinquedoteca.
Como instrumento de coleta de dados, serão utilizadas entrevistas semiestruturadas, observações,
fotografias, gravação e um diário de campo. Os sujeitos desta pesquisa serão: um (a) professor (a) da
Educação Infantil; um (a) professor (a) dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental; um(a) professor(a)
dos Anos Finais do Ensino Fundamental, e as crianças que utilizam o espaço. Para a realização da
análise dos dados, farei uma aproximação com a análise textual discursiva, que, de acordo com Moraes
(2003), é muito utilizada em estudos qualitativos.
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O PARLAMENTO EUROPEU E A CRISE HUMANITÁRIA DE 2016
Resumo: O presente trabalho objetiva a compreensão do papel do Parlamento Europeu no
acolhimento, ou na recusa do fluxo de refugiados dentro da União Europeia, em específico durante
a crise humanitária de 2015 e 2016. Com o crescente aumento de competências do Parlamento
Europeu dentro do processo de tomada de decisão da União Europeia desde as reformulações do
Tratado de Maastricht (1992), a construção de uma política migratória do bloco passa pela percepção
deste e outros atores como a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Valendo-se do arcabouço
teórico dos estudos de segurança internacional, através dos estudos da Escola de Copenhague e a
teoria da securitização, buscar-se-á o questionamento perante o resultado das votações de peças
legislativas relacionadas a empreendimentos para a solução da crise humanitária de 2015-2016,
se os eurodeputados possuem tendências para a acolhida desses refugiados - assim mantendo
a tradição europeia de proteção dos Direitos Humanos -, ou se os parlamentares europeus têm a
posição legitimadora de um bloco que securitiza as migrações forçadas. Utilizando-se da base de
dados fornecida pelo think tank Votewatch, verificou-se que eurodeputados possuem tendências
para a acolhida desses refugiados - assim mantendo as políticas europeias de proteção dos Direitos
Humanos e concatenância ocm o arcabouço legislativo internacional do regime de anteparo aso
refugiados -, no entanto, alguns grupos políticos em especial legitimam parcialmente o Complexo
de Segurança europeu, em manobras e discursos em que fortalecem o controle de fronteiras em
detrimento da livre circulação de pessoas no bloco, minando assim a possível continuação de políticas
acolhedoras do bloco europeu.
Palavras-chave: Parlamento Europeu; Migrações Forçadas; União Europeia; Securitização
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PEDAGOGIA UNIVERSITÁRIA: PROPOSTAS PARA A FORMAÇÃO
PEDAGÓGICA DOS DOCENTES DA UFRGS
Resumo: O presente trabalho apresenta o relato reflexivo de uma experiência de formação pedagógica
que está sendo implementada com/para os docentes efetivos e em estágio probatório da UFRGS. A
proposta vem sendo conduzida em âmbito institucional pela Escola de Desenvolvimento de Servidores
(EDUFRGS/PROGESP) em parceira com a Faculdade de Educação da UFRGS. A ação iniciou como projeto
piloto com um conjunto de oficinas pedagógicas abordando temas sobre didática no ensino superior.
Procura atender uma demanda advinda dos próprios docentes que têm manifestado a necessidade
da ampliação da formação didático-pedagógica. Tal demanda também é visibilizada em instâncias e
documentos institucionais da Universidade, como no Relatório da SAI, no Relatório de Atividades do
Curso de Integração Institucional para Ingressantes, nos resultados das avaliações das participações
dos docentes nas ações do Programa de Atividades de Aperfeiçoamento Pedagógico (MORAES, 1996)
e em diversos Cursos de Capacitação oferecidos pela EDUFRGS. Nesse sentido, ao desencadear uma
proposta piloto de oficinas pedagógicas buscou-se promover a reflexão sobre a prática pedagógica e
a qualificação do trabalho docente na UFRGS. Esta ação piloto ocorreu nos meses de julho e agosto de
2018, com cinco oficinas e um minicurso, contemplando as temáticas de processos de aprendizagem,
planejamento didático-pedagógico, aprendizagem significativa, metodologias ativas e o uso de
aplicativos móveis. Ao final de cada oficina os participantes foram instados a preencher um formulário
com o intuito de avaliar os aspectos do planejamento e as abordagens metodológicas, bem como
a indicação de novas oficinas pedagógicas. A sistematização dos formulários de avaliação apontou
acertos, ajustes e desafios a serem considerados nas oficinas a serem implementadas futuramente.
Entre as temáticas mais demandadas pelos docentes participantes estão a avaliação da aprendizagem
e as práticas pedagógicas inovadoras. Ao acompanhar e sistematizar as avaliações dos docentes
participantes, fica evidente a necessidade de uma oferta sistemática e permanente de formação
pedagógica dos docentes da UFRGS, na perspectiva da consolidação de uma pedagogia universitária
em sintonia com os desafios contemporâneos e complexos, com a aprendizagem significativa e
interdisciplinar dos estudantes universitários (CUNHA, 2006). Enquanto desdobramento da ação,
cabe salientar, que foi realizada, no início deste ano, uma visita técnica nas Universidades do Porto,
Lisboa e Aveiro, em Portugal, com o objetivo de conhecer as estratégias institucionais em relação
à formação continuada dos seus docentes (MOURAZ; PÊGO, 2017), a fim de buscar subsídios para
qualificar o processo de formação dos docentes e de uma Pedagogia Universitária inovadora na
UFRGS.
Palavras-chave: Pedagogia Universitária; Formação Pedagógica; Docência
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OS POEMAS DE PERPÉTUA DO VALLE NA REVISTA A MENSAGEIRA
(1897-1900)
Resumo: Este estudo tem por objetivo o resgate e a análise literária dos poemas “Funerea” e “O
concilio das maguas”, de Perpétua do Valle, publicados em A Mensageira: revista literária dedicada a
mulher brasileira (SP), que circulou entre 1897 e 1900.Procura-se mostrar como essas composições
poéticas, assinadas pelo pseudônimo da escritora e organizadora do periódico, a saber, a mineira
Presciliana Duarte de Almeida, tiveram a influência do Romantismo e chegaram a público por meio
da imprensa feminina oitocentista, que surgiu fomentada pelo movimento feminista no Brasil. O fio
condutor entre os dois poemas passa pelo tom pessimista do eu-lírico, uma vez que em “Funerea”
a musa despede-se de um ente querido e chora o seu pesar junto do eu-lírico e em “O concilios das
maguas” o sofrimento da primeira paixão não correspondida, símbolo do Romantismo, leva a daminha
ao desespero e ao choro. Desse modo, é possível considerar que as características dos escritos vão
ao encontro da escola romântica local, apresentando, a partir da subjetividade expressa pela poesia
lírica, a temática central do amor, da morte e da tristeza. Almeida foi uma mulher à frente de seu
tempo, mantinha-se informada sobre as principais questões políticas e sociais do país e defendia a
atuação feminina para uma comunidade mais desenvolvida. O seu periódico representou uma atitude
ousada e ambiciosa de difundir a literatura escrita por mulheres, naquele período em que ocupavam
apenas o espaço privado e não tinham direito à educação. Os textos são investigados sob à luz da
teoria literária poética apresentada por Goldstein (2005) e da teoria crítica feminista exposta por
Hollanda (1994), Perrot (1991), Rocha-Coutinho (1994) e Showalter (1994), que contribui para o
resgate de obras de autoria feminina não incluídas na história da literatura do país.
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Referências:

HOLLANDA, Heloisa Buarque de (Org.). Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de
Janeiro: Rocco, 1994. 288 p.

PERROT, Michelle; ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges. Da revolução francesa à primeira guerra. São Paulo: Cia.
das Letras, 1991. 639 p. (História da vida privada ; 4).

ROCHA-COUTINHO, Maria Lúcia. Tecendo por trás dos panos: a mulher brasileira nas relações familiares. Rio
de Janeiro: Rocco, 1994.
SHOWALTER, Elaine. A crítica feminista no território selvagem. In: HOLLANDA, Heloísa Buarque de.
Tendências e impasses: o feminismo como crítica da cultura. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.

Sumário

109

Autor(es): Aline Beatris Alf
Orientador(es): Fabiane Olegário

PLANEJAMENTO DOCENTE PARA/COM BEBÊS
Resumo: Este trabalho tem como objetivo compreender as especificidades do planejamento para
os bebês de 04 a 18 meses, em uma turma de Berçário de uma escola da rede privada, localizada no
Vale do Taquari. É fruto dos estudos realizados no Trabalho de Conclusão de Curso II de Pedagogia da
Universidade do Vale do Taquari - Univates. Trabalha com a hipótese de que é nesta faixa etária que
o planejamento docente para bebês “não nasce antes do encontro do professor com as crianças e sim
da imprevisibilidade que está no cotidiano escolar e que faz parte da vida das pessoas” (HORN; SILVA,
2015, p.13). Nesse sentido, é possível afirmar que o planejamento é flexível, pois lida com o inusitado
presente no dia a dia da escola. Esta pesquisa parte de uma abordagem qualitativa e tem como
ferramenta de produção de dados uma entrevista semiestruturada com a professora titular da turma,
bem como a observação das aulas durante cinco dias consecutivos, para registro das observações, a
investigação utilizará o diário de campo como ferramenta de produção de dados. A investigação está
em andamento, entretanto, com base na leitura de livros, foi possível perceber o quanto a interação e
a observação são muito importantes para o planejamento, pois a interação é significativa na questão
de entender e compreender o que o bebê quer “falar” em gestos, já a observação é capaz de voltar o
olhar atento do professor a essa interação, permitindo-lhe criar um planejamento ideal para a sua
turma. Como futura pedagoga, considero significativo pensar e repensar nas propostas pedagógicas,
pois fazemos parte da formação das crianças, muitas vezes sendo a primeira professora delas.
Palavras-chave: Planejamento. Observação. Interação. Docente. Bebês.
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A PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS NO PLANEJAMENTO DE PRÁTICAS
PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: Este trabalho apresenta uma pesquisa desenvolvida como Trabalho de Conclusão de Curso
I durante o semestre 2018/B, no Curso de Pedagogia da Universidade do Vale do Taquari - Univates.
Constitui o objetivo geral deste estudo, compreender de que forma as crianças participam do
planejamento de práticas pedagógicas na Educação Infantil. Como objetivos específicos, destacamse: investigar como o professor possibilita a participação das crianças no planejamento de práticas
pedagógicas; verificar como as crianças reagem ao ganhar espaço para participar do planejamento
das práticas pedagógicas; perceber de que forma as crianças sustentam sua participação no
planejamento de práticas pedagógicas; aprofundar o estudo sobre o planejamento na Educação
Infantil. A pesquisa fundamentou-se nas obras de Junqueira Filho (2006), Ostetto (2000, 2015),
Menegolla e Sant’anna (2011) e Horn (2004). Com base nesse aporte teórico, abordou-se a importância
de planejar, a parte cheia e a parte vazia do planejamento e a relevância das crianças participarem
do planejamento de práticas pedagógicas. A abordagem metodológica da pesquisa foi qualitativa,
tendo como procedimentos de coleta de dados a observação e a realização de uma entrevista junto
a uma turma de Educação Infantil. A pesquisa está sendo desenvolvida em uma escola de Educação
Infantil, com crianças de cinco anos. Durante o processo, foram realizadas observações, registradas
em diário de campo e uma entrevista com a professora da turma. Até o momento, durante dez dias
de observações, foi possível constatar que a participação das crianças está mais vinculada à forma
como são desenvolvidas as atividades no cotidiano, e não no planejamento das práticas pedagógicas.
Espera-se que essa pesquisa traga contribuições para refletir e problematizar a participação das
crianças no planejamento de práticas pedagógicas na Educação Infantil.
Palavras-chave: Planejamento. Participação. Crianças. Práticas Pedagógicas.
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A UTILIZAÇÃO DOS SABERES LOCAIS NA PRODUÇÃO DE
ORGÂNICOS: UM ESTUDO A PARTIR DA REALIDADE DO GRUPO DE
AGRICULTORES ECOLOGISTAS DE FORQUETA, ARROIO DO MEIO,
RS, BRASIL
Resumo: A agroecologia traz à tona meios de produção milenares, tidos como tradicionais, que
foram substituídos pela lógica da produção e da eficiência econômica, que fundamentava e segue
fundamentando a agricultura convencional. Mesmo tendo ampliado significativamente os índices
de produção esses modelos, constituídos especialmente quando do fenômeno da Revolução
Verde, contribuíram para uma crise socioambiental. Sua falibilidade deixou brechas para novos
questionamentos e o retorno das ideias de uma agricultura mais tradicional que, apoiada nos antigos
ensinamentos, representados pelos saberes locais e pelos conhecimentos tradicionais, bem como
em princípios e modos de vida, busca constituir relações harmônicas com a natureza. A busca pela
produção de alimentos isentos de agroquímicos também se apoia no caráter central alcançado pela
ideia de segurança alimentar na contemporaneidade. Diante deste contexto, a presente pesquisa
propõe-se a verificar em que medida o Grupo formado pelas agricultoras ecologistas do Forqueta, no
município de Arroio do meio - RS, utiliza-se dos saberes locais na produção de orgânicos e como ocorre
o processo social de aprendizagem e compartilhamento deste conhecimento. A pesquisa é qualitativa,
descritiva, explicativa e tem caráter intervencionista. Como resultados parciais tem-se a criação de
uma proposta metodológica participativa, aplicada especificamente ao grupo em questão quando da
produção de um vídeo-documentário contendo relatos das agricultoras, no qual, roteiro, filmagem
e edição foram compostos pelas participantes. Todo esse processo foi cartografado permitindo que
se fizesse uma primeira leitura sobre o que emergia naturalmente nas falas das participantes acerca
dos saberes locais. O registro destes saberes se coloca como um potente mecanismo de reconstrução
das bases epistemológicas da agroecologia que ainda se encontram atreladas ao positivismo e a
compreensão de que os saberes científicos se sobrepõem aos saberes locais ou conhecimentos
tradicionais. Para contrapor essa lógica, é fundamental reconhecer que entre os agricultores
existem saberes relevantes. Espera-se, ao final, atingir o desenvolvimento social comunitário, por
meio da propagação e registro de conhecimentos, desenvolvimento de espírito crítico de todos os
envolvidos no processo de pesquisa-ação-participante, valorização e socialização dos saberes locais
e o empoderamento das participantes. A pesquisa conta com o apoio do CNPq por meio do Edital
Universal 01/2016.
Palavras-chave: Política Nacional de Agroecologia. Metodologia participativa. Descolonização dos
saberes.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA DE PROFESSORES E O ENSINO POR
INVESTIGAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS
Resumo: O presente trabalho decorre de uma pesquisa desenvolvida na Universidade do Vale do
Taquari-Univates/RS, intitulada O Princípio da Investigação e a Pedagogia Empreendedora. Objetivo:
Analisar como o princípio da investigação se apresenta na prática pedagógica de professores da
Educação Infantil e dos Anos Iniciais e conhecer o que esses professores pensam a respeito da
investigação. A investigação é entendida como uma “dimensão essencial na vida das crianças e adultos.
É uma prática cotidiana, uma atitude existencial e ética, necessária à interpretação da complexidade
do mundo, dos fenômenos, dos sistemas de convivência” (SILVA, 2011, p. 26). Metodologia: Essa
pesquisa seguiu a abordagem qualitativa. Para a geração dos dados, fez-se uso de observações das
práticas docentes, do diário de campo e de entrevistas semiestruturadas. O cenário da pesquisa
foram duas escolas da rede municipal de ensino, pertencentes à cidade de Lajeado/RS e teve como
participantes treze professores. Para análise dos dados utilizou-se a técnica da Análise de Conteúdo
proposta por Bardin (2012). Principais resultados: Como resultado do que pensam os professores a
respeito da investigação, verificou-se que, para eles, pesquisar e investigar são termos que designam
o mesmo conceito. Quanto às observações realizadas das práticas pedagógicas das professoras, foi
possível verificar que as situações de aprendizagem propostas para e com as crianças oportunizavam
diferentes desafios, levando-as a levantarem hipóteses a respeito do que buscavam conhecer.
Considerações finais: Este estudo nos permitiu verificar que as práticas pedagógicas dos professores
investigados buscaram fomentar nas crianças a curiosidade e o interesse. Destaca-se que a escuta
sensível em relação ao que as crianças trazem à tona, foram fundamentais para que o princípio da
investigação fosse trabalhado nas suas práticas para e com elas.
Palavras-chave: Prática pedagógica. Investigação. Educação Infantil. Anos Iniciais.
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CURRÍCULO E ARQUIVO: PRÁTICAS DE GÊNERO NA UNIVATES
Resumo: O campo da educação no Brasil, no início do século XXI, foi marcado pelos estudos das
relações de gênero e pela emergência da “teoria queer”. Esse campo teórico vem sendo associado
como uma área dedicada a compreender o gênero e a sexualidade, temas que, por sua vez, vem
assolando o cenário político brasileiro e, principalmente, o cenário acadêmico. Motivadas pelo
interesse em compreender como uma Instituição de Ensino Superior vem tomando esse debate nas
suas práticas curriculares, nos perguntamos: de que modo a Univates problematiza as (suas) práticas
de gênero? O presente trabalho, que está sendo realizado com apoio de CAPES/FAPERGS BRASIL
(Edital FAPERGS/CAPES 05/2017), tem como objetivo analisar de que modo as práticas de gênero
são pensadas em uma Instituição do Ensino Superior do interior do Estado do Rio Grande do Sul.
Este escrito é um produto de um projeto de Mestrado em Ensino, do Programa de Pós-Graduação
em Ensino - PPGEnsino da Univates, que está sendo realizado junto ao Grupo de Pesquisa Currículo,
Espaço e Movimento (CEM/CNPq), intitulado Práticas de Gênero no Currículo da Univates. Com
uma perspectiva queer, pós-estruturalista da diferença, nos propomos a problematizar a noção de
currículo através das práticas discursivas e não discursivas que permeiam a instituição. Além disso,
nos debruçamos sobre a construção histórica do conceito de gênero no âmbito de uma história geral.
Como método de trabalho tomamos a noção de arquivo de Michel Foucault para problematizar as
práticas de gênero da/na Univates. Consideramos que documentos curriculares oficiais (como a
Resolução 146/Reitoria/Univates e os planos dos cursos da instituição), os movimentos produzidos
pelos estudantes (TCCs, oficinas, palestras, manifestações artísticas e políticas), as produções dos
pesquisadores (artigos científicos, resumos de eventos, livros) e a infraestrutura da Instituição
(banheiro denominado “sem gênero” nos prédios com maior movimentação) fazem parte da
problematização das práticas de gênero.
Palavras-chave: Práticas de Gênero. Currículo. Arquivo. Univates.
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O QUE PODE A ARTE NO PROCESSO DE ENSINO E DE
APRENDIZAGEM?
Resumo: Partindo de reflexões iniciais que indagam de que maneira os processos de ensino e de
aprendizagem estão sendo pensados nos espaços escolares e como os mesmos movimentam a
realização de práticas educativas, o projeto intitulado “Pŕaticas educativas no espaço escolar: o que
pode a arte no processo de ensino e de aprendizagem?” visa analisar os efeitos da arte nas práticas
educativas. A partir desta discussão inicial, algumas questões norteadoras surgem: como a escola
percebe a arte nas práticas educativas? Como os docentes observam os processos de ensino e de
aprendizagem a partir da inserção da arte nas práticas educativas? O que pode a arte na escola?
Considera-se a arte como um disparador para uma experiência de ser capaz (LÓPEZ; MASSCHELEIN;
SIMONS, 2017), ou seja, como uma potência criadora, inventiva e imaginativa, que atua como
poética da própria vida (LOPONTE, 2008). A pesquisa, vinculada ao grupo Currículo, Espaço,
Movimento (CEM/CNPq/Univates), utiliza como cenário duas escolas do Vale do Taquari e propõe
a seguinte pergunta: como os docentes percebem os efeitos da arte nas práticas educativas e nos
processos de ensino e de aprendizagem? Como metodologia de pesquisa, a mesma percorre uma
investigação bibliográfica da literatura, em que são explorados os conceitos de prática educativa,
arte, escola e processos de ensino e de aprendizagem. Em uma segunda etapa de investigação,
serão realizadas entrevistas semiestruturadas com gestores das escolas para compreensão de como
essas instituições elaboram relações entre arte e práticas educativas. Em um terceiro momento,
uma nova entrevista será direcionada aos docentes indicados pela gestão da escola, com a intenção
de explorar suas percepções acerca dos efeitos da arte nas práticas educativas e nos processos de
ensino e de aprendizagem. Para o tratamento dos dados, será realizada a análise textual discursiva,
por proporcionar uma experimentação e (re)construção de percursos, onde a criatividade é um
componente necessário (MORAES; GALIAZZI, 2006). A partir dos resultados da pesquisa, busca-se
contribuir para disseminação de um olhar atento à arte como elemento potencializador da capacidade
do experimentar-se junto ao espaço escolar, tela à espera de todo artista que deseja criar.
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O TRABALHO DO NEGATIVO E O SUICÍDIO EM MARIA CLARA
Resumo: Maria Clara C Santos é escritora da Mensageira em 1898, aborda dois contos sobre o
suicídio, um que diz respeito a uma jovem que apresenta uma doença incurável e que tem como
consequência um aparência indesejável. Se suicida 3 dias antes do casamente dos seus sonhos,
por não compreender que alguém possa querê-la e, ao mesmo tempo, não conseguiu dizer não
ao seu desejo, não lhe restando outra alternativa. O outro conto refere-se a um jovem que em sua
adolescência teve um relacionamento com outro rapaz e que, ao encontrá-lo depois de já estar casado
e com filho, não conseguiu deixar isso no passado, sendo que por temor de ser descoberto quanto a
esse acontecimento, se suicida. Ambos os contos abordam a premência da pulsão de morte em um
momento em que não conseguem pensar outra saída, em detrimento da pulsão de vida.No que tange
à Psicanálise, o sujeito está sempre em busca da reexperimentação de suas primeiras vivências de
prazer, inscritas em seu inconsciente ainda na infância. Neste momento, se dá uma característica do
funcionamento inconsciente: a compulsão à repetição. A repetição realiza uma descarga de excitação,
diminuindo o nível de tensão no psiquismo. Freud, na obra “Além do princípio do prazer” (1920),
reúne as pulsões de autoconservação e as sexuais sob o conceito de Pulsão de Vida e apresenta a
elaboração do conceito de Pulsão de Morte — que é a tentativa, realizada pelo sujeito, de retorno
ao inorgânico, o nível psíquico mais baixo de excitação. O objetivo de Freud, com a elaboração deste
conceito, era explicar a origem da compulsão à repetição, movimento no qual os pacientes neuróticos
repetiam situações traumáticas que lhes eram dolorosas e fonte de profundo sofrimento.
Palavras-chave: psicanálise; suicídio; trabalho do negativo.
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RAÇA E PERFOMATIVIDADE: RELAÇÕES POSSÍVEIS
Resumo: O presente trabalho objetiva problematizar a raça como um processo performativo, que
atua na produção de sujeitos racializados a partir de discursos hegemônicos. Tomaremos como eixo
de análise o contexto de racialização que emerge no Brasil com a constituição do Movimento Negro
Unificado (MNU) em 1978, em que há uma construção normativa do que é ser negro a partir da
adoção de uma identidade africana. Ou seja, o discurso de vínculo com a África gera uma série de
enunciados em torno da construção da identidade negra, que repercutem, não só pela via estatal,
em políticas públicas e na reformulação de narrativas históricas, mas culturalmente, implicando em
novas concepções estéticas, corporais, na musicalidade e na recolocação de novos espaços públicos.
O conceito de performatividade, utilizado inicialmente por John Langshaw Austin (1962), com o
objetivo de demonstrar o efeito produtivo da linguagem, foi ampliado por Judith Butler (1993), para
explicar a forma como o gênero se materializa. De acordo com a autora, a reiteração de atos corporais
reconhecidos em nossa cultura como femininos ou masculinos, atua nos regimes de percepção
produzindo a noção binária de gênero e atribuindo a esta categoria um caráter natural. Partindo
dessa premissa, consideramos que a raça pode ser pensada também como categoria performativa,
uma vez que consiste na significação de um conjunto de atos e atributos inscritos nos corpos dos
sujeitos, os quais conferem à ideia de raça, um caráter natural. O discurso da negritude, adotado
pelo MNU a partir de 1978, tornou-se o balizador das condutas raciais ao buscar estabelecer um
padrão comum de conduta reconhecível como racializada. Desta forma, dialogando com os estudos
foucaultianos pensamos na potência que o conceito de performatividade pode oferecer enquanto
ferramenta de análise dos estudos étnico-raciais. A análise dos elementos normativos que constituem
os sujeitos como negros no Brasil passam a se fundamentar em uma ideia prescritiva de negritude.
Se em momentos anteriores não se poderia elencar com clareza os elementos constituintes de
uma “identidade negra”, a partir da circulação destes discursos esta afirmação se tornou possível.
Assim, uma vez estabelecida a “identidade racial negra” como norma, a reiteração de atos raciais na
perspectiva da performatividade, constitui o meio pelo qual esta identidade se materializa, ou seja,
em práticas cujo os sujeitos negros passam a ser reconhecidos e a se reconhecerem.
Palavras-chave: Raça, Perfomatividade, Relações Étnico-raciais
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A CONSTITUIÇÃO ECOLÓGICA E OS DESAFIOS DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO RIO GRANDE DO SUL PARA SUA EFETIVAÇÃO
Resumo: Dentre as novidades trazidas pela CF/88, destacam-se duas: a constitucionalização
das normas ambientais e a declaração do Ministério Público instituição permanente e essencial à
função jurisdicional do Estado, determinando-o a defesa da ordem jurídica, do regime democrático
e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127). Sua atuação, até então focada na
acusação (criminal) ou fiscalização como custus legis (cível), modificou-se de forma a acrescentar a
tutela dos direitos coletivos. O artigo 225 da CF/88 afirma que todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, destinando-o à coletividade e, inclusive, às futuras gerações. Trata-se de
direito indisponível e, em razão disso, é atribuição do Ministério Público a sua defesa. Mas de que forma
o MPRS se organizou, diante da referida mudança, para concretizar a norma constitucional ambiental
abstrata? Quanto ao método, adota-se a pesquisa qualitativa, sendo exploratório seu objeto, baseandose em revisão literária e levantamento quanto aos procedimentos técnicos. Segundo Axt (2006), a
abertura política dos anos 1980 refletiu direta e imediatamente na organização, funcionamento e
atuação do MP. Marrey (2002) defendeu, referindo-se às novas conquistas institucionais, que “toda
a aplicação da lei tem um tempo de amadurecimento”, motivo por que as mudanças não se fizeram
perceber imediatamente, ante a necessidade de os estados se adequarem legislativa, administrativa e
judicialmente a esse novo panorama. Destarte, o MPRS, além de se organizar interna e externamente,
acompanhando o texto final da Constituição Gaúcha, propondo projetos de lei de interesse institucional
e reorganizando-se administrativamente, instituiu ações no seu Planejamento Estratégico de forma a
buscar efetivar os direitos coletivos abstratamente previstos, inclusive na área de meio ambiente (eixo
“Sustentabilidade”), propondo atuações regionais (RIO GRANDE DO SUL, 2018). Para dar efetividade
aos direitos ecológicos previstos na CF/88, o MPRS modificou sua forma de atuação, especialmente
administrativamente, ao implementar atuação regional. Compreendendo que o dano ambiental
extrapola fronteiras, o MPRS atua, desde 2008, em redes ambientais, abrangendo todas as bacias
hidrográficas do estado (RIO GRANDE DO SUL, 2008). Em 2016, criou cinco Promotorias Regionais
de Meio Ambiente, dentre elas a da Bacia Hidrográfica dos rios Taquari e Antas (RIO GRANDE DO
SUL, 2016), que executa o Programa de Recuperação Sustentável da Mata Ciliar do Rio Taquari
em 15 municípios e pretende recuperar, ainda que minimamente, a zona ripária desse importante
corpo hídrico (BARROS, 2017). Imagens de satélite demonstram aumento da área recuperada, com
melhoria ecossistêmica, efetivando-se, assim, os direitos ambientais constitucionais das gerações
atuais e futuras.
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Referências:

AXT, G. O Ministério Público no Rio Grande do Sul. Evolução histórica. 2. ed. Porto Alegre: Memorial do
Ministério Público, 2006. 188. p.

BARROS, A. A. Recuperação de Mata Ciliar: um olhar entre a sustentabilidade e a legislação ambiental. Rio de
Janeiro: Lumen Juris Direito, 2017.
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/
ccivil_03/constituicao/ConstituicaoCompilado.htm>. Acesso em: 12 ago 2018.

Sumário

118

MARREY, L. A. A Constituinte de 1988. Histórias de Vida. Vol. IV. Porto Alegre, Memorial do Ministério
Público, p.215-226. Entrevista concedida ao historiador Gunter Axt e o Procurador de Justiça Ricardo Vaz
Seelig, em 11 jun. 2002.

RIO GRANDE DO SUL Ministério Público do Rio Grande do Sul. Programa de Atuação Integrada por Bacias
Hidrográficas: redes ambientais - Mapa. Porto Alegre: MPRS, (2008). Disponível em: <http://www.mprs.
mp.br/paibh/pgn/id732.htm>. Acesso em: 12 ago 2018.

______. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Legislação institucional. Provimento nº45/2016. Porto
Alegre: MPRS, (2016). Disponível em: <http://www.mprs.mp.br/legislacao/id11097.htm>. Acesso em: 12
ago. 2018.

______. Ministério Público do Rio Grande do Sul. Mapa Estratégico do Ministério Público do Rio Grande do
Sul. Porto Alegre: MPRS, (2018). Disponível em: <https://www.mprs.mp.br/transparencia/planejamento_
estrategico/finalidades_objetivos/mapa_estrategico>. Acesso em: 12 ago 2018.

Sumário

119

Autor(es): Graziela Frainer Knoll
Orientador(es): Graziela Frainer Knoll

PRINCÍPIOS DA MULTIMODALIDADE E DO DESIGN INSTRUCIONAL
APLICADOS A INFOGRÁFICOS EM OBJETOS DE ENSINO E
APRENDIZAGEM, ANÁLISE MULTIMODAL DA PUBLICIDADE EM
ANÚNCIOS COM REPRESENTAÇÕES DE DIVERSIDADE HUMANA
Resumo: As Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) fazem parte das práticas de ensino da
atualidade, uma vez que modificaram todos os âmbitos da sociedade, especialmente pela inserção da
ambiência digital na vida de estudantes e professores. De modo amplo e contundente, modificaramse os fluxos de informação, as formas de interação e a maneira como materiais didáticos e objetos
educacionais são produzidos e utilizados. Pensando nisso, o objetivo deste trabalho de pesquisa é
averiguar a aplicação de princípios da multimodalidade e do design instrucional em infográficos a
partir de uma proposta de atividade de estudo em um curso de nível superior. O infográfico é uma
“criação gráfica que utiliza recursos visuais (desenhos, fotografias, tabelas etc.), conjugados a textos
curtos para apresentar informações” (RABAÇA, BARBOSA, 2002, p. 238). Esse gênero textual é
recorrente nos tempos atuais, em plataformas digitais de comunicação e mídias sociais, pois pode
ser lido em pouco tempo por se tratar de uma síntese verbo-visual de informações. A metodologia
da pesquisa é qualitativa e descritiva, com a análise de infográficos disponibilizados e produzidos
pelos estudantes como objeto de ensino e aprendizagem. Dessa forma, este trabalho se justifica pela
atualidade do uso e do estudo de infográficos no ensino e aprendizagem, sobretudo pela necessidade
de diversificar atividades e objetos no ensino superior, por possibilitar a inserção de imagens, gráficos
estáticos ou em movimento, GIF e hiperlinks que dinamizam o ambiente de ensino e sejam soluções
adequadas à aprendizagem integrada com dispositivos tecnológicos. Os resultados demonstram que o
uso de infográficos em objetos e atividades de ensino e aprendizagem requer noções de planejamento
visual e habilidades de síntese e representação, em que os princípios da multimodalidade e do design
instrucional podem ser úteis. , Os discursos de gênero social presentes nas práticas midiatizadas
como a publicidade atuam no sentido de provocar a identificação do público realizando o elo de
ligação entre identidade e consumo. Desse modo, a publicidade será analisada sob um ângulo de
contextualização social, em que ideologias serão discutidas a partir das representações encontradas
na linguagem. O objetivo deste trabalho é analisar a multimodalidade em anúncios publicitários com
foco nas construções identitárias. Nesse sentido, foram escolhidas peças publicitárias dos anunciantes
Benetton, Airbnb e Skol, por sua aparente diversidade de representações humanas. A base teórica da
pesquisa é a análise crítica do discurso em conjunto com a teoria da multimodalidade da linguagem
de Kress e van Leeuwen (2006). Entende-se que as imagens são tão importantes quanto a linguagem
verbal para a significação de textos e discursos, consequentemente, a análise multimodal contribui
para a desnaturalização com que geralmente é tratada a leitura de imagens. Foram utilizadas as
categorias multimodais de processos conceituais, saliência e valor da informação, dentre outras. A
importância desta pesquisa, que faz parte de um projeto de Iniciação Científica em andamento, está
na compreensão dos significados que são encontrados na linguagem de anúncios publicitários que
exploram a diversidade de identidades, inclusive identidades de gênero, na sua estética aparente.
Assim, pretende-se averiguar se, no nível do discurso, a equipolência de identidades é confirmada. Os
resultados da análise permitem concluir que os três anunciantes possuem recorrências na forma de
elaborar seus discursos da diversidade, com especial cuidado na representação de diferentes etnias,
entretanto, do ponto de vista do gênero social, ainda se verificam disparidades.
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VALE DO TAQUARI: UMA “SOCIEDADE À ESPREITA”
Resumo: Vale do Taquari: uma “sociedade à espreita”. Trata-se de uma análise dos discursos sobre
a população LGBTQI veiculados na imprensa regional nas décadas de 1970 a 1990 e dos discursos
emanados pelas “Mães pela Diversidade”, identificadas no Vale do Taquari, no tempo presente. O
trabalho busca identificar características/especificidades regionais que podem ter impactado em
prós e contras para a subjetivação LGBTQI em contexto local, regional e nacional. A análise parte do
pressuposto de que o gênero é constantemente performado/produzido, conceito que é extraído dos
pensamentos do filósofo Michel Foucault e da filósofa Judith Butler. Reflete-se sobre os posicionamentos
de representantes religiosos de diferentes vertentes religiosas, de profissionais da área das áreas
“psi” (Psicologia, Psicanálise e Psiquiatria) e de representações “humorísticas” da população LGBTQI,
todas identificadas na imprensa local, e nos consequentes dessas escritas/falas. Busca-se verificar
se esses discursos representaram e, ao mesmo tempo, produziram, em contexto interiorano, maior
controle/vigilância sobre corpos. Considera-se certo descompasso temporal entre o que acontecia
em grandes metrópoles e, em termos de “condição de possibilidade”, o que era possível em regiões de
interior, tanto em relação à socialização quanto à politização de pessoas LGBTQI. Assim, entendendo
os discursos escritos nos jornais e as memórias de mães de LGBTQI, essas alcançadas pela história
oral, como partes substanciais da representação/formação da mentalidade local sobre gênero e
sexualidade, a pesquisa se aventura em pensar a existência do que denomina “sociedade à espreita”
no Vale do Taquari. Grosso modo, trata-se de acreditar a área em questão como tomada por olhares
mais vigilantes, posto que “todos conhecem a todos”. Nessa região, as famílias são constantemente
evocadas a fazer parte da formação ideal das subjetividades - caracterizada pelo binário homem/
mulher e pelas famílias reprodutivas - donde se pretende a formação de uma comunidade ideal. Por
fim, interessa debater se essa trajetória regional específica, com prós e contras, impacta sobre avanços/
retrocessos na área das políticas públicas, dos direitos requeridos e da humanidade reivindicada
pelos LGBTQI. A análise levou a diversas inferências. Vários discursos sobre LGBTQI identificados
nos meios de comunicação desfizeram qualquer pensamento de que “não se falava sobre o assunto”.
O contexto de interior permitiu que as famílias “tradicionais” exercessem maior vigilância sobre os
corpos, mantendo os LGBTQI por mais tempo nos armários. Entende-se que essa realidade é um
dos fatores que levaram ao incipiente e tardio surgimento de movimentos sociais, inclusas nesses as
“Mães Pela Diversidade”, no Vale do Taquari.
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O ENSINANTE ENTRE OS PROCESSOS DE ENSINO E A VIOLÊNCIA
DA ESCOLA
Resumo: O trabalho que se deseja desenvolver direciona-se ao contexto da violência da escola, sendo
que este busca respaldo teórico de autores que discorrem sobre a violência como Bourdieu (2011);
Bourdieu e Passeron (1975); Abramoway (2002); Aquino (1998); Assis (2010); Bender (2017);
Carvalho (2011); Charlot (2002); Debarbieux e Blaya (2002); Freitas (2015); Marrafa e Ferreira
(2008); Najaine e Minayo (2003); Praxedes (2017); Ristum (2010); Ribeiro e Silva (2011); Vale
(2017); Vieira et al. (2017). O estudo será desenvolvido com ensinantes do 5º ao 9º ano do segundo
ciclo do Ensino Fundamental de uma escola privada do centro/norte do estado do Tocantins. Como
tema da pesquisa, buscar-se-á compreender a forma como o ensinante desenvolve as práticas do
ensino quando se encontra envolvido em situações de violência, inserido em uma escola da região
centro/norte do Tocantins. O objetivo é analisar o olhar do professor sobre o processo de ensino,
enquanto envolvido no fenômeno da violência da escola. A dissertação justifica-se uma vez que se
propõe a investigar como o professor desenvolve seu trabalho de ensinagem quando em meio à
violência, sendo que a sua relevância social encontra-se atrelada à formação acadêmica e ao processo
da ensinagem. Serão usados métodos de investigação qualitativa e os dados serão analisados a partir
da técnica de análise de conteúdo idealizada por Bardin (2011). Os instrumentos para coleta de
dados serão entrevista semiestruturada, observação participante e o diário de bordo e as fotografias.
Acredita-se que os resultados desta pesquisa possam dar uma contribuição aos processos de ensino
com os apontamentos externalizados que servirão para realizar reflexões contínuas sobre o campo
da ensinagem, bem como suas impressões a respeito do ambiente iresoluções de conflitos entre as
partes em uma sala de aula ou entre o ensinante e a instituição escolar. Outro resultado esperado é
que o professor consiga fazer algo diferente, que ele possa pensar sobre a violência que o cerca e,
quiçá, não ser absorvido pelo sistema institucional, caso este profissional tenha conhecimento sobre
esta violência.
Palavras-chave: Violência; Ensino; Instituição Escolar.
Referências:

ABRAMOVAY, Miriam; RUA, Maria das Graças. (Org.) Violências nas escolas. 3ª ed. Brasília: UNESCO, Instituto
Ayrton Senna, UNAIDS, Branco Mundial, USAID, Fundação Ford, CONSED, UNDIME, 2002.

ADLER, Patricia A.; ADLER Peter. Membership roles in field Research. New York: Sage Publications, Columbia
University Press, 1991.
AGÊNCIA SENADO. Senado aprova projeto para combate ao bullying e outras violências nas escolas. 2018.
Disponível em:<https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2018/04/17/senado-aprova-projetopara-combate-ao-bullying-e-outras-violencias-nas-escolas/tablet>. Acesso em 18 out. 2018.
ALVES, Rubem. Estórias de quem gosta de ensinar. São Paulo: Papirus, 2001.

ANDRADE, Mario M. de. Como preparar trabalhos para cursos de pós-graduação. São Paulo: Atlas, 2002.
ANDRÉ, Marli Eliza Dalmazo Afonso de. Etnografia da prática escolar. Campinas: Ed. Papirus, 1995.

AQUINO, Júlio Groppa. A violência escolar e a crise da autoridade docente. Cadernos CEDES. Print version
ISSN 0101-3262On-line version ISSN 1678-7110. Cad. CEDES vol.19 n.47 Campinas Dec. 1998. http://dx.doi.
Sumário

123

org/10.1590/S0101-32621998000400002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0101-32621998000400002&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em 30 Mar. 2018.
ARAÚJO Jr, Newton. Educação aprova número máximo de alunos em sala de aula. Educação e Cultura.
12/11/2007 - 18h41. Câmara dos Deputados Federais. Disponível em:<http://www2.camara.leg.br/
camaranoticias/noticias/113530.html>. Acesso em 04 nov. 2018.

ASSIS, Simone Gonçalves de (org.) Impactos da violência na escola: um diálogo com professores / organizado
por Simone Gonçalves de Assis, Patrícia Constantino e Joviana Quintes Avanci. - Rio de Janeiro: Ministério da
Educação / Editora FIOCRUZ, 2010. 270 p., il., graf. Disponível em: <https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/
icict/15275/2/impactos-violencia-escola.pdf>. Acesso em 16 mai. 2018.

BARBIER, René. Pesquisa-ação na instituição educativa. (Tradução de Estela dos Santos Abreu e Maria Wanda
Maul de Andrade). Rio de Janeiro: Jorge Zahar. (Original publicado em 1977), 1985.
BARBOSA, Maria Carmem Silveira. Por Amor e Por Força: Rotinas na Educação Infantil. Porto Alegre: Artmed,
2006.
BARDIN, Laurence. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011.

________________. Análise de Conteúdo. Lisboa, Portugal: Edições 70, 2006.

BAUER, Adriana; CASSETTARI, Nathalia; OLIVEIRA, Romualdo Portela de. Políticas docentes e qualidade da
educação: uma revisão da literatura e indicações de política. Ensaio: aval. pol. públ. Educ., Rio de Janeiro, v.25,
n. 97, p. 943-970, out/dez. 2017. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ensaio/v25n97/1809-4465ensaio-S0104-40362017002501010.pdf>. Acesso em 04 nov. 2018.
BENDER, Mateus. Violência simbólica no trabalho: análise da demanda judicial de assédio moral no Estado do Rio
Grande do Sul. RBSD - Revista Brasileira de Sociologia do Direito, v. 4, n. 2, p. 148-166, mai./ago. 2017. Disponível
em: <http://revista.abrasd.com.br/index.php/rbsd/article/view/152/115>. Acesso em 30 mai. 2018.
BOGDAN, R.; BIKLEN, S. Características da investigação qualitativa. In: Investigação qualitativa em educação:
uma introdução à teoria e aos métodos. Porto, Portugal: Porto Editora, 1994. Cap. 2, p.47-51.
BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer entrevistas em Ciências
Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em Sociologia Política da UFSC Vol. 2 nº 1 (3), janeirojulho/2005. Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/18027/16976>.
Acesso em 30 set. 2018. Páginas 68-80.
BOURDIEU, P. O poder simbólico. 15. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2011.
____________. _________________. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1989.

____________. 1930-2002 A dominação masculina/Pierre Kühner. - 11° ed. - Rio de Janeiro 160p. Pierre
Bourdieu - Tradução Maria Helena Bertrand Brasil, 2012.
____________. A economia das trocas simbólicas. 5. ed. São Paulo: Perspectiva, 1998.

____________. A miséria do mundo. Tradução de Mateus S. Soares. 3a edição. Petrópolis: Vozes, 1999.

_____________. Espaço social e espaço simbólico. In: Pierre Bourdieu. Razões práticas. Sobre a teoria da ação.
Campinas, SP: Papirus, 1996. pp.13-28.
_____________. Questões de sociologia. Rio de Janeiro: Marco Zero, 1983. 208p.

_____________. A dominação masculina. 3. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

BOURDIEU, Pierre; PASSERON, Jean Claude. A reprodução: elementos para uma teoria do ensino. Rio de
Janeiro: Livraria Francisco Alves Editora, 1975.
Sumário

124

______________________________________. A reprodução: elementos para uma teoria do ensino. Universidade da Beira
Interior Covilhã, 2009.
BRASIL. Código civil. 2002. Código civil. 53. ed. São Paulo: Saraiva, 2002.

_______. Resolução n. 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisas envolvendo seres humanos. Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/diarios/55483111/
dou-secao-1-13-06-2013-pg-59>. Acesso em: 26 Fev. 2018.

_______. Resolução 510 de 07 de abril de 2016. Publicada no DOU nº 98, terça-feira, 24 de maio de 2016 seção 1, páginas 44, 45, 46. Disponível em: <http://www.conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.
pdf>. Acesso em 03 mai. 2018.
CARVALHO, Tatiane Kelly Pinto de. Violência simbólica em contextos escolares: O discurso de autoridade
no filme “Entre os muros da escola”. Poíesis Pedagógica - V.9, N.2 ago/dez.2011; pp.102-119. Disponível em:
<https://www.revistas.ufg.br/poiesis/article/viewFile/17304/10391>. Acesso em 25 mai. 2018.
CASSADY, Sarah. Teachers face a storm of bullying by the childrens parents. Independent. Wednesday 1
April 2015. BST Quarta 1 de abril de 2015 23:07. Disponível em: <http://www.independent.co.uk/news/
education/education-news/teachers-face-a-storm-of-bullying-by-the-childrens-parents-10150331.html>.
Acesso em: 12 Fev.2018.
CHARLOT, B.; ÉMIN, J. C. (Coords.). Violences à l’école-état des savoirs. Paris: Masson & Armand Colin
Éditeurs, 1997. Disponível em: <https://www.persee.fr/doc/rfsoc_0035-2969_1999_num_40_1_5158>.
Acesso em 17 out. 2018.

CHARLOT, Bernard. Violência na escola: como os sociólogos franceses abordam essa questão. Sociologias,
Porto Alegre, n. 8, p. 432-443, jul./dez. 2002. Disponível em:<http://www.scielo.br/pdf/soc/n8/n8a16> .
Acesso em: 22 jun. 2018.
DEVEREUX, George. De la ansiedad al método en las ciencias del comportamiento. (Tradução de Felix
Blanco). México: Siglo Veintiuno. (Original publicado em 1967), 1977.

D’ORNELAS, Stephanie. Mais de um terço dos professores são vítimas de bullying virtual. Publicado em 17
ago. 2011. Disponível em: <https://hypescience.com/mais-de-um-terco-dos-professores-sao-vitimas-debullying-virtual/>. Acesso em 13 Fev. 2018.

DEBARBIEUX, Eric e BLAYA, Catherine (Orgs.). Violências nas Escolas: dez abordagens européias. Brasiília DF: UNESCO, 2002.
DUARTE, Rosália. Entrevistas em pesquisas qualitativas. Educar, Curitiba, n. 24, p. 213-225, 2004. Editora
UFPR. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/er/n24/n24a11.pdf/>. Acesso em 30 set. 2018.

FAVARO, Talita Neoti. Bullying e aprendizagem: desafios e possibilidades no ambiente escolar. 2009.
Disponível em: < https://docplayer.com.br/9551894-Bullying-e-aprendizagem-desafios-e-possibilidades-noambiente-escolar.html >. Acesso em 17 out. 2018.
FIGUEIREDO, Nébia Maria Almeida de. Método e Metodologia na Pesquisa Científica. 2. ed. São Paulo: Editora
Yendis, 2007.

FREITAS, Rodrigo Chaves de. A OAB, o STF e a violência simbólica de Pierre Bourdieu. Publicado em 02/2015.
Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/36336/a-oab-o-stf-e-a-violencia-simbolica-de-pierre-bourdieu>.
Acesso em 31 mai. 2018.
GABBARD, Glen O. Psiquiatria Psicodinâmica: baseado no DSM-IV. Tradução Luciana N de A. Jorge e Maria
Rita Secco Hofmeister. Porto Alegre: ArtMed, 1998.

Sumário

125

GOMES, Emmanoel. Educação, respeito e conhecimento escolar. 9 jan. 2014 às 8:34 am. Disponível em http:
<//rondoniaempauta.com.br/nl/educacao/artigo-educacao-respeito-e-conhecimento-escolar/>. Acesso em
01 Mar. 2018.
GUIMARÃES, Áurea M. Escola: espaço de violência e indisciplina. 19 nov. 2007. Disponível em: <http://
dandts.blogspot.com/>. Acesso em 21 jun. 2018.
HOSKINS, Adrian. Butterflies of the Amazon and Andes. 2017. Disponível em: <https://translate.
google.com.br/translate?hl=pt-BR&sl=en&u=http://www.learnaboutbutterflies.com/Amazon%2520%2520Coenophlebia%2520archidona.htm&prev=search>. Acesso em 25 fev. 2018.

IBGE. Guaraí/TO. S/D. Disponível em: <https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/dtbs/tocantins/guarai.
pdf>. Acesso em 19 set. 2018.
IDADOS. Turmas de pior desempenho têm maiores chances de terem professores temporários e de menor
experiência. [2015?]. Disponível em: < http://idados.org.br/turmas-de-pior-desempenho-tem-maioreschances-de-terem-professores-temporarios-e-de-menor-experiencia/>. Acesso em 07 dez. 2018.
INFOGUARAÍ. Centro Educacional Executivo. 2017. Disponível em: <http://infoguarai.com/colegioexecutivo>. Acesso em 08 fev.2018.

KAM, Khaterine. Teachers Who Bully. 2006. 2005 - 2018 WebMD LLC. All rights reserved. WebMD does not
provide medical advice, diagnosis or treatment. Disponível em: <https://www.webmd.com/parenting/
features/teachers-who-bully#1>. Acesso em 12 Fev. 2018.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A Construção do Saber: manual de metodologia da pesquisa em ciências
humanas. Tradução de Heloísa Monteiro e Francisco Settineri. Porto Alegre: Editora Artes Médicas Sul Ltda.;
Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
LEANDRO, Vera Lucia Damacena. Bullying no ambiente escolar. 9 de abril de 2013. Disponível em: <https://
pedagogiaaopedaletra.com/bullying-no-ambiente-escolar/>. Acesso em 31 Jan. 2018.

LEWGOY, Alzira Mª. B; ARRUDA, Maria P. Novas tecnologias na prática profissional do professor universitário:
a experimentação do diário digital. In: Revista Texto & Contextos. EDIPUCRS. Porto Alegre, 2004, p. 1-2.
Disponível em: <file:///C:/Users/Hedgar%20Trapp/Downloads/Diario%20de%20campo%20-%20O%20
que%20e%20Para%20que%20se%20serve%20Como%20elaborar.pdf>. Acesso em 30 set. 2018.
LIMA, P.M.; NAZÁRIO, R. Sobre a Luz do diafragma: a atribuição da fotografia na pesquisa com crianças. No
prelo, 2015.
MACHADO, Marilia Novais da Mata. Entrevista de pesquisa: a interação pesquisador entrevistado. Belo
Horizonte: c/Arte, 2002.

MÁRQUES, Fernanda Telles; ASSUNÇÃO, Fernanda Oliveira Franco. Percepções docentes sobre violência
institucional escolar e assédio moral horizontal. Rev.Eletrônica Pesquiseduca, Santos, v. 06, n. 11, p. 246266, jan.-jun. 2014. Disponível em: <http://periodicos.unisantos.br/index.php/pesquiseduca/article/
viewFile/270/pdf>. Acesso em 31 mai. 2018.

MARRAFA, Sonia Maria David; FERREIRA, Sonia Mara Lopes. A violência gerando a vulnerabilidade da
professora das séries iniciais do ensino fundamental. 2008, p. 1274-1287. Disponível em: <http://educere.
bruc.com.br/arquivo/pdf2008/523_636.pdf>. Acesso em 23 mai. 2018.
MEDINA, Vilma. Bullying ou maltrato aos professores. Guiainfantil.com. 30 set. 2016. Disponível em:
<https://br.guiainfantil.com/blog/educacao/bullying/bullying-ou-maltrato-aos-professores/>. Acesso em
13 fev.2018.
MORALES, Pedro. A Relação Professor-Aluno: o que é, como se faz. São Paulo: Loyola, 1999.
Sumário

126

MOREIRA, Dirceu. Transtorno do assédio moral-bullying: a violência silenciosa. Rio de Janeiro: Walk Editora,
2010.

NAVARRO, E. A. Método moderno de tupi antigo. Terceira edição revista e aperfeiçoada. São Paulo: Global, 2005.
NJAINE, Kathie; MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência na escola: identificando pistas para a prevenção.
Interface - Comunicação, Saúde, Educação. On-line version ISSN 1807-5762. Interface (Botucatu) vol.7 no.13
Botucatu Aug. 2003 http://dx.doi.org/10.1590/S1414-32832003000200009. Disponível em: <http://www.
scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-32832003000200009&lng=en&nrm=iso&tlng=pt>.
Acesso em 30 fev. 2018.

OLIVEIRA, Willer Carlos de. O papel do professor diante do Bullying na sala de aula. Universidade
Tecnológica Federal do Paraná. Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Especialização em Educação: Métodos
e técnicas de ensino. 2012. Disponível em: <//repositorio.roca.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/4717/1/
MD_EDUMTE_VII_2012_24.pdf>. Acesso em 12 fev. 2018.
OLIVEIRA, João Rinaldo Zeferino de. O professor e o assédio moral no ambiente de trabalho. 20/05/2014.
Sindicato dos Professores de Santos e Região. Disponível em;< http://www.sinprosantos.org.br/noticias/oprofessor-e-o-assedio-moral-no-ambiente-de-trabalho-2>. Acesso em 04 nov. 2018.
PAVAN, Luciana. O papel do professor diante do bullying em sala de aula. Bauru: Universidade Estadual
Paulista, 2007.

PEREIRA, Maria Beatriz. Professores também são vítimas de bullying. Público última hora - 20 Mar 08.
Disponível em: <https://www.apfn.com.pt/Noticias/Mar2008/200308a.htm>. Acesso em 17 out. 2018.
PRAXEDES, Walter. A violência simbólica dos sistemas de ensino e a reprodução da ordem social. 25 de
outubro de 2017. Disponível em: <https://walterpraxedes.wordpress.com/2017/10/25/a-violenciasimbolica-dos-sistemas-de-ensino-e-a-reproducao-da-ordem-social/>. Acesso em 26 mai.2018.

PRESIDENTE DA REPÚBLICA. Lei nº 13.663, de 14 de maio de 2018. Disponível em: <https://presrepublica.
jusbrasil.com.br/legislacao/577861349/lei-13663-18>. Acesso em 28 mai. 2018.

RAMOS, Adriana. O professor também é alvo de bullying? Nova Escola. 01 de Novembro de 2010. Disponível
em: <https://novaescola.org.br/conteudo/1436/12-o-professor-tambem-e-alvo-de-bullying>. Acesso em 13
fev. 2018.

REBOLO, Falvinês. Por que os Professores estão desistindo da profissão. Guarulhos Empresa. 1999.
Disponível em: <http://www.guarulhosempresas.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=
227:social&catid=166:noticias&Itemid=62>. Acesso em 04 nov. 2018.
RIBEIRO, Elisa Antônia. A perspectiva da entrevista na investigação qualitativa. Evidência: olhares e pesquisa em
saberes educacionais, Araxá, MG, n. 04, p.129-148, mai. 2008. Disponível em: <http://www.educadores.diaadia.
pr.gov.br/arquivos/File/maio2013/sociologia_artigos/tecnica_coleta_dados.pdf>. Acesso em 01 mar. 2018.

RISTUM, M. Violência na escola, da escola e contra a escola. In: ASSIS, SG., CONSTANTINO, P., and AVANCI,
JQ., orgs. Impactos da violência na escola: um diálogo com professores [online]. Rio de Janeiro: Ministério da
Educação/ Editora FIOCRUZ, 2010, p. 65-93. ISBN 978-85-7541-330-2.

RIBEIRO, Rudinei; SILVA, Edison. Os professores e a violência simbólica em Bourdieu: representações
de professores da escola básica, finalidade da educação e violência escolar. X Congresso de Educação EDUCERE. I Seminário internacional de representações sociais, subjetividade e educação - SIRSSE. Disponível
em: <http://educere.bruc.com.br/CD2011/pdf/5794_2882.pdf>. Acesso em 25 mai. 2018.
ROSA, Cínthia Morelli. The Wall: Aspectos da violência simbólica na educação. S/D. Disponível em: <http://erevista.unioeste.br/index.php/travessias/article/viewFile/4398/3909>. Acesso em 26 mai. 2018.
SALDAÑA, Paulo. Bullying e violência nas escolas ainda são temas sem diagnóstico no país.
Folha de São Paulo. São Paulo. 22/10/2017. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
Sumário

127

cotidiano/2017/10/1929183-bullying-e-violencia-nas-escolas-ainda-sao-temas-sem-diagnostico-no-pais.
shtml>. Acesso em 13 Fev. 2018.

_______________. Por ano, 3 mil professores desistem de dar aula nas escolas estaduais de SP. Estadão. 31 Agosto
2013 | 17h54. Disponível em:< https://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,por-ano-3-mil-professoresdesistem-de-dar-aula-nas-escolas-estaduais-de-sp,1069886>. Acesso em 04 nov. 2018.
SAMPIERI, Roberto Hernández; COLLADO, Carlos Fernández; LUCIO, Maria Del Pillar Baptista. Metodologia
de Pesquisa. 5ª edição. Tradução: Daisy Vaz de Moraes. Revisão técnica: Ana Gracinda Queluz Garcia; Dirceu
da Silva; Marcos Júlio. Porto Alegre: Penso, 2013.

SANTANA, Marquelino. Criança, escola e vida: Uma reflexão na pintura e poesia. Domingo, 01 de Junho de
2014. Disponível em: <http://www.newsrondonia.com.br/noticias/crianca+escola+e+vida+uma+reflexao+n
a+pintura+e+poesia/45649>. Acesso em 30 Jan. 2018.
SENADO FEDERAL. Projeto de Lei do Senado Nº 191, DE 2009. Disponível em: <http://acidezpedagogica.
blogspot.com/2010/05/projeto-de-lei-violencia-contra.html>. Acesso em 29 mai. 2018.

SHAWE-TAYLOR, Desmond; BUVELOT, Quentin. Masters of the Everyday. Duch Artists in the Age of Vermeer.
University of Chicago Press: 1427 E. 60th Street Chicago, IL 60637 EUA. 2015.
SILVA, Ana Beatriz Barbosa. Professores podem ser tanto vítimas de bullying quanto agressores. Globo
Educação. 25/06/2011 06h41 - Atualizado em 29/12/2011 18h47. Disponível em: <http://redeglobo.
globo.com/globoeducacao/noticia/2011/06/professores-podem-ser-tanto-vitimas-de-bullying-quantoagressores.html>. Acesso em 13 fev. 2018.

SILVA, José Bruno Ap . Entre os muros da Escola. Domingo, 10 de março de 2013. Disponível em: <http://
sublimeirrealidade.blogspot.com.br/2013/03/entre-os-muros-da-escola.html>. Acesso em 26 mai. 2018.

SILVA, Elizângela Napoleão da; ROSA, Ester Calland de S. Professores sabem o que é bullying? Um tema
para a formação docente. Revista Semestral da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional ,
SP. Volume 17, Número 2, Julho/Dezembro de 2013, p.329-338. Disponível em: <http://www.redalyc.org/
html/2823/282329398015/>. Acesso em 25 Fev. 2018.
SOUZA FILHO, Ubirajara Bentes de. Assédio Moral no trabalho do professor. 15/10/2010. Disponível em:
<http://www.jesocarneiro.com.br/artigos/assedio-moral-no-trabalho-do-professor.html>. Acesso em 30
mai. 2018.
THIOLLENT, Michel. Metodologia da Pesquisa-Ação. São Paulo: Editora Cortez, 1985.

VALE, João Henrique do. Lei para conter violência contra professores e servidores da educação de MG é
sancionada. Postado em 28/07/2017, atualizado em 28/07/2017. Disponível em: <https://www.em.com.
br/app/noticia/gerais/2017/07/28/interna_gerais,887460/lei-para-conter-violencia-contra-professores-eservidores-da-educacao.shtml>. Acesso em 29 mai. 2018.
VASCONCELOS, Maria Drosila. Pierre Bourdieu: a herança sociológica. Educação e Sociedade. Vol. 23
nº.78, Campinas/SP. Abril, 2002. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0101-73302002000200006>. Acesso em 26 mai. 2018.

VIEIRA, Aníbal Maini; FONTAINHA, Fernanda; CAMPISSI, João Félix C.; CAMPOS, Joselita; CAMPOS, Maicon
José. Assédio moral e violência simbólica. Sexta-feira, 07 de dezembro de 2007. Disponível em: <http://
rh2emrevista.blogspot.com/2007/12/assdio-moral-e-violncia-simblica-anbal.html>. Acesso em 30 mai. 2018.
WAHOOART.COM. O mestre severo. Óleo sobre tela Jan Steen (1626-1679 - Netherlands). Disponível em:
<http://pt.wahooart.com/@@/8LJ5TH-Jan-Steen-O-Mestre-Severo>. Acesso em 05 fev. 2018.
ZALUAR, A., LEAL, M. C. Violência Extra e Intramuros. Revista Brasileira de Ciências Sociais. vol.16, n.45,
São Paulo, Fev/2001. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010269092001000100008&lang=pt>. Acesso em 03 dez. 2018.
Sumário

128

Autor(es): Douglas Henrique Ostruca Dos Santos
Orientador(es): Nísia Martins do Rosário

SEXUALIDADES DESVIANTES EM ARTICULAÇÃO COM O YOUTUBE
Resumo: Conforme já explicitado por diferentes autoras/es (LAURETIS, 1994; PRECIADO, 2018),
sabemos que as mídias audiovisuais, em suas diferentes formas (televisão, cinema, plataformas de
vídeo na web, etc.), estão implicadas nos processos de produção dos corpos - incluindo nisso as relações
de sexo, gênero e sexualidade. Nesse viés, os corpos passam a ser vistos em seu entrelaçamento com as
tecnologias globais de comunicação, as quais passam a ser compreendidas enquanto parte do corpo.
Para o filósofo Paul-Beatriz Preciado (2018), essas questões estão situadas em relação ao regime pósindustrial global e midiático, o qual é denominado de “Era Farmacopornográfia”. Em relação a isso,
o autor destaca as operações das indústrias farmacêutica e pornográfica no processo de produção
subjetiva, através das quais mantém-se os limites do gênero nos termos da matriz heteronormativa.
Ademais, Preciado também identifica práticas de experimentação voltadas para a reapropriação dos
códigos somáticos e audiovisuais, as quais implicam processos de desidentificação e reprogramação
subjetivos. Assim, através dessas práticas desviantes em relação aos modelos instituídos, defendese que são abertas outras possibilidades de existência. Com base nisso, observamos a plataforma
do youtube tendo como foco discursos relacionados às práticas sexuais em vídeos voltados para
o público LGBTIA+. Entre nossos interesses estão a explicitação de algumas linhas de composição
subjetiva em vigência nessas situações; verificar recorrências; e, chamar atenção para os desvios em
relação à lógica heteronormativa. Dentre os resultados notamos que algumas práticas permanecem
em consonância com modelos heterossociais. Por outro lado, ressaltamos o deslocamento da
própria pesquisadora no encontro com linhas existenciais desviantes. Com isso, refletimos sobre as
possibilidades de reapropriação dos fluxos de produção corporal no encontro com vídeos do youtube
e, além disso, incluímos debates transversais em relação às diretrizes da comunidade, as quais
compõem um conjunto de regras sobre o que pode e o que não pode ser veiculado na plataforma.
Palavras-chave: Youtube. Heteronormatividade. Sexualidades desviantes.
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