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APRESENTAÇÃO
O II Encontro Internacional de Pesquisa em Ciências Humanas (II EIPCH),
cuja a temática será “Fontes, métodos e abordagens nas Ciências Humanas:

paradigmas e perspectivas contemporâneas”, tem como objetivo promover o
intercâmbio de pesquisas da área das Ciências Humanas e das Humanidades,
valorizando os processos, métodos, abordagens e temáticas contemporâneas de
variados campos de pesquisa. Embora a interdisciplinaridade se coloque como
essencial ao campo das humanidades, poucos eventos se colocam como espaço de
intercâmbio efetivo entre as variadas disciplinas. Tendo consciência desta
necessidade crescente por diálogo entre pesquisadores, buscamos proporcionar,
por meio do evento, uma oportunidade que permita ampliar e aprofundar as noções
que cercam este tema, focando especialmente nas problemáticas de metodologia e
abordagens de pesquisa. Desta forma, busca-se identificar elementos capazes de
permitir o aprofundamento metodológico da reflexão do entendimento dos
aspectos que envolvem as pesquisas em humanidades, por meio da exposição e
debate de pesquisas empíricas que se coloquem na interface de variadas áreas do
saber. Busca-se assim proporcionar, espaços de intercâmbio das produções
acadêmicas desenvolvidas pelos diversos profissionais que se farão presentes, e
discutir as pesquisas atuais que se desenvolvem em busca da compreensão da
produção intelectual contemporânea no âmbito das ciências humanas, e não de
modo circunscrito a apenas uma disciplina. Compreende-se que a pesquisa no
campo multidisciplinar se coloca como um fator necessário para a construção do
conhecimento contemporâneo, de modo que o evento receberá inscrições de todas
as áreas das humanidades, integrando a graduação e pós-graduação, professores,
profissionais e pesquisadores autônomos, para permitir a troca de experiência da
vivência de diferentes realidades de pesquisas.

Equipe EIPCH
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AS FONTES PARA AS PESQUISAS SOBRE O TRABALHO NO PÓS-ABOLIÇÃO: DESAFIOS
E POSSIBILIDADES
Aline Sônego
Universidade Federal de Santa Maria

Este trabalho tem como objetivo trazer algumas reflexões sobre os desafios
enfrentados pelas pesquisas sobre o pós-abolição, em especial, os estudos que versam
sobre a inserção social e econômica dos libertos no mundo do trabalho. Estes
desafios se referem especificamente em relação às esparsas fontes disponíveis para as
pesquisas sobre o período citado. Propõe-se evidenciar algumas alternativas a esta
problemática, amparadas principalmente em pesquisas historiográficas recentes e
ressaltando a importância da perspectiva da Micro-história, que permite o
cruzamento de variadas fontes e possibilita seguir indícios importantes que podem
ser úteis para analisar as vivências que a população liberta percorreu, ao inserir-se
em um contexto de nova configuração das relações de trabalho. Nesse sentido, situase a pesquisa desenvolvida sobre as décadas finais da escravidão no município de
Cachoeira/RS, durante o mestrado, e atualmente, no doutorado, com as pesquisas
iniciais sobre a inserção no trabalho livre da população liberta e seus descendentes
naquele município.
Palavras-Chave: Pós-abolição, Trabalho, Fontes

MEDIÇÃO DE LITERALIDADE: O QUE FOI PROPOSTO ATÉ O MOMENTO
Ana Beatriz Arêas da Luz Fontes
UFRGS
Ingrid Finger
Pós-doutorado
UFRGS

Nos estudos da tradução, a discussão sobre tradução literal versus tradução livre é
antiga. Por muito tempo defendeu-se a existência desses dois polos. Nos últimos
anos, essa polarização tem sido abandonada em favor de uma visão que foca os
diferentes graus de divergência entre o texto de partida e o de chegada, como um
continuum de literalidade. Apesar dos avanços teóricos, ainda são poucas as
maneiras de medir o grau de literalidade de traduções. O presente estudo tem como
objetivo fazer uma revisão dos trabalhos nacionais e internacionais que medem a
literalidade de traduções, a fim de apontar as novidades em termos de metodologia
e suas possíveis vantagens e perspectivas. Nossa expectativa é de que a maioria dos
trabalhos atuais de análise tradutória ainda utilize medidas subjetivas de literalidade
ou não apresente claramente como é feita a operacionalização e medição da
3
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literalidade. Nossos resultados preliminares mostram que os primeiros trabalhos a
propor uma metodologia objetiva para a medição da literalidade foram publicados
nos últimos cinco anos e que sua aplicação ainda está restrita aos seus proponentes.
Além desses estudos, há modelos de procedimentos da tradução, que foram
desenvolvidos com outros propósitos, mas que poderiam ser utilizados em análises
de literalidade. O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla de
mestrado, que investiga a relação entre funções executivas e literalidade das
traduções.
Palavras-Chave: literaridade, medição de literaridade, procedimentos de tradução

METODOLOGIA PARA MAPEAR A HISTÓRIA GRÁFICA DO JORNAL DIÁRIO POPULAR
DE PELOTAS-RS
Ana da Rosa Bandeira
Professora Adjunta da Universidade Federal de Pelotas
Joana de Oliveira Borges Voloski
Graduando
Graduanda em Design Digital - UFPel

Neste artigo apresentamos resultados parciais de investigação realizada junto aos
Projetos de Pesquisa intitulados “Memória Digital - Digitalização da coleção
completa do Jornal Diário Popular de Pelotas” e “Diário Popular de Pelotas-RS: a
forma gráfica de um projeto editorial”, onde tomamos o jornal Diário Popular (DP)
como objeto de estudo e como fonte de consulta para investigar o perfil editorial e
gráfico do impresso, bem como a memória gráfica de Pelotas-RS. O DP circula de
forma praticamente ininterrupta desde 1890 e tem seu acervo quase completo
acessível ao público– e, no âmbito das pesquisas citadas, pôde ser reproduzido graças
à parceria firmada com a Bibliotheca Pública Pelotense. A intenção aqui é apresentar
a metodologia de trabalho empreendida nos primeiros anos de pesquisa expondo,
em especial, como se estabeleceu o registro fotográfico, a organização do acervo
digital constituído e a sistematização dos dados levantados até então. Ao longo do
estudo buscamos uma metodologia de trabalho que desse conta dessa fonte e
suporte de investigação – em especial pela dificuldade em lidar com um corpus tão
grande e que por vezes se apresentou deteriorado. Assim optamos por um modelo
desenvolvido no âmbito da história do design a partir de materiais impressos.
Destacamos, ainda, que as pesquisas com perfil histórico impõem a necessidade de
gerir distintas equipes alteradas com o tempo, o que exige uma sistematização do
trabalho, o que também debatemos neste artigo.
Palavras-Chave: Fontes históricas, Memória Gráfica, Cultura visual, Diário Popular de Pelotas
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ESTUDO DE CASO, PESQUISA DOCUMENTAL E ANÁLISE DE CONTEÚDO: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Ana Paula dos Santos Ferraz
Universidade Federal de Santa Maria

Este trabalho resulta da experiência obtida na pesquisa da Dissertação de Mestrado
apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal
de Santa Maria em Agosto de 2017. Tem por objetivo apontar os desafios e as
possibilidades de uso do Estudo de Caso aliado à pesquisa documental e análise de
conteúdo (BARDIN, 2011). Visando compreender longitudinalmente a trajetória
de um estudante com deficiência intelectual atualmente no ensino médio em uma
escola da rede estadual de um município da Quarta Colônia, interior do RS. O
Estudo de Caso caracterizou-se dessa forma como um Estudo de Caso único
utilizando-se de unidades múltiplas de análise (YIN, 2001). Contou com pareceres
descritivos como documentos de análise e entrevistas com professores visando
compreender a trajetória escolar do estudante. Como desafios da metodologia
adotada apontam-se: a existência/escolha de documentos que sejam suficientes para
compor um estudo consistente; a elaboração de um roteiro de entrevista que
responda aos objetivos da pesquisa; compreender e utilizar das fases da análise de
conteúdo; realizar as relações necessárias entre todos os dados coletados para
compor o estudo em profundidade como se propõe ser o Estudo de Caso. Concluise, que o Estudo de Caso único constitui-se importante metodologia de pesquisa
quando aliado a instrumentos e técnicas que permitam uma análise integral do caso
permitindo assim uma compreensão mais minuciosa e completa deste.
Palavras-Chave: metodologia, estudo de caso, pesquisa documental, análise de conteúdo

LA DIALÉCTICA DE LA IDENTIDAD Y LA GESTIÓN PATRIMONIAL. UN ESTUDIO SOBRE
LA RESIGNIFICACIÓN DE LA MATERIALIDAD Y DEL ENTORNO EN ARGENTINA
Analía Patricia García
Universidad Federal de Pelotas

La identidad suele considerarse estática e inmutable, construida a partir de la
relación entre las imposiciones sociales y las elecciones individuales. En función de
ella las personas en su vínculo con lo político se vuelven creadoras de cultura
material, dan cuenta de su forma de ver el mundo y dan significado a su entorno.
Muchas de estas materialidades son consideradas y designadas como patrimonio
porque supuestamente se remiten a una historia compartida, a un pasado común
entre los miembros de un grupo. A partir del caso de la estancia de Anacarsis
Lanusse, comerciante argentino que se instaló durante la primera mitad del siglo
XIX en el actual partido de Lanús y, desde una visión alternativa sobre identidad en
5
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la cual la misma es vista como dinámica y transformativa, porque se construye y
transforma dentro de marcos sociales de la memoria que pueden modificarse por
acontecimientos históricos; la propuesta de esta investigación es indagar en la
práctica patrimonial con el fin de discutir su gestión y su vínculo con la identidad.
Se concluye que en función del dinamismo y de la mutabilidad identitaria se
produce una resignificación de la materialidad y de los entornos que influye en la
relación entre el poder político y la sociedad para determinar que rasgos materiales
se mantienen, cuales se modifican y cuales desaparecen.
Palavras-Chave: Identidad, Dinamismo, Transformación, Gestión Patrimonial, Resignificación

ANÁLISE DO USO DE MEDIDAS DE MOVIMENTO OCULAR NA PESQUISA EXPERIMENTAL
EM TRADUÇÃO
Arlene Koglin
UFMG/LETRA

Nas pesquisas de natureza processual, tem-se utilizado a metodologia da triangulação
de dados (ALVES, 2003) para investigar o processo tradutório. Os instrumentos
incluem protocolos verbais, keylogging, além de rastreamento ocular. Uma das
condições necessárias para realizar análises do movimento ocular é identificar as
fixações, visto que esse tipo de movimento fornece evidências a respeito dos focos
de atenção voluntária e explícita (DUCHOWSKI, 2007). Outra medida de
movimento ocular que pode ser usada para mensurar o esforço de processamento é
a dilatação da pupila. Contudo, essa medida ainda é vista por uma parcela de
pesquisadores da área de estudos da tradução como controversa em função dos
aspectos fisiológicos e inconscientes que podem influenciar a dilatação e a contração
pupilar. Isso posto, esta pesquisa se propôs a testar a validade da dilatação da pupila
como medida de esforço cognitivo. Para tanto, foram coletados dados de movimento
ocular com um grupo controle e dois grupos experimentais. A análise testou se há
correlação entre os valores da pupila e os da duração das fixações, uma medida já
consolidada nos estudos processuais da tradução. Em consonância com os achados
de outras pesquisas (HVELPLUND, 2011, 2013), nossos resultados mostram uma
correlação positiva entre a dilatação pupilar e a duração das fixações, o que constitui
um indício favorável para a validação da dilatação da pupila como medida
indicadora de esforço cognitivo.
Palavras-Chave: Movimento ocular, Dilatação pupilar, Processo tradutório, Pesquisa experimental, Esforço
cognititvo

COMO FAZER DA PESQUISA UM ACONTECIMENTO?
Brida Emanoele Spohn Cezar
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

6
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Este trabalho se propõe a discutir uma perspectiva ética no fazer da pesquisa que de
maneira processual delimita problemas e métodos, desviando-se, portanto, dos
contornos estabelecidos aprioristicamente. Entende-se que ao entrar em contato
com os sujeitos que habitam o fora da universidade e inclusive com as nossas
próprias humanidades, corremos o risco necessário de questionar e distender as
margens que fixamos de antemão. Trata-se de uma certa implicação para com as
possibilidades de invenção que o próprio pesquisar suscita quando aberto às
múltiplas vozes que o atravessam. Durante a realização do seu trabalho de conclusão
de curso, a pesquisadora, que viria a se graduar em psicologia, escuta os senhores de
uma comunidade desenvolvida a partir da chegada da ferrovia e posteriormente
acometida pela sua abrupta retirada. A partir da intervenção proposta, os antigos
moradores de Salvador do Sul constituem um grupo com o propósito de narrar as
experiências junto aos trilhos que produziram o seu cotidiano e a paisagem de sua
cidade. Ressalta-se ao longo deste percurso os movimentos inesperados que
coletivamente se instauraram, na medida em que os tensionamentos em relação ao
conhecimento não foram ignorados e sim visibilizados, potencializando a descoberta
de novos rumos e abordagens até então impensados. A ética aqui em questão não
versa sobre protocolos instituídos, mas sobre um modo de se conduzir ao intervir
para fazer pesquisa, atento à fabricação de mundos e saberes.
Palavras-Chave: Ética, Pesquisa, Invenção

"TUDO PODE": ANÁLISE DE UMA METODOLOGIA DE PESQUISA EM ARTE
BRUNA KUHN
Universidade Federal de Santa Maria

Este artigo busca pensar sobre o que envolve e como se dá uma pesquisa em Arte,
analisando o método da Poiética. A escrita se desdobra partindo da abordagem de
Sandra Rey (1996, 2002) para uma análise da Poiética em um trabalho de dissertação
de mestrado. A pesquisa em Arte tem suas singularidades, ela diverge de algumas
pesquisas com estruturas mais rígidas. Em questão de métodos, ela se desenvolve
com maior maleabilidade. Muitas vezes essa abertura acaba sendo muito
questionada e encarada como uma pesquisa que “tudo pode”. O método da Poiética
permite que o próprio pesquisador construa a sua metodologia, cujos caminhos
surgem no decorrer do processo de pesquisa, porém cada um encontrará sua
maneira de realizar seu trabalho, da forma mais produtiva e coerente com a proposta
de cada um. Percebe-se que a Poiética se constitui em um método eficaz na pesquisa
em Arte, porém é necessário comprometimento, seguindo os pontos sugeridos por
Rey (1996, 2002), bem como perceber dentro da listagem dos instrumentos quais
são mais eficazes e dialogam de melhor forma com a pesquisa pessoal, como no caso
do trabalho de dissertação analisado.
7
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Palavras-Chave: Pesquisa em arte, Metodologia, Poiética

OS IRMÃOS PORTO ALEGRE E A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
Chéli Nunes Meira
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho buscou apresentar a trajetória da família Porto Alegre, formada pelos
irmãos Lucio, Aquilles, Apolinário e Apelles Porto Alegre. Os irmãos Porto Alegre
como eram conhecidos, nasceram na cidade de Rio Grande e mudaram para a
cidade de Porto Alegre, filhos de Antônio José Gomes Porto Alegre e Delfina da
Costa Campelo. Os irmãos se destacaram como docentes e na criação de instituições
educacionais e culturais no final do século XXI e início do XX, além de, participarem
da movimentação política do período. Esta pesquisa tem como metodologia a
análise documental, amparada pelos autores Cellard (2010) e Stephanou (1998). E
para a construção teórica recorreu-se aos trabalhos de Arriada (2011), Candau
(2014), Certeau (2013), Gomes e Hansen (2016), Le Goff (2013), Nora (1993),
Nóvoa (2013) e Prost (2008). Apoiando-se em Gomes e Hansen (2016) identificouse nos irmãos Porto Alegre a figura de intelectuais mediadores do seu tempo, pois
eles estavam envolvidos com a comunidade, sendo nos campos educacionais,
políticos e culturais. Apelles Porto Alegre fundou o colégio Rio-grandense e o jornal
A Imprensa, e atuou em várias instituições como docente. Apolinário e Aquilles
tiveram uma vasta produção literária. Lucio apesar de menos citado, esteve
envolvido na criação de várias instituições auxiliando assim seus irmãos.
Palavras-Chave: Educação, Porto Alegre, intelectuais mediadores

ADAPTAÇÃO E APLICAÇÃO DO INDEX PARA A INCLUSÃO
Clariane do Nascimento de Freitas
Universidade Federal de Santa Maria

O trabalho aqui apresentado é o recorte de uma pesquisa de dissertação realizada
junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de
Santa Maria. A pesquisa investigou a interação entre crianças com deficiência e
crianças com desenvolvimento típico para a constituição dessas últimas como sujeito
sob a ótica da Teoria Histórico-Cultural. Neste texto, evidencia-se a adaptação do
material intitulado “Index para a inclusão” elaborado por Booth e Ainscow (2011)
para auxiliar as instituições educacionais a tornarem seu sistema inclusivo. Tal
adaptação surgiu da necessidade da pesquisadora em ratificar que a instituição de
8
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educação infantil, escolhida como lócus da investigação, de fato tinha um caráter
inclusivo. O material foi adaptado no formato de questionário para três públicos
distintos: os professores da instituição, as crianças participantes da pesquisa e seus
respectivos pais. O material adaptado bem como a análise das respostas obtidas pelos
sujeitos que participaram da pesquisa evidenciou a relevância das diferentes etapas,
procedimentos investigativos e a pertinência da utilização do formulário Google e
seus recursos digitais para qualificar a pesquisa, possibilitando, assim, constatar que
tal interação tornou as crianças com desenvolvimento típico mais
sensíveis/suscetíveis ao processo de inclusão.
Palavras-Chave: pesquisa em educação, adaptação de material investigativo, formulário Google

MARC BLOCH, CARLO GINZBURG E CARLA BASSANEZI PINSKY: OCUPAÇÃO, EMPREGO
E OFÍCIO DO HISTORIADOR
Cosme Alves Serralheiro
Universidade Federal de Santa Maria

O objetivo desse trabalho não é ser laudatório referente aos autores e sim é fazer
uma discussão historiográfica e metodológica demonstrando a importância que com
suas ideias tiveram para historiografia, são esses seguintes teóricos: Marc Bloch,
Carlo Ginzburg e Carla Bassanezi Pinsky (org), também serão feitas algumas breves
reflexões de Eric Hobsbawn entre outros no qual serão debatidos os tipos de
arcabouço doutrinário da multidisciplinaridade da Escola dos Annales com intuito
de nos dá uma clara ideia como o ofício do historiador se tornou importante na
capacidade de analisar os documentos e fontes trabalhadas de maneira bastante
concisa no fazer História. Será discutido de forma separada cada autor supracitado,
a forma e a ideia como eles passam para o leitor a maneira em que devemos ter de
investigar suas práticas de trabalho, indícios e como devemos nos posicionar com as
fontes enquanto pesquisadores, seus objetivos específicos e com isso definir que o
historiador sendo homem de ofício deve entender a História não só como disciplina
e sim também como própria ciência.
Palavras-Chave: Históriografia, Reflexões, Indícios, Ofício

HISTÓRIA: MÉTODOS E AS MEMÓRIAS DOS POVOS INDÍGENAS ENQUANTO FONTES
Eduardo Perius
Universidade Federal de Santa Maria

O presente artigo busca estabelecer diálogos e problemáticas nas relações entre a
História enquanto ciência e a utilização da memória como recurso para obtenção de
9
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dados a respeito de um recorte temporal/espacial específico e elemento norteador
de identidades indígenas. Apresenta-se para fins introdutórios e de maneira breve
algumas características gerais referentes à estas duas formas de pensarmos o tempo
passado, percebendo semelhanças e diferenças, colocando as mesmas enquanto não
estáticas, sob as possibilidades de transformação a partir das experiências dos sujeitos
entre si e com seu meio no tempo presente. Destaca-se a utilização de métodos
enquanto diferenciador principal entre História e memória, abordando a busca pela
redução da taxa de incerteza a partir de regulamentos estabelecidos e aceitos pela
comunidade científica que se compõe pela intersubjetividade do conhecimento
histórico. Busca-se apresentar as possibilidades do emprego das memórias no que se
refere ao estudo do passado dos indígenas Kaingang, que passam a fixar residência
na cidade de Santa Maria a partir da década de 1990, na tentativa de problematizar
as concepções apresentadas em historiografia convencional e nas fontes escritas e
oficiais enquanto forma de acessar o passado.
Palavras-Chave: Historiografia, Método, Memória, História Indígena

MODOS DE PESQUISAR NO ENCONTRO COM AS CRIANÇAS PEQUENAS
Eleonora das Neves Simões
UFPEL

Este estudo apresenta parte dos resultados de uma pesquisa de mestrado, mais
enfaticamente a parte metodológica da pesquisa e seu diálogo com a teorização sobre
a participação das crianças nas pesquisas. Tem como objetivo analisar os modos de
produção de dados da pesquisa no encontro com as crianças, dimensionando o
cuidado e a potência. A pesquisa que dá corpo a este texto foi realizada em uma
escola municipal de Educação Infantil e tem um caráter etnográfico que lança olhar
para a prática social na escola (ANDRÉ, 2008; GRAUE; WALSH, 2003). Foram
utilizadas as fotografias (das crianças e da pesquisadora) e o caderno de campo como
estratégia de produção de dados, mas também de aproximação, registro e
compreensão do campo. A estratégia metodológica se apoia na ideia de que as
crianças têm informações importantes e válidas sobre os modos como praticam e
narram a vida. Assim, buscou-se a construção de uma investigação aberta, que ocorre
no encontro, e que percebe a potência das crianças. Conclui-se que a partir as
estratégias utilizadas, viabilizou-se, primeiro, o empoderamento das crianças na
investigação, compondo um lugar ético de autoria e parceria com a pesquisadora,
fabricando novos modos de ser e estar no mundo. Em segundo, os cuidados
metodológicos permitem construir a experiência (LARROSA, 2011) como um
modo de fazer e produzir pesquisa com as crianças, rompendo com uma lógica que
as coloca como objetos e recolocando-as como sujeitos.
Palavras-Chave: pesquisa com crianças, participação, experiência
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PRÁTICAS DE LETRAMENTO E A VIVÊNCIA DAS CRIANÇAS EM UM CONTEXTO RURAL:
ABORDAGEM ETNOGRÁFICA DE INVESTIGAÇÃO.
Eneusa Mariza Pinto Xavier
Universidade Federal de Rio Grande- FURG

O propósito deste trabalho é apresentar os dados parciais de uma pesquisa em
desenvolvimento, que tem como objetivo conhecer e entender as práticas de
letramento vivenciadas pelas crianças da Agropecuária Canoa Mirim, zona rural do
município de Santa Vitória do Palmar- RS, que participam de um grupo de estudos
bíblicos pentecostal. As práticas de letramento em um contexto não escolar
possibilitam destacar o sentido da escrita e da leitura no cotidiano das crianças,
identificando quais estratégias elas desenvolvem a partir de diferentes modos de
interação bem como as representações que realizam para compreender algo novo. A
investigação segue os pressupostos da metodologia qualitativa de cunho etnográfico,
(AMEIGEIRAS, 2007; GIALDINO, 2007, GHASARIAN, 2008, OLIVEIRA,
2006), considerando as especificidades de pesquisa com crianças (GRAUE e
WALSH). Ao escolher essa metodologia, o pesquisador realiza seu trabalho de forma
interacional, buscando a compreensão do contexto e das pessoas envolvidas,
privilegiando um processo minucioso de observação deste grupo de estudos bíblicos
para conhecer seus frequentadores, sua realidade e sua cultura. Os dados são
registrados por meio da observação participante, fotografias, filmagens, e escrita no
diário de campo. As diferentes formas de produção dos dados da pesquisa são
revisitadas e o cruzamento de dados das diferentes fontes é realizado a fim de
compreender o significado das práticas de letramentos para esse grupo.
Palavras-Chave: pesquisa etnográfica, crianças, praticas de letramento, Agropecuária Canoa Mirim

AÇÕES E REAÇÕES POSSÍVEIS: A TRAJETÓRIA DE HIPÓLITO RUIZ LOPES SOB NUMA
PERSPECTIVA BOURDIANA.
Eric Thomas da Silveira Franz
UNISINOS

A presente comunicação contempla desdobramentos da pesquisa que venho
desenvolvendo a partir do projeto de mestrado. Para este trabalho, parto da
utilização da obra do botânico espanhol Hipólito Ruiz - bem como seus diários de
viagem - como fonte para a análise de possíveis contatos com a sociedade andina em
fins do século XVIII e princípios do XIX. Para além do contato direto com as
populações nativas, me é interessante a forma com que novos conhecimentos
11
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transladaram-se para o além-mar e como foram recebidos por uma Europa científica
e comercialmente interessada. Sua produção esteve cercada por polêmicas desde o
período expedicionário e recebeu algumas críticas após publicação, as quais, não
ficaram sem réplica. Assim sendo, nesta comunicação busco apresentar algumas
reflexões sobre como a perspectiva bourdiana tem contribuído para o andamento
da pesquisa, considerando a aplicabilidade de conceitos caros ao sociólogo como os
de trajetória, campo e habitus, bem como a influência do Estado enquanto
metacampo atuante na Espanha do período.
Palavras-Chave: Trajetória, Campo, Bourdieu, Hipólito Ruiz

CONSELHOS PARA A MOCIDADE BRASILEIRA RELATIVOS AO TRATAMENTO DAS
MOLÉSTIAS QUE RESULTAM DA MASTURBAÇÃO EM UM MANUAL OITOCENTISTA
Fernando Cezar Ripe da Cruz
Doutorando, UFPel

A comunicação tem por objetivo apresentar uma análise dos discursos sobre os
perigos do onanismo masculino presentes em um manual composto por epístolas
publicado na cidade do Rio de Janeiro no ano de 1842 pelo jurista João Cândido
de Deus e Silva (1787-1860). Tratar-se-ia de uma versão traduzida para o português
da obra Lettres sur les dangers de l'onanisme (1813), divulgada em Paris pelo médico
francês Jacques-Louis Doussin-Dubreuil (1762-1831). O impresso que analisamos
foi direcionado à mocidade brasileira, a partir da emergente constatação de que o
vício diário da masturbação seria causa de enfermidades, cuja moléstia poderia, até
mesmo, causar a morte. A análise empreendida, através do conjunto de cinco cartar
escritas por jovens franceses, enunciam “os signaes pelos quaes se podem conhecer
os rapazes que se dão a esta infame manobra”, os significados morais atribuídos para
este vício e todo o aparato disciplinador, que minuciosamente, instruía à ativa
vigilância, o uso de interrogatórios e de castigos como como forma de evitar os
progressos no torpe vício. Cabe destacar que estes enunciados, propagados e
compartilhados socialmente no oitocentos europeu e brasileiro, não pretendia,
somente, identificar os modos com que os sujeitos masculinos onanistas eram
configurados, mas, sobretudo, realizar advertências sobre os constantes males que os
jovens masturbadores poderiam adquirir e seus respectivos tratamentos para
combater tal prática.
Palavras-chave: Onanismo, Infância, Anormal, Corpo, Discurso

AS CONTRIBUIÇÕES DO MATERIALISMO HISTÓRICO DIALÉTICO E DA ANÁLISE
TEXTUAL DISCURSIVA COMO MÉTODOS DE ANÁLISE EM UMA PESQUISA QUALITATIVA
Francine Couto de Oliveira Weymar
Prefeitura Municipal de Pelotas / IFSul
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Vanessa Valente Gonçalves
Mestrando
IFSul

O artigo consiste em um recorte da pesquisa de mestrado em Educação e Tecnologia
realizada junto ao Mestrado Profissional de Educação e Tecnologia, MPET, do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense, IFSul. O
estudo está alicerçado nos pressupostos marxistas, sobretudo no pensamento de
Antonio Gramsci. Tem por objetivo mostrar as contribuições do Materialismo
Histórico Dialético (MHD) e da Análise Textual Discursiva (ATD) em uma pesquisa
de cunho qualitativa. Desvelando as proposições de uma revista inserida no Sistema
“S” de Ensino e identificando as possibilidades e as potencialidades desse periódico.
Compreendeu-se, a partir dos fundamentos do Materialismo Histórico Dialético e
da Análise Textual Discursiva, que tanto da perspectiva da formação docente e da
formação proporcionada ao discente, a Revista Competência, em seus artigos
publicados contemplam duas interpretações: a manutenção do status quo ou a
possível transformação social, sendo que 75% dos textos, que versam sobre a
Formação Docente e sobre o Ensino Superior, possuem um posicionamento a favor
de uma educação que busca a transformação social.
Palavras-Chave: Materialismo Histórico Dialético, Análise Textual Discursiva, Pesquisa qualitativa

UM ESTUDO DE CASO SOBRE O MOVIMENTO "FORA CELULOSE" NO MUNICÍPIO DE RIO
GRANDE NO FINAL DOS ANOS 1980
Gabriel Ferreira da Silva
Universidade Federal do Rio Grande

O presente artigo visa discutir a aplicação do método de Estudo de Caso, proposto
por Robert Yin (2001), voltado a ciência histórica, mais especificamente em
pesquisas da história ambiental. Para realização desta tarefa, este trabalho irá
evidenciar a forma como esta metodologia está sendo aplicada em uma pesquisa
ainda em andamento de um estudo de caso sobre o Movimento “Fora Celulose”
corrido no município de Rio Grande no final dos anos 1980. A partir de três fontes
diferenciadas, como propõe Yin, sendo elas a entrevista semiestruturada, jornais da
época e documentos oficiais a pesquisa objetiva compreender as ações educativas e
o modo de operação que fizeram com que este movimento ambientalista obtivesse
sucesso em uma época que a crise econômica sobrepunha os interesses econômico
sobre os ambientais. Seguindo a proposta do autor em que se baseia a metodologia,
a pesquisa parte da hipótese de que a atuação do corpo acadêmico da Universidade
Federal do Rio Grande teve papel decisivo para o sucesso do movimento, uma vez
que partiu da academia os relatórios que comprovavam os malefícios que uma
indústria de celulose causaria ao ecossistema estuarino na cidade. A pesquisa ainda
13
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não possui resultados concluídos por ainda estar em andamento, mas indica o acerto
da hipótese em questão.
Palavras-Chave: Estudo de caso, História Ambiental, Celulose, Metodologia, Ambientalismo

A ABORDAGEM ETNOGRÁFICA EM PESQUISAS COM CRIANÇAS: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Gabriela Medeiros Nogueira
Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho apresenta o viés metodológico de uma pesquisa com crianças, a partir
de uma abordagem etnográfica, realizada no campo da educação, sobre alfabetização,
letramento e cultura lúdica em uma turma da Educação Infantil, de uma escola da
rede municipal de Pelotas. Partimos do pressuposto que a etnografia constitui-se
como uma estratégia de investigação, que objetiva a compreensão da cultura por
meio de um processo de percepção, descrição e análise densa dos dados, visando a
interpretação adequada da realidade. Dentre os autores que subsidiaram a pesquisa
destacamos Cohn (2005), Guber (2014), Green, Dixon e Zaharlick, (2005), Oliveira
(2006), Graue e Walsh (2003), entre outros. Por meio de observação participante,
entrevistas, escritas em diário de campo, registros fotográficos e filmagens buscamos
a apreensão de uma dada realidade, que segundo Geertz (2008) é sempre a leitura
do pesquisador e não a realidade como tal. A pesquisa etnográfica com crianças
precisa desenvolver uma relação de respeito e linearidade com o grupo por meio de
observações prolongadas, de forma a compreender as relações cotidianas
componentes das atividades que desenvolvem com seus pares. Os resultados da
pesquisa indicam que o olhar, o ouvir, o escrever vai sendo modificado no decorrer
da pesquisa, tornando-se mais sensível ao outro e ampliando o espectro de apreensão
dos dados e da realidade investigada.
Palavras-Chave: pesquisa com crianças, pesquisa etnográfica, observação participante

ENSINO DE CIÊNCIAS NA PERSPECTIVA DA ALFABETIZAÇÃO CIENTÍFICA: PRÁTICA
PEDAGÓGICA NO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO
Igor Daniel Martins Pereira
UFPel

Esta pesquisa foi desenvolvida em nível de mestrado, cursado no Programa de PósGraduação em Educação, da Universidade Federal de Pelotas. Teve como objetivo
compreender se e como as práticas pedagógicas de ensino de Ciências organizadas
por professoras alfabetizadoras contemplam aspectos da Alfabetização Científica.
Metodologicamente, aproxima-se dos casos de ensino, (NONO, 2005; NONO e
MIZUKAMI, 2005; SHULMAN, 2005), cujas características possibilitam
14
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organização e análise dos dados. Com o uso das filmagens foi possível ver e analisar
a complexidade da prática pedagógica (LOIZO, 2008; GARCES, DUARTE e
EIZENBERG, 2011). No caso de ensino sobre a prática da professora do primeiro
ano, dos cinco aspectos elegidos como importantes no ensino de Ciências, na
perspectiva da Alfabetização Científica (MORAES, 1995; LORENZETTI e
DELIZOICOV, 2001; SASSERON e CARVALHO, 2011; KINDEL, 2012) - análise,
relação, observação, inferência e levantamento de hipóteses - três foram observados
em sua prática: a análise, a relação e a inferência. A professora possui compromisso
com a aprendizagem das crianças de modo a inseri-las no mundo científico
(SASSERON e CARVALHO, 2008). O estudo mostra que é preciso atentar para a
inclusão dos demais aspectos, visando à qualificação do desenvolvimento dos
conhecimentos científicos e a ampliação daqueles trabalhados, cuja complexidade
foi aligeirada, tomando como foco conhecimentos mais em nível de atitudes,
excluindo a construção de conceitos científicos.
Palavras-Chave: Ensino de Ciência, Alfabetização Científica, Prática Pedagógica, Ciclo de Alfabetização

O QUE DIZEM E PENSAM AS CRIANÇAS CAMPESINAS: PROCESSOS PARTICIPATIVOS NA
PESQUISA
Jeruza da Rosa da Rocha
Universidade Federal de Pelotas

Este estudo é um recorte da tese de pesquisa em andamento vinculado ao Programa
de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas - UFPEL. O
objetivo é apresentar a participação das crianças na construção de ferramentas
metodológicas reveladoras de suas ações como atores sociais do cotidiano cultural
campesino, por meio da realização de imagens fotográficas. O amparo teóricometodológico decorre dos Estudos da Criança (SARMENTO, 2004; 2007; 2013;
2015) e da Sociologia da Infância (CORSARO, 2011), pois anunciam as crianças
como coautoras da pesquisa e de seus processos culturais e sociais. Inspiram este
estudo as metodologias participativas (FERNANDES, 2009), as quais reconhecem
as crianças como excelentes comunicadores de suas realidades e a potencialidade da
participação em contextos investigativos. Os resultados iniciais apontam para a
inserção das crianças enquanto grupo geracional capaz de anunciar a
heterogeneidade cultural no cotidiano campesino pomerano e suas nuances no fazer
e ser camponês. A hipótese é de que na pesquisa com crianças é oportuno inseri-las
como atores do processo, sinalizando o redimensionamento do papel do
pesquisados como gestor central e a sua capacidade de incorporar as vozes e as
interpretações das crianças. Por isso aposto na criação de ferramentas metodológicas
próximas ao campo de conhecimento que se debruça em anunciá-las como cidadãos
de direitos e merecedores de espaços de escuta na sociedade.
Palavras-Chave: Crianças, Participação, Fotografia
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FAZER POÉTICO: POSSIBILIDADES DE ABORDAGENS METODOLÓGICAS
Jéssica Anibale Vesz
UFSM

O artigo aborda a prática de dois métodos para pesquisa em artes visuais — a Poiética
e a Cartografia— que não são complementares, porém é possível que atuem juntos
em uma pesquisa. A Poiética é analisada segundo as considerações de Sandra Rey
(2002), focando em alguns pontos específicos sobre o método; por sua vez, a
Cartografia é abordada a partir de Gilles Deleuze e Félix Guattari (1995a), quando
se apontam alguns princípios sobre rizoma. Com base nos estudos de Virgínia
Kastrup (2009) são relacionadas oito pistas para pensar seus procedimentos
metodológicos para a pesquisa. Como objetivo, busca- se analisar os dois métodos e
as contribuições de cada abordagem para a pesquisa em poéticas visuais. A partir de
um estudo de caso, em uma pesquisa que utiliza ambos os métodos atuando
conjuntamente, sob uma análise qualitativa, pretende-se perceber como é possível
potencializar o fazer poético em artes visuais. Para tal, alguns apontamentos são
estabelecidos, no que tange à abordagem conjunta dos métodos da Cartografia e da
Poiética, pensando de que forma esses dois métodos podem atuar paralelamente em
uma pesquisa.
Palavras-Chave: Artes Visuais, Metodologia, Cartografia, Poiética, Estudo de caso

PRÁTICAS DE GESTÃO DE PESSOAS EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO
SUPERIOR: UMA ANÁLISE DOS DISPOSITIVOS DISCIPLINARES E DE CONTROLE DO
TRABALHO DOS SERVIDORES TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS DA FURG
Jéssica Silva de Ávila
Estudante de mestrado

A proposta de pesquisa apresentada tem como objetivo analisar o papel das
chamadas áreas de gestão de pessoas no serviço público, especificamente na
Universidade Federal de Rio Grande (FURG), considerando os dispositivos
disciplinares e de controle operacionalizados na prescrição e no monitoramento dos
modos como o trabalho deve ser realizado. A proposta descrita parte do problema:
Como as práticas de gestão de pessoas e a operacionalização de dispositivos
disciplinares e de controle afetam a vida dos trabalhadores que atuam na FURG?
Tem-se como hipótese que a lógica dos dispositivos disciplinares e de controle
coexistem e que eles afetam o cotidiano de trabalho dos servidores públicos, onde o
caso especifico a ser analisado será o da FURG. Para tanto, pretende-se utilizar como
metodologia a pesquisa qualitativa, a partir de entrevistas semiestruturadas e
observação participante, salienta-se que a pesquisadora em questão trabalha na
16
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Universidade referida na Pró-reitoria de Gestão e desenvolvimento de Pessoas o que
propicia uma imersão no campo a ser estudado. A esse respeito, serão fundamentais
para os objetivos desta pesquisa as referências da analítica do poder de Michel
Foucault (1988; 1993; 2007) e os escritos de Deleuze (1992) sobre a emergência de
uma sociedade de controle, quando da crise dos espaços de confinamento
disciplinares, dando ensejo a formas mais fluidas de controle. Além disso torna-se
fundamental problematizar a burocracia a partir de Max Weber.
Palavras-Chave: gestão de pessoas, serviço público, dispositivos disciplinares, dispositivos de controle

INTERGENERICIDADE COMO REFLEXO DA PLASTICIDADE DO GÊNERO: PROPOSTA DE
ANÁLISE DE UMA CHARGE
Jomara Martins Duarte
PUCRS

Este trabalho parte da noção de gênero do discurso, sob o enfoque da teoria
bakhtiniana (BAKHTIN, 2016). Em seguida, abordaremos o conceito de gêneros
pelo olhar da Linguística Textual (MARCUSCHI, 2003, 2008; KOCH, BENTES E
CAVALCANTE, 2012) que, influenciada pelas reflexões do teórico russo, entendeos como práticas sócio-históricas. Por conseguinte, compreende que para atender as
necessidades comunicativas, os gêneros podem se constituir mediante configurações
intergenéricas, ou seja, a associação de características estruturais de um determinado
gênero, mas com a função de outro. Nosso objetivo é corroborar a ideia de que,
ainda que os gêneros tenham certa estabilidade, por serem plásticos, se imbricam e
interpenetram, favorecendo a ocorrência do fenômeno da intergenericidade. Assim,
após apresentar nossa fundamentação teórica, traremos uma proposta de análise de
charge, exemplo que demonstra em uma situação concreta a mescla entre gêneros.
Para tanto, enfocaremos as características híbridas deste gênero como seu traço
constitutivo e uma forma estratégica de construção do sentido do enunciado.
Identificamos que, embora os gêneros sejam práticas discursivas socialmente
estabilizadas, seus traços preditivos não criam para eles uma identificação
determinista. Em outras palavras, ainda que exista uma forma que pode ser
reveladora para a identificação do gênero, ele será determinado basicamente por seu
propósito e, consequentemente, da esfera de circulação, e não por sua forma.
Palavras-Chave: Gêneros, Linguística Textual, Intergenericidade

NARRATIVAS ORAIS E A FORMAÇÃO DOS TERRITÓRIOS ALTERNATIVOS
José Luiz Lourenço Ribeiro
Universidade Federal de Pelotas
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Esta escrita busca trazer respostas a respeito da metodologia da história oral e suas
narrativas na evidenciação de novos saberes que podem ser somados à cartografia
das ciências humanas. Protagonizados pela narrativa dos voluntários da horta
comunitária urbana do bairro pestano, no município de Pelotas; este estudo traz os
relatos e memoriais destas pessoas e a colaboração destas vivências na construção de
novos territórios, com outros significados e carregados de peculiaridades. Esse
processo que recupera da memória fatos relevantes simultaneamente acaba por
emergir sentimentos e situações que ressignificam a entrevista, o entrevistado e o
entrevistador. A desacomodação causado pela entrevista, não apenas traz as
peculiaridades deste indivíduo mas regressa com ele as experiências construídas pela
interação coletiva. A ascensão das memórias, cheias de sentimentos, histórias e
valores subjetivos, mostra que a oralidade continua viva e sobrevive em sua forma
simples, dando suporte à construção de territórios alternativos dentro do espaço
urbano de Pelotas. Sendo assim, a história oral é o recurso metodológico mais
adequado para interpretar a poesia dessas narrativas.
Palavras-Chave: História oral, História Narrativa, Agricultura Urbana, Geografia, horta comunitária urbana

A MODERNIDADE E O DESENVOLVIMENTO: UMA TEORIZAÇÃO LATINO-AMERICANA
Josué Kuhn Völz
UFRGS
O discurso hegemônico da modernidade se apresenta como fala universal e neutra,
e, em última instância, como única forma de racionalidade inteligível. Tais
pretensões são legitimadas pelo cânone eurocêntrico ao hierarquizar a produção de
conhecimento, situando o Ocidente como referencial. A reivindicação do
universalismo é basilar para a criação dessa narrativa totalizante, supostamente
desprovida de locus geográfico originário, e com isso eclipsa a importância da
geopolítica para a constituição de seu sujeito. Ao ocultar o “ser” e seu contexto, tal
perspectiva teórica apresenta seu próprio conceito de modernidade como objetivo
natural, trabalhando o progresso através de uma noção etapista que estabelece a
civilização ocidental como meta, propósito da evolução social.
Em sua argumentação meta-teórica o cânone de matriz liberal legitima a realização
de um processo de alinhamento de verdades e conhecimentos locais - atrasados e
inerentemente inferiores - com seus supostos valores universais, racionais e
modernos. Esse processo se inicia com o advento da colonização, mas é reproduzido
via determinadas dinâmicas até a atualidade.
O presente artigo oferece uma crítica à estrutura internacional de conhecimento
eurocêntrica sob uma ótica latino americana. Realiza-se uma análise sobre suas
origens e mecanismos de subordinação. Propõe-se, assim, uma crítica geolocalizada
ao conceito de desenvolvimento, o que, por si só, se estabelece como prática teórica
contra hegemônica.
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Palavras-Chave: Teoria Descolonial, Teoria Latino-americana, Desenvolvimento, Geopolítica do
conhecimento, Colonialidade do Poder, do Saber e do Ser

TEORIAS E MÉTODOS DA GEOGRAFIA SOCIAL PARA PENSAR AS CONTRADIÇÕES DO
ESPAÇO COSTEIRO LAGUNAR PELOTENSE.
Keli Siqueira Ruas
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O artigo apresenta resultados parciais da pesquisa de doutorado em andamento,
intitulado “De quem são os prazeres da praia do Barro Duro? Territórios e
representações sociais em tensão na orla da Laguna dos Patos, Pelotas-RS, cujo
objetivo é compreender as apropriações, usos e representações sociais que
desencadeiam conflitos territoriais no lugar. O estudo é embasado nas contribuições
de Lefebvre (2013) através dos conceitos de espaço social e da teoria da produção do
espaço, nas tríades espaços concebido, percebido e vivido. Cada uma destas
dimensões corresponde a um tipo de espaço, os quais se afetam mutuamente e se
traduzem no método regressivo-progressivo. Para refletir sobre as contradições do
espaço foram fundamentais os conceitos de Território, territorialidade, vínculos
territoriais e representações sociais no diálogo com autores como Sack (1986)
Haesbaert (1995, 2004), Heidrich (2006) e Hall (2016). A orientação teórica enlaça
metodologias qualitativas, com uso de entrevistas semi-estruturadas, com os atores
sociais territorializados Guy Di Méo & Buleón (2007). A leitura das entrevistas e
dos documentos é apoiada nas unidades de significação de Michelat (1987). A
pesquisa revela que a geografia vivenciada no Balneário dos Prazeres é de conflitos
territoriais, injustiças ambientais, lutas sociais e de transformação. A natureza nesse
balneário está aos poucos deixando de fornecer valores de uso para ser dominada e
fetichizada como mercadoria e valor de troca.
Palavras-Chave: Teoria espacial, Tterritório, Representações sociais, Balneário dos Prazeres, Atores sociais

AS LÍNGUAS MATERNA E OFICIAL DE CABO VERDE: CAMINHOS PERCORRIDOS PARA
ANÁLISE DOCUMENTAL
Kelly de Aguiar Arruda
SMED

Este trabalho é o recorte de uma pesquisa realizada entre 2016 e 2018, sobre a
coexistência das Línguas Crioula cabo-verdiana e Portuguesa em uma escola de
Ensino Básico em Cabo Verde e tem por objetivo apresentar e discutir sobre os
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aspectos metodológicos realizados ao longo da investigação. Para tanto,
apresentamos e discutimos pressupostos da pesquisa qualitativa e pesquisa
documental, problematizando a questão de objeto e fonte de pesquisa, destacando
os documentos coletados na escola investigada em Cabo Verde, sendo eles: cadernos
escolares de alunos de 1° e 2° anos do início da escolarização; livros didáticos,
documentos digitais e impressos, como documentos oficiais de Cabo Verde, teses,
dissertações, livros, jornais, revistas online, e-books e livros. Dentre os documentos
produzidos, destacamos um diário de campo; 360 fotografias, 560 minutos de
filmagem das práticas desenvolvidas em sala de aula e no pátio; 4 entrevistas,
individuais, com as professoras das respectivas turmas observadas e com a gestora da
escola. Além desses, documentos produzidos no Brasil, como a entrevista coletiva
realizada com três estudantes cabo-verdianos da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. A abordagem metodológica adotada nessa pesquisa, permitiu o
cruzamento de dados e demonstrou que a língua materna exerce um papel
secundário no ensino da escola observada e que a língua valorizada, oficializada e
que possibilita a alfabetização das crianças é a Língua Portuguesa.
Palavras-Chave: Metodologia, Fontes de investigação, Cabo Verde, Línguas materna e oficial

PESQUISA NARRATIVA: PROFESSOR ENQUANTO SUJEITO DA EXPERIÊNCIA EM UMA
COMUNIDADE SEM-TERRA
Lilia de Lima Vieira
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)

O presente trabalho propõe uma discussão teórica a partir de uma experiência
docente pautada no método da pesquisa narrativa em uma comunidade sem-terra,
localizada no interior de Aceguá/RS. A pesquisa que se encontra em andamento no
Mestrado Profissional em Ensino de Línguas da Universidade Federal do Pampa
(Unipampa), Campus Bagé/RS, objetiva discutir sobre a importância da pesquisa
narrativa no processo de teorização da experiência do sujeito professor durante sua
prática pedagógica, tornando a análise do processo e da experiência do docente, uma
narrativa que é subjetiva (o olhar para “si”), política e pedagógica, assim como
também, o olhar para o contexto, ou seja, para a comunidade enquanto coletivo e
para os militantes em suas narrativas e singularidades. Dentro do contexto do
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra (MST), pesquisador e pesquisado
vivem em um emaranhado constitutivo de percursos formativos e pedagógicos. Isso
ocorre pelo fato de a pesquisadora fazer parte da comunidade investigada, o que
justifica a escolha da metodologia, além de possibilitar o ir e vir entre a experiência
pessoal e a análise teórica da pesquisa. O trabalho com a pesquisa narrativa resulta
em uma reflexão que dá sentido à história da professora e, desta forma, sua narrativa
serve para estabelecer o fenômeno estudado e para investigá-lo que, no caso da
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pesquisa em andamento, são as práticas discursivas presentes na comunidade de
militantes sem-terra.
Palavras-Chave: Pesquisa Narrativa, Experiência Docente, Movimento Social, Práticas Discursivas

A POTÊNCIA DA PROBLEMATIZAÇÃO NA AFIRMAÇÃO DA DIFERENÇA PARA A
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Lorena Santos da Silva
Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho tem o objetivo de apresentar caminhos metodológicos e teóricos
factíveis para se pensar a formação discursiva da Educação Ambiental. Ampara-se
nas ferramentas analíticas de problematização, documentos vistos como
monumentos e suposição de que os universais não existem, presentes nos estudos
de Michel Foucault. Utiliza como material empírico trinta e nove produções
científicas publicadas, entre os anos de 2003 a 2015, nos anais do Grupo de
Trabalho 22/GT 22 da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em
Educação/ANPEd, e dedicadas aos fundamentos filosóficos e epistemológicos da
Educação Ambiental. Essas produções científicas dividem-se nas duas perspectivas
teóricas quantitativamente mais recorrentes entre os trabalhos selecionados: vinte e
seis críticas e treze pós-críticas. A aposta está em um pensamento problematizador
das verdades legítimas e necessárias à construção de uma formação discursiva que se
potencializa na diferença filosófica e epistemológica. Este olhar analítico posicionase na contramão da negação ou exaltação de qualquer uma das perspectivas teóricas,
permeando a produtividade do encontro e dos múltiplos pensamentos que se
distanciam conceitualmente vislumbrando o mesmo desejo de pensar outras
Educações Ambientais possíveis.
Palavras-Chave: Educação Ambiental, Problematização, Diferença, Michel Foucault

UM ESTUDO SOBRE O TRABALHO COM A LEITURA LITERÁRIA COM CADERNOS DE
PLANEJAMENTO DE PROFESSORAS
Lucas Gonçalves Soares
UFPel

Este trabalho é parte de uma pesquisa em andamento a nível de Doutorado pelo
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas,
orientada pela Profª. Drª. Eliane Peres. O estudo insere-se no campo da História da
Educação, tendo como objetivo geral investigar em cadernos de planejamento de
professoras dos anos iniciais, a partir da década de 1960, o trabalho com a leitura
literária suas mudanças, ausências e permanências. Neste texto, pretendo apresentar
as fontes de pesquisa - cadernos de planejamentos de professoras – todos destinados
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ao que hoje denominamos anos iniciais, totalizam 225, provenientes do acervo:
Cadernos de planejamento (diários de classe) de professoras, pertencente ao grupo
de pesquisa da História da Alfabetização, Leitura e Escrita e dos Livros Escolares –
Hisales. Tais cadernos, contêm planejamentos manuscritos nos quais são registradas
as atividades cotidianas previstas pela professora, feitos previamente às aulas, ou seja,
são os planejamentos diários para rotina em sala de aula. A motivação para a escolha
deste tema de pesquisa justifica-se, sobretudo, pelo fato de que nos planejamentos
de professoras contém a intenção do que poderia ser desenvolvido na prática com
os alunos aos quais se destinam. Por isso, acredito que através do levantamento de
dados nesses documentos seja possível analisar de que maneira a leitura literária se
inseria nos planejamentos ao longo das décadas de 1960 até 2010.
Palavras-Chave: Cadernos de planejamento, Fonte de pesquisa, História da Educação

IMPRENSA, LINGUAGEM E HISTÓRIA: A PRODUÇÃO DE SENTIDO NO CORREIO DA
MANHÃ-RJ (1955)
Lucas Rangel Nunes
UFRGS

O artigo faz parte de uma pesquisa mais ampla e em andamento que pretende
compreender os discursos elaborados e veiculados nas páginas do Correio da Manhã
(RJ) entre os anos de 1955 e 1958. Aqui utilizaremos como tema das notícias a
realidade política da Argentina entre Junho de 1955 e Setembro de 1955; entre estes
meses ocorre uma série de enfrentamentos e tentativas de golpe de Estado na
Argentina governada pelo presidente Juan Domingo Perón. Em 16 de Setembro de
1955 as forças da Marinha, Aeronáutica e boa parte das lideranças do Exército
conseguem, com auxílio de grupos civis, destituir o presidente e Instaurar a
autodenominada Revolução Libertadora, que governará o país até as eleições de
1958. No Brasil o período compreende as disputas pré-campanha eleitoral, o debate
sobre Cédula Oficial para as eleições, a carta Brandi, entre outros debates. Este
artigo procura evidenciar, através de uma abordagem teórica interdisciplinar, como
os acontecimentos na Argentina foram elaborados como "acontecimentos"
noticiáveis por parte da Imprensa, bem como a forma que estas representações estão
inseridas em uma discussão nacional sobre democracia, legalidade e verdade. Para
isso, utilizamos alguns apontamentos da Análise do Discuso proposta por Patrick
Charaudeau (2009, 2016a, 2016b), como também recorremos aos conceitos de
representação, habitus linguístico e mercado linguístico - ajustados pelas disputas
pelo poder simbólico - propostos por Pierre Bourdieu (1989, 2003).
Palavras-Chave: Imprensa, Discurso, Argentina
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ANÁLISE DE CONTEÚDO E CINEMA: UMA REFLEXÃO SOBRE AS CONTRIBUIÇÕES DO
MÉTODO PARA PESQUISAS DE CARÁTER INTERDISCIPLINAR COM MATERIAIS
CINEMATOGRÁFICOS
Macelle Khouri Santos
Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC

O artigo tem por objetivo refletir sobre a utilização da análise de conteúdo em
pesquisas de caráter interdisciplinar que tenham materiais cinematográficos como
objeto de estudo. Embora tradicionalmente concebida para análise quantitativa de
materiais textuais, a análise de conteúdo pode ser também aplicada a imagens e sons,
bem como trabalhada em sua vertente qualitativa. Assim sendo, o texto toma como
referência ilustrativa os resultados da pesquisa de mestrado, realizada no âmbito do
Programa de Pós-Graduação em Jornalismo (POSJOR), da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC), na qual a análise de conteúdo foi utilizada em sua
abordagem qualitativa para analisar a representação do jornalismo no cinema
hollywoodiano do século XX, com vistas a aprofundar a reflexão sobre as
contribuições do método na compreensão da narrativa fílmica, tanto em suas
dimensões técnica e simbólica, quanto em associação direta com eixos teóricos
previamente selecionados. Compreendendo que a função cultural desempenhada
pelo cinema, por meio de suas narrativas, vai além da fruição, perpassando,
sobretudo, contextos socioculturais, o artigo busca destacar as potencialidades do
método para análise dos filmes, seus enredos e personagens, no âmbito de percursos
com os quais o cinema dialogue e componha interfaces.
Palavras-Chave: Análise de conteúdo, Cinema, Pesquisa interdisciplinar, Abordagem qualitativa, Jornalismo

QUALITATIVE COMPARATIVE ANALISYS - QCA COMO FERRAMENTA PARA AS CIÊNCIAS
SOCIAIS
Matheus Müller
FURG

O objetivo principal do artigo é apresentar o Qualitative Comparative Analisys QCA como um método passível de ser utilizado pelas Ciências Sociais. “Um
caminho do meio”, foi assim que Charles Ragin (1987) descreveu sua criação. Em
um extremo se encontraria a investigação qualitativa, com poucos casos mas muitas
características a serem analisadas, no outro extremo a investigação quantitativa, com
muitos casos mas poucas características a serem transformadas em variáveis. No
meio o QCA, que a partir de um número intermediário de casos conseguiria atingir
o equilíbrio entre o seu conhecimento profundo e o conhecimento geral
proporcionado pela relação entre algumas variáveis selecionadas. O QCA possui
como objetivo principal construir o conhecimento científico a partir da comparação,
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buscando a generalização limitada no tempo e no espaço a partir de um conjunto
de casos selecionado intencionalmente. Para as Ciências Sociais, o QCA contribuiu
com a possibilidade de conhecer as múltiplas causas que geralmente quando
combinadas acabam por influenciar a ocorrência de complexos fenômeno sociais.
Sob a perspectiva metodológica o QCA contribuiu ao: a) possibilitar a análise da
combinação de causas de maneira sistemática, rigorosa e fundamentada no uso da
matemática e estatística; b) trabalhar com a comparação de um número pequeno ou
médio de casos; c) utilizar software´s computacionais e assim facilitar a análise e
compreensão dos resultados pelos pesquisadores e pelos não especialistas.
Palavras-Chave: QCA, método comparativo, Ciências Sociais

CULTURA VISUAL COMO ABORDAGEM PARA UMA PESQUISA EM ARTES VISUAIS
Milena Regina Duarte Corrêa
Universidade Federal de Santa Maria

Esse texto expõe a cultura visual como possível abordagem metodológica para a
pesquisa em artes visuais. Tem objetivo de refletir sobre o modo que se configura
uma investigação pautada por uma perspectiva de caráter interpretativo e sem linhas
pré-definidas, assim busca-se entender as implicações subjetivas, alteráveis e nãouniversais em uma pesquisa. Sabe-se que a cultura visual (NASCIMENTO, 2011)
como campo do conhecimento derivado das ciências humanas, é comumente
associada aos estudos iconológicos sobre a imagem. Ela pensa nas posições
discursivas que produzem as imagens e as relações que são possibilitadas com quem
as olha. Entretanto, saindo do comodismo de análise dos significados ocultos nas
imagens e a procura de mensagens a serem decifradas, a cultura visual reavalia as
coisas por outros ângulos, percebe o que está visível, quer ver como a imagem se
relaciona e o que diz de quem a vê. Dessa forma, entende-se que esse método pode
ser adaptado para construção de uma pesquisa por possibilitar a criação de
estratégias, com propostas de trabalho que podem ser realizadas por desvios, recuos,
preferências e resultados diferentes. Essa maneira de colocar-se diante do estudo é
uma provocação ao pesquisador que requer um escape do controle habitual do
trabalho. Assim, possibilita uma postura provisória e não-neutra que potencializa
brechas e faz delas uma forma de resistência à obviedade das pesquisas, além de
renovar o modo de olhar e colocar-se criticamente como pesquisador.
Palavras-Chave: Artes Visuais, Cultura Visual, Abordagem de pesquisa

PRECISAMOS FALAR SOBRE O FUTEBOL!
Naiara Souza da Silva
Universidade Federal de Pelotas
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O presente trabalho refere-se à primeira parte da tese de doutorado intitulada
Futebol: um olhar sobre os processos de subjetivação pela linguagem de sujeitos
torcedores da dupla Bra-Pel, desenvolvida no Programa de Pós- Graduação em Letras
da Universidade Federal de Pelotas. Este início tem por objetivo observar,
problematizar, refletir e buscar compreender que discursos fundam a
credibilidade/legitimidade do futebol no Brasil, pois partimos do pressuposto de
que não há prática que seja desprovida de sentido. Assim, na tentativa de adentrar
nesse espaço de estudos futebolísticos, partimos do conhecimento de algumas
literaturas, em especial, com relação à antropologia, à história, à sociologia, à
filosofia, à comunicação, à educação física, à linguística e à psicanálise, a fim de
entendermos como o tema é discutido na academia, e quais abordagens são
utilizadas para a sua compreensão. Nesse empreendimento, desenvolvemos uma
pesquisa bibliográfica buscando promover um diálogo entre os campos de saber em
questão, ao mesmo tempo em que vamos tentamos nos inserir nesse quadro de
estudos, a partir de nossa posição teórica da Análise de Discurso de tradição
pecheuxtiana. Desejamos, com o nosso trabalho, contribuir para a formação de
torcedores menos ingênuos, pois o futebol não se limita às quatros linhas do campo,
não se trata só de um jogo, mas do próprio funcionamento da sociedade, em que
história, ideologia, política, economia e cultura associam-se a ele mais do que
imaginamos.
Palavras-Chave: Futebol, Metodologia,Teoria, Fontes

A MEDIÇÃO DE LITERALIDADE NOS ESTUDOS DA TRADUÇÃO: AVANÇOS
METODOLÓGICOS
Patrícia Helena Freitag
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Ingrid Finger
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Nos Estudos da Tradução, a discussão sobre tradução literal versus tradução livre é
antiga. Nos últimos anos, essa polarização tem sido abandonada em favor de uma
visão que foca os diferentes graus de divergência entre o texto de partida e o de
chegada, como um continuum de literalidade. Apesar dos avanços teóricos, ainda
são poucas as maneiras de medir o grau de literalidade de traduções. O presente
estudo tem como objetivo fazer uma revisão dos trabalhos nacionais e internacionais
que medem a literalidade de traduções, a fim de apontar os avanços em termos de
metodologia e suas possíveis vantagens e perspectivas. Nossa expectativa é de que a
maioria dos trabalhos atuais de análise tradutória ainda utilize medidas subjetivas
de literalidade ou não apresente claramente como é feita a operacionalização e
medição da literalidade. Nossos resultados preliminares mostram que os primeiros
trabalhos a propor uma metodologia objetiva para a medição da literalidade foram
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publicados nos últimos cinco anos e que sua aplicação ainda está restrita aos seus
proponentes. Além desses estudos, há modelos de procedimentos da tradução, que
foram desenvolvidos com outros propósitos, mas que poderiam ser utilizados em
análises de literalidade. O presente estudo faz parte de uma pesquisa mais ampla de
mestrado, que investiga a relação entre funções executivas e literalidade das
traduções.
Palavras-Chave: literalidade na tradução, medição de literalidade, procedimentos de tradução, Estudos da
Tradução

LIMITANTES DA PESQUISA EXPERIMENTAL EM CIÊNCIAS HUMANAS NO BRASIL:
DISCUSSÃO BASEADA EM UM ESTUDO PSICOLINGUÍSTICO
Pietra Cassol Rigatti
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A partir do desenvolvimento de um estudo experimental da área de Psicolinguística,
é possível apontar pelo menos quatro fatores que limitam a realização e a expansão
da pesquisa no Brasil. Há pouca disponibilidade de corpora específicos da língua
portuguesa para a utilização na seleção de estímulos durante a construção de tarefas.
Um exemplo seria o de determinadas categorias lexicais, como palavras homônimas,
utilizadas em estudos sobre ambiguidade lexical. Além disso, nem todas as
instituições possuem instrumentos e tecnologia mais avançados para a realização do
experimento. Esse é o caso de dispositivos como o rastreador de movimentos
oculares, que é muito aplicado em estudos sobre leitura. Também ocorre a falta de
diálogo com outros grupos de pesquisa e programas de pós-graduação no sentido da
colaboração para a realização de estudos. Afinal, a comunicação entre áreas afins
pode enriquecer e aprimorar as metodologias já utilizadas pelos grupos de pesquisa.
Por fim, é necessário apontar a divulgação ainda fraca de estudos e de grupos de
pesquisa em cursos de graduação. A existência e a importância da esfera da pesquisa
muitas vezes só é conhecida na pós-graduação, o que restringe o conhecimento
dessas informações por estudantes e possíveis pesquisadores(as).
Palavras-Chave: pesquisa experimental, fatores limitantes, psicolinguística

WHATSAPP: UM GÊNERO DISCURSIVO EMERGENTE DO CONTEXTO DIGITAL
Renata de Andrades Guimarães
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)

Este trabalho está fundamentado na perpectiva dialógica da linguagem e tem como
objetivo analisar o WhatsApp como um gênero discursivo emergente do ambiente
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digital. Os gêneros textuais são eventos comunicativos que sofrem mudanças de
acordo com as necessidades comunicativas. Os gêneros digitais, por sua vez, surgem
exatamente desse contexto de relações comunicativas que emergem dos avanços
tecnológicos. Desse modo, é necessário que os estudos referentes a gêneros levem
em conta também os gêneros emergentes, uma vez que estes estão ganhando
destaque nas relações sociais atualmente. Dessa forma, para atender ao objetivo
desse estudo, inicialmente apresentamos algumas considerações teóricas a respeito
dos gêneros discursivos. Em seguida, abordamos os gêneros digitais e as diferenças
encontradas nesses gêneros em relação aos tradicionais, em função do ambiente
virtual no qual circulam. Após, apresentamos a análise do WhatsApp, defendendo
a hipótese de que este pode ser considerado como um gênero discursivo digital. Na
sequência, discorremos brevemente sobre a importância do estudo de diferentes
gêneros no ambiente escolar. Por fim, apresentamos as considerações finais e os
resultados do estudo, concluindo que o WhatsApp corresponde a um gênero digital
que pode ser objeto de estudo nas aulas de Língua Portuguesa. Procura-se, dessa
maneira, contribuir para os estudos linguísticos relacionados aos gêneros do
discurso e também aos uso desses como objetos de ensino.
Palavras-Chave: Gêneros Discursivos, Gêneros Digitais, WhatsApp

A PESQUISA: INVESTIGAR TEMAS OU ESPECIFICAR PROBLEMAS?
Sônia Maria Schio
DFil/UFPel

Elaborar uma boa ideia ou ter um excelente assunto para investigar não é suficiente
para que haja uma pesquisa satisfatória. Após o surgimento do assunto, ele terá que
ser delimitado. E isso poderá ocorrer por meio do desenvolvimento do tema ou da
elaboração de um problema. A hipótese a ser desenvolvida é a de que a pesquisa,
tanto nas Ciências quanto na Filosofia, deve ocorrer por meio de problemas, cada
um com duas variáveis (uma conhecida e uma desconhecida), acrescido das
definições de tempo, espaço (geográfico ou outro). Em outros termos, o projeto, com
suas partes distintas, mas orgânicas, é indispensável porque auxilia o pesquisador no
decorrer da investigação. Em seguida, elaboram-se as hipóteses específicas, também
com duas variáveis, em pequeno número. A definição do método (de abordagem,
de procedimento e a metodologia) são imprescindíveis para que o trabalho possua
objetividade, coerência e, com isso, maior confiabilidade em seus resultados. A
investigação, de cunho bibliográfico e empírico, ou somente do primeiro tipo, deve
conter dados explícitos (obras a serem estudadas; como serão tabulados e analisados
os dados: quem, quando, onde), isto é, do "como" ela será efetivada. Em
contrapartida, quanto mais dúvidas ela gerar, em especial com relação à formulação
do projeto, menor será a credibilidade, assim como a aceitação dela na comunidade
científica (critério pragmático). Para esta demonstração será utilizado o Método
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Analítico: descrevem-se os componentes básicos de uma pesquisa, desde a
delimitação do problema, a indicação das bases teóricas, a escolha do método, a
verificação, tanto lógica quanto empírica, ressaltando os critérios sintático,
semântico e pragmático, ou seja, a qualidade e a confiabilidade da pesquisa.
Palavras-Chave: Pesquisa, problemas, hipóteses, confiabilidade, qualidade

PESQUISA QUALITATIVA EM EDUCAÇÃO: APONTAMENTOS ACERCA DO USO DA
ENTREVISTA
Tatiana Platzer Do Amaral
Universidade de Mogi das Cruzes
Marcia Regina Cordeiro Bavaresco
Doutor
Universidade de Mogi das Cruzes

Parte-se do princípio de que pesquisas em ciências humanas que envolvem estudos
qualitativos têm como objeto a realidade contextualizada, se caracterizam pela
predominância descritiva dos dados, ancoradas na flexibilidade no processo de
condução da investigação, assumindo maior relevância perante os próprios
resultados, bem como na compreensão do pesquisador como fundamental no
processo de pesquisa. Propomo-nos a analisar as fontes de coleta de dados de três
teses de doutorado, configuradas como estudo de caso, acerca de temáticas da
educação, a saber, práticas sociais de leitura de crianças escolarizadas, prática
docente e diversidade e processos de escolarização e subjetivação de egressos da classe
especial. Verificamos que as principais fontes de coleta de dados utilizadas foram a
análise documental, a observação e a entrevista. Nesta análise discutimos sobre o
uso da entrevista nas pesquisas qualitativas em educação, enfatizando os aspectos
relacionais que cabem ao pesquisador/entrevistador e ao entrevistado, para além do
protocolo pergunta e resposta. Permite-se atribuir significado ao silêncio e à ausência
de resposta à pergunta prevista, bem como se reflete sobre a escuta para além das
falas. Consideramos a clareza teórica e metodológica sustentam o desenvolvimento
da pesquisa, de forma que as fontes de coleta de dados, no caso a entrevista, somente
se justificam se estiverem a serviço do objetivo proposto.
Palavras-Chave: Pesquisa qualitativa, Entrevista, Educação

HISTÓRIAS MUITO ALÉM DOS CONFLITOS: LIMITES E POSSIBILIDADES DA PESQUISA
COM FONTES CRIMINAIS
Thaís de Freitas Carvalho
PUCRS
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A investigação histórica por meio de fontes criminais carrega consigo a
especificidade de uma relação nem sempre pacífica entre pesquisador, objeto e
vestígios do passado. Ainda que constitua uma linha bastante articulada desde as
décadas de 1970 e 1980 – período não por acaso marcado pelas contribuições de
Foucault -, as pesquisas com fontes criminais lidam obrigatoriamente com a
subjetividade de uma documentação produzida pelo aparelho repressor do Estado.
No entanto, longe de ser apenas uma limitação, o conhecimento sobre as
particularidades desse tipo de fonte abre um leque de possibilidades metodológicas
e enfoques variados. Pesquisas quantitativas, qualitativas, cartográficas,
prosopográficas, sociais e culturais: a fonte criminal abarca dados, descrições e
delimitações, mas também concepções de justiça, estereótipos e valores que ajudam
a entender as ligações e distanciamentos entre Estado e sociedade.
O objetivo desta comunicação é explorar as relações entre as fontes criminais e as
múltiplas análises possíveis dentro da historiografia e das Ciências Humanas.
Partindo da experiência de pesquisa com o tema da vida noturna a partir de
processos-crime (1930-1939), pretende-se aqui propor reflexões acerca dos limites e
oportunidades que esse tipo de investigação propicia. Tomando emprestada a
síntese da historiadora argentina Lila Caimari, a partir de fontes criminais é possível
escrever não somente uma história ‘do’ crime, mas também uma história ‘desde’ o
crime.
Palavras-Chave: História, Fontes criminais, Pesquisa
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EXPERIÊNCIAS DOCENTES NO PROJETO CIRANDAR: RODAS DE INVESTIGAÇÃO DESDE
A ESCOLA
Aline Dorneles
Doutor
Professora Adjunta FURG

Apresentam-se as experiências docentes vividas no projeto Cirandar: Rodas de
Investigação desde a Escola realizado na Universidade Federal do Rio Grande. Tratase de um projeto de extensão desenvolvido anulamente, sendo sua primeira edição
no ano de 2012, com a participação de professores da rede de educação básica,
professores da universidade e acadêmicos dos cursos de Licenciatura. Aposta-se na
escrita narrativa por meio dos relatos de experiência docente, na leitura entre pares
e na reescrita a partir das contribuições do leitor parceiro. Busca-se traçar as
experiências docentes narradas pelo coletivo de professores participantes do projeto,
a partir dos pressupostos teóricos metodológicos da pesquisa narrativa. No presente
artigo, apresenta-se as experiências narradas pelo coletivo na sexta edição do projeto,
no ano de 2017. Sustentado pela abordagem sociocultural o projeto Cirandar tem
como argumento fundamental que a formação deve ser desenvolvida com diálogo
intenso sobre questões de interesse para os participantes. Nesse sentido a sala de
aula de cada professor é seu objeto de interesse, assim o processo de formação no
Cirandar oportuniza que cada participante possa documentar suas experiências,
compreendendo sua sala de aula como artefato da formação e foco de investigação.
Palavras-chave: formação de professores, escrita narrativa, experiência docente

CONTEXTOS INOVADORES: PLANEJAMENTO DE AULAS E ARTE NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES EAD
Álvaro Veiga Júnior
Mestre
Universidade Federal de Pelotas

Pretende-se refletir sobre a importância da arte na formação de professores EaD a
partir da experiência de planejar aulas em equipes docentes. Num contexto de
inovação enfrentou-se o problema dos sujeitos terem experiências na escolaridade
tradicional. Na busca da superação utilizou-se trechos de filmes, de literatura,
poemas, letras de músicas e imagens de obras de arte para sensibilizar e ilustrar os
conteúdos a serem ensinados. Além do prazer da fruição, entendia-se que aproximar
a arte das aulas tornaria o ensino menos instrumental e mais estético, com a intenção
de desenvolver a percepção e sensibilidade. No ambiente de base maquinal como os
de aprendizagem virtual desenvolver-se-ia o gosto pela arte e pela educação. A EaD
aliada às TICs no contexto contemporâneo é caracterizada pelas possibilidades de
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conexões e interatividade. O ensino é articulado com a pesquisa na construção
cooperativa de currículos flexíveis e dialógicos que inter-relacionem perspectivas
regionais e ambientais, sob a concepção da não separação entre prática e teoria. A
formação humana integral, o exercício da cidadania e o preparo para o trabalho não
podem ser realizados por meio de um currículo hierarquizado, racionalista,
descontextualizado, disciplinar, estanque e mnemônico. Assim, é importante a
cooperação entre campos do saber e promover o desenvolvimento humano para
além da racionalidade e da memorização. A arte é uma das maneiras de fazer esta
promoção e superar os reducionismos no ensino.
Palavras-chave: Formação de professores, arte, planejamento de aula, EaD, TICs

O PROCESSO DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES E PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO
DO NUCLI-ISF-INGLÊS DA UFSM
Amanda de Mendonça Pretto
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria
Talita Valcanover Duarte
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria

Apresentaremos o processo de formação de professores e de produção de material
didático do NucLi-IsF-Inglês da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Para
o desenvolvimento do letramento acadêmico dos professores de inglês em formação
na UFSM, o Laboratório de Ensino e Pesquisa de Leitura e Redação – LABLER,
funciona como uma comunidade de prática que engaja seus membros no processo
de participação periférica legítima (PPL) e na Pedagogia de gêneros. A PPL envolve
um engajamento gradual nas práticas da comunidade e convivência com membros
mais experientes (LAVE; WENGER, 1991), e a Pedagogia de gêneros “ (...) demanda
o ensino explícito de forma e conteúdo que inclui a análise de exemplares de gêneros
pelo grupo de alunos e professor e a produção de textos pelo aluno (cf.: Cope &
Kalantizis 1993: 10-11). ” (MOTTA-ROTH, 2008, p.366). Nesse contexto, os alunos
participam de atividades que buscam conectar princípios teórico-metodológicos
debatidos em disciplinas com a prática pedagógica em projetos de extensão como o
LINC- Línguas no Campus e o NucLi-IsF. Nesses projetos, alunos se engajam em
diferentes papéis, atuando com e como monitores, tutores e professores,
desempenhando tarefas de ensino e autoria de material didático. A última etapa no
processo de formação tem sido a participação do NucLi do IsF, cuja dimensão
nacional e administração a distância profissionalizam a prática pedagógica,
arrematando o processo de formação dos professores do NucLi-IsF-Inglês da UFSM.
Palavras-chave: Formação de professores, Produção de material didático, Pedagogia de gêneros, Participação
periférica legítima
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A DOCÊNCIA (RE)SIGNIFICADA: AFETO, VALORIZAÇÃO E REFLEXÃO SOBRE A
PRÓPRIA PRÁTICA
Ana Lúcia Paula da Conceição
Mestre
IFRS - Campus Bento Gonçalves
Edson Carpes Camargo
Doutor
IFRS - Campus Feliz

Os saberes docentes estão em permanente processo de (re)construção. Diante desta
premissa, emerge este estudo com o objetivo de analisar como o processo de
significar o percurso de docência de professores/as da educação básica que atuam
na região da serra gaúcha contribui para que a práxis pedagógica seja compreendida
como como um momento de reflexão e transformação. Como percurso
metodológico, optamos por ancorar o referencial teórico nos escritos de Cunha
(2012), Tardif (2014), Schön (2000) e Alarcão (2001). Vinculamos ainda o processo
de pesquisa à perspectiva proposta por Josso (2010) e sua contribuição para a
pesquisa formação. Participam do estudo quatro professores/as que foram
considerados/as significativos/as em suas práticas pelos/as acadêmicos/as dos
cursos de licenciatura do IFRS – Campus Bento Gonçalves. A partir do momento
presencial que denominamos de “encontro com professores/as significativos/as”,
realizamos entrevistas semiestruturadas e analisamos os resultados à luz da
concepção de/ professor/a reflexivo/a. Os primeiros resultados indicam
importância do reconhecimento como professor/a significativo/a; a ressignificação
de suas práticas pedagógicas na educação básica e a valorização da relação afetiva
para a formação humana. Neste cenário, os significados produzidos a partir da
prática mediada pela afetividade e pelo conhecimento docente revela a importância
dos vínculos estabelecidos no ambiente escolar para a formação humana.
Palavras-chave: Professor significativo, Afetividade, Prática docente, Pesquisa formação

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO DE GEOGRAFIA
Ana Paula Borges Ramos Vieira
Mestre
Professora da rede pública de ensino
Cláudia da Silva Cousin
Doutor
Docente da Universidade FURG

Apresenta-se neste resumo uma pesquisa desenvolvida no Programa de PósGraduação em Educação Ambiental, da Universidade Federal do Rio Grande32
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FURG, em nível de mestrado. Buscou-se compreender que processos de ensino e
aprendizagem são providos pelo Estudo do Meio, a partir da compreensão do
sentido do lugar e a leitura de mundo expressa nos discursos das crianças que
permitem entrelaçar o ensino de Geografia com a Educação Ambiental. O estudo
embasou-se na pesquisa participante (Demo, 2000). Investigou-se: Qual a
contribuição do Estudo do Meio para explicar o sentido do lugar e entrelaçar a
Educação Ambiental com noções de Geografia no currículo dos anos iniciais do
Ensino Fundamental? Partiu-se da hipótese que o estudo do lugar enquanto espaço
cotidiano é basilar para entrelaçar do ensino de Geografia e a Educação Ambiental.
A pesquisa foi realizada com alunos dos anos inicias de uma escola municipal do
Rio Grande – RS. Os dados foram produzidos a partir do conjunto de atividades
planejadas para compor o Estudo do Meio. Utilizou-se o Discurso do Sujeito
Coletivo – DSC (Lefevre e Lefevre, 2005) como ferramenta de análise dos dados. Os
resultados da pesquisa sinalizaram para o Estudo do Meio como uma possibilidade
de entrelaçar o ensino de Geografia com a Educação Ambiental nos anos iniciais,
pois permite pensar o currículo, o fazer docente, o processo de ensinar e aprender,
o diálogo, a partilha de saberes, entre outros aspectos.
Palavras-chave: Anos Iniciais, Educação Ambiental, Ensino de Geografia, Estudo do Meio, Lugar

EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Andréia Haudt da Silva
Mestrando
UFPel
Maristani Polidori Zamperetti
Doutor
UFPel

Neste trabalho constam estudos referentes à pesquisa: Experiências estéticas na
Educação Infantil - Práticas pedagógicas desenhadas pela arte, que tem como
objetivo analisar e problematizar a prática docente dos professores de Educação
Infantil do município de Pelotas no que se referem às experiências estéticas. Aqui,
a intenção é abordar a importância de propostas que visem favorecer a ocorrência
de experiências estéticas desde a infância. Estas experiências configuram-se
singulares a cada um de nós, possível a todos, e não se referem somente ao campo
das artes. A experiência estética permite um encontro com o sentir, com o mundo
das sensações, no qual não só o aparentemente belo tem sentido ou importância,
mas todas as experiências que nos causam estranhamento, assombro, beleza, que
afloraram nossos sentidos. Privilegiar desde a infância o contato com situações que
permitam um encontro com os sentidos, seja por meio da arte, ou da apreciação do
mar, do cheiro das flores e etc. é de extrema importância, visto que estimula um
encontro sensível com o mundo, o exercício da criatividade, da observação, do afeto,
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da criticidade, permite ações mais sensíveis numa sociedade que tem primado pelo
aumento constante da produção de bens e consumos em detrimento das habilidades
sensíveis.
Palavras-chave: Estética, Experiência estética, Educação Infantil

ESCOLA DE FAZER CORPO-SEM-ESCOLA: EXPERIMENTAÇÕES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Andréia Lourenço Bloedorn do Carmo
Mestrando
IFSul Pelotas
Cynthia Farina
Pós-doutorado
Ifsul Pelotas

Pesquisa desenvolvida para obtenção de título de mestre no curso de Pós-graduação
do IFSul Pelotas, qualificada em abril de 2018 que se debruça numa proposta de
experimentação em uma escola de educação infantil da cidade de Pelotas.
Desejo de uma escrita potente através da poesia, que propõem a produção de um
corpo singular professora tendo a infância e a arte como meios para que se possa
vivenciar dias de inquietações na escola, pensando seu fazer/ser.
Cartografia do acaso, composta por movimentos que a levaram, e a levarão, a lugares
inimagináveis. Uma escola capturada para problematizar um fazer/ser. Fuga inóspita
ao qual geram-se variações nos modos de operar, onde o que está em jogo não se
trata de um RE-pensar, Re-ver, Re-fazer, mas sim de uma experimentação que
permite. Como proposta acompanho-me de desejo. Desejo por desescolarizar
espaços escolares/escolarizantes/escolarizados para permitir um pensar escola como
campo de fluxos que geram encontros.
Palavras-chave: experimentação, educação infantil, desejo

A PERFORMANCE NA EDUCAÇÃO: UM RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA DE ENSINO DE
ARTES
Athila Cassuriaga
Graduando
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho tem como objetivo debater a importância da prática da Arte da
Performance na Educação Básica dentro do ensino de Artes e suas possibilidades
34

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

MÉTODOS, SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: Pesquisa, Ensino e Extensão
na Educação
nos processos de aprendizagem e desenvolvimento artístico-cognitvo. Para tanto,
realizo um estudo teórico a partir de fontes que expõem e problematizam a
performance como linguagem artística e relaciono esta com os modelos para a área
de Artes encontradas nos Parâmetros Curriculares Nacionais, nas Lições do Rio
Grande, nas Orientações Curriculares para o Ensino Médio e na Lei de Diretrizes e
Bases da Educação. Parto de um relato de experiência na qual desenvolvi práticas de
performance em aulas de Teatro no ensino de Artes, refletindo sobre suas
potencialidades e possibilidades na educação. Diante dos raros relatos de trabalho
com performance na escola e da carência teórica desta linguagem como pedagogia,
em contrapartida com as diversas demandas de arte contemporânea, senti-me
inspirado em pesquisar e propor uma plano básico de trabalho com esta linguagem
na escola. Reflito que a performance é, além de conteúdo teatral, linguagem própria
que dialoga com outros conteúdos teatrais como expressão corporal e vocal,
improvisação, dramatização, interpretação e estética. Sendo assim, proponho uma
reflexão sobre um programa de aulas de teatro que aposta na provocação, na
remodelagem, na experiência real, na troca de afetos, numa diluição de fronteiras
entre a arte e a vida e, acima de tudo, na capacidade de autonomia de opinião.
Palavras-chave: Arte da Performance, Educação, Ensino de Artes, Teatro

ENSINO MÉDIO E FORMAÇÃO PARA O TRABALHO: DA LDB À LEI 13.415/17
Betina Dias Torriani
Mestrando
PUCRS

“O Ensino Médio tem sido tema de debates na definição de sua finalidade, onde se
destaca sua associação com a formação para o trabalho. A década de 1990, quando
da discusção sobre a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), foi
marcada por disputa entre diferentes concepções sobre como a escola e o trabalho
se relacionam. O movimento de reconfiguração do Ensino Médio brasileiro,
compreendendo essa relação, revela-se no presente com a aprovação da Lei
13.415/2017 e da Base Nacional Comum Curricular, que apresentam
interpretações específicas de como essa etapa de ensino se vincula à finalidade
proposta – dentre outras – de preparação da juventude para o trabalho. Para
entendê-las, buscamos analisar o histórico da referida disputa de concepções nos
diferentes projetos apresentados à educação do país, bem como atentar para o
contexto de reconfiguração da exploração do trabalho no Brasil em que a atual
reforma do Ensino Médio se insere. O objetivo nesse trabalho é apresentar
elementos da pesquisa que intentamos desenvolver acerca da atual reforma no que
tange à concepção da relação entre educação e trabalho; especificamente, tentaremos
considerar sobre como essas categorias estiveram articuladas nas propostas
35
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brasileiras no período que correspondeu à vigência da LDB até sua recente alteração
pela Lei n. 13.415/2017.
Palavras-chave: ensino médio, formação para o trabalho, reformas educacionais

FORMAÇÃO DOCENTE INDÍGENA: INSTITUCIONALIZAÇÃO E DISCIPLINARIZAÇÃO DE
SABERES SOBRE A LÍNGUA
Bruna Cielo Cabrera
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria

Com menos de 50 anos, a escola indígena nos moldes que a conhecemos é uma
construção política relativamente nova, o que torna os cursos de graduação para a
formação de professores que venham a atuar nestas escolas ainda mais recentes. Este
trabalho tem como foco cursos de graduação do Brasil intitulados como
“Interdisciplinar Indígena” e que são propostos à habilitação de professores para
exercício docente, não apenas, mas principalmente, em escolas de educação
indígena. Partindo do gesto de leitura de um arquivo constituído por documentos
pertinentes à disciplinarização de línguas indígenas no Ensino Superior, propomos
uma discussão tanto no âmbito teórico da Análise de Discurso Francesa quanto no
da História das Ideias Linguísticas. Esse arquivo é composto por materialidades
heterogêneas, tais como PPCs, ementas de disciplinas, bibliografias, etc. Dessa
forma, debruçamo-nos sobre um ponto-chave na organização educacional brasileira:
parte da história sobre o processo de escolarização dos sujeitos indígenas, bem como
a formação de docentes para a área. Buscamos compreender como está se dando o
processo institucionalização e disciplinarização de língua(s) indígena(s) no Ensino
Superior através de cursos de graduação do Brasil com foco na formação de
professores para o ensino na área de Linguagens em escolas indígenas e, também,
quais efeitos de sentido estão sendo produzidos através dessa construção de
conhecimento linguístico e práticas didáticas de ensino de línguas.
Palavras-chave: Línguas indígenas, Disciplinarização, Institucionalização, Ensino Superior

AS UNIVERSIDADES COMO “LOCUS” DE PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO E
A BUROCRACIA PRESENTE NA GESTÃO EDUCATIVA
Bruna Kucharski Wagner
Doutorando
Furg

Ao debater sobre a Ciência e a construção do saber científico é possível revelar a
existência de um “mundo burocratizado” discrepante das finalidades da gestão
36

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

MÉTODOS, SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: Pesquisa, Ensino e Extensão
na Educação
educativa. Assim, a importância de melhor conhecer os aspectos burocráticos do
principal locus de produção e transmissão de conhecimento científico. A
investigação parte da sociologia do conhecimento e, Mannheim foi o responsável
por aperfeiçoar e institucionalizar tal ramo da sociologia. Entretanto, reconhece-se a
existência de um fio condutor por meio da sociologia do conhecimento. Abordouse também as vertentes clássicas contidas nas obras de Marx, Durkheim e Weber.
Contudo, a sociologia do conhecimento emergiu em discussões epistemológicas
teorizadas pelo sociólogo Robert Merton, formalizando a sociologia da ciência que,
por sua vez, nasceu a partir da busca por identificar os fatores de caráter social
presentes na produção do conhecimento científico. Deste modo, a partir do
contexto teoricamente formulado e ao adentrarmos na gestão educativa, revelou-se
necessário abordar as perspectivas existentes no campo das Universidades,
respondendo o seguinte questionamento norteador desta análise: As Universidades
possuem uma gestão burocrática nas pesquisas científicas (?). Nesse contexto, visouse revelar as malhas burocráticas existentes nas pesquisas científicas através do
método quantitativo e o do instrumento Survey, e o método qualitativo por um
meio interpretativo de modo a trabalhar com a opinião dos respondentes.
Palavras-chave: Burocracia, Universidades, Produção de conhecimento

PROBLEMATIZAÇÕES ACERCA DOS DISCURSOS EDUCACIONAIS NO FILME QUANDO
SINTO QUE JÁ SEI
Carina Botton Deschamps
Mestrando
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Angela Dillman Nunes Bicca
Doutor
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense
Andreza da Rosa Borchardt
Graduando
Instituto Federal Sul-Rio-Grandense

Este trabalho tem como objetivo problematizar os discursos sobre a escola acionados
nas cenas de um filme documental brasileiro que possui como temática a educação
escolarizada a partir de depoimentos de estudantes e profissionais que fazem parte
destas instituições. Para tanto, como aporte teórico-metodológico, este trabalho se
insere no campo dos Estudos Culturais pós-estruturalistas articulados com a área da
Educação e também com os Estudos Foucaultianos. Além disso, o delineamento dos
aspectos metodológicos evidencia as especificidades das pesquisas que utilizam a
análise cultural, enfatizando o afastamento de modelos pré-definidos e mostrando a
produtividade do conceito de discurso de Michel Foucault para essas análises. O
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filme selecionado para o desenvolvimento dessa discussão trata-se do documentário
intitulado Quando sinto que já sei (2014). Trata-se de um longa-metragem que
elabora sua narrativa a partir de depoimentos de estudantes e profissionais da
educação inseridos em ambientes. Este filme partilha de inúmeros entendimentos
sobre educação escolar destacando-se a contestação das “pedagogias tradicionais” em
contraponto a exaltação de concepções pedagógicas entendidas como inovadoras e
que consideram o protagonismo dos alunos no processo educativo. A análise aborda
algumas problematizações aos discursos educacionais acionados no filme,
proporcionando discussões em torno das certezas que os referidos discursos
produzem.
Palavras-chave: Educação, Estudos Culturais, Discursos sobre Escola, Cinema Documental

PERSPECTIVAS SOBRE A INTERDISCIPLINARIDADE DO ENSINO JURÍDICO DIANTE DA
REALIDADE DO ENSINO SUPERIOR
Carina Deolinda da Silva Lopes
Mestre
Instituto Federal Farroupilha / URI
Franceli Bianquin Grigoletto Papalia
Mestrando
UFSM

A visão de um ensino jurídico totalmente separado por disciplinas, que não
compartilha de argumentos e conhecimentos não cabe mais dentro do modelo de
sociedade atual, globalizada em todos os sentidos. O ensino desde as séries iniciais
deve ser englobado e trabalhado de forma interdisciplinar, muito mais inda, o
ensino superior. O presente estudo visa apresentar a ideia de importância da
interdisciplinaridade de conteúdos no curso de Direito e se existe essa possibilidade
com ênfase no êxito da formação do discente do Direito. Para o desenvolvimento
desta pesquisa utilizou-se a revisão de literatura e doutrinas, além da legislação
vigente. A ideia é realizar uma analise dos pontos que ainda estão dificultando a
aplicação concreta no dia a dia acadêmico da interdisciplinaridade no âmbito do
ensino no Curso de Direito, pois, acredita-se ser impossível o desenvolvimento do
ensino jurídico no cenário atual de forma fragmentada, sendo necessário o
desenvolvimento dos conhecimentos jurídicos lado a lado com as demais áreas do
conhecimento a fim de formar agentes ativos capazes de solucionar os anseios que a
futura profissão exigir. O curso de Direito é um dos mais procurados junto às
instituições de ensino superior e os profissionais que trabalham na docência destes,
devem buscar oferecer um Curso voltado para as práticas e exigências do mercado
de trabalho, mas também para a formação de um ser humano voltado para a
interdisciplinaridade. A interdisciplinaridade tem como principal escopo trabalhar
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os vários campos do saber junto aos discentes, de forma que estes possam olhar o
mundo e as práticas profissionais de maneira diferenciada, no currículo do Curso
de Direito observa-se que existem matérias fundamentais e outras profissionalizantes
Palavras-chave: Direito, Ensino, Interdisciplinaridade

EDUCAÇÃO CONTINUADA: O PIBID COMO FORMAÇÃO INICIAL E INDUTOR DA
INTERDISCIPLINARIDADE
Carlos José de Azevedo Machado
Mestre
Sociedade Independente Cultural
Angela Mara Bento Ribeiro
Doutor
UNIPAMPA

A primeira década do século XXI no Brasil vai protagonizar uma série de políticas
públicas para a educação voltadas para a formação inicial, entre elas surge o PIBID
(Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência). Partindo do
entendimento de que é na formação inicial do professor que começa a qualidade da
educação, e considerando a falta de oportunidades de interação dos alunos das
licenciaturas, de forma geral, nos primeiros semestres dos cursos, com as Instituições
de Ensino, trabalhamos com a ideia de propiciar atividades interdisciplinares através
do PIBID, que além de enriquecer a experiência destes alunos, contribui também
para com os professores e alunos nas escolas trabalhadas. Os autores deste artigo se
encontraram e participaram ativamente do Pibid oriundo do Edital 2011, com
alunos do Curso de História da Unipampa. Trabalhou-se no sentido de possibilitar
atividades interacionistas destes alunos, alguns do segundo semestre do curso de
história, com a Educação Básica. Pensar dialeticamente é objeto a ser tratado neste
artigo, considerando todas as experiências de ações e vivencias de forma a estabelecer
possibilidades de compreensão da dinâmica social. Busca-se com o PIBID analisar a
continuidade do programa, as possibilidades que ele possa mostrar e o que nele pode
e deve melhorar.
Palavras-chave: Pibid, Formação, Políticas Públicas, Interdisciplinaridade

LIVROS ESCOLARES PARA O ENSINO DA GEOGRAFIA NO RIO GRANDE DO SUL NO
FINAL DO SÉCULO XIX E INÍCIO DO XX: UMA OPERAÇÃO HISTORIOGRÁFICA
Caroline Braga Michel
Doutor
Universidade Federal de Pelotas
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Doutorando
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O objetivo deste trabalho é analisar o tema geografia em livros escolares produzidos
para o ensino da geografia no final do século XIX e início do XX. Essas obras
circularam e foram fornecidas pelas autoridades do Rio Grande do Sul às escolas
públicas primárias e atualmente são salvaguardadas pelo Grupo de Pesquisa História
da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares (Hisales) da Universidade
Federal de Pelotas. A análise do conteúdo dos livros didáticos se mostra um
importante caminho para elucidar as orientações e convicções ideológicas
manifestadas na sociedade e postas ao espaço escolar a partir da utilização deste
recurso didático. Considerando, ainda, a relevância que esse objeto teve nos
diferentes contextos educacionais e que o livro didático é importante na constituição
e na manutenção da cultura material escolar buscamos investigar a transformação
do pensamento geográfico de modo a interpretar as correntes e tendências presentes
nestes livros escolares para o ensino da geografia. Assim, partindo do pressuposto
de que em determinada época e lugar são gerados paradigmas do conhecimento, se
investiga como estes paradigmas aparecem nos livros escolares usados nas escolas
gaúchas no final do século XIX e no início do XX para o ensino da geografia. Desse
modo, as análises realizadas nesta operação historiográfica (CERTEAU, 2015) foram
pautadas nos estudos de Choppin (2004; 2009), Batista (2000), Munakata (1997) e
Bittencourt (1993).
Palavras-chave: geografia, livros escolares, Rio Grande do Sul, século XIX e XX

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS VOLTADAS A ANÁLISE DA PERDA DE SOLO POR EROSÃO
HÍDRICA
Cibele Stefanno Saldanha
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria
Mauro Kumpfer Werlang
Doutor
Universidade Federal de Santa Maria
Tuane Telles Rodrigues
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria

A educação em solos busca conscientizar as pessoas da importância do solo em sua
vida. Nesse processo educativo, o solo é entendido como componente essencial do
meio ambiente, essencial à vida, que deve ser conservado e protegido da degradação.
40

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

MÉTODOS, SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: Pesquisa, Ensino e Extensão
na Educação
Assim, o objetivo da pesquisa foi envolver os educandos da turma 61 da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Euclides da Cunha, situada na área urbana do
município de Santa Maria, RS, para aperfeiçoar a aprendizagem acerca do tema e
desenvolver a percepção da importância do estudo do solo dentro do sistema
ambiental. Para isso, foram conduzidos experimentos a partir das características
morfológicas do solo e de temas relacionados à erosão hídrica destacando-se as
formas características de ocorrência, o transporte das partículas do solo sob a ação
da água chuva e do escoamento superficial face a distribuição granulométrica. Os
conceitos foram desenvolvidos através de ensaios em laboratório (demonstrados em
sala de aula) a partir de diferentes texturas de solo (areia, silte e argilosa) ilustrando
as diferenças de coesão entre os agregados e os efeitos que estão associados. Os
educandos, que inicialmente não demonstraram conhecimento do tema,
mostraram-se curiosos e participativos realizando questionamentos ao longo dos
ensaios. Ao avaliar as atividades desenvolvidas, conclui-se que houve êxito,
atingindo-se o objetivo proposto que foi envolver os educandos com o tema solos
como componente do meio ambiente.
Palavras-chave: Sistema solo, Meio ambiente, Educação em solos

UMA PROPOSTA INTERVENCIONISTA DE ESCRITA
Clarice Vaz Peres Alves
Doutor
Professora da Rede Estadual

Este trabalho objetivou avaliar os efeitos de uma intervenção pedagógica sobre o
desenvolvimento da tomada de consciência e da capacidade de controle da escrita e
sobre o emprego de funções psicológicas superiores, relacionadas a essa atividade,
em um grupo de estudantes de um Curso de Licenciatura em Pedagogia. O estudo
foi amparado pelos preceitos da abordagem psicológica Histórico-Cultural e da
Linguística Textual, tomando como base o paradigma de pesquisa qualitativa
(ALVES-MAZZOTTI e GEWANDSNAJDER, 2001; FLICK, 2004). A avaliação da
intervenção ocorreu mediante a produção de textos escritos, pertencentes ao gênero
resumo; um questionário, aplicado pós-intervenção e entrevistas, realizadas antes e
após a intervenção. Os resultados encontrados apontam que a intervenção
pedagógica realizada propiciou aos acadêmicos que dela participaram a tomada de
consciência acerca de elementos necessários à produção de textos escritos, bem
como o desenvolvimento do controle sobre alguns desses aspectos. Os achados
também revelam que as práticas de escrita desenvolvidas na intervenção pedagógica
potencializaram o emprego de funções psicológicas superiores. Portanto, os
resultados deste estudo sugerem que o ensino da produção de textos escritos,
mediado pelos processos interpsicológicos e pela abordagem processual de texto,
possibilita aos estudantes tornarem-se escritores mais proficientes.
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Palavras-chave: Escrita, Intervenção, Processos Interpsicológicos, Teoria Histórico-Cultural

ATRAVÉS DAS PÁGINAS DE MUITOS LIVROS: A LITERATURA PARA CRIANÇAS
ABRIGADAS
Claudia Barbosa Pereira Sousa
Graduando
UFPEL
Drª. Cristina Maria Rosa
Doutor
UFPEL

O Projeto de Extensão Leitura Literária na Escola, desenvolvido pelo grupo de
estudos em leitura literária (GELL) com o apoio do PET Educação oportunizou, em
2017, experiências através das páginas de muitos livros a um grupo de crianças entre
seis e doze anos que frequentaram o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), na região central da cidade de Pelotas. O trabalho foi desenvolvido na Sala
de Leitura Erico Verissimo, um espaço acadêmico de formação do leitor literário
localizado no CCHS/UFPel. Através de leituras literárias previamente escolhidas
pelo seu caráter lúdico e inteligente – todas elas inseridas no acervo da sala – o
próximo passo foi a criação de expectativa e o convite para ouvir. A seguir, a
realização de um diálogo, pautado em conhecimentos sobre o livro (capa, autoria,
tema, desfecho, basicamente). Entre as observações e apontamentos no caderno de
campo, destaco expressões das crianças relacionadas às leituras realizadas e a todo o
aprendizado adquirido. Percebi a ampliação do vocabulário, incentivo à criticidade
e o desenvolvimento da oralidade. Meu papel como mediadora de leitura literária
foi oferecer o encantamento através do texto literário. Pretendi que as crianças
desenvolvessem pela leitura, o interesse e o hábito. Almejei que aprendessem a
pensar e a fazer uma leitura criativa e interativa. Como avaliação, ainda, busquei
ouvir as professoras que acompanham as crianças.
Palavras-chave: mediador literário, leitura, crianças

AS CONTRIBUIÇÕES DO PENSAMENTO COMPLEXO PARA A FORMAÇÃO CONTINUADA
DE PROFESSORES NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Claudia Escalante Medeiros
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas
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Este trabalho é um recorte da pesquisa de doutorado em andamento intitulada: A
formação continuada de Professores por meio dos Núcleos de Tecnologia na
Educação - NTE/RS: Ensinando com TIC na Sociedade da Informação e
Comunicação e objetiva apresentar as contribuições do pensamento complexo como
uma opção teórica para subsidiar as propostas de formação continuada de
professores. Parte-se da ideia de que a sociedade da informação e comunicação
necessita de professores com uma formação que transcenda ao ensino tradicional,
no qual os conteúdos são transmitidos e ensinados como verdades absolutas,
fragmentados e descontextualizados. Para Morin (2011) esta fragmentação impede a
percepção das conexões existentes entre as disciplinas e o contexto, sujeito e objeto.
Em oposição ao ensino tradicional, o autor propõe o Pensamento Complexo como
forma de religar
os saberes fragmentados pelo ensino tradicional.
Metodologicamente valeu-se de alguns pressupostos do levantamento bibliográfico
com base em Morin (2000; 2003; 2011); Morais (1997) e Kenski (2013). A partir do
referencial consultado, pode-se afirmar que a sociedade da informação necessita de
professores que primem pela formação de sujeitos conscientes da transitoriedade
do conhecimento, e capazes de perceber a multidimensionalidade dos fatos e as
conexões entre as partes e o todo, ou seja, um indivíduo apto a perceber-se como
parte integrante de uma sociedade em constante transformação.
Palavras-chave: Pensamento Complexo, Formação Continuada de Professores, Sociedade da Informação e
Comunicação

AMBIENTALIZAÇÃO DE ESTÁGIOS CURRICULARES SUPERVISIONADOS: A RELAÇÃO
INTERINSTITUCIONAL ENTRE ESCOLA E UNIVERSIDADE NA FORMAÇÃO DE
PROFESSORES
Danielle Monteiro Behrend
Doutoranda, FURG

Este trabalho apresenta uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento no
Programa de Pós-Graduação em Educação Ambiental – PPGEA da Universidade
Federal do Rio Grande – FURG. Tem como objetivo compreender os processos de
Ambientalização dos Estágios Curriculares Supervisionados - ECS nas escolas de
Educação Básica. A pesquisa justifica-se pelas experiências da pesquisadora no
ensino formal, no campo da Educação Ambiental e na orientação dos ECS da
FURG. Embasa-se na pesquisa qualitativa com abordagem fenomenológicahermenêutica (Bicudo, 2011), tendo o seguinte problema: O que é isso que se
mostra de Ambientalização nos Estágios Curriculares Supervisionados da FURG nas
escolas de Educação Básica? Tem a seguinte hipótese: Para que ocorra processos de
Ambientalização dos ECS, é indispensável o reconhecimento das escolas, enquanto
lugar de produção de conhecimento da profissão docente, compreensão que requer
fortalecer a relação interinstitucional entre escola e universidade. Como produção
de dados, aposta-se na Entrevista Narrativa (Jovchelovitch; Bauer, 2002) com
professores e coordenadores pedagógicos das escolas e na análise dos Planos de
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Ensino das disciplinas de ECS dos cursos de licenciatura da FURG. A metodologia
de análise é a Análise Textual Discursiva- ATD (Moraes; Galiazzi, 2016), a qual busca
a compreensão do fenômeno investigado. Como resultado preliminar destaca-se a
análise dos Planos de Ensino, a qual mostra a escola como lugar de pesquisa do
contexto educativo.
Palavras-chave: Formação de professores, ambientalização, estágio curricular supervisionado

ARTE E FORMAÇÃO: NOTAS PARA UMA ELABORAÇÃO ÉTICA-ESTÉTICA DOCENTE
Daniela da Cruz Schneider
Doutora
Universidade Federal de Tocantins

Este trabalho tem por finalidade apresentar um exercício conceitual, versando sobre
a dimensão ética-estética na constituição docente. Pergunta-se pela atitude necessária
para que a constituição docente seja cuidado na feitura de um si docente. Discute a
formação como forma posta em ação, em que o elemento propulsor desta poética
de si seja a arte. O texto apresenta resultados de pesquisa realizada para elaboração
de tese doutoral, na área da educação. Para tal, foi realizada uma pesquisa de cunho
teórico-bibliográfica, que toma a concepção de formação ética-estética como vetor
para a conjugação entre arte, filosofia e educação. Tal concepção desloca-se do
pensamento tardio de Michel Foucault, na qual se ocupou dos modos de
subjetivação da Grécia antiga. Daí toma a diferenciação entre o imperativo ético do
cuidado de si e o preceito moral da renúncia de si, ensejado com o advento da moral
cristã, fortalecendo-se nos ideais racionalizantes e instrumentais da modernidade
filosófica. Propõe, assim, a constituição de um ethos docente, que toma a ética como
estética; que se engendra por meio de uma atitude de cuidado de si, inspirando
atitudes de atenção e cultivo para consigo mesmo; e, por fim, propõe movimento de
aproximação na produção do ethos docente do trabalho de feitura de uma obra de
arte, de um gesto artístico. Essa atitude formativa prevê um distanciamento da
definição do que seja um eu ou si, não disputa o devir humanizador das formações
tradicionais.
Palavras-chave: educação, formação ética-estética, arte, cuidado de si

BUSCANDO ROMPER BARREIRAS ESTRUTURAIS: INTERDISCIPLINARIDADE NA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Débora Laís Freitas
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG; Escola Estadual de Ensino Médio
Lília Neves
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O presente trabalho consiste na construção e aplicação de projeto interdisciplinar
em uma escola pública do Rio Grande do Sul, no nível do Ensino Médio, situada
na zona periurbana da cidade de Rio Grande, denominada Escola Estadual de
Ensino Médio Lília Neves. Tendo sido dadas as turmas de Ensino Médio no turno
inverso para as disciplinas de Filosofia, Sociologia, Geografia e Educação Física e
Língua, e pela organização da gestão escolar em relação aos horários, enquanto
professores responsáveis por essas disciplinas decidimos buscar romper com o
engavetamento disciplinar e trabalhar de forma interdisciplinar. Para tanto, usamos
de diversas metodologias de introdução aos temas, como filmes, músicas, textos
acadêmicos, etc., e realizamos as discussões de forma integrada no ambiente da sala
de aula, o que configura uma prática além da multidisciplinar, que, segundo Mozena
e Ostermann (2016, p. 105), é verificada na maioria das propostas escolares que se
pretendem integradoras. A interdisciplinaridade é um desafio à estrutura de recursos
humanos oferecidas, especificamente em relação ao Magistério Estadual do Rio
Grande do Sul. Entretanto, é uma prática essencialmente contemporânea, pois
possibilita a superação da fragmentação das ciências e do conhecimento assim
produzidos, em detrimento de saberes integrais e totalizantes, e a presença de todos
os professores envolvidos no mesmo tempo e espaço na sala de aula, promove a
discussão mais dinâmica sobre os temas abordados.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Educação Pública, Ensino Médio

OBJETIVOS E CONSEQUÊNCIAS DO USO DA LÍNGUA MATERNA NO ENSINO DE LÍNGUA
ESTRANGEIRA: IDEOLOGIAS LINGUÍSTICAS DE PROFESSORES EM FORMAÇÃO
Débora Medeiros da Rosa Aires
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Considerando-se que os usos da linguagem são sempre originados, guiados e
fundamentados por ideologias, se faz necessário pensar de que forma estes
elementos estão envolvidos no ensino/aprendizagem de línguas. Este trabalho
apresenta algumas reflexões a partir da pesquisa em andamento realizada no
Programa de Pós-Graduação em Letras – Mestrado, da UFPel, que pretende verificar
as ideologias linguísticas implicadas na relação entre a língua portuguesa como
língua materna (LM) e a língua espanhola como língua estrangeira (LE), a partir da
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visão de estudantes do curso de Letras, ou seja, professores de língua estrangeira em
formação. Neste recorte, busca-se discutir quais os objetivos da utilização da LM nas
aulas de LE elencados pelos participantes da pesquisa, além de destacar quais
entendem ser as consequências advindas desse uso para a aprendizagem. Desse
modo, pretende-se compreender quais as ideologias linguísticas que embasam as
afirmações quanto ao papel e à função do contato de línguas. O ambiente de ensino
e os sujeitos sociais implicados nele estão sempre inseridos em contextos
socioculturais, localizados geográfica e historicamente; portanto, este estudo busca
contribuir para que se tome consciência das ideologias linguísticas que norteiam,
embasam e às quais se submete o fazer docente, a quais interesses se está servindo
com as escolhas feitas a partir das demandas profissionais e quais estruturas sociais
se está (re)produzindo através delas.
Palavras-chave: Ideologias Linguísticas, Línguas em Contato, Ensino de língua estrangeira, Língua espanhola,

O ESTUDO DA GEOGRAFIA CULTURAL EM SALA DE AULA
Denise Lenise Machado
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria
Meri Lourdes Bezzi
Doutor
Universidade Federal de Santa Maria

O estudo da cultura é relevante para o processo de ensino e aprendizagem de
Geografia, pois a partir pois a partir da compreensão de conceitos relacionados à
cultura é que os educandos constroem seu pensamento reflexivo sobre o espaço e as
relações sociais que nele ocorrem, destacando as singularidades locais. A partir do
entendimento sobre Geografia Cultural pode-se compreender como estas relações
ocorrem, como elas interferem e modificam o espaço e como cada cultura estabelece
seu modo de vida. Logo, o docente de Geografia, ao trabalhar com cultura, em sala
de aula, proporciona, ao educando, o resgate a valorização cultural de seu município,
estado ou país. Neste sentido, buscou-se trabalhar no ensino de Geografia, a cultura.
Para isso foi realizado uma atividade com a turma de 8º ano da Escola Municipal de
Ensino Fundamental Rodrigues Alves, do município de Paraíso do Sul/ RS, que
proporcionasse o entendimento da importância de se estudar e resgatar a cultura
local. Como objetivos específicos tem-se: (a) conhecer o processo de formação do
município; (b) identificar os grupos étnicos que influenciaram a formação étnicosocial local e (c) contribuir para a formação do conhecimento dos educandos sobre
a cultura de seu município. A atividade contribuiu para a valorização do lugar,
resgate de costumes e para compreender como a cultura influência a sociedade e a
organização espacial.
Palavras-chave: Cultura, Educação, Geografia
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SAÚDE, EDUCAÇÃO E CIDADANIA NA ESCOLA
Eliane Teixeira Leite Flores, Doutor
UFRGS
Vania Mello, Doutor
UERGS
Kátia Cesa, Mestre
UFRGS
Os processos de construção das interdisciplinaridades resgatam a constância
necessária da conversa entre os múltiplos saberes e fazeres. Assim, é do
entrelaçamento de um projeto de pesquisa e extensão desenvolvidos a partir da
parceria estabelecida entre o Movimento pela Saúde dos Povos, UFRGS, UERGS,
ESP/RS e PUC/RS que este trabalho resulta. Realizado entre os anos de 2015-2018,
o trabalho envolveu também o Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, uma
equipe da Estratégia de Saúde da Família e a comunidade de uma Escola Estadual
de Ensino Fundamental. Neste projeto pensamos e agimos no espaço escolar como
lugar de encontro e cidadania, em conexão com o referencial do Programa Saúde na
Escola (PSE), buscando ativar a rede entre professores, trabalhadores da saúde, pais
e estudantes nas questões relativas à promoção da alimentação saudável e da
promoção da cultura de paz e direitos humanos. Foram mobilizados mais de 200
participantes nas diversas ações realizadas: visitas à horta comunitária; concurso de
criação do mascote e nome do projeto; oficinas de plantio, compostagem e educação
ambiental; de preparo de sal temperado, de criatividade com argila e prática do
Qigong; de saúde bucal e nutrição; de leitura e teatralização para cuidados com o
ambiente. A participação ativa da comunidade escolar sinaliza para a continuidade
do projeto, que recomeça em cada série de resultados criativos e que renovam a
motivação dos diferentes grupos que nele atuam.
Palavras-chave: Saúde, Educação, Cuidado, Ambiente, Cidadania

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO ACADÊMICO-PROFISSIONAL DE
PROFESSORES DE GEOGRAFIA DO LABORATÓRIO DE PESQUISA E ENSINO EM
GEOGRAFIA (LAPEG/FURG)
Elisângela de Felippe Rodrigues
Doutoranda, FURG
Cláudia da Silva Cousin
Doutora, FURG

Este resumo apresenta uma pesquisa de doutorado em desenvolvimento no
Programa de Pós- graduação em Educação Ambiental da Universidade Federal do
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Rio Grande – FURG. A pesquisa busca compreender como à articulação e o diálogo
horizontal tramados entre o Laboratório de Pesquisa e Ensino de Geografia –
LAPEG e as escolas da educação básica do município do Rio Grande–RS
contribuem para a formação acadêmico-profissional de professores de Geografia.
Tem como objetivo identificar atratores que permitam problematizar a importância
da Educação Ambiental transversalizar o currículo do ensino de Geografia na
atualidade, sendo estes produzidos a partir dos diferentes processos formativos
promovidos no LAPEG para a Comunidade Aprendente composta por professores
de Geografia em formação acadêmico-profissional. Fundamenta-se na Educação
Ambiental Crítica e Transformadora, na constituição de Comunidades
Aprendentes, na potência formativa das Rodas de Formação e no Educar para
Pesquisa. A hipótese da pesquisa é a seguinte: o LAPEG enquanto lugar de formação
acadêmico-profissional e de pesquisa sobre o Ensino de Geografia pode articular a
Comunidade Aprendente, para discutir a importância de transversalizar a Educação
Ambiental no currículo da educação básica e construir alternativas que seja
promotor desse processo, tendo o conceito geográfico lugar como principal categoria
de análise. E, com isso, tornar-se-á um vir a ser que terá como resultados melhorias
na educação básica
Palavras-chave: Formação de Professores, Ensino de Geografia, Lugar, Rodas de Formação, Educação
Ambiental

A CONSCIÊNCIA HISTÓRICA NO UNIVERSO INFANTIL
Fabíola Delsale Diniz Guerreiro
Mestrando
FURG
ADRIANA KIVANSKI DE SENNA
Doutor
FURG

RESUMO: O Ensino de História sob a ótica das crianças nos Anos Iniciais é o tema
da proposta deste trabalho. A questão principal é identificar como crianças do 5ºano
do Colégio Liceu Salesiano Leão XIII (escola privada da cidade do Rio Grande/RS)
se apropriam dos conhecimentos históricos desenvolvidos nas aulas de Ciências
Humanas e da Natureza (essa aula é composta pelas disciplinas de História,
Geografia e Ciências). A pesquisa tem como objetivo a análise com os alunos, mas
a prática do docente também será observada, pois o saber histórico necessita ser
construído pelo professor de História junto a eles. Como metodologia de pesquisa,
a História Oral foi o método escolhido para ser realizado com a turma, pois os
registros de memórias, independente da idade e experiência do entrevistado permitenos termos um panorama sobre os aprendizados e sentimentos das crianças em
relação à aprendizagem do ensino de História. A Consciência Histórica, articulando
passado, presente e futuro como forma de compreensão das experiências vividas pelo
homem no tempo e no espaço será o conceito utilizado durante o trabalho.
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Palavras-chave: Consciência Histórica, Crianças, Ensino De História

OS GÊNEROS DO DISCURSO E O ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NA ESCOLA BÁSICA:
UMA REFLEXÃO TEÓRICO-METODOLÓGICA
Fernanda Taís Brignol Guimarães
Doutorando
UCS/UniRitter

Neste estudo, refletimos a respeito do Ensino de Língua Portuguesa via gêneros do
discurso na escola básica, a partir da perspectiva dialógica da linguagem, de Bakhtin
e o Círculo, que concebe o gênero como um dispositivo enunciativo capaz de
organizar a linguagem humana mediante as esferas de atividade. Para tanto, analisase a concepção de gênero dos PCN’s, bem como as propostas de atividades presentes
em um livro didático de Língua Portuguesa do 6º Ano do Ensino Fundamental,
adotado por uma escola pública do interior do Rio Grande do Sul, por meio da
escolha do livro didático do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, para os
anos letivos de 2017, 2018 e 2019. Os resultados mostraram que quando se trata de
gêneros e ensino não há uma clareza teórica, uma vez que o conceito de gêneros do
discurso, de Bakhtin, é bastante confundido com o conceito de gêneros textuais,
advindo do estudo do texto, o que traz à tona implicações teórico-metodológicas
bastante distintas. Assim, na maioria das vezes, reduz-se o gênero ao texto que o
realiza materialmente, mas não o define, o que pode ser comprovado tanto na
análise da redação dos PCN’s quanto das propostas de atividades do livro didático
analisado.
Palavras-chave: Gêneros do discurso, Ensino de Língua Portuguesa, Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN's), Livro Didático, Escola Básica

AS POLÍTICAS EDUCACIONAIS E O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL: UM OLHAR A
PARTIR DA DÉCADA DE 1990
Flávia Verônica Silva Jacques
Doutorando
Universidade Católica de Pelotas

No Brasil, as reformas educacionais implementadas a partir da década de 1990,
orientadas por agências internacionais, principalmente pelo Banco Mundial,
revelam-se como um modelo ultrapassado de práticas pedagógicas voltadas ao
assistencialismo. A disseminação de um consenso ideológico congruentes à
dinâmica econômica internacional neoliberal aparece como pano de fundo dessas
políticas, cuja a análise econômica tornou-se a principal metodologia para a
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definição de políticas educativas. O que se verifica na implementação das politicas
educacionais em nosso país são ações focalizadas no acolhimento social para os
pobres (como base educacional) em detrimento ao desenvolvimento do
conhecimento, cultura e capacidades (LIBÂNEO, 2012) como estratégias que
promovam a emancipação e a cidadania. O presente artigo busca revelar a influência
das orientações de organismos internacionais nas políticas educacionais brasileiras
voltadas ao ensino superior, em um contexto de políticas neoliberais, que se
perpetuam na contemporaneidade. Parte-se da hipótese de que, apesar das
mudanças políticas e econômicas ocorridas em nosso país desde a década de 1990,
as políticas educacionais estabelecidas nunca romperam com a agenda imposta pelo
capital internacional.
Palavras-chave: Políticas Educacionais, Ensino Superior, Neoliberalismo

ATITUDES E SENTIMENTOS DE ENFERMEIROS(AS) FRENTE À MORTE: UMA REVISÃO
NARRATIVA
Francine Martins de Castro
Graduando
Membro grupo de pesquisa Furg
Janaima Lima Laranjo
Graduado
Membro grupo de pesquisa

A morte faz parte do ciclo natural da vida, término de um ciclo, um dos maiores
mistérios da existência humana. porém, é fonte de estresse e sofrimento psíquico,
existencial e espiritual para profissionais da saúde, que na sua maioria, interpretam
a morte como fracasso pessoal e falha no trabalho1,2,3. A morte é considerada como
parte constitutiva da existência humana, o estágio final do seu desenvolvimento. As
definições de morte mais aceitas nos dias atuais, são aquelas traduzidas pela parada
das funções vitais e a separação do corpo e da alma4,5. Mesmo sabendo que a morte
é inevitável ao ser humano, e que se constitui em um evento biológico, percebe-se a
dificuldade dos estudantes de enfermagem em aceitar e lidar com a terminalidade
da vida. Nesse sentido, a morte em vez de ser negada pelos profissionais de saúde,
deveria ser campo de busca por aprimoramento no sentido de saber cuidar de um
paciente em fase terminal, bem como com a morte já consolidada3,5. Porém ainda
é fonte de estresse e sofrimento psíquico, existencial e espiritual para profissionais
da saúde, que na sua maioria, interpretam a morte como fracasso pessoal e falha no
trabalho3. Gera em cada um reações de acordo com suas próprias vivências e
formação cultural, assim, o conceito de morte é relativo, é complexo e mutável,
depende do contexto situacional. Não podemos falar da morte sem antes tentar
conceituá-la. A morte e o morrer são processos intrínsecos a existência humana, são
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temas vistos sob diferentes dimensões, sendo difícil conceituar a morte, cada pes¬soa
tentará, à sua maneira e em outras palavras, metaforizá-la. A morte pode ser definida
como um fenômeno individual e único, um momento em que se encerra a vida
biológica.
Palavras-chave: Enfermagem;, Morte;, Atitudes Frente à Morte

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES NOS MOVIMENTOS SOCIAIS
DA AGRICULTURA FAMILIAR
Ionara Cristina Albani
Doutorando
FURG
Cláudia da Silva Cousin
Doutor
FURG

Este texto apresenta uma pesquisa em desenvolvimento, no Programa de PósGraduação em Educação Ambiental – PPGEA, da Universidade Federal do Rio
Grande – FURG. Dialoga sobre a importância da participação dos Movimentos
Sociais nos processos formativos das Instituições de Ensino Superior – IES, tendo
como fenômeno estudado, o convênio da turma de Pedagogia da Universidade
Estadual do Rio Grande do Sul – UERGS com a Federação dos Trabalhadores na
Agricultura Familiar– FETRAF-SUL/CUT. Traz a seguinte questão de pesquisa:
Como a participação e o diálogo entre a FETRAF-SUL/CUT e a UERGS,
materializados no convênio da turma de Pedagogia (2003-2007), potencializou a
formação de educadores na perspectiva da Educação Ambiental Crítica e
Transformadora? O objetivo geral é compreender como a participação e o diálogo
dos Movimentos Sociais nas IES potencializam a construção de uma Educação
Ambiental Crítica e Transformadora na formação de educadores. A pesquisa é de
cunho qualitativo e o método está embasado na Perspectiva Crítica. A produção das
informações dar-se-á por meio de pesquisa documental e de entrevistas
semiestruturadas e a metodologia de análise será a Análise Textual Discursiva.
Espera-se que a pesquisa potencialize a integração da práxis da Educação Ambiental
nos espaços de Educação Formal e, também, possibilite o diálogo e a ação conjunta
entre IES e Movimentos Sociais.
Palavras-chave: Educação Ambiental, Formação de Educadores, Movimentos Sociais

A CIDADANIA NA FORMAÇÃO DE JOVENS DO ENSINO MÉDIO
Janaina Andretta Dieder
Mestrando
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Universidade Feevale
Gustavo Roese Sanfelice
Doutor
Universidade Feevale

O estudo propõe-se a analisar os desdobramentos da cidadania na formação de
jovens do Ensino Médio em escolas da rede de ensino pública e privada de Novo
Hamburgo/RS. Caracteriza-se como qualitativo descritivo e interpretativo, tendo
como contexto uma escola da rede de ensino pública e uma da rede privada com o
maior número de alunos matriculados no Ensino Médio, no ano de 2018. Foram
realizadas observações do cotidiano escolar para averiguar como ocorrem os
desdobramentos da cidadania nesses contextos. Foram entrevistados membros da
equipe diretiva que, por meio da ferramenta bola de neve, indicaram quais os
professores que mais desenvolvem questões vinculadas à cidadania na formação dos
jovens, de acordo com suas percepções. Esses docentes também indicaram outro
professor. Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados: análise de
documento (Projeto Político Pedagógico das escolas), observação, diário de campo e
entrevista semiestruturada. Essa pesquisa segue os parâmetros éticos conforme
Resolução 510/2016 do Conselho Nacional de Saúde e está ciente sobre as
obrigações éticas, preservando o respeito às pessoas. Para a análise das informações
coletadas, pretende-se seguir a proposta de análise de conteúdo e, por fim, a
triangulação por fontes, teórica e reflexiva. A pesquisa encontra-se em andamento.
Palavras-chave: Cidadania, Formação, Ensino médio, Educação, Cidadão

UMA REFLEXÃO ACERCA DOS EFEITOS NOCIVOS AOS RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS
INTERNADOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA
Janaina Lima Laranjo
Especialização
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Em Enfermagem e Saúde da Criança
e Adolescente da FURG.
Francine Martins de Castro
Especialização
Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas Em Enfermagem e Saúde da Criança
e Adolescente da FURG

A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal se apresenta como um ambiente bem
diferente do útero materno, pois na tentativa de melhorar seu estado clínico, o
RNPT(recém nascido pré termo)
é internado, e submetido a diversos
procedimentos invasivos e dolorosos, causando assim o estresse neonatal,
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evidenciando assim fatores que o RNPT fica exposto durante sua hospitalização.
Frente a esses diversos estímulos que o neonato está exposto durante sua internação
na UTIN, algumas medidas de alivio e controle do estresse devem ser tomadas pela
equipe, sendo utilizadas para que haja redução dos agentes estressores. Medidas de
redução de luminosidade, de níveis de ruído, redução de manipulação e da dor.
O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica com o objetivo de conhecer
os efeitos fisiológicos causados pelo estresse neonatal no organismo do RN (recémnascido) e pesquisar medidas de controle que venham a reduzir os efeitos nocivos
no organismo do RN. Evidenciamos que as medidas de alivio e redução de danos
são de suma importância no controle de estresse neonatal, que de forma complexa
irá refletir na vida do neonato, essas medidas podem melhorar a qualidade de vida
e sua recuperação, isso se dará pela implementação de uma prática assistencial da
enfermagem, com embasamento técnico e científico, refletindo um cuidado
adequado e humanizado.
Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva; ; ., Estresse, Recém-nascido

BARALHO DE PERSONAGENS: UMA METODOLOGIA PARA CRIAÇÃO DE NARRATIVAS
João Pedro Wizniewsky Amaral
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria
Rafael Salles Gonçalves
Especialização
Universidade Federal de Santa Maria
Thomás Dalcol Townsend
Especialização
Universidade Federal de Santa Maria

Este trabalho é um estudo de caso de uma metodologia criada a fim de desenvolver
a leitura e a escrita criativa na escola. Alcunhada por nós de Baralho de Personagens,
esta prática pedagógica foi implementada experimentalmente em 2017, durante
oficinas de criação coletiva de roteiros, ministradas para alunos de três turmas do 3º
ano do Ensino Médio de uma escola pública de Santa Maria-RS. Ela consiste em
três etapas: 1) a criação individual de uma personagem original, descrevendo
características físicas, psicológicas, gostos, atitudes e manias; 2) a proposição de
situações adversas a serem enfrentadas pelas personagens; 3) o sorteio de três
personagens a fim de realizar uma tempestade de ideias para a criação coletiva de
uma enredo que contenha obrigatoriamente as escolhidas. A culminância da
proposta em 2017 foi a roteirização em grupo da narrativa escolhida em cada turma
e, posteriormente, sua gravação como um curta-metragem. Embora a metodologia
tenha sido elaborada para oficinas de cinema, ela mostra-se aplicável em qualquer
53

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

MÉTODOS, SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS: Pesquisa, Ensino e Extensão
na Educação
prática de criação de narrativas (seja na literatura, no teatro, etc.). O Baralho de
Personagens, neste caso, foi efetivo ao desenvolver, além da leitura e da escrita,
habilidades como o trabalho em grupo, a alteridade, a criatividade e a sensibilização
artística. Outrossim, essa metodologia possibilitou aos alunos exercícios de
resoluções de problemas – concretos e abstratos – que podem se estender a outras
áreas do conhecimento.
Palavras-chave: Metodologia, Narrativa, Escrita Criativa, Educação, Escola Pública

ESTRATÉGIAS FORMATIVAS EM CONTEXTOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA
Josiane Jarline Jäger
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Luiza Kerstner Souto
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Débora Hartwig Wendler
Graduando
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho apresenta e discute as estratégias formativas desenvolvidas em
contextos de formação continuada. Ocupa-se com dois contextos formativos: a nível
macro, com a formação continuada do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa, coordenado pela Universidade Federal de Pelotas; e a nível micro, com
encontros formativos de extensão realizados em uma escola pública de Pelotas. Os
encontros de extensão são planejados e realizados por um grupo de professores e
estudantes também vinculados a Universidade Federal de Pelotas, tendo um caráter
de continuidade das ações realizadas pelo Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa, utilizando-se de material produzido a partir dessas formações. O estudo
sobre as estratégias formativas é um dos eixos da pesquisa em andamento, que tem
como objetivo analisar quais são e como acontecem os movimentos transformativos
que geram desenvolvimento profissional. Para isso, são analisados planejamentos e
relatórios anuais escritos pelas formadoras do Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa e também os planos e registros realizados para e a partir da formação na
escola, utilizando o método interpretativo. As ações realizadas são compreendidas
como estratégias formativas em processo, pois são re-criadas nos e a partir dos
encontros entre os sujeitos envolvidos, especialmente quando estes se engajam ou
quando resistem à formação que lhes é proposta.
Palavras-chave: Estratégias formativas, Formação continuada, PNAIC
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O ESPAÇO DA BIBLIOTECA ESCOLAR NA FORMAÇÃO DE NOVOS LEITORES: MEDIAÇÕES
NECESSÁRIAS
Josué Rodrigues Frizon
Doutorando
Universidade Federal do Rio Grande do Sul - UFRGS

O presente trabalho apresenta um relato de experiência de atividades realizadas em
bibliotecas de escolas públicas e particulares do município de Marau, no norte do
Rio Grande do Sul, com alunos de Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II e
Ensino Médio, entre os anos de 2010 e 2017. Bem como, busca-se discutir a respeito
da importância de mediadores de leitura nestes ambientes, a fim de formar novos
leitores. Para tanto, num primeiro momento, debate-se a respeito do espaço
Biblioteca Escolar e do modo como estavam organizadas tais bibliotecas, também
sobre seus acervos e a necessidade de formação de professores mediadores de leitura.
Sabe-se que formar leitores não é uma tarefa fácil. Isso requer cada vez mais atenção,
formação e conhecimento por parte dos profissionais da área da educação. Nesse
sentido, o relato aqui apresentado traz como aporte teórico textos de Regina
Zilberman, Tânia Rösing, Michèle Petit, Ezequiel Theodoro da Silva, Constanza
Mekis entre outros estudiosos. Não se constitui como receita, mas tem a intenção
de refletir a respeito das possibilidades de mediar significativamente a relação entre
os livros e as crianças e jovens.
Palavras-chave: Formação de Leitores, Mediação de Leitura, Biblioteca Escolar

LIMITAÇOES HISTÓRICAS E ETIMOLÓGICAS PARA CONCEPÇAO DO EXTENSIONISMO
COMO PRÁTICA EDUCATIVA NO/DO CAMPO
Jucenir Garcia da Rocha
Mestre
Colégio Estadual - Carlos Alberto Ribas / CECAR

Ancorado num apanhado histórico que explicita as reinvenções do extensionismo
em sua condição polissêmica, este trabalho objetiva averiguar a relação entre o saber
popular e o conhecimento científico; busca também demonstrar a relevância da
questão metodológica do trabalho de Extensão Rural, bem como examinar a
atribuição aos construtos freireanos; nas reinterpretações sociais. O foco analítico
deste artigo se baseia na especificidade da observação da realidade campesina as
quais seus autores estão vinculados como pesquisadores. Da observação surge à
necessidade de compreensão do sentido da Extensão Rural no contexto brasileiro
que prioriza as possibilidades para a análise desta realidade; buscando o
aprofundamento teórico da Extensão e suas implicações práticas quanto à
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dialogicidade na visão crítica de Paulo Freire. Visando desenvolver/trabalhar as
contradições que se apresentam diante do tema em questão tornou-se-se necessário
dar relevo ao suposto caráter educativo da extensão no campo, sendo para tanto; de
fundamental importância aprofundar a dialogicidade e a comunicação, que
envolvem o extensionismo rural.
Palavras-chave: Extensão, Educação, Comunicação, Rural, Paulo Freire

EDUCAÇÃO E EMANCIPAÇÃO HUMANA: UMA REFLEXÃO ACERCA DO ESPAÇO DE ENSINO
Julia Rocha Clasen
Graduando
Universidade Federal de Pelotas

Neste trabalho é realizada uma reflexão acerca do atual modelo de ensino a partir
da experiência da autora enquanto educadora de uma turma do terceiro ano do
ensino médio, referente ao seu estágio docente, realizado no Colégio Estadual
Cassiano do Nascimento, localizado na cidade de Pelotas-Rio Grande do Sul.
Durante o desenvolvimento das aulas de sociologia, a autora vivenciou um espaço
de ensino formado a partir de uma perspectiva de superação da relação dicotômica
entre estudante e professor. A possibilidade da superação desta relação no decorrer
das aulas desenvolvidas foi possível tanto pela perspectiva de ensino adotada pela
educadora quanto pelo engajamento político dos estudantes e vivência de espaços
de ensino para além da sala de aula.
No entanto, foram diversos os entraves e limites vivenciados nesse percurso os quais
direcionam ao problema desta pesquisa: qual o potencial de transformação do
espaço de ensino? Tendo o espaço de ensino enquanto referencial para reflexão
acerca da educação pública, compreende-se a necessidade de construção de um
projeto de educação que se coloque em sincronia com um projeto de sociedade,
sendo criadora de novas relações sociais. Nesta perspectiva, é intenção da autora
nesta pesquisa contribuir com a reflexão já existente acerca de um projeto de
educação classista e emancipador, apontando para a perspectiva de construção de
uma Educação Popular.
Palavras-chave: Educação Popular, espaço de ensino, emancipação humana

A INVESTIGAÇÃO-AÇÃO EDUCACIONAL COMO POSSIBILIDADE FORMATIVA DE
PROFESSORES NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Juliana Corrêa Moreira
Mestre
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UFSM

Este trabalho trata de uma Investigação-Ação Educacional (IAE) desenvolvida com
um grupo de professoras de uma escola pública de Educação Infantil da rede
municipal de Santa Maria-RS, que teve como objetivo compreender a interlocução
entre a avaliação, as práticas pedagógicas e a qualidade do contexto educativo.
Justificamos nossa opção metodológica por entender que a IAE difere de práticas
tradicionais de pesquisa em educação, na medida em que busca analisar e
compreender as práticas sociais vivenciadas por professores em seu fazer pedagógico,
constituindo-se em uma forma de questionamento reflexivo e coletivo de um
determinado problema do dia a dia, produzindo um movimento de mudança. Os
dados empíricos foram construídos por meio da observação participante com
registro em diário de campo, o que permitiu à professora-pesquisadora refletir sobre
as situações observadas no dia a dia da instituição e sobre o próprio percurso
investigativo, além da reflexão coletiva sobre as práticas pedagógicas e institucionais
em momentos propostos com o grupo para esse fim. Assim, a pesquisa se constituiu
em um processo permanente de formação contínua e em contexto centrado no
trabalho pedagógico desenvolvido na instituição, valorizando a reflexão e as práticas
colaborativas de aprendizagem entre o grupo de professores, mas sustentado por um
arcabouço teórico – revelando a potencialidade formativa dessa abordagem
metodológica.
Palavras-chave: Investigação-Ação Educacional, Educação Infantil, Práticas Colaborativas, Formação em
contexto

REFORMA EDUCACIONAL DO ENSINO MÉDIO E AS CONSEQUÊNCIAS PARA OS
INSTITUTOS FEDERAIS
Juliana Mezomo Cantarelli
Doutorando
UFPEL

O sistema educacional de massa foi criado pelo Estado, na Europa, nos meados do
século XIX, com o intuito de intervir na vida da classe trabalhadora. Com isso, a
escola se transforma em um espaço de esperança para um futuro melhor. No Brasil,
com o retorno da democracia em meados de 1990, novos princípios educacionais
prometem fazer da educação uma ferramenta visando o conhecimento e a justiça
social. Porém, as políticas educacionais vão transformando o papel da escola e
também o do Estado. Nesse contexto são criados, em 2008, os Institutos Federais
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). Esses têm como objetivo, entre outros,
atender o ensino técnico profissionalizante integrado ao ensino médio. Todavia, em
2016 uma nova reforma educacional para o Ensino Médio foi apresentada pelo
MEC, propondo uma mudança na estrutura do sistema atual. Assim, essa pesquisa
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de abordagem qualitativa e de cunho bibliográfico e documental visa analisar os
possíveis impactos da reforma educacional do Ensino Médio e as consequências para
os Institutos Federais. Afinal, conforme a lei 11.892 é objetivo dos IFs, “ministrar
educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos
integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação
de jovens e adultos”.
Palavras-chave: Institutos Federais, Novo Ensino Médio, Reforma Educacional, Trabalho docente

PRÁTICAS EDUCATIVAS E A BUSCA PELO PRAZER EM APRENDER NO SÉCULO XXI: UM
ESTUDO DE CASO SOBRE A PEDAGOGIA LOGOSÓFICA
Karine Dias Pinto
Mestranda, FURG

Neste trabalho apresento dados parciais de uma investigação realizada na Escola
Gonzales Pecotche, em Chapecó/SC, que segue os princípios da Pedagogia
Logosófica. O objetivo principal da pesquisa é conhecer as práticas educativas que
visam promover o desenvolvimento pleno do educando e o prazer por aprender.
Passado mais de trinta anos da promulgação da Constituição Federal de 1988, em
que foram garantidos direitos a educação que considere o sujeito de forma integral,
reafirmado pela LDB 9394/96, quanto à finalidade da educação e pontuado como
objetivo do PNE (2014), ainda percebemos no que compete ao papel da escola, o
distanciamento da educação que promova o desenvolvimento pleno do educando.
O interesse em pesquisar as práticas realizadas em uma escola que se vale da
Pedagogia Logosófica, utilizada em oito escolas no Brasil, surge por ela ter em seus
pressupostos a compreensão do educando com o ser biopsicoespiritual, e conceber
afeto e conhecimento indissociáveis. Uma pesquisa qualitativa, fundamentada na
teoria da complexidade de Edgar Morin, como método o estudo de caso, baseado
nas concepções de Robert Yin, defensor e propulsor do método nas ciências sociais.
O método permite uma investigação preservando as características holísticas e
significativas, e contribui para a compreensão dos fenômenos individuais,
organizacionais, sociais e políticos. Como indícios, aponta estratégias pedagógicas
vinculadas à metodologia e a formação continuada promovidas na instituição.
Palavras-chave: Desenvolvimento pleno, estudo de caso, pedagogia logosófica

O PROCESSO DE FORMAÇÃO E (RE)SIGNIFICAÇÃO DOCENTE NO PROJETO CIRANDAR.
Larissa Rodrigues de Oliveira
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande
Elisabeth Brandão Schmidt
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Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho está circunscrito à pesquisa de mestrado, em andamento, que tem
como objetivo compreender como ocorre o processo de (re)significação docente por
meio das experiências registradas nos diários dos participantes do Projeto Cirandar:
rodas de investigação desde a escola. De abordagem qualitativa, e com a utilização
da metodologia de Análise Textual Discursiva (ATD), proposta por Moraes e
Galiazzi, a pesquisa está orientada pela seguinte questão: como se mostra a
(re)significação da docência no âmbito do Projeto Cirandar?. A intenção é
aprofundar o entendimento sobre a formação docente embasada nas narrativas
dos/as professores/as e estudantes de licenciatura que escreveram os diários
propostos pelo Projeto entre os anos de 2013 e 2017. Os diários que fazem parte do
corpus de análise foram selecionados com base em critérios, tais como: número de
participações no Projeto Cirandar; narrativas de práticas realizadas na rede básica e
pública de ensino; e tempo de docência. A hipótese formulada é a de que nas escritas
reflexivas contidas nos diários emergem novas (re)significações a respeito da
docência, visto que o processo de escrita possibilita reviver a experiência e
compreendê-la sob um viés diverso. A primeira etapa da pesquisa resultou na seleção
de 46 diários, os quais serão submetidos, novamente, a outros critérios para que o
corpus seja compatível com a metodologia de análise de dados definida para a
pesquisa.
Palavras-chave: Docência, (Re)significação, Projeto Cirandar, Experiências, Diários

REVOLUÇÃO SOCIAL E PEDAGOGIA LIBERTÁRIA: A AUTOGESTÃO PEDAGÓGICA EM
MIKHAIL BAKUNIN
Leonardo Leite da Cunha
Mestrando
FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Educação e revolução social constitui uma relação fundamental na perspectiva de
transformação anarquista. O fator essencial da conscientização para a emancipação
social mobilizou historicamente este movimento, que elaborou uma pedagogia
própria, a libertária. A obra de Mikhail Bakunin, um de seus principais militantes,
ilustra e reverbera acerca destas questões. Este trabalho discute a abordagem de
Bakunin sobre o papel referente à educação no processo revolucionário ácrata,
considerando a hipótese de que elementos desta discussão estruturem um diálogo
com o princípio libertário da autogestão pedagógica. Para tanto, por meio de uma
pesquisa qualitativa de ordem bibliográfica, são abordados os seguintes tópicos
acerca da obra de Bakunin: a) a concepção de revolução; b) o papel da educação no
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processo revolucionário; c) aproximações teóricas com o princípio da autogestão
pedagógica libertária. Na discussão, torna-se perceptível que a dialética libertária de
Bakunin, principalmente na relação entre autoridade/liberdade, na qual a liberdade
é percebida enquanto construção social, transpassa suas formulações sobre
revolução e educação. As apreciações acerca das questões de educação discutem
sobre dois princípios da pedagogia libertária: o antiautoritarismo e a educação
integral, nos quais o apelo revolucionário de destruir para construir, constituem
subsídios teóricos capazes de amparar uma concepção acerca do terceiro
fundamento da pedagogia libertária: a autogestão pedagógica.
Palavras-chave: revolução social, pedagogia libertária, autogestão pedagógica

A FORMAÇÃO DO CIDADÃO, A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E O ENSINO DE HISTÓRIA
Leonardo Poltozi Maia
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria

O presente trabalho que tem por título “A formação do cidadão, a Constituição
Federal e o Ensino de História”, é fruto do projeto realizado com bolsa
PROLICEN/UFSM, o qual visou possibilitar a relação ensino superior e ensino
básico, no que tange ao ensino e extensão, por meio do diálogo com professores que
ministram a disciplina de história no ensino básico, partindo-se da forma em que os
mesmos trabalham ou não no conteúdo programático de história do Brasil a
temática que se refere ao conhecimento da Constituição Federal. Para tanto, partiuse para a análise de livros didáticos produzidos utilizados em sala de aula para fins
de verificar se estes tratam em alguma parte a Constituição Federal, aplicação de
questionários para averiguar qual a visão que os mesmos observam sobre o ensino
da Constituição e a avaliação que fazem das medidas propostas pelos Parâmetros
Curriculares Nacionais (PCNs). A defesa que ocorra o ensino de alguns preceitos da
Constituição Federal, ao ministrar a disciplina de história, não pretende retornar ao
ensino tradicional da disciplina moral e cívica, mas para que possa ser um
instrumento de compreensão crítica da formação política básica do cidadão
brasileiro, de quais são os principais direitos e deveres enquanto cidadãos. Assim,
por meio deste estudo tentamos construir uma proposta didática onde se articulam
o ensino de história os conhecimentos básicos sobre a Constituição Brasileira e a
relação destes com a formação do cidadão.
Palavras-chave: Cidadania, Educação, Constituição Federal, Direitos, Deveres
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A ESCUTA DOS BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS NA UNIDADE DE EDUCAÇÃO INFANTIL
IPÊ AMARELO: O QUE DIZEM AS PESQUISAS?
Letícia Silveira da Silveira
Graduando
Universidade Federal de Santa Maria
Vivian Jamile Beling
Mestre
Universidade Federal de Santa Maria
Daliana Loffler
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria

A pesquisa " A escuta de bebes e crianças pequenas na Unidade de Educação Infantil
Ipê Amarelo" tem como objetivo compreender como vem sendo desenvolvido e
observado o processo de escuta de bebes e crianças pequenas na referida escola e
surgiu a partir da necessidade de valorizar as práticas educativas com bebês e crianças
pequenas, rompendo com a ausência desse grupo social nas pesquisas (PEREIRA,
2015 E SILVA, 2014). A mesma esta sendo desenvolvida na UEIIA, a qual possui
duas turmas exclusivamente de bebês e crianças pequenas, com idades entre cinco
meses e um ano e onze meses, e as outras cinco turmas organizadas com grupo de
crianças a partir de um ano e onze meses até os seis anos, que chamamos de turmas
multi-idades. Considerando que a estruturação de turmas de berçário é recente no
contexto da UEIIA, e que a escuta das crianças é um dos princípios orientadores da
prática educativa desenvolvida na instituição, tornou-se pertinente investigar como
vem ocorrendo o processo de escuta de bebês e crianças pequenas na Unidade. Uma
das partes da pesquisa constitui em um levantamento sobre a produção acadêmica
que teve a UEIIA como lócus de pesquisa. A pesquisa documental evidenciou que
a escuta de bebês e crianças pequenas esta presente no cotidiano e nas práticas
desenvolvidas na UEIIA, mas a mesma ocorre de uma maneira sutil no dia-a-dia da
escola. A escuta está presente em momentos em que as pessoas adultas observam,
refletem e pensam na necessidade da criança ser protagonista do seu processo de
ensino/aprendizagem.
Palavras-chave: Escuta, Bebês, Crianças pequenas, Prática educativa

CONTRIBUIÇÕES DA FORMAÇÃO CONTINUADA DOCENTE NA INOVAÇÃO PEDAGÓGICA
LIANE SERRA DA ROSA
Doutorando
PPGEC - FURG
LUIZ FERNANDO MACKEDANZ
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Doutor
Professor do PPGEC - FURG

O presente estudo pretende investigar como a Formação Continuada pode ser vista
como uma estratégia para Inovação no Ensino de Ciências. A pesquisa será
desenvolvida com os professores de Ciências das Séries Finais do Ensino
Fundamental, que lecionam do 6º ao 9º ano, na rede municipal de ensino de Rio
Grande/RS. Evidentemente, os professores de Ciências passam por constantes
desafios, os quais incluem acompanhar as descobertas científicas e tecnológicas e ter
disponibilidade de tempo para preparação e organização de aulas teóricas e práticas.
Além disso, muitos ainda precisam conciliar uma dura jornada semanal de trabalho
e superar a falta de recursos materiais e a carência de espaço físico adequado nas
escolas, para propor aulas diferenciadas aos estudantes. Diante desta questão,
muitos educadores buscam os programas de Pós-graduação ofertados pelas
Universidades, para se qualificar profissionalmente. O trabalho pretende verificar
os professores de Ciências que atuam nas Séries Finais do Ensino Fundamental e
que estão em processo de Formação Continuada ou que já concluíram na
modalidade Stricto Sensu; bem como pontuar os dados que os professores sinalizam
como estratégia para a Inovação no Ensino de Ciências. A partir da Análise Temática
de Braun e Clarke (2006), elencamos elementos do discurso dos professores,
coletado em questionário de questões abertas com todos os docentes que se
enquadram no perfil desta pesquisa.
Palavras-chave: Professores de Ciências, Análise Temática, Inovação Pedagógica

UMA PROPOSTA PEDAGÓGICA VOLTADA AO ENSINO DE ESTATÍSTICA PARA ALUNOS
DO ENSINO FUNDAMENTAL
Lisiane de Pinho Coutinho da Costa
Graduando
Universidade Federal do Rio Grande
Jessica Renata da Cruz
Graduando
Universidade Federal do Rio Grande (FURG)

Inserir os conceitos estatísticos nas séries iniciais e finais do ensino fundamental
proporciona ao professor desenvolver uma abordagem para trabalhar temas do dia
a dia dos estudantes sendo assim tornar a discussão mais instigante e interessante
para os mesmos. Realizar conexão entre o cotidiano dos alunos e os conceitos
trabalhados na disciplina de matemática possibilita dinamizar a aula o que pode
auxiliar a compreender e visualizar a estatística em sua vida.
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Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) estabelecem que. É fundamental
ainda que ao ler e interpretar gráficos, os alunos se habituem a observar alguns
aspectos que lhe permitam confiar ou não nos resultados apresentados [...]. Costuma
ser frequente nos resumos estatísticos a manipulação de dados, que são apresentados
em gráficos inadequados, o que leva a erros de julgamento.(BRASIL, 1998, p. 136).
Percebe-se que alguns erros podem ser evitados, desde que os alunos se habituem a
perceber as informações que são levantadas, bem como informações
complementares. Ao comprovar erros que são às vezes cometidos ao recolher dados,
podem desenvolver estratégias para chegar a uma conclusão.
Desta forma, tem-se como objetivo apresentar o desenvolvimento da proposta
pedagógica planejada, a fim de promover a construção de conceitos estatísticos com
tabelas e gráficos por meio de dados presentes do cotidiano dos alunos. Esse ramo
da matemática é, também, uma ferramenta que auxilia nas análises e aos
questionamentos viabilizando uma descrição clara e objetiva de fenômenos o qual
ocorrem na vida de cada um de nós.
Palavras-chave: Construção de Gráficos e Tabelas, Ensino de Estatística, Ensino Fundamental

PATOLOGIAS E ESTRATÉGIAS DE ENFRENTAMENTO DO ESTRESSE E DO MAL-ESTAR
DOCENTE
Luana Maria Santos da Silva Ayres
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Tanise Paula Novello
Doutor
Docente na Universidade Federal do Rio Grande - FURG, Instituto de
Matemática, Estatística e Física

Os professores pertencem a categoria que manifesta ter maior vulnerabilidade para
desenvolver sintomas de estresse laboral, devido a excessiva demanda de trabalho,
situações conflituosas com alunos, pais e colegas, e da desvalorização da profissão.
O mal-estar docente é compreendido como o adoecimento devido a constante
exposição a estressores, causando condutas de insatisfação com a profissão, como
falta de comprometimento, excesso de faltas, e até mesmo vontade de abandonar a
docência. Assim, esta escrita tem como objetivo encontrar e analisar artigos que
abordem o tema de mal-estar e estresse docente. Para tanto, primeiramente, realizouse uma busca na Plataforma Sucupira para selecionar revistas de Qualis A1 e A2 na
área de Ensino e Educação, posteriormente realizou-se uma busca nessas revistas
para encontrar artigos que abordassem o tema deste estudo. Após refinamento da
busca, foram selecionados 33 artigos, que foram analisados através da Análise de
Conteúdo. Do processo de análise emergiram quatro categorias: Fatores e sintomas
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do estresse docente; Patologias e estratégias de enfrentamento do estresse e do malestar docente; Mal-estar docente relacionado ao gênero masculino; Estresse em
professores portugueses. Porém nesta escrita será abordado apenas a segunda
categoria. Através desta pesquisa, constatou-se que embora haja pesquisas sobre esse
tema e entenda-se a importância de cuidar da saúde dos professores, o número de
publicações ainda é pequeno.
Palavras-chave: Estresse, Mal-estar, Professores

NO CAMINHO DAS PISTAS: A VEZ DO MÉTODO INDICIÁRIO
Maicon Farias Vieira
Mestre
Prefeitura de Pelotas
Márcia Helena Sauáia Guimarães Rostas
Doutor
IFSUL
Márcio Nilander Ávila Barreto
Mestre
UFPel

A partir do estabelecimento de uma relação entre o historiador Giovanni Morelli, o
escritor Arthur Conan Doyle e das discussões do psicanalista Sigmund Freud,
Ginzburg (2014) exemplifica a constituição de seu método, marcando na
significação dos detalhes os reais espaços de problemas nas pesquisas.
Em métodos mais tradicionais, apenas o tangível pode ser um objeto de análise.
Contudo, a proposição de Ginzburg revela exatamente ao contrário: transpor a
barreira do visível para encontrar nas pistas e nos sinais, as marcas menos
perceptíveis, até mesmo mudas (GINZBURG, 2014), que podem evidenciar mais de
um sujeito e/ou situação do que as aparentes. Para tanto, busca-se como de
fundamental importância, a inserção do sujeito-pesquisador na circularidade do seu
objeto, ou seja, nas “influências recíprocas relacionadas circularmente”
(GINZBURG, 2006).
A partir de tal contextualização, esta pesquisa possui como intenção evidenciar como
a prática do método indiciário pode auxiliar na construção de uma metodologia
focada em objetos de pesquisas inertes, pertencentes a investigações no campo das
ciências humanas.
Palavras-chave: Pistas, Indícios, Carlo Ginzburg
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A ENTREVISTA COMO POSSIBILIDADE DIALÓGICA NA PRODUÇÃO DE DADOS EM UMA
PESQUISA SOBRE AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DE PROFESSORAS/ES
Marcelo Oliveira da Silva
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Rodrigo Saballa de Carvalho
Pós-doutorado
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este trabalho busca questionar alguns pressupostos relacionados ao uso de
entrevistas como forma de coleta de dados em uma pesquisa de pós-doutoramento.
Essa discussão ocorre no contexto de uma investigação que versa sobre a Pedagogia
da Infância e a docência a partir das narrativas de professoras/es atuantes na
Educação Infantil. Partindo de entendimentos conceituais sobre a entrevista como
possibilidade de estabelecer um espaço dialógico, as reflexões deste artigo buscam
apontar os desafios, as possibilidades e os limites do uso da entrevista na pesquisa
em Educação. Nesta pesquisa, em específico, a entrevista é utilizada para que
emerjam os princípios fundantes, as práticas pedagógicas, as características
específicas do trabalho, da rotina e do cotidiano com crianças na Educação Infantil.
Dessa forma, foram realizadas dez entrevistas com professoras/es da rede pública e
outras dez entrevistas na rede privada atuantes na Educação Infantil. As primeiras
entrevistas revelaram certa insegurança das professoras ao tratar de temas que
demandariam, no entendimento das mesmas, certo conhecimento teórico — como,
por exemplo, currículo, planejamento e didática. Outra questão evidenciada pelas
entrevistas é uma tendência das entrevistadas em dar mais foco à prática em
detrimento de questões teóricas quando refletem sobre a sua formação e atuação
cotidiana.
Palavras-chave: Educação Infantil, Entrevistas, Práticas Pedagógicas, Docência

MODELAGEM MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: UMA
ATIVIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE LIXO RECICLÁVEL
Marcos Willian da Silva Santos
Mestrando
UNIOESTE - Universidade Estadual do Oeste do Paraná

Estudos e pesquisas na área da educação mostram que a escola, em sua função social,
tem assumido a responsabilidade de produzir conhecimento institucionalizado,
considerando a prática social dos sujeitos para a produção desses conhecimentos.
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É nessa perspectiva que a Educação Matemática, do ponto de vista pragmático, tem
se destacado e, consequentemente, aprofundado sua investigação, com objetivo de
encontrar subsídios teóricos para fundamentar a prática pedagógica dos educadores
e apontar caminhos para garantir a qualidade do ensino da matemática.
Visando contribuir com esses estudos e enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem, o trabalho com modelagem matemática é uma alternativa
metodológica de ensino para os conteúdos da matemática.
Nesse sentido, descreve-se aqui uma experiência desenvolvida com alunos de 8º ano
do ensino fundamental do Colégio Estadual do Campo Paulo Freire na cidade de
Francisco Beltrão, Estado do Paraná, pautada na tendência Modelagem Matemática,
organizamo-la no caso 1 de Barbosa (2001), com objetivo de propiciar aos alunos a
apropriação de conhecimentos matemáticos e a reflexão sobre o lixo e reciclagem,
além de proporcionar a eles meios para organização de dados, evidenciando a sua
interpretação e importância em diversos contextos.
Palavras-chave: Modelagem Matemática, Educação Matemática, Educação do Campo, Fenomenologia, Lixo
Reciclável

CONTEXTO DA PESQUISA: O TEXTO “ESPAÇO ESCOLAR” SOB O VIÉS DA SEMIÓTICA
DISCURSIVA
Marion Rodrigues Dariz
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas
Fabiane Villela Marroni
Doutor
Universidade Católica de Pelotas

O trabalho, ancorado nos pressupostos teórico-metodológicos da Semiótica
Discursiva de Greimas, visa a apresentar uma análise inicial do texto “espaço escolar”
onde se desenvolve a pesquisa de doutorado, visto como forma de manifestação
social, em que é preciso lançar um olhar sobre a significação, ver como se constitui
e como se constituem os sujeitos que ali habitam. O espaço não como “forma
silenciosa de ensino”, nem como “o lugar”, estrutura arquitetônica ou formado por
normas que o regem, mas como um espaço de práticas diárias; não é delimitado,
fixo, estático, acontecem trocas, construção e interação permanentes. Há integração
das linguagens verbal e visual e sincrética, constituído um todo de sentido entre
interlocutores. Tem-se o texto “espaço escolar”, um enunciado sincrético não
pertencente à cadeia da linguagem falada ou escrita, mas que comporta em si várias
significações. Por meio do Percurso Gerativo de Sentido, a Semiótica vai operar,
mostrando como se produz e se interpreta esse sentido, em um processo que vai do
mais simples ao mais complexo, observados diferentes níveis: fundamental
(estabelecem-se oposições semânticas, como aberto vs fechado; formal vs informal);
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narrativo (estão os diversos modos de manipulação que se manifestam na relação
professor-aluno: aquele detém o poder e o saber e utiliza estratégias para levar este a
fazer as tarefas escolares). As ações dos sujeitos são reguladas por um percurso que
envolve conjunção ou disjunção do objeto valor.
Palavras-chave: espaço escolar, Semiótica Discursiva, produção de sentido, Percurso Gerativo de Sentido,
enunciado sincrético

PRÁTICA GENEALÓGICA DE UMA DESEDUCAÇÃO PELO JOGO DO ACONTECIMENTO
Oreste Pereira de Oliveira
Mestrando
Instituto Federal Sul-rio-grandense Câmpus Pelotas
Róger Albernaz de Araujo
Pós-doutorado
Instituto Federal Sul-rio-grandense Câmpus Pelotas

Este artigo transversa com a Biliothèque nationale de France, aonde Foucault
manuseava os arquivos dos quais retirava a vontade de verdade de um poder
manifestado em um saber; isso nos faz desejar experimentar uma arqueogenealogia
nos arquivos de Foucault; nos faz desejar pensar com Foucault. Assim, os jogos
genealógicos da educação compõem a dimensão arqueológica, genealógica e ética de
uma aprendizagem pelo acontecimento; provocação de uma deseducação do
pensamento que tensione o consenso do coletivo de rebanho e as sujeições do
indivíduo. Como problematização de uma deseducação pelo acontecimento
posiciona-se a arte em diferentes variações: primeiro, dissecando a tipologia niilista
de expressões artísticas nos livros “O velho e o mar” e “Paris é uma festa”, de Ernest
Hemingway, e no filme “Meia noite em Paris” de Woody Allen; isso, pelo
agenciamento de uma leitura deleuziana de Nietzsche; segundo, posiciona-se a arte
como figura estética de composição de um ato de atenção e de cuidado com a
existência enquanto estética da própria existência, no sentido de se poder viver o
instante, de se fazer atento, de se estar presente onde se está em um eterno retorno
de uma deseducação, que acontece por entre sucessivas repetições e singulares
diferenciações. Assim, a arte intervém no debate das problemáticas metodológicas
no plano da educação brasileira e produz outros modos de ler e escrever uma
(des)(re)educação que acontece.
Palavras-chave: Deseducação, Jogos genealógicos, Eterno retorno, Tipologia niilista, Estética da existência

O USO DE CONTEÚDOS PUBLICADOS EM SITES DE REDES SOCIAIS COMO SUPORTE EM
SALA DE AULA
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Poliana Lopes
Doutorando
Universidade Feevale

Segundo a TIC Domicílio 2017, 67% da população brasileira (120,7 milhões de
pessoas) tem acesso regular à internet; 90% usa para mandar mensagens instantâneas
(Whatsapp ou Messenger) e 77% para acessar Sites de Redes Sociais – SRSs (como
Facebook, Instagram ou Snapchat). (CGI.br/NIC.br, 2018)
O alto índice de uso dessas plataformas de comunicação, associado à proliferação
do uso dessas plataformas para a propagação de fake news, aponta para a necessidade
de compreender de que forma estes ambientes podem ser integrados ao processo
educativo e como os conteúdos postados podem se tornar elemento das atividades
didáticas. Busca-se aqui apontar formas que professores podem identificar,
selecionar e usar posts de SRSs sobre determinados temas em sala de aula. Tem-se
como objetivo analisar como os posts podem colaborar com a atividade docente e
identificar propostas metodológicas que tenham como base o conteúdo
compartilhado em SRSs.
Além da fundamentação teórica sobre Educação, SRSs e Monitoramento, buscar-seá indicadores que permitam ao professor usar determinados posts como
embasamento para definição do conteúdo a ser abordado em aula, de forma a
fomentar o debate. Para isso, apresenta-se um estudo de caso a partir de tweets de
17 de abril de 2016 (votação do prosseguimento do processo de impeachment da
presidenta Dilma Rousseff) com as hashtags #golpe e #impeachment, visando
apontar novas práticas docentes.
Palavras-chave: Educação, Ensino, Monitoramento, Sites de Redes Sociais, Twitter

APROPRIAÇÕES TEÓRICAS DE APRENDIZAGEM NAS PRÁTICAS DE PROFESSORES NOS
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Rejane Sperling Sell Mackedanz
Mestrando
PPGEC-FURG
Luiz Fernando Mackedanz
Doutor
FURG

Ao ingressar na prática docente, o professor é confrontado com diferenças entre as
teorias pedagógicas aprendidas ao longo de seu percurso formativo, nas
licenciaturas, e os saberes experienciais oriundos da prática escolar. Isso é
particularmente interessante com professoras das séries iniciais do Ensino
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Fundamental, onde estas teorias pedagógicas nem sempre são suficientes para uma
prática próxima cotidiana. Neste nível de ensino, é bastante comum as professoras
se depararem com propostas pedagógicas diferenciadas, às quais não tiveram
formação específica. Neste trabalho, investigamos a apropriação que estas docentes
têm destas propostas, relacionando com seus conhecimentos acadêmicos prévios,
sob a ótica dos saberes docentes e de sua autonomia. Nossos resultados iniciais nos
permitem inferir que as professoras sentem a necessidade de aprofundamento de
suas bases teóricas, sobretudo no contexto de uma proposta pedagógica diferente
daquela para a qual foram inicialmente formadas.
Palavras-chave: autonomia, saberes experenciais, pedagogia de projetos

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E O CINEMA: CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO DE
GEOGRAFIA
ROSSANDRA RODRIGUES VOTTO FEIJÓ
Mestrando
FURG - Universidade Federal do Rio Grande
Cláudia da Silva Cousin
Doutor
FURG - Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho apresenta uma pesquisa que busca compreender como o cinema,
enquanto artefato cultural, permite transversalizar a Educação Ambiental, no ensino
de Geografia na educação básica. Trata-se de uma pesquisa que será desenvolvida
com os professores dos anos finais do ensino fundamental, da Rede Municipal do
Rio Grande - RS. Tem como hipótese a compreensão de que o ensino de Geografia,
através do uso do cinema, possibilitará a instrumentalização dos professores,
promovendo um diálogo com o intuito de compreender a Educação Ambiental
crítica e transformadora e seu papel no currículo da Geografia. O objetivo geral da
pesquisa é compreender como a Educação Ambiental pode transversalizar o
currículo do ensino de Geografia, através do cinema. É uma pesquisa qualitativa que
se propõe a trabalhar com os professores a partir de oficinas, produzindo e
fornecendo-lhes instrumentos que possibilitarão refletir e planejar formas de
transversalizar a Educação Ambiental, no ensino de Geografia, levando-os a
significar a realidade vivida e o contexto social no qual estão inseridos.
Palavras-chave: Ensino, Educação Ambiental, Geografia
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DESAFIOS DOS ACADÊMICOS EM ENFERMAGEM FRENTE ÀS SUAS AÇÕES E INICIATIVAS
EMPREENDEDORAS: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA
Samanta Andresa Richter
Mestrando
Aluno/Bolsista
Daniel Luciano Gevehr
Doutor
Professor/orientador

O presente estudo, trata-se de uma revisão sistemática, com o objetivo de analisar e
identificar os desafios que permeiam os acadêmicos de Enfermagem, acerca de suas
ações e iniciativas empreendedoras no ensino. Para a sua realização se utilizou as
bases de dados, SciELO, LILACS, Medline e PubMed, no período de junho a julho
de 2018, a busca sucedeu-se pelos descritores “ensino de Enfermagem”;
“Enfermagem”; “liderança” e “organização e administração”, com o conector
booleano and. Os critérios de inclusão seguiram de artigos com até cinco anos de
publicação (2012-2017) e que mostrassem os termos “desafios”; “ações
empreendedoras” e “acadêmicos de enfermagem”, no título e resumo. Aos critérios
de exclusão, presumiu-se na literatura cinzenta. Dessa forma, foram selecionados 18
artigos. Os estudos evidenciaram que mesmo diante dos desafios, o acadêmico,
consegue dar conta das demandas, nesse momento, de contradições e conflitos no
enfrentamento de obstáculos ganham sentido e o aprendizado acontece, também as
pesquisas apresentavam traços característicos do empreendedorismo, como, a
necessidade de romper com as práticas de subordinação e de não se limitarem às
zonas de confortos. Com tudo, é notável que os desafios (i)mobilizam as ações e
iniciativas dos “futuros enfermeiros”, nesse ínterim se ressalta a capacidade de
desenvolver competências empreendedoras, a fim de promover situações
inovadoras, favorecer métodos e técnicas diferenciadas no processo de ensino desses
acadêmicos.
Palavras-chave: Empreendedorismo no Ensino, Acadêmicos de Enfermagem, Enfermagem, Ações e
Iniciativas Empreendedoras, Desafios do Ensino em Enfermagem

UNIVERSIDADE, CURRÍCULO E PESQUISA: DÁ FORMAÇÃO CIENTÍFICA À PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Shirlei Alexandra Fetter
Mestre
Faccat
Daniel Luciano Gevehr
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Doutor
Faccat
Raquel Karpinski
Doutorando
Faccat

O presente estudo tem por objetivo elucidar e compreender a relação entre pesquisa
e docência, consequentemente problematizar o papel da universidade nesse
processo. Dessa forma, a questão a ser estudada esboça reflexões sobre pesquisa e
docência no processo de formação. Enquanto abordagem metodológica,
inicialmente, o estudo se caracteriza pelos moldes de pesquisa qualitativa, buscando
dar esclarecimento ao tema que se remete as ações de ensinar pela pesquisa durante
o processo de formação dos professores, como instigação não só de inovação
pedagógica, mas na consolidação desse processo em nível de formação. Com
referências à educação, conclui-se que a universidade proporciona conhecimentos e
condições para que a pesquisa aconteça, porém, necessita reorganiza seu currículo a
favor do conhecimento e formação profissional, levando em consideração o ensino,
pesquisa e extensão como recursos inseparáveis.
Palavras-chave: Universidade., Currículo., Pesquisa., Formação docente

ONTOLOGIA DO SER MAIS: A FORMAÇÃO DE PROFESSORES E AS POSSIBILIDADES DE
UMA PEDAGOGIA DA PESCA
Sicero Agostinho Miranda
Doutorando
FURG
Elaine Corrêa Pereira
Pós-doutorado
FURG
Vilmar Alves Pereira
Doutor
FURG

O presente trabalho tem por objetivo reconhecer nos espaços formativos uma
possibilidade de problematizar a identidade e pertencimento dos professores a um
contexto escolar de pesca. Também, discutir como a Formação de Professores na
perspectiva Ontológica do Ser Mais possibilitará problematizar uma Pedagogia da
Pesca. A temática envolve a Educação do Campo no viés da Educação Popular
balizadas nas teorias freirianas. Também discorremos sobre a Formação de
Professores e suas Práticas Pedagógicas alicerçada em Ambientes de Aprendizagens
para escolas em contextos de pesca. Uma Escola Municipal de Rio Grande é o campo
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empírico e os professores os sujeitos da pesquisa de abordagem qualitativa.
Utilizamos Rodas de Conversa e portfólio foram os instrumentos utilizados na
produção dos dados e o método de análise do corpus, utilizamos a Análise Textual
Discursiva (ATD). Deste processo de análise emerge as categorias finais:
Implementação dos Ambientes de Aprendizagens em um contexto escolar de pesca,
construído e discutido dentro dos espaços formativos de professores; Identidade e
Pertencimento como forma de conhecer-se e reconhecer-se em uma escola em um
contexto de pesca. Deste processo de análise emerge os princípios norteadores na
qual possibilitou problematizar uma Pedagogia da Pesca.
Palavras-chave: Formação de Professores, Ser Mais, Ambiente de Aprendizagem,
Pedagogia da Pesca

REFLEXOS DA FORMAÇÃO PNAIC 2014 NOS SABERES DOCENTES DE MATEMÁTICA DE
PROFESSORAS POLIVALENTES
Sílvia Raquel Islabão da Silveira
Mestrando
UFPel
Antônio Maurício Medeiros Alves
Doutor
UFPel

O presente trabalho refere-se à pesquisa de Mestrado em desenvolvimento junto ao
Programa de Pós-Graduação em Educação Matemática da Universidade Federal de
Pelotas, cujo objetivo geral é identificar os reflexos nos saberes docentes de
matemática de professoras polivalentes que participaram da formação do Pacto
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) de 2014, cujo tema central foi
a alfabetização Matemática. Os sujeitos da pesquisa compõem um grupo de
professoras dos anos iniciais de uma escola pública da rede estadual. A fim de
atender ao objetivo apresentado propôs-se uma pesquisa de cunho qualitativo, do
tipo estudo de caso, que iniciou pela exploração de documentos referentes ao
PNAIC de 2014, contemplando ainda como essa formação ocorreu no âmbito da
Universidade Federal de Pelotas. O estudo ainda contemplou, até esse momento,
uma discussão sobre os saberes docentes de Matemática necessários para o trabalho
nos anos iniciais do ensino fundamental, bem como a formação matemática desses
sujeitos. Os dados estão sendo produzidos por meio de entrevistas e análise
documental de materiais produzidos pelas professoras nas formações e serão
posteriormente analisados considerando como metodologia a Análise Textual
Discursiva. Espera-se com essa pesquisa contribuir com a reflexão sobre os impactos
desse importante programa de formação continuada, nos saberes mobilizados pelas
professoras ao ensinar matemática para as crianças.
Palavras-chave: PNAIC, Formação de Professores, Saberes docentes
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ONTEM E O HOJE: UMA ANÁLISE DAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DOS HISTORIADORESDOCENTES
Simone Gomes de Faria
Mestre
FURG

O presente é um extrato da dissertação “A formação de professores de história na
pós-redemocratização 1980-2013: um estudo de educação comparada Brasil e
Uruguai” da FURG. A fundamentação teórica foi organizada dentro das
competências da Educação Histórica de Jörn Rüsen. Assim sendo, o objetivo central
foi o de compreender questões relacionados com a orientação do professor
universitário de História, ou seja, se os sujeitos possuíam a capacidade de comparar
e perceber o Ensino de História como era e como ele decorre a fim de observarmos
o que se modificou e o que permanece na atuação da prática pedagógica destes
profissionais. Partindo deste princípio nos cerceamos do aporte metodológico da
História Oral onde entrevistamos professores de História. O nosso número de
entrevistados totalizou a três indivíduos, pois, não nos preocupamos com a
quantidade de sujeitos analisados, e sim, que a sua narrativa nos demonstrasse suas
experiências pessoais. Conclusivamente, a análise demonstra que no tocante a
atuação das práticas dos formadores ficou evidente que o ensino permanece
Tradicional e Positivista, pois, segundo eles nós aprendemos a ser o que nos
perpassaram, assim, as aulas de ontem para hoje permanecem no mesmo modelo
expositivo e com muita leitura de teor historiográfico. Por fim, este trabalho é um
convite não somente para estudiosos na área como aos demais que se preocupam
em refletir e melhorar as práticas utilizadas pelos formadores de professores.
Palavras-chave: Práticas pedagógicas, Formadores de professores, Ensino de História, História Oral

MEMÓRIAS ESCOLARES: A BUSCA POR ELEMENTOS INTERDISCIPLINARES
INSTRUMENTALIZANDO PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Suvania Acosta de Oliveira Pureza
Doutorando
Universidade Federal do Rio Grande
Maqueni Barreto Pureza
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - Furg
Elaine Corrêa Pereira
Pós-doutorado
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
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As origens deste trabalho estão articuladas às atividades desenvolvidas no grupo de
pesquisa intitulado: Formação de Professores e Práticas Educativas – FORPPE, que
por sua vez está ligado à Universidade Federal do Rio Grande – FURG. A partir
disso, vale à pena mencionar que o referido grupo de pesquisa está fundamentado
numa perspectiva interdisciplinar que considera a multiplicidade de olhares e a
pluralidade de perspectivas. Nesse contexto, tendo em vista que os primeiros
contatos da criança com os conhecimentos sistematizados próprios da escola são
mediados, sobretudo, por um docente e, portanto, é evidente que nessa realidade
há uma potencial perspectiva interdisciplinar latente. Nessa vertente, algumas de
nossas intensões estão ligadas à formação de professores para a atuação nos anos
iniciais da Educação Básica. Portanto, esse artigo pretende apresentar os alcances de
uma ação desenvolvida com estudantes do curso de Pedagogia da FURG. Nessa
perspectiva, buscamos, a partir das memórias escolares de determinado grupo de
licenciandos, traçar paralelos e mobilizar uma consciência interdisciplinar capaz de
articular de maneira coerente os conhecimentos curriculares previstos para os anos
iniciais da Educação Básica. Com isso acreditamos estar buscando caminhos
alternativos e em direção contrária aos obsoletos rumos pretendidos por um
paradigma cuja principal marca é a fragmentação do conhecimento.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Memórias, Formação de Professores, Educação Básica

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO DO CAMPO: O SOFTWARE DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS
WHATSAPP PERMEANDO A FORMAÇÃO DE PROFESSORES
Vagner Viera de Souza
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande-FURG
Elaine Corrêa Pereira
Pós-doutorado
Universidade Federal do Rio Grande-FURG

O presente trabalho emerge a partir das indagações que foram surgindo ao longo da
caminhada pelos espaços educativos. A partir de leituras e estudos sobre as
concepções da Formação de Professores e Educação do Campo, permeadas pela
Educação Popular, nos inquietamos a respeito da presença das tecnologias nestes
espaços e, de que maneira as tecnologias digitais podem potencializar o processo de
Formação Continuada. Sendo assim, partindo da busca por respostas a estes
questionamentos, propomos um trabalho de pesquisa sobre as possibilidades de uso
do software de mensagens instantâneas WhatsApp enquanto ferramenta facilitadora
na Formação de Professores. Como campo empírico para esta pesquisa temos a
Proposta de Formação Continuada para a Educação do Campo (ProfCampo),
ofertado pela Secretaria de Município da Educação (SMED) de Rio Grande/RS,
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para os Professores dos Anos Finais das Escolas do Campo da Rede Municipal de
Ensino. Esta proposta inovadora tem por objetivo promover mais um espaço de
Formação Continuada por meio do modelo semi-presencial, utilizando o software
de mensagens instantâneas Whatsapp como Ambiente Virtual de Aprendizagem. Os
sujeitos desta pesquisa serão os professores inseridos no ProfCampo. Em relação a
produção dos dados, utilizaremos questionários eletrônicos e, enquanto método de
análise, será utilizado o Discurso do Sujeito Coletivo (DSC).
Palavras-chave: Formação de Professores, Educação do Campo, Tecnologias Digitais, WhatsApp

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS NA PRÁTICA DOCENTE – POSSIBILIDADES FORMATIVAS
NO FACEBOOK
Valdirene Hessler Bredow
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas
Maristani Polidori Zamperetti
Doutor
Universidade Federal de Pelotas

O presente trabalho é parte integrante da pesquisa de dissertação de Mestrado em
Educação pela Universidade Federal de Pelotas e tem o objetivo de discutir as
diversas possibilidades que as tecnologias digitais possibilitam à prática docente. O
procedimento metodológico para esta investigação se baseou no estudo de caso, e
analisou um grupo da rede social Facebook, formado por alunos e professores de
uma turma de ensino médio, a fim de averiguar se o meio digital é um espaço
possível de desenvolver novas práticas docentes. Nas últimas décadas a sociedade em
rede construiu uma linguagem que originou relacionamentos através das redes de
computação, formando o ciberespaço, que compreende um espaço de comunicação
virtual constituído pelas chamadas comunidades virtuais. Desta forma, um novo
tipo de comunidade emerge da sociedade informatizada, unindo sujeitos que,
mesmo em estando em diferentes territórios geográficos, reúnem-se e interagem no
espaço eletrônico, o ciberespaço, através de conferências permeadas pelas
tecnologias digitais. A partir deste viés, foi possível averiguar que a comunicação
realizada através de ambientes virtuais pode ser amplamente utilizada, constituindose um meio colaborativo e inovador para a educação.
Palavras-chave: Educação, Facebook, Prática Docente, Tecnologias Digitais
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SABERES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NOS CURRÍCULOS DAS LICENCIATURAS DA UFPEL
E DA UNIPAMPA: UM OLHAR SOBRE O ART. 26-A DA LDB À LUZ DE UMA PEDAGOGIA
TRIANGULAR
Valéria Fontoura Nunes
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas
Jovino Pizzi
Doutor
Universidade Federal de Pelotas

O estudo tem como foco a obrigatoriedade do artigo 26-A da LDB, especialmente
nos currículos das Licenciaturas da UFPel e da Unipampa à luz de uma Pedagogia
Triangular. A primeira parte traça o mapa dos Projetos Pedagógicos dos Cursos
(PPCs) e dos Componentes Curriculares de diversos Cursos de Licenciaturas. No
caso, os resultados iniciais salientam que, nos PPCs, só existe um comentário, um
tanto vago, a respeito da obrigatoriedade desse conteúdo relacionado à história e às
culturas afro-brasileira e indígena. Na verdade, não existe qualquer análise
indicadora da fecundidade em relação ao tema, considerando que nem todos os
cursos possuem disciplinas sobre a cultura africana ou indígena. No caso da UFPel,
há cursos que oferecem a disciplina como obrigatória. O segundo aspecto remete a
um aspecto epistemológico da questão, ultrapassando os limites da simples
legalidade. Ou seja, apesar do âmbito legal da LDB, a prática exige um horizonte
teórico capaz de justificar o tema. Frente a isso, acredita-se que a noção de uma
Pedagogia Triangular pode suprir essa lacuna. Nesse sentido, os cursos podem
organizar seus Componentes Curriculares comtemplando a história e cultura afrobrasileira e indígena, concebida no horizonte das originalidades de uma
triangularidade afro-ibérica e ameríndia.
Palavras-chave: Currículo, Licenciaturas, LDB, Pedagogia Triangular

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR: CONTEXTO HISTÓRICO E SUAS PESQUISAS
Veronica Cunha Barcellos
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

Os estudos acerca da avaliação da aprendizagem têm contemplado diversos aspectos
e fatores que incidem na atividade docente. Objetivando investigar e compreender
os elementos associados à questão da avaliação praticada na escola, examinamos a
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produção científica relacionada à base de dados do SciELO sobre a avaliação da
aprendizagem, manuseando como procedimento metodológico o estudo do Estado
da Arte. Este tipo de pesquisa tem um caráter bibliográfico, que tem como desafio
mapear e discutir as produções acadêmicas, como dissertações de mestrado, teses de
doutorado, publicações em periódicos e comunicações em anais de congressos e de
seminários, de diferentes campos do conhecimento, tendo como objetivo tentar
responder que aspectos e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados, em
diferentes épocas e lugares e de que formas e condições elas são produzidas. Essa
metodologia nos permite analisar que produções foram realizadas acerca da
avaliação educacional em relação à aprendizagem do aluno, pois potencializa a
compreensão do problema não pela via da fragmentação, mas da reintegração dos
saberes. Ou seja, aproxima-se de uma visão complexa da avaliação da aprendizagem,
institucional e educacional, na interação da avaliação com os sujeitos do processo
avaliativo.
Palavras-chave: Avaliação, Aluno, Professor, Escola

A INTEGRAÇÃO CURRICULAR ATRAVÉS DA LITERATURA: UMA EXPERIÊNCIA DE
PROJETO DE EXTENSÃO NO IFSUL/CAVG
Viviane Aquino Zitzke, Mestre
IFSUL/CaVG
Andréa Ualt Fonseca, Mestre
IFSUL/CaVG
Cristiane Silveira dos Santos, Doutor
IFSUL/CaVG

Este artigo apresenta uma vivência do projeto de extensão “Quem lê um conto,
costura um ponto: uma proposta dialógica entre disciplinas técnicas e propedêuticas
no Curso Técnico em Vestuário”, desenvolvida em 2013, objetivando a interlocução
entre a área técnica do Curso e as disciplinas de Língua Portuguesa, Espanhol e suas
literaturas. O projeto teve, também, como finalidade despertar o interesse pela
literatura entre os aprendentes do sexto ano da escola adjacente ao Campus; além
de aprimorar os conhecimentos técnicos dos aprendentes voluntárias e bolsista e
introduzi-las no universo literário das línguas materna e estrangeira. A metodologia
considerou a leitura e análise dos contos e o uso de técnicas de contação de histórias.
Os resultados demonstraram que o trabalho interdisciplinar desenvolvido
oportunizou uma relação mais holística entre os conteúdos técnicos e os das
disciplinas envolvidas no projeto. Observou-se que as atividades mediadas pela
literatura converteram a recepção dos contos em um processo lúdico que
possibilitou aos aprendentes expressarem o seu entendimento dos textos. Concluiuse que os projetos interdisciplinares podem otimizar a aprendizagem, ao eliminar
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fronteiras entre as áreas de conhecimento. Ademais, a transversalidade da literatura
incrementa as habilidades de compreensão escrita, ao criar espaços onde os recursos
linguísticos e estéticos possibilitam ao leitor apropriar-se do texto.
Palavras-chave: Integração curricular, literatura, interdisciplinaridade, extensão

PREVENÇÃO DE DSTS NA ADOLESCÊNCIA: UM ESTUDO DE CASO
Viviane Medeiros
Especialista, IFSUL/CaVG

O presente trabalho tem como temática a conscientização sobre o uso de
preservativos realizado a partir de intervenção docente sobre o tema e teve como
sujeitos de pesquisa estudantes da turma do 7° ano do ensino fundamental, da
disciplina de ciências da natureza, de uma escola da rede pública estadual da cidade
de Pelotas/RS, em que buscou refletir sobre a percepção dos alunos, partindo de
seus conhecimentos prévios, sobre o uso de preservativos (camisinhas) na prevenção
de doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), mais especificamente a AIDS na
adolescência. Sendo assim, o objetivo desse trabalho foi o de refletir sobre a
importância da conscientização, no âmbito escolar, sobre o uso de preservativos
como método de prevenção diante as DSTs na fase da adolescência. A pesquisa teve
como instrumento de coleta de dados aplicação de um questionário exploratório,
semiaberto, no segundo encontro, com intuito de verificar quais os conhecimentos
prévios dos alunos sobre a prevenção diante as DSTs na adolescência levando a
conscientização da importância do uso do preservativo nessa faixa etária. O estudo
demonstrou que os alunos não possuíam conhecimentos prévios acerca das DSTs
no geral, mas que em relação à AIDS esses eram bem-informados, sabendo sobre a
doença através da mídia em geral, através de familiares e amigos, em postos de saúde,
mas pouco lhes chegava de tal informação pela via da escola.
Palavras-chave: conhecimentos prévios, conscientização, adolescência
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POLÍTICAS PÚBLICAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL: REFLETINDO O CONTEXTO HISTÓRICO
Alezandra Lima Nery Messias
Mestrando
IFSUL
Adriana Duarte Leon
Doutor
IFSUL

A presente pesquisa busca compreender a constituição histórica da educação infantil
e, especialmente, o Lar da Criança Santo Estevão, na cidade de Bagé/RS. A escolha
do tema é relevante, uma vez que a pesquisadora trabalha como docente,
especificamente na área da educação infantil, e nota a carência de um material
organizado sobre a história da infância escolarizada na cidade. O estudo aqui
proposto busca estabelecer um olhar para educação infantil no município,
identificando as variáveis presentes no contexto. Todavia se discutirá como as
políticas públicas contribuem para o crescimento e o desenvolvimento das
instituições acolhedoras. Os objetivos da pesquisa: investigar o Lar da Criança Santo
Estevão; investigar a constituição histórica dos espaços que atendem crianças de 0 a
5 anos no município de Bagé; identificar o impacto do Lar da Criança Santo Estevão
na comunidade Bageense; verificar, por meio do uso de entrevistas, a composição
do Lar Santo Estevão e quais foram as suas contribuições sociais desde o período da
sua fundação até o dia de seu fechamento; localizar, junto a Secretaria Municipal de
Educação, a legislação municipal que rege o funcionamento da educação infantil na
cidade; mapear as escolas de educação infantil municipais já existentes no município
Por fim, pretende-se, com essa pesquisa, contribuir com elementos para melhor
compreensão da história da infância do município de Bagé.
Palavras-chave: criança, politica, pública, Bagé

A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E O ATIVISMO JUDICIAL COMO MÉTODOS TEÓRICOSEXPLICATIVOS
Caroline Bianca Graeff
Doutorando
UFPel
Álvaro Augusto de Borba Barreto
Doutor
UFPel

Neste artigo procura-se esclarecer duas das principais abordagens que permeiam os
estudos sobre o Judiciário e a relação deste com a política: a Judicialização da Política
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e o Ativismo Judicial. Desenvolve-se uma análise da literatura que aborda as duas
teorias, evidenciando suas principais vertentes, conceitos e os distintos olhares que
buscam esclarecer as motivações para a crescente atuação do Judiciário na arena
política. Ainda, procura-se evidenciar a diferença entre os dois focos de análises,
compreendendo também os pontos de contato que fazem com que ambas as
expressões sejam confundidas e muitas vezes utilizadas como sinônimo pela
literatura. Por fim, esclarecem-se as críticas, ambiguidades e imprecisões dos termos,
ressaltando os limites para utilização destes como métodos teórico-explicativos para
uma análise mais profunda acerca da atuação do Judiciário no contexto político.
Defende-se que ambas as teorias se propõem muito mais a descrever um fenômeno
(a expansão global do poder judiciário ou a participação mais intensa deste poder
na decisão de questões políticas) ou a identificar uma forma de agir, não possuindo
clareza epistemológica nem base suficiente para a formulação e investigação de
problemas de pesquisa empírica sobre as instituições judiciais.
Palavras-chave: Judicialização da política, Ativismo Judicial, método teórico-explicativo

REFLEXÕES ACERCA O IMAGINÁRIO ANTICOMUNISTA DO PATRONATO RURAL
GAÚCHO E A QUESTÃO AGRÁRIA NO RIO GRANDE DO SUL (1961-1964).
Darlan de Farias Rodrigues
Mestrando
PPG História UFPEL

O presente trabalho tem como objetivo explorar elementos de pesquisa, vinculada
e desenvolvida junto ao Programa de Pós-Graduação em História da UFPEL na linha
intitulada: “Estado: entre poder, tensões e autoritarismo”, com a temática de estudo
o “anticomunismo patronal” - em específico, o patronato rural gaúcho - no contexto
dos anos 1961-1964. Nesse sentido, pensar as ideias e formas orgânicas de
mobilização das direitas políticas dos anos 1960 através da perspectiva dos usos e
(re)significações do fenômeno do anticomunismo pelo patronato rural e a ideologia
que alicerçam à partir desta negação. É sobretudo, um diálogo com o tema do
simpósio “PESQUISA E CONTEXTO: Política e conjunturas sociais e seu impacto
na Pesquisa”, quando em 2018, apresenta-se com potencialidade os estudos e
pesquisas sobre as elites – tanto regionais, quanto nacionais – e as direitas políticas
na contemporaneidade, em especial no caso brasileiro. Se dá, portanto, enquanto
relato de reflexões que foram alcançadas dentro dos quadros da pesquisa histórica,
no âmbito da compreensão do período proposto e se debruçando sobre a questão
agrária pelo viés de pensar as ideias, os imaginários e as narrativas e práticas patronais
entorno do que chamamos anticomunismo.
Palavras-chave: Anticomunismo, História - Brasil, Patronato rural, Capitalismo, Ideologia - Brasil
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ANÁLISE DO INVESTIMENTO PÚBLICO DOS PROGRAMAS FEDERAIS DE PRESERVAÇÃO
AO PATRIMÔNIO NA CIDADE DE PELOTAS/RS
Dary Pretto Neto
Doutorando
UFPEL
Juliane Conceição Primon Serres
Doutor
UFPEL

A preservação do patrimônio histórico brasileiro, atua como um propulsor do
desenvolvimento social e econômico e fortalece a cultura ao reafirmar a própria
identidade nacional, bem como as identidades locais. As cidades históricas, ao se
tornarem centro dos programas federais, passaram a receber incentivos públicos para
a sua funcionalização e revitalização. O Programa de Cidades Históricas, foi o
primeiro programa federal que investiu recursos para a recuperação do patrimônio
urbano. Na segunda metade da década de 90, surgiu o Programa de Preservação do
Patrimônio Histórico Urbano, o Programa Monumenta, implementado a partir do
ano 2000 que atuou em 26 cidades históricas do Brasil, entre elas, a cidade de
Pelotas, tendo iniciado suas ações em 2001. Em 2009 surgiu o Programa de
Aceleração do Crescimento (PAC Cidades Históricas), que abrange ações de
promoção visando divulgar sítios históricos, monumentos e espaços públicos
brasileiros. Este estudo objetivou revisar as políticas públicas de preservação ao
patrimônio no Brasil, descrever os principais programas federais de preservação e a
analisar o investimento público dos programas Monumenta e PAC-CH na cidade
de Pelotas. Conclui-se que a preservação do Patrimônio edificado via investimento
público, juntamente com a gestão dos patrimônios, provoca a utilização e
manutenção do bem, gera empregos, aumenta a atratividade turística local, bem
como promove equilíbrio financeiro.
Palavras-chave: Patrimônio, Turismo, Preservação

OS DISCURSOS DA LEI 9.696/98 E DO CONFEF/CREF ACERCA DAS IDENTIDADES DA
EDUCAÇÃO FÍSICA: A POSSE DE BOLA EM DISPUTA
Débora Avendano de Vasconcellos Sinoti
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas

Este estudo é o recorte de uma proposta de tese, em andamento, para o
doutoramento em Educação. A temática consta da discussão acerca das implicações
da regulamentação da profissão de Educação Física (Lei 9.696/98) e consequente
reforma curricular. Objetiva analisar as implicações dos discursos da Lei 9.696/98 e
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dos respectivos Conselhos Federal e Regionais de Educação Física (Confef/Cref)
acerca das identidades da Educação Física, a partir de então. Inicialmente foi
realizado um Estado do Conhecimento com o intuito de verificar o que se publicou
acerca do tema. Constatou-se que a regulamentação foi resultado de intensos debates
e disputas na área e que a reforma se deu de maneira aligeirada e insegura,
resultando em currículos praticamente iguais. Também, de acordo com os estudos,
constatou-se a atuação marcante e decisiva do Confef/Cref, O estudo justifica-se,
dentre outros, devido a um significativo número de processos judiciais, resultantes
das interpretações da Lei 9.696/98, das atuações e dos discursos dos conselhos
Confef/ Cref acerca dos espaços que devem ser ocupados pelos profissionais da área.
A partir da hipótese de que esteja ocorrendo certo esmaecimento ou deslizamento
de identidades profissionais. Em especial, reduzindo-se o bacharelado ao ramo das
atividades físicas com um viés restrito e apequenado, em virtude da Lei 9.696/98.
Como ferramenta de análise propõe-se utilizar-se de conceitos e da Análise de
Discurso em Foucault.
Palavras-chave: Confef/Cref, Regulamentação da Educação Física, Identidades

AS CONCEPÇÕES DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL A PARTIR DAS
POLÍTICAS NACIONAIS
Eliane Costa Brião
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Gabriela Medeiros Nogueira
Pós-doutorado
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

O presente trabalho trata de uma pesquisa qualitativa com base nos pressupostos de
Bogdan e Biklen (1994), e utiliza da análise documental (CELLARD, 2016) para
investigar as concepções de leitura e escrita que vem sendo propostas para Educação
Infantil a partir dos documentos oficiais nacionais. Nela analisamos os documentos
normativos e orientadores para Educação Infantil publicados a partir da
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB em 1996 até
a publicação do documento orientador Pacto Nacional para Alfabetização na Idade
Certa – PNAIC 2017. Dentre os documentos estão as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil – DCNEI, os Referenciais Curriculares
Nacionais para Educação Infantil – RCNEI e a Coleção Leitura e Escrita na
Educação Infantil. Seguimos os referenciais teóricos de autores como Soares (1998),
Ferreiro e Teberosky (1999) e Galvão (2016) para discutir as questões pertinentes à
temática em estudo. Dos resultados, identificamos diferentes termos que designam
as propostas para a leitura e a escrita na Educação Infantil, entre eles estão
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letramento e cultura escrita. Portanto, os documentos apresentam diferentes
perspectivas que ora convergem com as especificidades no trabalho com a leitura e
a escrita na Educação Infantil ora divergem representando rupturas conceituais.
Palavras-chave: Educação Infantil, Leitura, Escrita

IMIGRANTES PALESTINOS NA FRONTEIRA SUL DO BRASIL
Emilia da Silva Piñeiro
Mestrando
Universidade Católica de Pelotas - UCPEL
Márcia Esteves de Calazans
Pós-doutorado
Universidade Católica de Pelotas - UCPEL

O Brasil se coloca como rota de destino para imigrantes internacionais. Esta
pesquisa propõem-se em investigar os fluxos de migração oriundos da Palestina para
a fronteira entre a República Federativa do Brasil e a República Oriental do
Uruguai, tendo como campo de pesquisa, a fronteira seca das cidades gêmeas de
Chuí(BR)/Chuy(UY), separadas por uma única avenida. O objetivo geral desta
pesquisa é analisar o fluxo de migração, a partir da diáspora palestina e as relações
dos Palestinos no desenvolvimento multicultural e as políticas de proteção aos
imigrantes no Brasil e como estas políticas desenvolvem-se em municípios
fronteiriços binacionais. Ressaltamos que o Brasil modificou notavelmente a sua lei
migratória no ano de 2017, enquanto no Uruguai há uma lei migratória desde 2008.
Dessa forma, como cada país possui a sua própria legislação de regulação, proteção
e as políticas destinadas aos imigrantes, será abordado um pequeno comparativo
entre ambos os países, através das particularidades da região fronteiriça,
questionando-se até que ponto se efetiva as políticas migratórias em ambos os países,
principalmente a partir da mudança jurídica no Brasil. Com a metodologia baseada
na análise de dados secundários, revisão bibliográfica, leis, estatutos, políticas e
entrevistas com imigrantes da Palestina que atualmente residem nos limites
geográficos do Brasil e do Uruguai.
Palavras-chave: Políticas de Imigração, Brasil, Uruguai

CULTURA POLÍTICA E DEMOCRACIA: UMA ANÁLISE CRÍTICA SOBRE A CONSTRUÇÃO E
HEGEMONIA DO CAMPO EPISTEMOLÓGICO TRADICIONAL
Fábio Hoffmann
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
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Este trabalho propõe uma abordagem analítica sobre a relação entre cultura política
e democracia de forma não convencional. Ele busca compreender, na epistemologia
tradicional, a natureza do discurso científico pelo qual se aponta os limites trazidos
pela questão da cultura política para o desenvolvimento democrático. Essa
epistemologia depreende que tradições culturais e os traços políticos nelas presentes
perpetuam a fragilidade das democracias, uma vez que impedem que as instituições
se consolidem e que o apoio ao sistema político atinja todas as suas dimensões de
forma abrangente. Democracias como as latino-americanas, africanas e do leste
europeu, de acordo com essa tradição epistemológica, seriam mais instáveis que suas
congêneres do hemisfério norte. A chave explicativa dessa tradição epistemológica,
portanto, se encontra na gênese desses Estados e na formação de suas respectivas
sociedades. Este trabalho mostra que é preciso pensar para além da epistemologia
estabelecida, questionar suas técnicas e seus instrumentos para melhor entender a
hegemonia e a dominação desse campo em determinar, através do discurso
científico, o que somos, por que somos e para onde vamos enquanto sociedade
política.
Palavras-chave: Epistemologia, Cultura política, Democracia, Discurso científico

OS DESDOBRAMENTOS DA FIGURAÇÃO DO OUTRO: DA INVIABILIZAÇÃO À EXPLOSÃO
Francieli Borges
Doutorando
PPGL UFSM

Aqui verificamos alguns aspectos caros aos estudos literários a partir de uma leitura
do conto O outro, do autor Rubem Fonseca, publicado na obra Feliz Ano Novo, na
década de 1970. Tal empreitada ficou centrada nesse texto, sobretudo levando em
consideração suas condições e possibilidades dentro de um movimento estético
específico, afora suas implicações formais. A abordagem teórico-metodológica dessa
investigação foi amparada especialmente por análises desenvolvidas por Nadja
Hermann e Paul Valéry; afora isso, os principais estudos críticos da literatura
fonsequiana foram revisitados. Esse foco de análise se justifica porque os escritos de
Rubem Fonseca já fazem parte de um tipo de consenso, isto é, são constantemente
estudados com atenção especial ao seu viés temático, contudo, se considerarmos que
realmente haja lirismo em seus textos, afora infinitas possibilidades interpretativas,
parece importante fazer uma incursão nos aspectos formais e entender o que eles
também revelam, principalmente porque o outro apresenta uma carga simbólica
bastante expressiva.
Palavras-chave: Literatura, Estética, Sociedade, Rubem Fonseca

84

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

PESQUISA E CONTEXTO: Política e conjunturas sociais e seu impacto na Pesquisa

CONTRADIÇÕES SOCIETÁRIAS E A CRISE SOCIOAMBIENTAL: UM SOLO FÉRTIL PARA O
DEBATE EPISTEMOLÓGICO
Gisleine Cruz Portugal
Mestrando
Universidade Federal de Rio Grande
Rachel Aline Hidalgo Munhoz
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande
Dione Iara Silveira Kitzmann
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho busca apresentar reflexões sobre uma sociedade construída em uma
concepção de mundo focada em dualismos, capazes de produzir contradições
observadas no mundo moderno. Tal reducionismo gera divisões cognitivas no
imaginário social, culminando na construção de hierarquias que se projetam em
quase todos, senão todos, os aspectos da vida dos indivíduos: político, social,
econômico, cultural, etc. Esta perspectiva se faz presente na construção de um
modelo de desenvolvimento e de sociedade, nas tomadas de decisões coletivas e
formulações de políticas. Assim, noções como riqueza e pobreza, ser humano e
natureza, mente e corpo, desenvolvimento ou a falta dele, permeiam a realidade,
muitas vezes, de formas contraditórias, aprofundando a crise socioambiental. Dessa
forma, surgem problemáticas a serem discutidas, no sentido de repensar o
paradigma epistemológico contemporâneo. Para explorar esta temática, abordamos
alguns exemplos de contrariedades do mundo moderno, que se baseiam na visão de
um mundo hierarquizante das relações humanas. A partir delas, ampliamos o
debate, discutindo possíveis superações com base nas Epistemologias Ecológicas
[CARVALHO, 2014], destacando produções de conhecimento que já apresentam
uma visão mais alargada no âmbito da pesquisa.
Palavras-chave: crise socioambiental, sociedades, epistemologia, paradigmas

EDUCAÇÃO ESCOLAR BÁSICA DE QUALIDADE DEVE MELHORAR A ECONOMIA?
Laís Basso
Doutor
IFRS
Nei Jairo Fonseca dos Santos Junior
Doutor
IFSul
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A questão central para esta pesquisa foi refletir sobre o que a mídia veicula como
principais expectativas para a Educação Escolar Básica brasileira de qualidade. A
metodologia consistiu na análise textual discursiva de aproximadamente 1000
artigos publicados, no ano de 2013, em jornais, revistas, rádio, televisão, sites de
notícias e de movimentos sociais ligados à educação; e resultou na produção de três
categorias de análise: Socioeconômica; Avaliações externas; Direito à aprendizagem.
Neste estudo, apresenta-se o metatexto e as proposições para a categoria
“Socioeconômica”. O que se observou é que a autoria dos artigos é bastante diversa,
envolve jornalistas, economistas, lideranças empresariais e políticas, gestores,
professores da educação básica e superior, enfim, diversos formadores de opinião.
Professores de escola têm tido pouca representação no debate educacional veiculado
na mídia, em torno de 5%. Não por acaso, termos mencionados para se referir à
educação escolar são confundidos com termos do campo da economia, pela
especialidade dos autores considerados referência em educação. Quem seriam as
autoridades no assunto Educação Escolar Básica? Sob o viés socioeconômico, de um
lado, têm-se expectativas muito restritas, em que a educação é vista como
instrumento de desenvolvimento econômico, de outro lado, há expectativas muito
amplas, em que a educação é responsabilizada pela redução das desigualdades sociais
e econômicas, dissolvendo sua especificidade.
Palavras-chave: Educação Escolar Básica, Qualidade da educação, Mídia, Análise textual discursiva

CARTOGRAFIA DAS REVERBERAÇÕES DA OCUPAÇÃO DE UMA ESCOLA PÚBLICA EM
CANGUÇU (RS)
Laís Vargas Ramm
Mestrando
UFRGS
Cleci Maraschin
Pós-doutorado
UFRGS

A ocupação, foco desta pesquisa, aconteceu em Canguçu (RS), em maio de 2016, e
permaneceu por um mês, com aproximadamente 30 estudantes. Além das pautas
estaduais e nacionais, que dispararam ocupações que aconteceram entre 2015 e
2016, havia pautas locais relacionadas à merenda e transporte escolar.
A problemática deste estudo relaciona-se às reverberações dessa experiência, e à
extensão de práticas inventadas durante a ocupação às vivências posteriores na
escola. Foram realizadas três entrevistas, uma individual e duas coletivas, destas uma
com uma professora e uma estudante e outra com quatro estudantes. A forma como
se organizaram as entrevistas, priorizando os encontros coletivos se deu a partir do
acoplamento com eles na pesquisa, de viés cartográfico. A condução destas foi
aberta, atentando à experiência presente de reformulação do acontecimento da
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ocupação, mais do que a uma suposta coleta de informações a respeito dele, de
modo que a perspectiva cartográfica alia-se à abordagem enativa (VARELA,
THOMPSON & ROSCH, 2003). Como resultado da pesquisa, encontramos pistas
no que se refere ao fazer ético na escola, uma vez que os processos autogestionários
inaugurados durante a ocupação produzem reverberações na normatividade que
organiza a comunidade escolar. A metodologia foi compondo-se na relação com os
sujeitos, dialogando com a perspectiva ética enativa (VARELA, 1992),
compreendida como o reconhecimento da virtualidade de si mesmo.
Palavras-chave: Ocupação, Escola, Enação, Autogestão, Cartografia

INSTITUTOS PRIVADOS DE PESQUISA E A DEFESA DO LIVRE MERCADO
Lidiane Friderichs
Doutorando
Unisinos

Esse trabalho visa debater a importância dos institutos de pesquisa privados,
conhecidos como think tanks, para a divulgação das políticas neoliberais no Brasil e
na Argentina, do período da redemocratização até o final da década de 1990. Esses
institutos, reuniram uma parte significativa da direita política desses países
(empresários e elite econômica) com o intuito de promover um consenso,
primeiramente entre seus pares e posteriormente para o restante da sociedade, sobre
a necessidade de se constituir uma democracia voltada para o livre mercado. Essa
comunicação visa apresentar os principais projetos desses institutos para o Brasil e a
Argentina assim como discutir sua influência desses nos meios políticos.
Palavras-chave: Neoliberalismo, Direitas, Thiank tanks, Brasil, Argentina

O SOCIAL E O POLÍTICO NA PROMESSA DE PACIFICAÇÃO
Liliane Souza dos Anjos
Doutorando
UNICAMP

O planejamento de segurança pública Pacificação, conjunto de operações policiais
iniciadas em 2008 pelo governo do Rio de Janeiro, foi, nos últimos anos, tema de
estudos de diferentes áreas das Ciências Sociais. Entre narrativas de salvação e de
um fracasso inevitável, o planejamento se sustentou em contradições que ainda hoje
faz circular promessas do Estado para as favelas, atualizadas na intervenção militar
ocorrida no início deste ano. Em nossa pesquisa de doutorado, investigamos a
natureza discursiva da Pacificação, especificamente, a promessa nela engendrada.
Para isso, dispomos, como arcabouço teórico, a Análise de Discurso materialista,
com base em seu fundador M. Pêcheux e nos desdobramentos teóricos realizados
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por E. Orlandi e S. Lagazzi. Nosso objetivo, então, é trazer uma parte dos resultados
da análise da “Diretriz Ministerial para a Força de Pacificação”, parte do corpus da
pesquisa que explora as pretensões pacificadoras relacionadas ao ideal
“aproximativo” da ação policial. A pesquisa busca ainda avançar os limites que
reservaram a promessa aos estudos da Pragmática, propondo dar visibilidade ao
processo histórico que produziu a favela como esse espaço carente de intervenção
do Estado para a garantia de seus direitos. Concluímos, provisoriamente, que a
promessa da Pacificação parte de concepções idealistas na construção de referências
que tentam apagar o político na história, ou seja, as relações de poder que se
organizam em termos de divisão dos sentidos.
Palavras-chave: Social, Favela, Pacificação, Discurso, Político

A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO MERCADO DE TRABALHO
Marcia Leite Borges
Doutorando
Universidade Federal Fluminense
Luciana Adélia Sottili
Mestrando
FURG
Rodrigo Pereira Radmann
Graduando

As questões que envolvem a deficiência estão intimamente atreladas aos direitos
humanos, neste sentido tendo em conta que todo ser humano tem direito a uma
vida digna sem ser submetido a a qualquer tipo de discriminação. Porém, a realidade
diária das pessoas com deficiência é cercada de dificuldades que envolvem desde
barreiras ambientais de todos os tipos, chegando até as questões sociais e
econômicas., reproduzindo todo o estigma a que são submetidas a maioria destes
indivíduos durante toda a sua vida impossibilitando sua inclusão como cidadãos
ativos da sociedade em que vivem. Com relação ao trabalho, este à pessoa com
deficiência “além da realização pessoal, o atendimento das necessidades básicas e a
visão de si mesmo como agente de transformação social [que] possibilita meios para
a inclusão da pessoa com deficiência” (NASCIMENTO e MIRANDA, 2008:01).
Pensando nisto, o presente estudo tem como objeto a inclusão no mercado de
trabalho das pessoas com deficiência no Brasil, objetivando analisar as razões pela
qual, mesmo com a Lei 8.213, de 1991 (apelidada de lei das cotas), já com 27 anos
de existência, as pessoas com deficiência ainda participam de forma tímida do
mercado de trabalho e grande parte das vagas disponibilizadas a este segmento social
se encontram ociosas. Por esta referida lei, as empresas com cem ou mais
colaboradores devem realizar a reserva compulsória de 2% a 5% de suas vagas para
as pessoas com deficiência (BRASIL, 1991).
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Palavras-chave: Políticas públicas, Pessoas com deficiência, Política Educacional

PSICOLOGIA ESCOLAR E POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS: O DIAGNÓSTICO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO
Márcia Regina Cordeiro Bavaresco
Doutora
Universidade de São Paulo
Marilene Proença Rebello de Souza
Doutora
Universidade de São Paulo

No campo das políticas educacionais, a Psicologia Escolar e Educacional, busca
aproximar-se daqueles que interpretam, desenvolvem e implantam políticas de
educação para compreender o contexto histórico e cultural desta produção. Este
trabalho apresenta o diagnóstico do Conselho Municipal de São Paulo (CME),
quanto a caraterização do espaço físico, formação continuada destinada a
conselheiros municipais de educação, perfil, constituição, composição, estrutura do
órgão colegiado, funções e atribuições desenvolvidas pelos conselheiros municipais
de educação, no período de 2007 a 2015 para o desenvolvimento de uma proposta
de formação continuada para conselheiros municipais de educação, na perspectiva
histórico-cultural. Metodologicamente, trata-se de pesquisa qualitativa, de caráter
documental, que selecionou como fontes de pesquisa, os documentos oficiais para
consumo público, no site do Conselho Municipal de Educação (CME), visitas in
loco na sede do CME, levantamento histórico dos decretos de nomeação,
regimentos internos e atos normativos. A seleção, a coleta e análises dos dados
fundamentam-se em Bogdan; Biklen (1994) e Rockwell (2009). Os resultados
oferecem novas contribuições e desafios que ainda se impõe, para uma atuação
crítica e transformadora de atores sociais que decidem destinos educacionais,
quando implantam e implementação políticas públicas, na melhoria da qualidade
da Educação Básica.
Palavras-chave: Psicologia Escolar, Políticas Públicas Educacionais, Pesquisa Qualitativa, Conselho
Municipal de Educação

O ETHOS MIDIATIZADO DE MARCO FELICIANO: DO PÚLPITO AO PALANQUE
Marina Martinuzzi Castilho
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria

O presente trabalho busca investigar de que maneira o ethos midiatizado do pastor
e deputado federal Marco Feliciano reproduz discursos sobre o controle do ethos
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privado. A partir de interseção mídia-biopolítica-religião, construímos um percurso
teórico a fim de identificar a dimensão institucional desse sujeito. Caracterizando as
marcas institucionais religiosas e políticas na perspectiva de transformações
modernas e em curso na sociedade ocidental, percebemos uma atenção estrutural às
condutas privadas e, principalmente, acerca da sexualidade humana. Na pretensão
de destacar a atuação discursiva de Feliciano, descrevemos suas relações e
movimentos segundo a formação de um ethos próprio, ambientado pela
interpelação política, religiosa e midiática. Procuramos, por meio da análise do
discurso, verificar como a manifestação de Feliciano em suas mídias sociais aciona
discursos de controle sobre condutas privadas. Com uma primeira sistematização
realizada por observação exploratória das principais mídias (Facebook, Twitter,
Instagram e YouTube), ressaltamos as temáticas mais recorrentes compartilhadas
pelo pastor e sua Assessoria. Destacamos o olhar em torno do canal no YouTube
por constatarmos maior incidência discursiva do objeto em estudo. Resumidamente,
os conteúdos apresentam elementos que inserem a devoção do pastor à Deus e à
bíblia enquanto premissas "de bem" para denunciar e combater a "imoralidade" e
"inversão de valores" vistas hoje na sociedade brasileira.
Palavras-chave: Midiatização, Biopolítica, Religião, Ethos, Marco Feliciano

INVESTIGANDO ELITES POLÍTICAS: UM ENSAIO SOBRE OS VICE-PREFEITOS DAS
CAPITAIS ESTADUAIS BRASILEIRAS E SUAS CARREIRAS POLÍTICO-ELEITORAIS (19851996)
Nilton Garcia Sainz
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

O estudo trata de uma investigação sobre o padrão de carreira político-eleitoral dos
vice-prefeitos das capitais estaduais do Brasil, abordando um cargo eletivo que possui
uma baixa atenção da Ciência Política brasileira e de áreas afins. O trabalho
incorpora a literatura da ciência política que aborda as “elites” e os padrões de
carreira presentes naqueles profissionais da política. A pesquisa buscou analisar a
trajetória político-eleitoral dos vice-prefeitos, com o objetivo de demonstrar um
padrão de ambição política que o cargo de vice possui. A coleta de dados foi realizada
em sites oficias (TSE e TREs) e portais da internet que disponibilizam informações
sobre os eleitos. Ancorado no modelo desenvolvido por J. Schlesinger sobre ambição
política, e adaptado às características da competição eleitoral no Brasil, a pesquisa
revela a trajetória político-eleitoral dos “vices”, demonstrando o sucesso e o fracasso
desses atores nas disputas eleitorais e a ambição política que cerca quem passou pelo
cargo. Ainda em desenvolvimento, a pesquisa vem demonstrando uma baixa
tendência a ambição progressiva quando comparada aos demais cargos do sistema
político brasileiro, e além disso, revela um baixo sucesso dos vice-prefeitos ao
buscarem cargos mais altos na hierarquia do sistema político.
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Palavras-chave: Vice-prefeitos, Carreira política, Trajetória, Ambição política

AS OCUPAÇÕES DOIS ANOS DEPOIS, QUAL O APRENDIZADO?
Pierri Araujo Porciuncula
FURG

Este artigo analisa a percepção dos(as) participantes das ocupações estudantis
realizada em 2016 pelos estudantes do ensino médio no município de Rio Grande,
interior do Rio Grande do Sul. A pesquisa sobre estas ocupações foi realizada através
da coleta de entrevistas com jovens que participaram desta ação coletiva, tendo como
objetivo entender o impacto na visão de mundo que a ação coletiva tem sobre a
biografia dos alunos, analisando sua atuação política decorridos dois anos do
movimento e suas próprias percepções das vivências dentro do movimento. Esta
análise será feita utilizando os pressupostos que norteiam a sociologia do
conhecimento, em especial as formas de entendimento surgidas da experiência dos
grupos. Utiliza-se o método documentário como ferramenta de coleta e análise de
oito entrevistas, sendo a amostra definida a partir do princípio de saturação teórica,
que encerra a coleta de dados quando estes dados começam demonstrar um padrão
no entendimento sobre o fenômeno estudado . Os resultados demonstram a
construção coletiva como grande aprendizado percebido pelos envolvidos, uma visão
mais contestatória destes jovens e um maior interesse e envolvimento em atividades
política após as ocupações.
Palavras-chave: Ocupações, Movimento, Juventude

UMA INVESTIGAÇÃO SOBRE A CONCEPÇÃO DE REPÚBLICA EM HANNAH ARENDT A
PARTIR DO MÉTODO DIALÉTICO
Rossana Batista Padilha
Doutorando
UFPEL

O método dialético consiste em avaliar, descrever e relacionar conceitos. A
concepção de República em Hannah Arendt, pode ser um deles. E ele pode ser
investigado nas obras da autora ou em sua historicidade, como por exemplo em
teóricos como Platão, Aristóteles, Cícero, Maquiavel, Rousseau, Montesquieu Kant,
Hegel. Isso porque a elaboração da presente investigação decorre da pergunta sobre
a melhor forma de governo. Para Arendt, é a república a proposta de organização da
sociedade que não permitiria “a dominação total” dos indivíduos, como ocorreu no
Nazismo (1933-1945), por exemplo, constituindo, em oposição, uma vida
autenticamente política. O isolamento, destrutivo da possibilidade de uma vida
pública, requer a ação conjunta com outros seres humanos, visando à utilização de
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um espaço público para o encontro, a discussão e a decisão sobre temas do interesse
coletivo, o que ocorre por meio de uma comunidade política. Para demonstrar a
dialeticidade do conceito de república, serão utilizadas, em especial algumas obras
da autora, tais como: Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, Sobre a
Revolução, aliadas a comentadores brasileiros e outros, pois o estudo deste tema será
realizado de forma bibliográfica, buscando o pensamento arenditiano, explicando e
exemplificando seus conceitos.
Palavras-chave: Arendt, República, Política, Método dialético

RELATOS ORAIS: A POLÍTICA DE REALOCAÇÃO DE FAMÍLIAS NAS VILAS RENASCENÇA,
ARCO-ÍRIS E LÍDIA; DURANTE O GOVERNO FARRET (1980-1990) EM SANTA
MARIA/RS.
Silvana Grunewaldt
Doutor
Docente
Bruno dos Santos Martins
Mestrando
Aluno de Pós-Graduação em História

As primeiras mudanças modernizadoras e disciplinadoras em Santa Maria deram-se
na segunda metade do século XIX, quando ocorreu em todo o país um conjunto de
transformações econômico-sociais que acabaram por modificar as relações de
produção, as estruturas sócio-político-administrativas que inseriram concepções
ideológicas adequadas a instalação de uma ordem burguesa no Brasil. Em 1960 a
cidade teve um grande crescimento populacional, vinculados principalmente ao
êxodo rural, a fundação da UFSM. Este aumento demográfico trouxe consigo uma
expansão desordenada e os problemas sociais passaram a se avolumar. O avanço da
urbanização, aumentou os conflitos pela posse da terra urbana, complexificando as
relações estabelecidas entre os agentes sociais envolvidos nesses conflitos. Entre
1950 e 1990, a população urbana de Santa Maria cresceu impressionantes 410%
modificando sua estrutura. Dos quase 250 mil habitantes da cidade, mais de setenta
mil viviam em áreas de invasão ou loteamentos irregulares. Além dessas ocupações,
espontâneas ou organizadas, outras áreas foram formadas a partir do desalojamento
de famílias, pela Prefeitura Municipal, para outras mais periféricas em função de
uma política de embelezamento da cidade. Neste artigo procuramos resgatar esse
processo através das pessoas que vivenciaram este processo, dando visibilidade a
memórias silenciadas por um discurso com base em diferentes saberes (Medicina,
Direito, Engenharia, etc.), que legitimaram essa política.
Palavras-chave: Política pública, reordenação urbana, relatos orais
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DEMOCRACIA E COLAPSO DEMOCRÁTICO EM RONALD INGLEHART: UMA
CONTRADIÇÃO
Valéria Cabreira Cabrera
Doutorando
ufpel

Nos últimos anos tem-se notado o surgimento de um fenômeno de tendências
globais associado à ascensão de discursos populistas xenofóbicos, particularmente
ligados à partidos e movimentos de direita, que tem assumido um protagonismo
crescente em diversos países, como Estados Unidos, Reino Unido, França e Brasil.
Esse fenômeno aparece como crescente na medida em que encontra amparo em
uma parcela considerável do eleitorado, em um momento em que o declínio
econômico é sentido até mesmo em países altamente industrializados. Essa narrativa
leva muitos autores, ainda que sob perspectivas distintas, a associarem esse contexto
a um processo de colapso da democracia liberal no mundo. Na contramão dessa
interpretação, no entanto, Ronald Inglehart (2018), não vê indícios de colapso
democrático. Nesse sentido, o objetivo deste paper é, com base no último livro
publicado por Ronald Inglehart (2018), Cultural Evolution, analisar criticamente a
perspectiva teórica do autor no que se refere ao papel da ascensão de movimentos e
partidos xenofóbicos populistas nas democracias liberais. Para tanto, o trabalho foi
desenvolvido em 3 (três) momentos: primeiro, apresentam-se linhas gerais da
discussão contemporânea sobre a ascensão do discurso populista xenofóbico; após,
delineia-se o conceito de “Reflexo Autoritário”, desenvolvido por Inglehart (2018)
para explicar a onda autoritária nas democracias ocidentais; e, por fim, argumentase que a explicação do autor tem como propósito corroborar a teoria que desenvolve
desde a década 1970, cujo pressuposto central foi confrontado pela realidade dos
últimos anos.
Palavras-chave: Ronald Inglehart, democracia, colapso democrático

A INFLUÊNCIA DAS CRÔNICAS HISTÓRICAS EM RICARDO III, DE WILLIAM
SHAKESPEARE
Wladimir D'Ávila Uszacki
Graduado
Universidade Federal de Santa Maria e Universidade Franciscana

Esta pesquisa analisa a questão do contexto político-histórico da Inglaterra e da
legitimação da dinastia Tudor, e o retrato feito por Shakespeare. “Ricardo III” é uma
das peças que marcaram o arquétipo de um rei vilão em sua essência: não apenas
comete crimes por um propósito desvirtuado, mas um ser que é de modo imanente
malevolente e insidioso. “Ricardo III” é uma peça cujo foco se dá em uma
personagem histórica real: o rei Ricardo III da Inglaterra, que reinou de 1483 a
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1485, sendo o último rei inglês a morrer em batalha. A usurpação de seu trono por
Henrique Tudor (Henrique VII), acarretou em uma verdadeira campanha de
reescrita histórica, retratando Ricardo como uma criatura que precisava ser
destronada pelo bem da Inglaterra. Os cronistas, em especial Thomas More, foram
responsáveis por retratar Ricardo III como uma figura monstruosa e maléfica, onde
o próprio corpo do rei, a “personificação do Estado”, se materializa em algo corrupto
física e mentalmente. Shakespeare usou esta figura “histórica” como base para a
caracterização de Ricardo III, perpetuando e petrificando a vilania de Ricardo III
como uma criatura tão maligna que nem crianças ou sua própria família são imunes
à sua malevolência. Ele figura, então, como uma figura maquiavélica, tanto na ficção
histórica de Shakespeare, quanto na “não-ficção” dos cronistas históricos; uma
verdadeira distorção da imagem de um monarca no final do período medieval, para
a legitimação política da dinastia que tomou seu poder.
Palavras-chave: Ricardo III, William Shakespeare, History Plays, Legitimação
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A MULHER-MARAVILHA EM COMENTÁRIOS NO FACEBOOK: EMPODERAMENTO
FEMININO?
Adail Ubirajara Sobral
Pós-doutorado
Ucpel/Ufpel
Maria Cecília Baini
Mestre
Ucpel

Com o advento das tecnologias da informação e com a apropriação dos espaços dos
sites de redes sociais, a temática do feminismo vem ganhando força e tem sido
amplamente discutida na Internet, sendo um de seus principais tópicos mais
recentemente a questão do empoderamento feminino, da ocupação de espaços
simbólicos e concretos pelas mulheres. A personagem Mulher-Maravilha figura,
juntamente com Superman e Batman, epítomes do masculino heroico, como uma
das principais super-heroínas da DC Comics. Trata-se da super-heroína feminina
mais conhecida da grande massa. Neste estudo, a partir do reconhecimento da
relevância da Mulher-Maravilha, apresentamos resultados de análises de discursos
presentes em comentários no Facebook relativos ao lançamento do filme MulherMaravilha. O trabalho fez uma tentativa de encontrar, nos discursos aí presentes,
padrões passíveis de indicar a presença de discussões sobre o empoderamento
feminino da perspectiva feminista, bem como identificar outros padrões recorrentes
de discurso no que tange às questões de gênero, independentemente do tópico.
Utilizamos o aporte metodológico da Análise do Discurso Mediada por
Computador, desenvolvidos por Herring (2001, 2004), para o levantamento e
análise do corpus coletado.
Palavras-chave: Empoderamento feminino, Mulher-Maravilha, Facebook

PARTICIPAÇÃO E ENGAJAMENTO FEMINISTA: O CASO DO BOICOTE A UMA CASA DE
SHOWS EM PELOTAS/RS
Adriana Lessa Cardoso, Doutorando
Universidade Federal de Pelotas
Márcia Alves da Silva, Pós-doutorado
Universidade Federal de Pelotas

Refletir sobre o movimento feminista possibilita conhecer as experiências cotidianas
das mulheres e como vamos dando significados políticos e culturais, visto que
necessitamos solapar o modelo de sociedade que é baseado na opressão de gênero.
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‘Ser’ ou ‘tornar-se’ feminista não é apenas posição de empoderamento econômico
individual, em que pese sua importância, mas sobre tudo movimento coletivo de
transformação social. O aporte teórico fundamenta-se nos estudos feministas
descoloniais. A metodologia embasada nos estudos feministas e nas narrativas
proporciona um olhar crítico da ação-reflexão, que consiste no movimento da práxis
e da percepção de mundo. A ação que vamos analisar é articulação de mulheres pelo
Facebook para boicotar o bar noturno na cidade de Pelotas/RS. Esse local, já
apontado por realizar festas com situações vexatórias para mulheres e gays, situação
que chegou ao extremo devido ao anúncio paradoxal do show da banda Liniker e
os Caramelows, conhecida pelo engajamento sobre as questões feministas, LGBTTI
e raça. A partir da mobilização nas redes sociais, a banda se negou a realizar o show
neste espaço. Este episódio serve para ilustrar a importância das redes sociais ao
potencializar as pautas feministas, sendo elas locais ou globais. Esta situação em rede
de visibilidade e participação ligada ao movimento feminista expressa caminhos para
a transformação da sociedade.
Palavras-chave: Feminismos descoloniais, Boicote, rede social

INTERFACES DO CORPO NA CULTURA CIENTÍFICA OCIDENTAL: AS DOENÇAS RARAS
NAS MÍDIAS SOCIAIS
Andrea Helena Rigonato
Mestrando
Pontifícia Universidade Católica de Campinas
César Antonio Pereira

O presente trabalho contempla nossa pesquisa de Mestrado sobre o
desenvolvimento do pensamento científico Pós-Moderno ocidental, em relação às
Ciências da Vida, especialmente os modos como estão sendo circulados e
significados o corpo, a saúde e as doenças nomeadas raras, nas mídias sociais.
Entre os objetivos, estão as observações do sujeito constituído por suas práticas
subjetivas em Foucault e em Bauman, e, como isso ocorre na contextualização das
relações sociais, do tempo e o do espaço, do público e do privado, além, da saúde e
da doença. A partir dessas premissas, pretendemos buscar em uma base de dados
mundial, artigos de caráter científico, cuja categoria de excelência enquadre-se no
conceito A1: quais áreas do conhecimento humano estejam produzindo estudos que
contenham as palavras chaves “doenças raras” e “mídias sociais”. Feito tal
levantamento por um método cartográfico, faremos uma análise quali-quantitativa
do material encontrado e evidenciaremos os resultados através de ferramentas
apropriadas para demonstrar como tem ocorrido tais discursos.
Desse modo, concluímos provisoriamente em referenciais teóricos, apoiados em
Foucault e Bauman, como a Ciência têm se articulado para pensar as práticas do
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sujeito na vida Pós-Moderna e, a partir delas, refletir quais as possibilidades que seus
pensamentos apontam para o futuro das Ciências Humanas.
Palavras-chave: Doenças Raras, Mídias Sociais, Sujeito, Normal e Patológico, Ciências Sociais

RUAS DAS FLORES: UM ESTUDO SOBRE A RESISTÊNCIA DAS TRAVESTIS
ENCARCERADAS
Arantxa Sanches Silva da Silva
UFPel

O trabalho tem por objetivo analisar a realidade das travestis brasileiras inseridas no
sistema prisional. Através de documentários, relatos e entrevistas, observamos as
performances de gênero destes atores sociais, que resistem em um sistema que busca
anular sua liberdade de ser e existir. Atualmente, o sistema carcerário do Brasil
negligencia as demandas voltadas ao público travesti/trans, como o nome social e o
uso perucas/cabelos compridos. Assim, trabalhamos com a noção de que há uma
clara tentativa de (hétero)normatização destes corpos, no que concerne a
performatização da própria identidade. Sem a intenção de esgotar assunto, visamos,
também, evidenciar a estigmatização do tema, tanto dentro quanto fora da
academia, que ainda é tratado como “tabu”, por lidar com sujeitos que se encontram
em transformação e à margem da sociedade. A pesquisa se originara a partir de um
projeto de pesquisa e extensão intitulado “Mapeando a Noite: o Universo Travesti”,
ligado ao GEEUR (Grupos de Estudos Etnográficos e Urbanos).
Palavras-chave: Travesti, Cárcere, Performance

ÉTICA E ESTÉTICA: UMA ANÁLISE DO CONTO “MUSLIM: WOMAN”, DE MARILENE
FELINTO
Bárbara Loureiro Andreta
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

Em “Muslim: Woman” (2003), de Marilene Felinto, tem-se o encontro de duas
mulheres que pertencem a lugares diferentes: a protagonista e narradora,
posicionada como uma mulher ocidental e a outra, uma mulher muçulmana.
Pretende-se analisar esse conto considerando as questões éticas e estéticas que
perpassam o mesmo. Eskin (2004) defende que, mesmo que essas duas disciplinas
não tenham sido estudadas juntas ao longo de muitos anos, elas estão intimamente
ligadas e, desde o aparecimento da Filosofia como uma disciplina na cena intelectual
ocidental, a ética sempre esteve atrelada à literatura. Nesse contexto, o teórico
argumenta que, pelo menos no contexto da cultura ocidental, a literatura tem sido
capaz de fazer (utilizando termo fazer no sentido proposto por Austin, 1975) certas
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questões éticas que a filosofia moral não tem logrado consegui-lo. Tomando como
base a concepção de Eskin (2004), de que tanto a ética quanto a literatura estão
fundamentalmente preocupadas com o domínio variado do que se pode chamar, de
forma qualitativa, ou seja, com a pessoa humana em todas as suas relações, facetas e
complexidades, pode-se pensar que “Muslim: Woman” aproxima muito bem a
literatura de questões éticas, uma vez que permite que o leitor revisite, desloque e
(re)inscreva reflexões éticas, considerando seu aspecto relacional com as questões
culturais e sociopolíticas em que o ser humano está inserido.
Palavras-chave: "Muslim: woman”, Marilene Felinto, Ética, Literatura

A LIBERDADE COMO FIO CONDUTOR DA CRÍTICA AO DETERMINISMO DOS GÊNEROS
EM BEAUVOIR.
Beatrís da Silva Seus
Mestrando
Mestranda em Filosofia na UFPel
Jade Bueno Arbo
Mestrando
Mestranda em Filosofia na UFPel

Simone de Beauvoir é declaradamente uma existencialista humanista. Apesar de ser
mais conhecida pela obra O Segundo Sexo onde elabora uma genealogia do sexo
feminino, a autora insere neste trabalho específico, uma extensa crítica à moral
vigente e um tratado chamado por ela de Moral da Ambiguidade. O conceito de
Liberdade é inserido aqui, como um direito humano básico que deve ser respeitado
independente das situações particulares. Neste contexto, temos não só uma defesa
da elaboração de um tratado filosófico e moral que refute concepções prontas do
que é ser mulher. Temos ao mesmo tempo, e como consequência da principal crítica
da autora, também um tratado que fuja das mesmas concepções prontas elaboradas
ao que é ser homem. Ou seja, temos aqui uma extensa crítica às noções de gênero
pré-estabelecidas pela sociedade patriarcal, e a busca por fundamentar teoricamente
uma Filosofia ateia que vise demonstrar o grande fio condutor que é a Liberdade.
Trabalharemos com todo esse plano de fundo de forma a tentarmos dar uma solução
para o problema das opressões causadas pelas concepções conservadoras de o que é
o ser humano macho e o ser humano fêmea, salientando não só como Simone de
Beauvoir chegou à conclusão de que a Liberdade humana é o único bem a priori, e
quais as consequências lógicas dessa conclusão.
Palavras-chave: Filosofia, Feminismo, Gênero, Crítica

CORPO, PODER E GÊNERO: ESTUDOS PARA ALÉM DE FOUCAULT
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Bruna dos Santos Leite
Mestrando
UFPEL

Este estudo investiga o modo como o biopoder circunscreve o corpo tendo o gênero
como marcador social, cultural, econômico, político e, principalmente, de poder.
Os estudos de Michel Foucault (1926-1984) acerca do biopoder, compreendido
como o poder que gere a vida, contribuíram na compreensão dos modos de
condução do comportamento. Ao incluir a questão do gênero, entretanto, será
preciso ampliar a perspectiva de análise, incluindo as considerações de Beauvoir,
Scott, Nicholson, Vigarello, Preciado e Louro, que estabelecem correlações com o
gênero, pois as discussões que envolvem a articulação entre esses três conceitos –
corpo, poder, gênero – extrapolam os estudos realizados por Foucault. Nesta
perspectiva, pode-se elencar as seguintes hipóteses: (1) o biopoder se fundamenta em
mecanismos de poder que distinguem os corpos em masculinos e femininos,
determinados pela genitália que cada indivíduo possui ao nascer; (2) o biopoder
orienta o comportamento dos indivíduos de acordo com a distinção por gênero; e
(3) o entendimento que os corpos são bissexuados originou as concepções de
masculino e feminino sustentadas pela ideia de que só existem esses dois modos de
ser no mundo. Assim, o problema da correlação entre corpo-sexo-gênero consiste
em relações que são constituídas a partir de discursos que variam conforme a época,
o lugar, o contexto social, a política, dentre outros fatores relevantes, destacando-se
a necessidade de análises que considerem as variáveis circunstanciais.
Palavras-chave: Foucault, corpo, poder, gênero, biopoder

A PERFORMANCE DRAG, AS LINHAS DE FUGA E HETEROTOPIAS DE RESISTÊNCIA
Bruno de Mattos Almeida
Doutorando
UFRGS

Este trabalho parte da teoria foucaultiana sobre a emergência do dispositivo da
sexualidade e do papel central da confissão nesse contexto, em seus aspectos
violentos e emancipatórios apresentados pelo autor em seus escritos a partir do
primeiro volume da História da Sexualidade. O conceito, que aparece inicialmente
como aspecto violento de extração de informações e de produção de verdade no
dispositivo da sexualidade, posteriormente, como apontado por Judith Butler, é
apontado por Foucault como elemento chave em um movimento de exomologesis,
um processo ético emancipatório de tornar-se público. A hipótese de trabalho busca
observar a performance Drag Queen como resposta ética nesse contexto, como uma
reação a um cenário de violência ética como proposto por Butler, no sentido de que
o sujeito que vive esse tipo de performance entra em face com dois contextos
diferentes de confissão: como sujeito LGBTQ+ em uma sociedade de normas morais
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que definem a interpelação com o outro, e como Drag Queen para a comunidade
LGBTQ+. Este trabalho é parte de uma pesquisa prospectiva para uma tese de
doutorado no Programa de Pós-Graduação em Sociologia na Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS).
Palavras-chave: Drag Queens, Teoria Queer, Linhas de Fuga, Heterotopia

O TRABALHO DAS MULHERES: PESQUISA PARTICIPATIVA EM DOIS ASSENTAMENTOS
DA REFORMA AGRÁRIA
Carla Negretto
Mestrando
UFPel
Márcia Alves da Silva
Doutor
Professora da Universidade Federal de Pelotas

O trabalho realizado no meio rural pelo homem e pela mulher assentados/as da
Reforma Agrária é indispensável e de fundamental importância para a permanência
da família na terra. A divisão das atividades para subsistência humana, permaneceria
algo universal e de integral relevância para ambos os sexos, se não fosse a influência
da dominação patriarcal estabelecida na conquista e dominação colonial. Com a
imposição do modelo da família patriarcal, a vida social passou a ser dividida em
duas esferas, claramente diferenciadas: a esfera pública e a esfera privada. Este artigo
objetiva dialogar acerca da divisão sexual do trabalho com homens e mulheres
pertencentes a dois Assentamentos da Reforma Agrária localizados na zona rural do
município de Pinheiro Machado/RS. Para coleta de dados, foram utilizados como
métodos da pesquisa participante, observações, rodas de conversa, oficinas
artesanais e palestras. Busca-se problematizar, com esses sujeitos, a desigual divisão
sexual do trabalho, tanto no trabalho produtivo como no trabalho reprodutivo. Para
tornar possível uma nova construção social, homens e mulheres expõem seus
conhecimentos prévios, experiências e opiniões, enquanto a pesquisa intervém com
orientações, palestras, filmes e debates acerca da valorização do trabalho doméstico,
ponderando uma atenção específica para dimensão econômica que o trabalho
realizado de forma gratuita pelas mulheres tem em relação com a exploração
capitalista.
Palavras-chave: Trabalho feminino, Gênero e patriarcado, Pesquisa participante
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REPRESENTAÇÃO FEMININA ATRAVÉS DAS CAPAS DA REVISTA REDBOOK: UMA
ANÁLISE DAS CAPAS DAS EDIÇÕES AGOSTO DE 1967, JANEIRO DE 1973 E ABRIL DE
1976
Carolina Abelaira Silveira
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

O presente trabalho busca fazer uma analise sobre a representação feminina através
de três capas da revista Redbook publicadas entre os anos de 1965 e 1976.
Utilizando-se da teoria sobre as imagens de Mitchell e Rancière vamos buscar
padrões e mudanças nestas representações. Percebendo que o período que abrange
1965-1976 nos Estados Unidos foi de grande turbilhão tanto no que diz respeito ao
desenvolvimento econômico, como um choque por melhores realidades sociais.
Para as mulheres há uma luta constante por espaço no mundo público e visibilidade
social. Neste período temos o lançamento de diversos livros sobre sexualidade que
foram importantes na eclosão da segunda onda feminina como A Conduta Sexual
de Master & Johnson e O Relatório Hite de Sheri Hite. Por este motivo este recorte
foi escolhido, pois temos capas de antes da segunda onda, de durante e uma de seu
pós. Já que as representações femininas são modificados de acordo com os
fenômenos sociais pelos quais as receptoras dessas representações são expostas. As
imagens acabam comunicando aquilo pelo qual seus produtores esperam ser
consumidas. No caso das revistas femininas do período escolhido, a venda de uma
imagem feminina que cuida de sua aparência e cuida de sua família.
Palavras-chave: Imagem, Gênero, Redbook

GEOGRAFIA E GÊNERO: DIÁLOGOS ENTRE AS GEOGRAFIAS FEMINISTAS E OS
PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
Caroline Tapia Bueno
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande
Diego Miranda Nunes
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande

O presente trabalho destina-se a apresentar um relato de aplicação de um minicurso,
ministrado por mestrandos/as do Programa de Pós-graduação em Geografia, voltado
à acadêmicos/as, dos cursos de geografia da Universidade Federal do Rio Grande.
O minicurso objetivou, a partir de abordagens das geografias feministas, provocar
os/as estudantes a problematizar a ciência geográfica. A perspectiva feminista é
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fundamental não somente na geografia, mas em todas as esferas da ciência, a partir
dessa ótica podemos problematizar conceitos e desconstruir pensamentos, assim
contribuindo para uma sociedade mais justa. Compreendemos que os minicursos
são espaços de diálogos potentes, que fomentam a discussão de temas importantes
as diversas ciências, em especial a geografia. Metodologicamente, os caminhos foram
traçados a partir de quatro momentos: resgate dos movimentos feministas;
contextualização das geografias feministas e apresentação das principais geógrafas
brasileiras; atividade prática sobre a promoção da igualdade de gênero; e, por fim,
reflexão crítica sobre as diferenças entre homens e mulheres. Entende-se que os
passos metodológicos, nos dimensionam a pensar sobre os atravessamentos que cada
um/a está interpelado, seja pelo cotidiano e/ou pela vida acadêmica. Por fim,
aferimos que os estudos das geografias feministas se tornam relevantes, para
compreender as dinâmicas sociais, mas acima de tudo, para minimizar as
desigualdades sócio-político-espaciais.
Palavras-chave: Geografia, Gênero, Feminismo

HISTÓRIA, NARRAÇÃO E TEMPORALIDADE NOS ESTUDOS DE GÊNERO: CRÍTICAS E
PROPOSIÇÕES A PARTIR DE TEORIAS QUEER

Daniel Boianovsky Kveller
Doutorando
Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Henrique Caetano Nardi
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O presente trabalho objetiva discutir as questões da história e da narratividade nos
estudos de gênero. Para tanto, tomaremos como principal referência a chamada
“virada temporal” nos estudos queer, composta por trabalhos que questionam e
subvertem maneiras normativas de medir a relação entre gênero, política e
temporalidade. A normatividade temporal refere-se ao pressuposto muitas vezes
naturalizado de que o tempo “corre” de maneira linear, teleológica e progressiva, o
que pode se desdobrar nos estudos de gênero em pelo menos duas importantes
dimensões: pela sedimentação de modelos normativos de trajetórias de vida, tanto
hétero (casamento e reprodução), quanto homo e transexual (saída do armário,
reafirmação do gênero, auto-aceitação); e, em uma dimensão mais ampla, pela
historicização dos movimentos sociais como narrativas de progresso e superação
(vide a metáfora das “ondas” no movimento feminista). Para contrapor tais maneiras
evolutivas de se pensar a historia e a temporalidade, discutiremos como os estudos
queer procuram no diálogo com Foucault, Benjamin e Freud, maneiras alternativas
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de historiografar, tomando como conceitos balizadores a ruptura, a anacronia, a
melancolia e o trauma ao invés do progresso e da linearidade. Trata-se, basicamente,
de escapar da lógica de uma história das representações das sexualidades dissidentes
para pensar o queer como a própria metodologia historiográfica.
Palavras-chave: historiografia, narrativa, teoria queer

O GÊNERO FEMININO NOS MUSEUS DA IMIGRAÇÃO ALEMÃ NO RIO GRANDE DO SUL:
UMA LEITURA CRÍTICA A PARTIR DA HISTÓRIA CULTURAL
Daniel Luciano Gevehr
Doutor
PPGR - FACCAT

A pesquisa discute as narrativas visuais produzidas sobre as mulheres de origem
germânica nos museus de imigração da Antiga Colônia Alemã de São Leopoldo (RS
– Brasil). A constituição das expografias apresentam discursos sobre a mulher de
origem germânica – e que através das narrativas expostas nos museus – permitem
compreender os imaginários sociais e as representações construídas sobre as
mulheres. Valemo-nos da análise das narrativas visuais presentes nas ambiências dos
museus, onde encontramos espaços como a “cozinha”, a “sala-de-estar”, o “quarto”
e objetos que procuram colocar em relevo seus saberes e afazeres. Pretendemos
mostrar como estes lugares de memória contribuem para a difusão de representações
sobre o gênero feminino. Através da investigação pretendemos discutir os elementos
simbólicos que buscam materializar, através de sua expografia, uma determinada
história das mulheres. Essa, por sua vez, nos revela escolhas e enquadramentos da
memória ao mesmo tempo em que define aquilo que deve ser mostrado e guardado
para a exposição pública. Os museus são compreendidos na pesquisa como
manifestações simbólicas, que falam de forma direta sobre o lugar e sobre os grupos
sociais responsáveis pela sua produção, num processo de lutas simbólicas, no qual a
imposição de representações sobre o passado, passam pela seleção daquilo que deve
ser preservado nos espaços sociais, e que passam a representar parte do passado.
Palavras-chave: Mulheres de origem germânica
Palavras-chave: Gênero feminino, museu, imigração alemã, imagens e representações, história cultural

SOBRE OS PAPÉIS DESTINADOS AOS PROFESSORES NO MOVIMENTO ESCOLA SEM
PARTIDO
Francine Netto Martins Tadielo
Doutorando
tadielo.francine@ufabc.edu.br
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O presente trabalho trata-se de conclusões parciais de uma pesquisa de doutorado
que apresenta como objeto de estudo o Movimento Escola sem Partido (MESP).
Através de uma genealogia, são investigados os discursos de gênero e sexualidade
abordados pelo referido movimento e seus efeitos no campo da educação. O MESP,
fundado em 2004 pelo advogado e procurador do Estado de São Paulo, Miguel
Nagib, é descrito como uma mobilização contrária as formas de educação políticoideológica que acredita ter sido disseminadas nas escolas, especialmente através da
ascensão política do Partido dos Trabalhadores em 2003, período marcado por
avanços em relação a políticas para diversidade sexual e de gênero. O MESP e os
projetos de lei acolhidos pelo mesmo referem-se como ideal de escola, um espaço
em que tais temas sejam proibidos nas salas de aula. Para os professores, o
movimento descreve deveres específicos como “(...) respeitará o direito dos pais dos
alunos a que seus filhos recebam a educação religiosa e moral que esteja de acordo
com as suas próprias convicções” (BRASIL, 2016. p.02). A partir disso, percebemos
que o professor é indicado como o principal protagonista para que na escola, os usos
e os limites do corpo sejam delimitados. O que mobiliza nessa proposta tecer
discussões sobre os papéis destinados aos professores no âmbito do MESP, assim
como os desdobramentos desse cenário na luta por uma educação que abranja as
inúmeras formas de ser e estar na sociedade.
Palavras-chave: Escola sem Partido, Educação, Gênero, Sexualidade, Docência

UM RECORTE HISTÓRICO SOCIAL DAS APENADAS NEGRAS DO PRESIDIO REGIONAL
DE PELOTAS
Francisca Mesquita Jesus
Especialização
unipampa
Caroline de Oliveira Pradel Bond
Graduando
ufpel
Geovana da Rosa Machado
Graduando
Ufpel

O presente trabalho tem como objetivo fazer um recorte Histórico Social das
apenadas negras do Presidio Regional de Pelotas e sua realidade dentro dessa
instituição, tendo em vista a crescente população carcerária feminina. A importância
deste trabalho consiste em trazer à luz uma reflexão do retrato das mulheres negras
que cumprem pena no Presidio Regional de Pelotas e como se dá essa relação no
âmbito Histórico Social da instituição. Traçar um perfil histórico social dessas
mulheres negras, na verdade é trazer componentes para que possamos compreender
e dar voz a estes sujeitos. As fontes que alimentam esse trabalho são a oralidade,
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documentos, artigos e periódicos. Optamos por trazer um olhar múltiplo, que nos
faça de fato compreender quem são essas mulheres e sua trajetória ao longo da
existência da instituição; sem a pretensão de trazer um trabalho pronto e fechado,
mas dar um inicio á essa discussão tão relevante. Constatamos que em sua maioria
a população carcerária feminina do PRP é formada pela etnia negra e tem se
mantido assim ao longo dos anos dessa instituição, tendo se mantido ás sombras em
face duplamente invisível aos olhos da sociedade.
Palavras-chave: Presidio Regional de Pelotas, mulheres, negras

A ANAGNÓRISE NA POÉTICA PÓS-COLONIAL DO ESPETÁCULO AS TREVAS RIDÍCULAS
Guilherme Conrad
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

O presente artigo reflete sobre o reconhecimento de si e do outro, através do
conceito grego de anagnórise e de perspectivas identitárias pós-colonialistas
presentes na peça radiofônica As Trevas Risíveis (2015), do dramaturgo alemão
Wolfram Lotz (1981-), e sua consequente adaptação para o teatro pelo Grupojogo
de Experimentação Cênica, sob o título As Trevas Ridículas (2017), dirigida por
Alexandre Dill. A obra de Lotz é baseada no romance O Coração das Trevas (1899),
do escritor britânico Joseph Conrad (1857-1924), e no longa-metragem Apocalypse
Now (1979), do diretor estadunidense Francis Ford Coppola (1939-). A obra
dramatúrgica de Lotz conta a história de um pirata somali que, diante do tribunal
distrital alemão, pede compreensão pelo ataque ao navio de carga MS Taipan e
lamenta pela perda de seu amigo Tofdau. Paralelamente, o sargento Pellner e o
militar Dorsch estão em um barco de patrulha nas florestas tropicais do Afeganistão
em busca do extermínio de um tenente coronel enlouquecido. A encenação do
Grupojogo utiliza a narrativa afim de uma reflexão sobre um mundo proliferando
emaranhados e indissociáveis questionamentos da história colonial masculina e
branca em busca da construção de mais diálogos à realidade pós-colonial.
Palavras-chave: As Trevas Risíveis, As Trevas Ridículas, Pós-colonialismo, Grupojogo de Experimentação
Cênica, Anagnórise

JOSEPHINA ALVARES DE AZEVEDO: UMA VOZ SILENCIADA
Isabel Cadore
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

A presente comunicação enfoca a revista A Família, assim como as publicações de
sua diretora, Josephina Alvares de Azevedo, com o intuito de expor a importância
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que a escritora e o periódico tiveram na disseminação de produções femininas no
final do século XIX. A dramaturga e jornalista colaborou em diversos periódicos
femininos e foi pioneira na defesa da educação da mulher como a condição essencial
para a sua emancipação. Como escritora e diretora de A Família, ela concedeu
espaço para mais de 190 publicações assinadas por mulheres que tratavam da
reinvindicação feminina por uma educação de qualidade. Ao pesquisar menções a
essas escritoras em obras da historiografia literária brasileira, constatou-se que os
críticos não as mencionam, no conjunto de autores da produção brasileira. Tornase evidente que a perspectiva literária canônica, orientada pelo ponto de vista
masculino, ignorou a representatividade dessas escritoras que, por meio de seus
textos, interferiram no contexto sociocultural e atuaram para a mudança de
comportamento de outras mulheres. Portanto, embora essas mulheres tivessem
assumido a função de escritoras, seus nomes foram omitidos e esse silenciamento
tem relação com o papel reservado às mulheres durante a segunda metade do século
XIX. Tal silenciamento justifica a realização desta pesquisa que se volta à análise dos
valores sociais, da representação da mulher e da tentativa de emergência buscada
por Josephina Alvares de Azevedo.
Palavras-chave: Josephina, A Família, Mulher, Emancipação

“SE DEPENDER DE MIM, PODE ME CHAMAR ATÉ DE MÃE”: UM ESTUDO SOBRE AS
PROFESSORAS-TIAS NA DOCÊNCIA FEMININA
Isabela dos Santos Kröning
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Marcia Alves da Silva
Pós-doutorado
Universidade Federal de Pelotas

A docência feminina tem sido historicamente perpassada pelas marcas do gênero: o
afeto, o cuidado, o “jeito” com crianças e o instinto maternal aparecem, muitas vezes,
nos disursos das professoras como sendo requisitos essenciais para o exercício da
profissão. Assim, ser chamada de “tia” e não de “professora” pode representar não
um incômodo, mas um prazer – o prazer de ser reconhecida e tratada por seus alunos
e alunas como um ente próximo, querido e confiável, como uma mãe, avó ou tia.
Para este trabalho, foi realizada a pesquisa “Professoras & como são chamadas: uma
pesquisa sobre as denominações utilizadas para se referir às professoras de crianças”,
um questionário aberto que foi divulgado em um grupo de educadoras em uma rede
social, respondido por dez professoras. A partir das respostas obtidas, foi possível
identificar em seus discursos as representações de gênero que perpassam a prática
profissional dessas mulheres; os valores que elas priorizam no exercício da profissão;
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suas posturas ao serem chamadas de “tia” e outras denominações; a relevância que
elas próprias atribuem ao afeto e às funções maternais que eventualmente abraçam
como suas dentro do ambiente escolar. O trabalho revela que metade das professoras
entrevistadas não se incomoda ao serem chamadas de “tia”, colocando o respeito e
a confiança dos alunos e alunas como prioridades. Os dados obtidos também
possibilitam a discussão sobre feminização do magistério e representações de gênero
na docência.
Palavras-chave: Docência feminina, Feminização do magistério, Gênero e docência

A MULHER COMO O SUJEITO DO FEMINISMO: OS PROBLEMAS DE GÊNERO NAS
REIVINDICAÇÕES FEMINISTAS
Jade Bueno Arbo
Mestrando
UFPel
Beatrís da Silva Seus
Mestrando
UFPel

É com o norte político de “resistir e eliminar a subordinação das mulheres” que,
entre correntes, pensamentos e pensadoras diversas, o feminismo se constrói dentro
e fora da academia. Porém, longe de ser ponto pacífico, a questão do sujeito do
feminismo se constitui em uma verdadeira zona de guerra no debate entre correntes,
pois delinear a Mulher pela qual se luta acaba por definir o campo de atuação e
reivindicação de determinado feminismo. No entanto, Butler aponta já na primeira
sessão de seu livro “Problemas de Gênero: feminismo e subversão da identidade”
(1990) que a delimitação do sujeito do feminismo como sendo a categoria una das
mulheres tanto se constrói sobre quanto gera exclusão. Pensar o feminismo em
termos de gênero em toda a sua complexidade, então, parece fazer-se essencial a
qualquer teorização feminista que busque ir além do sujeito Mulher como um dado,
como uma não questão. Assim, o presente trabalho busca investigar a crítica feita
por Butler à delimitação rígida e essencialista da Mulher no feminismo, bem como
explorar o lugar da categoria “gênero” para um feminismo menos excludente e mais
interseccional.
Palavras-chave: Gênero, Feminismo, Judith Butler

MARCHA DAS VADIAS EM BRASÍLIA: OS LIMITES DA REPRESENTATIVIDADE
Jordana Foiatto
Mestrando
UFPEL
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O movimento da Marcha das Vadias (MV) começou em 2011 no Canadá e
disseminou-se por diversos países em protesto a uma onda de abusos sexuais em que
as vítimas eram consideradas, de certa forma, responsáveis pelas ocorrências de
agressão. A principal pauta reivindicada por essas mulheres é a liberdade: direito de
ser quem são, de andar e de se vestir sem sentir o medo constante da violência.
Apesar de haver uma luta em comum que une o(s) movimento(s), em cada país (e
cidade) há uma especificidade única, uma pauta referente aos problemas
enfrentados. A organização da Marcha das Vadias na capital do país foi constituída
por membros do Coletivo Marcha das Vadias/DF e não contou com o suporte de
instituições ou órgãos, sendo, portanto, uma organização que possui relações
horizontais e que atua de forma autônoma. O presente trabalho tem como objeto
de análise a MV de Brasília (MV-DF). Tal escolha justifica-se pelo fato de que esse
movimento está localizado na capital do país, foco de debates e decisões políticas;
além disso, a marcha contou com uma campanha fotográfica que chamou atenção
das mídias e de simpatizantes do movimento, reunindo um número significativo de
manifestantes; ademais, juntamente com a MV de São Paulo, o movimento em
Brasília foi pioneiro nas marchas brasileiras.
Palavras-chave: Feminismo, Marcha das Vadias, Representatividade

GÊNERO NA ESCOLA: AÇÕES FEMINISTAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA COMO FONTE DE
PESQUISA
Katarine Lapuente Souza
Mestrando
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas
Márcia Alves da Silva
Pós-doutorado
Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de Pelotas

Compreendendo a educação como um instrumento promotor de mudanças sociais,
o presente trabalho tem como objetivo analisar a utilização de atividades realizadas
na educação básica como fontes de pesquisa no campo dos estudos feministas e de
gênero. Entendendo que a escola configura-se como um importante espaço para o
desenvolvimento de ações que visem o enfrentamento das desigualdades de gênero,
apresenta-se uma atividade realizada com estudantes de 13 a 17 anos de uma turma
do 9º ano do Ensino Fundamental de uma escola da rede municipal de educação da
cidade de Jaguarão/RS. A atividade desenvolveu-se a partir de duas oficinas nas
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quais foram abordados os temas “desigualdade de gênero” e “empoderamento
feminino”. Ao final da primeira oficina os alunos e alunas foram provocados a
responder a um questionário e ao final da segunda, a produzir textos sobre as
temáticas abordadas. A partir desses materiais tornou-se possível perceber a forma
como os participantes reagiram à atividade em si e também aos temas abordados.
Além disso, foi possível identificar que ações como essas são de fundamental
importância, não só por proporcionarem aos alunos e alunas o contato com questões
tão pertinentes a nossa sociedade, mas também, por tornarem-se importantes fontes
de pesquisa, uma vez que, permitem refletir a respeito da forma pela qual os temas
relacionados a desigualdades de gênero estão, ou não, presentes na educação básica.
Palavras-chave: Desigualdade de gênero, Empoderamento feminino, Ações feministas, Educação básica,
Fontes de pesquisa

SUBMISSA, RECATADA E DO LAR: COMO OS MOVIMENTOS PRÓ IMPEACHMENT DE
DILMA ROUSSEFF COMPREENDEM A PARTICIPAÇÃO DA MULHER NA POLÍTICA
Letícia Baron
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas

O crescimento do discurso de direita – calcado no desenvolvimento da economia
capitalista, na racionalização dos direitos sociais, na misoginia, na xenofobia e na
homofobia - tem se evidenciado em vários países da Europa, América do Norte e ao
sul do Hemisfério. No Brasil, este fenômeno chama a atenção pelo discurso incisivo
e pelas drásticas consequências políticas, cominando no impeachment da
autoridade máxima do poder Executivo – a presidenta Dilma Rousseff. Ainda que
seu afastamento tenha se dado por decisão parlamentar, ao longo do processo de
impeachment diversos brasileiros demonstraram seu descontentamento por meio
de diversas manifestações protagonizadas por quatro movimentos: o Revoltados
OnLine, o Movimento Vem pra Rua, o Movimento Endireita Brasil e o Movimento
Brasil Livre. Valendo-se da teoria do discurso proposta por Chantal Mouffe e
Ernesto Laclau (2015), o objetivo do presente trabalho é verificar os sentidos
atribuídos ao significante “mulher” nas postagens e textos feitos pelos quatro
movimentos na rede Facebook, a fim de aprofundar os conhecimentos acerca da
forma com que os movimentos identificados com a ideologia de direita
compreendem a participação feminina na política. A metodologia empregada é de
netnografia e análise do discurso.
Palavras-chave: movimentos pró Impeachment, representação, mulheres, teoria do discurso

109

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

ESTUDOS DE GÊNERO: aportes teóricos, metodológicos e fontes de pesquisa

O PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA VOZ NARRATIVA DO NARRADOR/ESCRITOR EM A
HORA DA ESTRELA, DE CLARICE LISPECTOR
Luan Rodrigues de Figueiredo
Mestrando
UFSM
Larissa Garay Neves
Doutorando
UFSM

Clarice Lispector, um dos principais nomes da Literatura Brasileira, introduz em
suas histórias uma forma de narrar muito peculiar. Portadora de uma escrita
inovadora que desafia a crítica, as teorias e o próprio ato da escrita, Clarice Lispector
faz parte da constelação de grandes estrelas da Literatura Brasileira, não sendo por
coincidência que deixa como sua grande herança a obra A hora da Estrela, publicada
em 1977, mesmo ano de sua morte. A imigrante nordestina Macabéa é o ponto
central da história, que se desenvolve através da perspectiva do narrador/autor,
Rodrigo S.M., este que, além contar/ escrever a história da imigrante, fala também
dos seus anseios e desafios diante do processo de produção literária. O leitor
encontra-se na presença de um processo de construção repleto inovações,
contradições e ironias que, além de desconcertarem a expectativa, desestruturam
concepções moldadas que impregnam a definição do gênero narrativo. Assim, o
presente estudo tem como proposta identificar alguns pontos da construção dessa
voz narrativa com base nas perspectivas da narratologia e, sobretudo, a crítica social
que permeia não apenas a figura feminina de Macabéa – através de estudos que
abarquem a questão de gênero - que não consegue se perceber enquanto ser humano
de forma alguma, mas também nos questionamentos sobre a escrita como forma de
arte e o seu lugar, além da posição do escritor frente a tantas categorizações que
tentam limitar e definir o processo de criação.
Palavras-chave: Literatura Brasileira, Clarice Lispector, Estudos de gênero, Narratologia

MULHERES NA ATIVIDADE PESQUEIRA EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA / RJ
Luceni Hellebrandt
Pós-doutorado
UENF - Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro

A comunicação que proponho apresenta um recorte dentro de um estudo maior,
em desenvolvimento. O estudo maior, intitulado “Mulheres na pesca: mapa dos
conflitos socioambientais em cidades do Norte Fluminense e Baixadas Litorâneas”
tem como objetivo identificar como os conflitos socioambientais afetam o cotidiano
de mulheres envolvidas na atividade pesqueira na região de estudo. Para esta
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comunicação apresento um recorte para o município de São Francisco de
Itabapoana, RJ, descrevendo os resultados preliminares da pesquisa ali realizada. A
interlocução com mulheres envolvidas na atividade pesqueira foi o método
primordial de coleta de informações. Entrevistas em profundidade baseadas na
técnica de história de vida, aportadas por conversas informais e observações em
eventos públicos relacionados à pesca no município permitem descrever a
diversidade de atuações das mulheres na atividade pesqueira. Algumas atividades
realizadas por elas, tais como coleta de ostras, caça de caranguejos, filetamento de
pescados, entre outras, comprovam a importância das mulheres na atividade
pesqueira e desmistificam a percepção socioeconômica de que a pesca é uma
atividade masculina. Além da descrição das atividades, nesta comunicação reflito
também sobre os riscos descritos por elas para a execução da atividade, simplesmente
por serem mulheres em ambientes públicos (ex.: estrada e mangue), bem como as
estratégias que adotam para lidar com estes perigos.
Palavras-chave: mulheres na pesca, gênero e pesca, pesca artesanal

REPRESENTAÇÕES DE GÊNERO EM PETER PAN: UMA ANÁLISE EM EDIÇÕES DA
REVISTA DISNEYLÂNDIA
Manuella Rasch Saraiva
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

O objetivo deste estudo é analisar as representações de gênero nas histórias de Peter
Pan na revista Disneylândia. Esta foi uma publicação da Editora Abril licenciada
pela Walt Disney Company, que circulou no Brasil e em Portugal nos anos de 1971
e 1972, veiculando com a marca Disney adaptações para histórias originárias da
literatura infantil, além de ser uma forma de divulgação dos filmes e histórias. Para
refletir a temática, nos apoiamos em autores como Meyer (2003), Louro (2001), Leal
(1982), Bonnici (2007). O corpus de 48 edições da revista Disneylândia utilizado
neste estudo faz parte de um acervo singular de um grupo de pesquisa que tem
procurado estabelecer uma política de recolha, tratamento e guarda de objetos
referentes a cultura escolar. Verificamos que as histórias de Peter Pan presentes nas
edições estudadas veiculam, através dos textos e imagens, valores ideológicos
dominantes, a identidade do papel da mulher, a existência de estereótipos de
dualização, o modelo patriarcal dominante, reforçando o status quo da sociedade na
qual ainda vivemos.
Palavras-chave: Disney, Literatura infantil e juvenil, Representações, Gênero

IMAGINÁRIO FEMININO E A CULTURA MACHISTA
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O campo de pesquisa se constitui a partir de um grupo fechado organizado na rede
social facebook, formado por mulheres de diferentes partes do país que mantêm
uma heterogeneidade quanto à idade, etnia, condição socioeconômica e orientação
sexual. A postagem da imagem de uma jovem trajando um short curtíssimo com
legenda indagando se as integrantes do grupo usariam este tipo de roupa
proporciona o inicio de uma instigante discussão sobre exposição corporal.
Os comentários realizados por um expressivo número de participantes do grupo
demonstram que a referida imagem simultaneamente formula uma problematização
e catalisa a interação virtual possibilitando o surgimento de uma experiência
antropológica passível de análise. Assim os conceitos que derivam desta
comunicação desdobram um universo feminino cujo imaginário possui como
arquétipo a cultura machista.
Palavras-chave: imaginário;, cultura machista, arquétipo

PESO E SAÚDE - DESABAFO DE MULHERES MODELOS PLUS SIZE
Mariana Gamino da Costa
Mestrando
PPGEF – UFPel

O objetivo foi descrever e analisar um grupo mulheres modelos Plus Size em termos
de características sociodemográficas e comportamentais em saúde. Estudo
qualitativo, na forma de estudo de caso, em que a coleta de dados foi realizada na
forma de grupo focal. Também foi aplicado um questionário de
autopreenchimento, visando obter informações sócio demográficas. O grupo
estudado possui 9 mulheres modelos Plus size. Por meio da presente investigação
obteve-se como resultados que o Plus size é um movimento/segmento que vai além
de um trabalho, é uma atividade entendida por elas como de cunho social e político,
pois visa a empoderar pessoas não valorizadas em função de seus corpos. Com isso
pretendem incluir e contemplar outras mulheres estimulando a auto aceitação.
Percebeu-se que o julgamento alheio relacionando um corpo gordo a um corpo sem
saúde, o preconceito da sociedade e dos profissionais de saúde é muito presente. As
entrevistadas possuem características comportamentais saudáveis, apesar de a
maioria relatar as barreiras para a prática de exercícios físicos e grande parte das
entrevistadas também, em algum momento, já buscaram emagrecer utilizando chás,
pílulas e dietas da moda.
Palavras-chave: plus size, mulheres, gordofobia, saúde, grupo focal
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GÊNERO E REPRESENTAÇÃO FEMININA: TECENDO REDES ENTRE BRASIL E
PORTUGAL, SOB O AMPARO DO ESTUDOS CULTURAIS
Marislei da Silveira Ribeiro
Pós-doutorado
UFPEL

Ao longo do desenvolvimento da Civilização Ocidental, na cidade, nos saberes, nos
poderes, a diferença entre os gêneros se anuncia como uma das maiores questões do
século XXI. Assim, este trabalho tem como pilares, identidade feminina, violência
doméstica, trabalho, estereótipo, corpo, representação, cultura e mídia. Como
questão de pesquisa, levantou-se o seguinte questionamento: Aconteceram grandes
transformações na representação da mulher nos países Brasil e Portugal?. Alguns
estudiosos e pesquisadores da teoria de gênero, como Scott (1995) e Butler (2003)
abordam as complexas relações entre homens e mulheres. Assim, o caráter teóricometodológico desta pesquisa foi construído sob o amparo dos Estudos Culturais,
com base no pensamento de Hoggart (1975), Williams (1980) e Hall (1997). No
processo de coleta de informações, foram aplicadas entrevistas semiestruturadas com
mulheres trabalhadoras dos dois países e focus group. Também, foi feito uma análise
de conteúdo, Bardin (1977) e Guerra (2006), para detalhamento das categorias
escolhidas e melhor compreensão das características de cada uma. Seguindo essa
metodologia, surge a relevância de estudar os fatores que vêm interferindo nas
transformações de comportamentos, crenças, opiniões e atitudes das representantes
do gênero feminino.
Palavras-chave: Gênero, Representação Feminina, Brasil, Portugal, Estudos Culturais

FUTEBOL DE MULHERES E SUAS DIFERENTES SIGNIFICAÇÕES
Martina Gonçalves Burch Costa
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

Este estudo nasce do recorte da minha dissertação que se caracteriza em analisar as
diferentes significações que o futebol de mulheres pode ter para as atletas do EC
Pelotas/Phoenix. Para isso, utilizou-se de instrumentos qualitativos de se fazer a
pesquisa. Por meio de um estudo de caráter etnográfico, da utilização de entrevista
semiestruturada com as atletas e da observação participante, investigou-se as
diferentes significações dessas atletas do clube no ano de 2017 na cidade de
Pelotas/RS. A fim de buscar as respostas para as essas inquietações, descobriu-se que
os sentidos, significações dessas atletas eram distintos, pois haviam atletas que
estavam no clube por gostar daquele espaço, encontrar seus semelhantes, praticar o
esporte que se gosta, e em contrapartida também haviam outras caracterizações para
outras atletas do clube, nas quais buscavam a profissionalização no esporte para
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seguir carreira. Por isso, como considerações finais, acreditamos que esse esporte
seja atravessado por diferentes significações entre as atletas que praticam esta
modalidade.
Palavras-chave: Futebol de Mulheres, Significações, EC Pelotas/Phoenix

ATIVIDADES PATERNAS QUE CONTRIBUEM PARA O ALEITAMENTO MATERNO
Michele Nunes Fenzke
Graduando
Universidade Federal do Rio Grande
Camila Daiane Silva
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande

O aleitamento materno é uma prática fortemente estimulada pelas políticas públicas
de diversos países e organizações internacionais, visto que reduz a taxa de
morbimortalidade infantil, além de oferecer múltiplos benefícios para a saúde das
puérperas, tais como retorno ao peso pré-gestacional de forma mais rápida, menor
risco de desenvolver câncer de ovário e mama, promove vínculo afetivo e reduz o
risco de depressão pós-parto. Assim, o Ministério da Saúde (MS) e a Organização
Mundial da Saúde (OMS) preconizam o Aleitamento Materno Exclusivo (AME),
quando a criança recebe apenas leite materno, por seis meses e complementado até
dois anos de vida ou mais. Entretanto, para que esta prática obtenha êxito, é
necessário que a mãe tenha aliados no propósito de amamentar seu filho. O pai
pode ser o principal agente neste processo, já que ele é um dos membros familiares
com quem as mulheres têm maior vínculo. Antigamente, o lugar paterno era
associado apenas à função de prover a família de suas necessidades materiais, com
as transformações políticas, econômicas, sociais e culturais, este conceito vem se
modificando com novas funções para o papel de pai, como companheiro, cuidador,
protetor, entre outras.
Palavras-chave: Enfermagem, Aleitamento Materno, Relações de Gênero

JOAQUINA DE CASTRO E CATARINA DE JESUS MASCARENHAS: AFRICANAS LIBERTAS,
TRABALHO, MATERNIDADE E LIBERDADE EM PELOTAS NO SÉCULO XIX
Natália Garcia Pinto
Doutor
UFRGS

A cidade de Pelotas, assim como outros centros urbanos nos anos Oitocentos, era
marcada pelas relações escravistas que não só delimitavam fronteiras econômicas,
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mas também sociais. Encontramos Joaquina e Catarina, pela primeira vez, em
registros de cartas de alforrias, testamentos e processos-crime. Vestígios documentais
diversos e entrecruzados permitem-nos analisar trajetórias de escravidão e liberdade
experimentadas pelas vivências de mulheres que passaram pela experiência da
escravização, da diáspora transatlântica, da organização de uma vida em senzala, da
afetividade, da maternidade e da liberdade. Não foram experiências isoladas, mas
coletivas. Entre as questões que norteiam a pesquisa é de analisar como essas
mulheres libertas conseguiram sobreviver dentro de uma sociedade marcada por
hierarquias sociais e raciais após a alforria. Mesmo com todas as barreiras que
tentavam alijá-las de alguma mobilidade social, foi possível apontar concluir na
investigação, que elas contornaram a dominação vigente que tentava sempre
subjugá-las ao poder de dominação senhorial, e conseguiram negociar alguns espaços
de autonomia no mundo dos livres e brancos. Essas africanas biografadas tiveram
uma mobilidade social na sociedade escravista de Pelotas, conseguiam amealhar um
modesto patrimônio investido em escravos, casas de moradia, terrenos, ou nos
negócios da liberdade, contudo, enfatizamos que tal mobilidade sempre “estava
limitada pelas linhas raciais”.
Palavras-chave: Alforria, liberdade, africanas, diáspora atlântica, escravidão

VIRADA MATERIAL: A CONTRIBUIÇÃO DE DUAS AUTORAS FEMINISTAS
Raquel Basilone Ribeiro de Ávila
Mestrando
UFRGS

A proposta desse trabalho é trazer a perspectiva de duas autoras feministas no âmbito
da virada material e suas possíveis contribuições para as pesquisas nas humanidades.
É importante situar tal viés mediante crítica ao antropocentrismo assim como à
divisão entre o aspecto discursivo e material da realidade. Considerando que
algumas dualidades (tais como cultura/natureza, mente/corpo, subjetivo/objetivo,
racional/emocional) já haviam sido contestadas no âmbito da nomeada virada
linguística, essa nova perspectiva passa a não separar a matéria da linguagem. Nessa
nova compreensão questões fundamentais sobre ontologia, epistemologia, ética e
política tomam novos contornos, colocando dilemas sobre o que é o “real” e o que
suscitam relações entre natural, humano e não-humano. Debruço-me sobre as
considerações de “material-discursivo” de Donna Haraway, assim como seus
argumentos sobre conhecimento situado e suas implicações. Na interface entre o
científico, o tecnológico, o político e o humano de Karen Barad, introduzo o
conceito de intra-ação, no âmbito do realismo agencial, assim como o conceito de
difração, proposto por Haraway e desenvolvido também por Barad. Por fim,
posiciono tais entendimentos como parte do viés teórico de uma pesquisa de
mestrado em psicologia social, na área de sexualidade, ainda em fase inicial, sobre a
produção de dores no sadomasoquismo.
Palavras-chave: feminismo, virada material, sexualidade
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AS RELAÇÕES DE TRABALHO E A TERCEIRIZAÇÃO: UM ESTUDO COM AS
TRABALHADORAS DO SETOR DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DE PELOTAS
Renata Vieira Rodrigues Severo
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

Esta pesquisa é parte do trabalho de dissertação para o PPGS/UFPel e analisa o
trabalho feminino terceirizado do serviço de conservação e limpeza na Universidade
Federal de Pelotas (UFPel). Tem como objetivo entender como estas trabalhadoras
percebem-se nos cenários de terceirização e observar as características referentes as
suas qualificações e observar como deu-se o processo de construção subjetiva de
compreensão valorativa dessas mulheres de suas condições enquanto trabalhadoras
juntamente aos seus espaços familiares e de socialização. O recorte de gênero foi
determinante dado que grande parte dos espaços de trabalho referentes à
conservação e limpeza é realizado por mulheres. A metodologia utilizada é a história
oral temática, e já foram realizadas três entrevistas com trabalhadoras. Foi
importante observar se, mesmo nessas condições laborais, as trabalhadoras ainda
conseguem ter condições de autonomia financeira e ditar suas próprias vidas.
Verificou-se como se percebem e como se identificam enquanto mulheres no
mercado de trabalho exercendo uma profissão considerada pela literatura
sociológica um exemplo de trabalho precário. Analisou-se ainda a trajetória familiar
das trabalhadoras terceirizadas em função de uma possível autonomia dentro da
unidade familiar, considerando a história de vida dos sujeitos da pesquisa.
Palavras-chave: terceirização, mulheres, trabalho

FILHAS” DO FUNK: UM ESTUDO SOBRE O FUNK COMO UMA DAS MANIFESTAÇÕES
SOCIOCULTURAIS DA ADOLESCÊNCIA FEMININA BRASILEIRA
Teresinha Elisete Coiahy Rocha de Macedo
Doutor
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Rosa Maria Stefanini de Macedo
Doutor
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo

Independente de pertencer à adolescência ou não, esporadicamente surgem
fenômenos sociais aos quais algumas adolescentes aderem, como o funk,
caracterizado pela irreverência e criticidade de suas letras, sensualidade e erotismo
de suas coreografias. Outro fenômeno social é o fato de algumas destas adolescentes
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encontrarem-se fora do setor produtivo e da escola, conhecidas como “nem-nens".
Partindo da postura baseada na “lógica do se dar bem” comum entre jovens na
sociedade contemporânea pergunta-se até que ponto o funk seria uma manifestação
cultural que contribui para a compreensão desses comportamentos? O objetivo deste
estudo é compreender os comportamentos de adolescentes mulheres entre 14 e 19
anos, que aderem ao movimento Funk, provavelmente diversos daqueles de suas
mães e avós quanto a projetos de vida, valores pessoais, familiares e sociais. Trata-se
de uma pesquisa em andamento composta de multimétodos, envolvendo a
metodologia quantitativa e qualitativa, com a utilização de questionário do tipo
Survey, utilizado em pesquisas em Ciências Humanas e Sociais e a entrevista por
pautas, que será inter-relacionada, versando sobre questões de trabalho, aspirações
profissionais, estudo, carreira, cursos superior ou profissionalizante, também sobre
o comportamento das adolescentes na atualidade, incluindo as relações familiares,
além da analise de letras de músicas, vídeos e documentários.
Palavras-chave: Adolescência feminina, Nem-nens, Funk, Manifestações socioculturais, Relações familiares

FAKE NEWS: OS DIZERES SOBRE A MULHER NAS REDES SOCIAIS
Thaynara Luiza de Vargas
Mestrando
UFSM

Este trabalho faz parte das primeiras reflexões de meu projeto de dissertação de
mestrado: “Li na internet, deve ser verdade”: uma análise discursiva dos dizeres sobre
a mulher nas redes sociais, que é desenvolvido no Laboratório Corpus – Laboratório
de Fontes de Estudos da Linguagem. Adotamos como perspectiva teórica a Análise
de Discurso de linha francesa, a fim de analisarmos como se constitui o discurso
sobre a mulher, a partir de notícias falsas que se espalham na internet. Nosso
objetivo consiste em selecionarmos materialidades discursivas encontradas nas redes
sociais que tenham como alvo mulheres, principalmente em casos de repercussão
nacional, que acabam gerando Fake News. Interpretando esses recortes linguísticos,
buscaremos compreender como os dizeres sobre a figura feminina produzem
sentidos e explicitar como, nessas materialidades, há a atualização de uma memória
sobre a mulher e sua relação com a sociedade. Nosso gesto metodológico consiste
em inicialmente fazermos um mapeamento das publicações que contém discursos
sobre mulheres, para em seguida constituirmos o corpus desse trabalho. E,
finalmente, faremos a análise de nosso objeto de pesquisa, de forma a apresentar os
resultados por nós obtidos. Destacamos que, por ser um trabalho em andamento,
ainda não é possível apresentarmos resultados. Entretanto, esperamos identificar, ao
final das análises, se há ou não sentidos comuns em diferentes publicações e como
tais sentidos são postos em jogo.
Palavras-chave: Mulher, Discurso, Fake News, Redes sociais
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AFRICANAS: O FEMINISMO EM PERSPECTIVA AFROCENTRADA
Thuila Farias Ferreira
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande do Sul

Este artigo surgiu do projeto de mestrado de mesmo nome, com o objetivo principal
de conhecer o feminismo e as relações de gênero em África a partir da cosmovisão
de africanas feministas acadêmicas e/ou militantes. Acreditamos que para construir
um conhecimento consistente e atual sobre África, é preciso partir de autores cujo
corpo e palavras nasceram e/ou vivem em África. O termo feminismo ganhou a
dimensão que conhecemos (relacionado à união das mulheres e defesa dos seus
direitos), no final do século XIX, a partir do discurso das sufragistas europeias. O
pensamento feminista africano, no entanto, é tão ou mais antigo quanto as
pirâmides do Egito. Os feminismos mundo a fora ainda ignoram muito de um
feminismo que, ao contrário do que geralmente permeia na mentalidade ocidental,
não só existe como também pode ter sido o real pioneiro de todos os outros. E será
a partir dele que analisaremos a questão da igualdade de gênero no continente na
atualidade.
Palavras-chave: Feminismo, Afrocentricidade, Feminismo africano, África

CAIXA DE PANDORA: PERCURSO EM DEZ ANOS
Ursula Rosa da Silva
Doutor
UFPel
Nádia da Cruz Senna
Pós-doutorado
UFPel

O projeto de pesquisa Caixa de Pandora: mulheres artistas e mulheres pensadoras
surgiu em 2008, junto ao Centro de Artes da UFPel, a partir da demanda das
questões de gênero na universidade. Desde sua origem o projeto conta com a
participação de professores e alunos de vários cursos da UFPel. O grupo tem suas
pesquisas com foco interdisciplinar, envolvendo áreas das ciências humanas, artes e
ciências sociais aplicadas em torno do tema de gênero, da diversidade, das
invisibilidades de grupos sociais tradicionalmente colocados à margem, das
transgressões e das polifonias de expressão na contemporaneidade destes. Ao longo
de dez anos o projeto Caixa de Pandora tem produzido pesquisas, publicações e
ações extensionistas para propagação destes estudos, como o Simpósio Internacional
Gênero, Arte e Memória, que é um encontro que tem trazido ao Estado do RS
profissionais nacionais e internacionais que são referência nesta temática. Além
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disso, o evento tem possibilitado ampliar convênios, intercâmbios e pesquisa em
gênero da UFPel com instituições internacionais.
Palavras-chave: gênero, mulheres artistas, mulheres pensadoras

MARCHA DAS VADIAS EM BRASÍLIA: OS LIMITES DA REPRESENTATIVIDADE
Yndira Coelho Soares
Mestrando
UFPel
Jordana Foiatto
Mestrando
UFPel

O movimento da Marcha das Vadias (MV) começou em 2011 no Canadá e
disseminou-se por diversos países em protesto a uma onda de abusos sexuais em que
as vítimas eram consideradas, de certa forma, responsáveis pelas ocorrências de
agressão. A principal pauta reivindicada por essas mulheres é a liberdade: direito de
ser quem são, de andar e de se vestir sem sentir o medo constante da violência.
Apesar de haver uma luta em comum que une o(s) movimento(s), em cada país (e
cidade) há uma especificidade única, uma pauta referente aos problemas
enfrentados. A organização da Marcha das Vadias na capital do país foi constituída
por membros do Coletivo Marcha das Vadias/DF e não contou com o suporte de
instituições ou órgãos, sendo, portanto, uma organização que possui relações
horizontais e que atua de forma autônoma. O presente trabalho tem como objeto
de análise a MV de Brasília (MV-DF). Tal escolha justifica-se pelo fato de que esse
movimento está localizado na capital do país, foco de debates e decisões políticas;
além disso, a marcha contou com uma campanha fotográfica que chamou atenção
das mídias e de simpatizantes do movimento, reunindo um número significativo de
manifestantes; ademais, juntamente com a MV de São Paulo, o movimento em
Brasília foi pioneiro nas marchas brasileiras.
Palavras-chave: Feminismo, Marcha das Vadias, Representatividade

ARMA GRÁFICA: DESIGN DE ATIVISMO À SERVIÇO DO FEMINISMO
Rafaela Pereira de Azevedo
PPGAV - UFPEL
Paula Garcia Lima, Doutora, UFPEL
Daniel Flores,
Doutor UFF

O feminismo e as questões de gênero, sexo e sexualidade tiveram suas bandeiras
levantadas em diversos movimentos ao redor do mundo, pressionando e
questionando a vida política, social e estruturas de comportamento ao longo do
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tempo. Muitas dessas lutas lideradas por mulheres, buscaram no design gráfico uma
ferramenta para se fazerem escutar e contestar a sociedade. Encontraram na
expressão gráfica armas à serviço da luta pela causa. O presente artigo, sendo um
recorte de uma pesquisa maior maior vinculada à Pós Graduação em Artes Visuais
da UFPEL, pretende a análise do material gráfico militante resultante destas
manifestações, através de uma análise documental, abarcando desde os aspectos dos
movimentos das sufragistas no século passado até as movimentações em 2018, como
a campanha argentina #NenhumaAMenos, não existindo assim um recorte de
tempo e lugar específico. O objetivo é perceber, através das peças de design de
ativismo, as motivações ideológicas do movimento feminista de acordo com cada
contexto histórico, observando o modo estratégico como o design foi e é utilizado
para mobilização social e entender o valor e diversidade das soluções gráficas
empregadas no desafio da defesa da mulher.
Palavras-chave: Design, Ativismo, Feminismo

“A PRODUÇÃO DE UM ARTESANATO MASCULINO: GUASQUERIA”
Juliana Porto Machado
Doutoranda em Memória Social e Patrimônio Cultural-UFPEL
Bolsista FAPERGS/CAPES

A guasqueria é um artesanato em couro cru que surge no Rio Grande do Sul com a
introdução do gado bovino na região pampeana. Com a formação das fazendas e o
surgimento da figura do peão, temos o início da produção da guasqueria para
auxiliar no trabalho de campo, tem como matéria-prima principal, o couro animal.
Logo, este artigo tem como objetivo principal discutir entorno dessa masculinização
da guasqueria, principalmente na ligação do trabalho do peão que se torna
guasqueiro.
Palavras-Chave: Guasqueiro, peão, artesanato, masculinidade

FEMINISMOS E GLOBALIZAÇÃO: QUANDO A IGUALDADE DESCARACTERIZA E A
DIFERENÇA INFERIORIZA
Celso Gabatz
FaculdadesEST

O fenômeno da globalização é tema de muitos debates, sobretudo, no âmbito das
ciências sociais. Em geral, parte-se da premissa de que, se por um lado, a globalização
é respaldada pelos meandros da prosperidade econômica capaz de atingir a todos/as,
de outra parte, este modelo implica em uma convivência em termos de separação e
discriminação entre os mais diversos grupos étnicos, culturais, raciais e religiosos.
Nesta direção, a presente comunicação busca realçar os feminismos na perspectiva
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dos novos movimentos sociais que acentuam e engendram determinadas
reivindicações. Com a pluralidade de demandas, o feminismo se constitui como um
movimento alicerçado em diversas vertentes, ganhando atenção o seu caráter
interseccional ao defender questões que vão além das demandas de gênero,
repercutindo também aquilo que se insere nas discussões acerca de classes sociais,
raças, etnias, orientação sexual, deficiência física, entre outras. O desafio de conciliar
a diversidade e as diferenças evidencia que o feminismo busca consolidar-se
enquanto movimento de resistência na contemporaneidade.
Palavras-chave: globalização, feminismos, identidade, diversidade
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PESQUISA EM DOCUMENTOS DE ARQUIVO: ACESSO AS FONTES PRIMÁRIAS ATRAVÉS
DE PLATAFORMAS DIGITAIS
Andrea Gonçalves dos Santos
Doutorando
Universidad de Salamanca/España
Maria Manuela Moro Cabero
Pós-doutorado
Universidad de Salamanca/España
Daniel Flores
Pós-doutorado
Universidade Federal Fluminense

O documento de arquivo, é aquele produzido, recebido e acumulado por uma
pessoa ou entidade no cumprimento das suas atividades ou obrigações legais, sendo
a menor unidade arquivística, indivisível do ponto de vista funcional, fonte primária
de pesquisas nas mais diversas áreas. Assim, esta pesquisa visa analisar como é
realizado o aceso e a pesquisa de documentos arquivísticos, através da descrição
arquivística e disponibilizando o acervo através de plataformas digitais, mais
especificamente do software ICA-AtoM. Esta pesquisa é de natureza aplicada,
descritiva, qualitativa e configurou-se num estudo de caso, realizado na Universidade
Federal do Rio Grande – FURG. O software ICA-AtoM, acrônico de Internacional
Council of Archives – Acess to Memory, tem como proposta convergir a
automatização proporcionada pelas tecnologias para promover o intercâmbio de
informações entre instituições através do software livre, permitindo, o acesso ao
sistema em ambiente web, de código aberto, de forma gratuita e funcional, podendo
disponibilizar on-line, através da internet, informações acerca de seus acervos ao
longo de todo o seu ciclo de vida. Esta plataforma, caracteriza-se por ser uma
plataforma de descrição, difusão e acesso estandardizada, tendo como pressuposto
teórico a aplicação das normas internacionais de descrição arquivística do CIA
(ISDIAH, ISAAR(CPF), ISAD(G) e ISDF).
Palavras-chave: Acesso, Documento de Arquivo, FURG, Plataforma digital, AtoM

DESAFIOS DA INSERÇÃO DOS DOCUMENTOS DIGITAIS COMO FONTES DE PESQUISAS
HISTÓRICAS
Denise Frigo
Doutorando
Universidade Federal de Santa Maria
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Este artigo tem por objetivo examinar os desafios da inserção dos documentos
digitais como fontes de pesquisas históricas, face às metamorfoses culturais
contemporâneas. Sendo que, o conceito de documento digital, utilizado neste
trabalho abrange o nato digital (originalmente digital) e o digitalizado (reprodução
digital de documento analógico). Nesse sentido, entende-se o documento digital
como fonte intermediadora ativa na relação do historiador com os eventos passados.
Além disso, tais desafios resultam dos novos tipos de perguntas sobre o passado que
implicam em novos tipos de fontes para suplementar as pesquisas históricas, e que
podem ser resumidos nos seguintes eixos: pouca discussão sobre fontes digitais, o
excesso de informação, o problema da instabilidade das tecnologias, a manipulação
indiscriminada dos documentos digitais, por fim, a publicação/divulgação de
informações inverídicas. Portanto, serão expostas algumas das considerações
fundamentais para compreender esses desafios, dialogando brevemente com autores
que abordaram criticamente aspectos da reflexão proposta.
Palavras-chave: Fontes, Documentos digitais, Pesquisas históricas

POSSIBILIDADES DA WEBQUEST NA CONSTRUÇÃO DO PROFESSOR COMO
PESQUISADOR
Ediane Gomes Duarte
Mestrando
UFPel
Maristani Polidori Zamperetti
Doutor
Professora titular

Este estudo analisa a possibilidade do professor, ao construir uma WebQuest, tornese o protagonista da própria formação continuada fomentando um perfil
pesquisador. Essa metodologia de pesquisa na Internet, voltada para o processo
educacional, estimulando a pesquisa e o pensamento crítico, requer recursos
cognitivos do aluno para realizar atividades em nível de “conhecimento e
compreensão”. Para o professor é mais complexo. Além de saber e compreender, ele
precisa guiar os alunos na rede, tirando-os do modelo conteudista e incorporando
as possibilidades que as tecnologias digitais trazem. Devido à complexidade da
construção deste instrumento, e a necessidade de pesquisa para a sua elaboração,
pensou-se na possibilidade de este se tornar um instrumento que desenvolverá um
perfil pesquisador. O objetivo é compreender como o professor trabalhará frente à
construção de uma WebQuest de acordo com o tema que ele proporá. Para essa
compreensão, oferecer-se-á um curso para um grupo de professores da rede
Municipal de Pelotas. Para dar suporte à pesquisa, buscar-se-á apoio em Selma
Garrido, Morin, Lévy, Kenski entre outros. Portanto, se comprovado a eficiência
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dessa metodologia na fomentação do perfil pesquisador do professor, poderá pensarse concretamente nesta recomendação.
Palavras-chave: WebQuest, Formação continuada, Tecnologia

NATUREZAS QUE EDUCAM: O JOGO MINECRAFT EM ANÁLISE. THE NATURES THAT
EDUCATE: THE MINECRAFT GAME UNDER ANALYSIS
Elisângela Barbosa Madruga
Mestre
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Paula Corrêa Henning
Pós-doutorado
Professora Associada do Instituto de Educação, professora permanente do
Programa de Pós-graduação em Educação Ambiental e do Programa de Pós-Graduação
Educação em Ciências da Universidade Federal do Rio Grande –FURG.

O presente artigo aborda, a partir do tema Educação Ambiental e jogo eletrônico,
as táticas discursivas utilizadas por este artefato para fabricar subjetividades
ambientais nos sujeitos jogadores. Os discursos, os enunciados e as vozes legitimadas
a falar, como aparelho discursivo, constituem-se no contexto atual como táticas de
modulação de sujeitos. É na junção do sujeito/jogo que o discurso se produz e se
materializa em processos de subjetivação. Sujeitos e artefatos narram-se e são
narrados em meio a relações discursivas de poder. Nesse sentido, tem-se o objetivo
de investigar quais educações ambientais são acionadas no jogo eletrônico
Minecraft. Para isso, toma-se como metodologia alguns conceitos-ferramentas da
análise do discurso desenvolvida por Michel Foucault, tais como: Enunciado e
Discurso. Com o intuito de se examinar as cenas do jogo de forma atenta, faz-se uso
da ferramenta de captura do computador. Ao se analisar discursivamente as 297
imagens pode-se evidenciar um enunciado de naturezas para/pelo homem que
engendra e sustenta um discurso pedagógico ambiental. No ambiente do jogo três
modelos de naturezas se destacam: a natural, a ordenada e a utilitarista. Através
destas, lições passam a serem projetadas nas cenas para ensinarem os sujeitos
jogadores a agirem e a pensarem de forma ambientalmente correta no mundo atual.
Palavras-chave: Educação Ambiental/Environmental Education, Análise do discurso/Discourse analysis,
Minecraft/Minecraft

REDESIGN DE FIGURINOS DE PERSONAGENS FEMININAS NOS JOGOS DIGITAIS:
COMBATENDO A OBJETIFICAÇÃO DO CORPO FEMININO
Giovanna Barbosa Higashi
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Graduando
Universidade Federal de Pelotas
Mônica Lima de Faria
Doutor
Universidade Federal de Pelotas

Este projeto tem como foco a análise da objetificação do corpo presente nos
figurinos de personagens femininas nos jogos digitais, e gerar alternativas para o
combate de tais padrões que ocorrem neste meio. O estudo busca compreender os
motivos pelos quais ocorrem frequentemente tais decisões a respeito da estética da
personagem, e como isso afeta a representatividade e identificação das jogadoras em
um meio que ainda é muito associado ao masculino. Além disso, tem como intuito
estudar a construção social de corpo feminino, perceber a visão masculina sobre os
mesmos, como forma de explorar o passado e compreender a percepção da mulher
socialmente, e entender a importância do figurino na criação da personagem. Como
resultado do estudo, traz uma alternativa de redesign de figurino não objetificado,
buscando retratar o processo de criação dos mesmo e fundamentar as decisões que
levaram ao modelo final. Para esta pesquisa são utilizadas referências como Pierre
Bourdieu, Michelle Perrot e Mary del Priore.
Palavras-chave: Personagens femininas, Objetificação sexual, Figurino, Jogos digitais, Design de Personagens

POSSIBILIDADES DE INVESTIGAÇÃO POR MEIO DOS LABORATÓRIOS VIRTUAIS NO
ENSINO DE QUÍMICA
Glaycilane Gomes de Deus
Graduando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
José Oxlei de Souza Ortiz
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Aline Machado Dorneles
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

O presente artigo trata de uma investigação com objetivo de realizar uma análise
exploratória de alguns ambientes virtuais de aprendizagem relacionados aos
laboratórios virtuais de Química. Assim, almeja-se uma melhor compreensão acerca
das tecnologias digitais na construção do conhecimento no contexto atual da
educação, favorecendo a contextualização com outros saberes. Os ambientes virtuais
têm atraído atenção por serem ferramentas de ensino interativas, dinâmicas e
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lúdicas, que viabilizam a visualização de fenômenos microscópicos, os quais na
maioria dos casos são impossíveis de compreender mesmo em uma prática
experimental. Através de uma metodologia de análise exploratória e comparativa,
foram organizados parâmetros de observação acerca de possíveis funcionalidades em
alguns ambientes virtuais existentes na web, sendo eles: Portal Laboratórios Virtuais
de Processos Químicos, Minecraft, Virtual Lab, PhET Interactive Simulations e o
Labvirt Química. Registra-se a importância da investigação, especialmente por
construir uma base de informações para os professores de química, uma vez que os
laboratórios virtuais facilitam a relação do conhecimento teórico e prático,
proporcionado um dinamismo e interação nas aulas.
Palavras-chave: Tecnologia Digital, Ambiente Virtual, Educação, Minecraft

DIGITAL DATING PERFIL DAS ESTRATÉGIAS DE NAMORO
GUARACY CARLOS DA SILVEIRA
Doutorando
Universidade Presbiteriana Mackenzie
Marina Silva Tavares
Mestrando
Universidade Presbiteriana Mackenzie

O presente trabalho insere-se na grande área de pesquisa de conhecimento que visa
compreender as relações entre a Educação, a Arte e História da Cultura, estruturado
no programa de mestrado e doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
De caráter interdisciplinar, investiga os meios de manifestações culturais em
pesquisa de cunho histórico crítico da relação entre as linguagens e as tecnologias
nos processos de comunicação humana, bem como seu impacto tendo como eixo as
expressões das novas mídias. Em especifico, busca-se compreender as novas formas
relacionamento e expressões afetivas que se articulam em decorrência da interação
com dispositivos digitais. As investigações norteiam-se pela hipótese de que as
modalidades de corte e galanteio de ambos os sexos, quando realizadas por meios
de aplicativos digitais (Digital Dating), adquirem natureza lúdica e competitiva
manifestos em comportamentos e estratégias análogas as apresentadas em jogos
digitais. De cunho exploratório, o presente trabalho realiza pesquisa que visa aferir
as modalidades de comportamentos, interesses e objetivos dos usuários de
aplicativos de namoro digital, residentes do Brasil, e a existência de estratégias de
seleção de fotos a serem apresentadas no perfil e pertinentes a seleção de possíveis
interesses.
Palavras-chave: Interdisciplinar, Digital Datting, Aplicativos de Namoro
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A METÁFORA DE KRATOS: VIDEO GAMES COMO ARTEFATOS ESTÉTICOS
Jeean Karlos Souza Gomes
Graduado
UFPel
Thales Reis Alecrim
Mestrando

O presente trabalho visa analisar e problematizar o conceito de arte, assim como a
pertinência, ou não, de classificar os videogames como arte. Nesse sentido,
levantaremos algumas questões acerca dos mecanismos legitimadores do estatuto de
arte e sobre o lugar dos videogames na atual era das comunicações de massa. Para
tal, consideramos paradigmático o caso da série de jogos God of War (Sony, 20052018); tal franquia se iniciou ainda no console da sexta geração, Playstation 2, obteve
uma boa recepção no mercado, passou pela sétima e alcançou a oitava e atual
geração. Considerando-o um artefato estético, demonstraremos que mecanismos
sociais análogos aos legitimadores e reguladores das "belas artes" também se aplicam
aos videogames. Por exemplo, os Youtubers exercem esse papel de legitimadores
sociais, pois produzem resenhas críticas dos jogos logo ao serem lançados. Portanto
partiremos da hipótese de que o conceito de arte é mais aplicado por sua
circularidade sociocultural do que por suas propriedades intrinsecamente estéticas
assim como postula Zolberg (2006). Inspirados ainda no jogo, criamos esta metáfora:
enquanto a personagem principal, Kratos, luta e desafia os deuses estabelecidos e
legitimados, os jogos eletrônicos estariam igualmente lutando e desafiando as arte já
legitimadas e estabelecidas e assim, buscando espaço.
Palavras-chave: Arte, Jogo, Video game, Comunicação

AS TECNOLOGIAS DIGITAIS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA(S) IDENTIDADE(S)
DE FUTUROS PROFESSORES DE LETRAS
Jossemar de Matos Theisen
Doutor
Universidade Federal de Pelotas e Universidade do Minho (Portugal)

O presente texto tem por objetivo discutir, a partir de reflexões sobre os conceitos
das TDIC e identidades na pós-modernidade, como ocorrem os processos de
letramentos/ processos de formação dos futuros professores do curso de Letras na
universidade para a atuação em futuras práticas pedagógicas permeadas pelas
tecnologias, em uma conjuntura multimodal e virtual. Para esse trabalho foram
observadas três narrativas de professores em formação e aborda as mudanças
tecnológicas emergentes e seu impacto diante da(s) identidade(s) dos futuros
professores. Parte-se do pressuposto que as tecnologias estão apontando para uma
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nova ordem comunicativa, pois possibilitam novas formas de interação em práticas
sociais. Esse fato ocasiona uma mudança na identidade(s) dos professores, já que os
alunos, diferentemente dos seus docentes, estão sendo considerados nativos digitais.
A fundamentação teórica está embasada nos estudos culturais e identitários. Os
resultados da pesquisa mostraram que a universidade precisa desenvolver mais
práticas de letramentos digitais com seus estudantes, professores em formação, com
a finalidade de preparar esses acadêmicos para inserirem as novas tecnologias em
práticas sociais pedagógicas situadas, assim, como também identitariamente ser e
parecer um educador que se encontra inserido na era do letramento digital.
Palavras-chave: Tecnologias digitais, Futuros professores, Identidade (s)

RELAÇÕES SOCIAIS EM JOGOS ELETRÔNICOS: FONTES PARA UMA SOCIOLOGIA
DIGITAL
Lígia de Angelo Gilli Martins
Graduando
Universidade Federal de Santa Maria

Embora o termo Sociologia Digital não seja muito comum, há sociólogos que têm
se envolvido com reflexões e pesquisado esse conceito/tema, relacionando com a
internet desde que ela foi criada. Nas pesquisas, sociólogos do mundo todo têm
relacionado questões sociais às comunidades on-line, ao cyber-espaço e a cyber
identidades, por exemplo. Cada pesquisa tem trazido consigo diferentes
caracterizações como: cyber-sociologia, a sociologia das mídias sociais e a sociologia
da cyber-cultura. Assim, a Sociologia Digital é um termo descritivo que também
serve para fazer referência a outras disciplinas e o uso que fazem do termo “digital”.
A sociologia digital deve se expandir e pesquisar cada vez mais sobre o meio digital,
dada a crescente prevalência das tecnologias. Busca-se, portanto nesse trabalho,
analisar e buscar compreender, dentro da sociologia digital, de que forma ocorrem
relações sociais nos jogos eletrônicos de computador a partir de sociólogos e autores
que pensaram e refletiram sobre jogos mesmo antes da era digital como, por
exemplo: Huizinga, Caillois e Jesper Juul. Apesar de esses autores pesquisarem sobre
jogos antes da era digital, busca-se aqui relacionar com autores contemporâneos
como João Ranhel, Leandro Yanaze, Lucia Santaella e Mirna Feitoza.
Palavras-chave: sociologia digital, jogos eletrônicos, relações sociais

OS ESTADOS UNIDOS TRANSFORMAM HOLLYWOOD EM UMA ARMA IDEOLÓGICA OS
EXEMPLOS DE HANGMEN ALSO DIE! E THE NORTH STAR (1943).
Maicon Alexandre Timm de Oliveira
Mestre
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Universidade Federal de Pelotas

O cinema, surgiria no final do século XIX, ganharia destaque na vida dos cidadãos
mundiais, entretanto não permaneceu o mesmo ganhou novas funções, além da
questão do entretenimento, incorporaria uma função crescente, a valorização de
proposições ideológicas por parte dos Estados. Um dos períodos que observou essa
profusão ideológica dentro dos cinemas nacionais seria a Segunda Guerra Mundial,
se inicialmente os nazistas utilizaram as narrativas para construir suas proposições
ideológicas. Outra nação a utilizar essa proposição seria os Estados Unidos,
entretanto essa posição só seria tomada após a adesão dos mesmos ao segundo
conflito mundial. Desse momento em diante era necessário referendar a entrada dos
Estados Unidos e reforçar o papel dessa nação. Pautado nessa postura Hollywood
daria origem a inúmeras narrativas cinematográficas que cumpriam esses objetivos,
entre eles podemos destacar duas: Hangmen Also Die! e The North Star ambas
lançadas em 1943, as narrativas cumpriam diferentes proposições, sendo elas: 1.
Construir uma imagem negativa frente aos inimigos nazistas, demonstrando toda a
sua crueldade, aos demais povos, e 2. O processo de valorização ideológica para com
os Estados Unidos como líderes da vanguarda mundial. Baseado nisso a presente
proposta tem como objetivo analisar como o governo estadunidense se utilizou do
cinema hollywoodiano para difundir suas proposições ideológicas.
Palavras-chave: Históira, Cinema, Ideologia, Estados Unidos, Segunda Guerra Mundial

“OS BÁRBAROS CHEGARAM! – QUEM IRÁ NOS DEFENDER?”
Mauricio da Cunha Albuquerque
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

Não há como negar que quando se trata de construir cenários, personagens e
ambientes propícios para histórias de aventura, magia e heroísmo, a Idade Média,
tanto na sua plenitude histórica quanto em suas variantes, mais voltadas ao
fantástico e ao maravilhoso, fornece um riquíssimo repertório de imagens, conceitos
e narrativas. Seja no cinema, nas séries de TV, nos jogos eletrônicos, ou nas histórias
em quadrinhos, a temática medieval encontra-se entre as mais populares e lucrativas.
Doravante, destacamos aqui uma franquia que se encontra entre as pioneiras deste
gênero na cultura pop: a série em arte sequencial Prince Valiant – In the Days of
King Arthur (1937), de Harold Foster. Nossa análise tem como foco o episódio
intitulado informalmente como “The Hunnen War”, produzido entre os anos de
1939 e 1940. Nele, Val – herói e protagonista da série – se lança em uma aventura
para salvar a Europa de uma grande invasão bárbara, capitaneada por Átila e seus
guerreiros hunos. À luz das teorias do imaginário e do neomedievalismo, buscamos
avaliar como as representações destes vilões se inserem em três tradições discursivo129
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representativas particulares, sendo elas 1) a historiografia latina/ocidental
concernente aos povos da estepe eurasiática; 2) o orientalismo; e 3) a analogia entre
hunos e alemães, originária das campanhas publicitárias antigermânicas da Primeira
Guerra Mundial.
Palavras-chave: Neomedievalismo, Orientalismo, Ficção, Átila, Bárbaros

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES/PESQUISADORES DE HISTÓRIA NO CONTEXTO DA
CIBERCULTURA
PATRÍCIA MARCONDES DE BARROS
Pós-doutorado
UFPEL

A presente comunicação (resultante de pesquisa em fase inicial) tem como objetivo
geral a análise e a reflexão, sob uma perspectiva metodológica qualitativa, acerca da
formação de professores/pesquisadores de História no contexto da cibercultura e na
sua esteira, da chamada História Digital (Digital History) e Humanidades Digitais
(Digital Humanities). Os contributos metodológicos e práticos que as diversas
tecnologias podem oferecer aos profissionais de História, as competências técnicas
necessárias ao usufruto das mesmas e o entendimento das novas subjetividades
erigidas, são de suma importância para a análise das mudanças paradigmáticas
contemporâneas que abarcam o ensino, a pesquisa e, portanto, a formação docente
neste devir. Os processos comunicativos contemporâneos e suas interfaces com a
Educação e a História (tanto no ensino, quanto na pesquisa), assim como as
tecnologias, interações, convergência (História Digital e Humanidades Digitais),
produção de linguagens e sentidos, serão mote da referida pesquisa. Para tanto, num
primeiro momento analisaremos as mudanças paradigmáticas postuladas pela
cibercultura e suas reverberações na educação e pesquisa e, posteriormente,
apresentaremos as perspectivas da chamada História Digital e Humanidades Digitais
dentro do contexto educacional brasileiro e a necessidade de ressignificação do papel
do professor e pesquisador neste devir.
Palavras-chave: Formação Docente, Ensino e Pesquisa em História na contemporaneidade,

A CRIMINALIZAÇÃO CULTURAL DOS VIDEOGAMES: UM ESTUDO SOBRE A
(DES)VINCULAÇÃO ENTRE VIOLÊNCIA E GAMES
Roberta Eggert Poll
Mestre
Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Aline Pires de Souza Machado de Castilhos
Mestrando
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Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Hodiernamente tem-se verificado gradual crescimento das pesquisas referentes à
relação de causa e efeito entre a utilização contumaz de videogames e o
desencadeamento da violência. Não obstante, tais vetores não tem se confimado na
prática, na medida em que não existem provas concretas de que os videogames
podem provocar violência. Em outras palavras, não há uma conexão entre games e
violência. Nessa perspectiva, o tema do presente artigo é o estudo sobre a
criminalização cultural dos videogames. O objeto de análise do trabalho é a
verificação da existência ou não de uma correlação entre os games e o
desencadeamento da violência. O método de abordagem será o dedutivo, adotandose como procedimento o bibliográfico. Destarte, em primeiro, propõe, o presente
artigo, uma leitura sobre as ondas de pânico moral, com a finalidade de investigar
as hipóteses de deflagração da criminalização dos videogames para, ao depois,
analisar-se a questão da criminalização simbólica das formas de cultura, cujo objetivo
é perquirir porque a instituição de novos tipos penais não resolve os problemas de
violência do cotidiano
Palavras-chave: Videogames, Violência, Criminalização Cultural, Criminologia

DO MEGAHERTZ AO MEGABITS – AS ADAPTAÇÕES DA RÁDIO FEDERAL FM À ERA
DIGITAL
Silvana de Araújo Moreira
Mestrando
UFPel

A história do rádio como tecnologia perpassou por diversas mudanças desde a sua
invenção. Das ondas eletromagnéticas até a era digital o rádio foi sendo impactado
por cada tecnologia que surgiu. Aos 37 anos, a Rádio Federal FM presenciou a
chegada de algumas destas tecnologias e seus trabalhadores e trabalhadoras
precisaram promover adaptações nos processos de trabalho e programação com o
objetivo de permanecer atrativa ao público. Neste sentido, a presente comunicação
tem por objetivo identificar e analisar como se deu a adaptação da emissora à
chegada da internet e de todos os recursos que esta tecnologia propiciou bem como,
a forma como essas novas ferramentas influenciaram os caminhos da Rádio. A
pesquisa utilizará principalmente a metodologia da história oral, em sua vertente
temática, além de fontes documentais e impressas. Os depoimentos, narrativas e
memórias daqueles que participaram e/ou participam do conjunto de profissionais
da emissora permitem a revelação de alguns elementos da história e da evolução do
rádio no contexto da região sul do estado. Estas lembranças contadas pelos homens
e mulheres que atuaram na Rádio Federal FM, antiga Rádio Cosmos, permitem a
análise de como estes trabalhadores atravessaram os momentos de inovação
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tecnológica permitindo que a emissora sobrevivesse como um veículo de
comunicação.
Palavras-chave: Rádio Federal FM, tecnologia, era digital

O ENSINO DE HISTÓRIA E O USO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
NA PRÁTICA DOCENTE
Simone Weber Cardoso Schneider
Mestrando
Instituto Federal Sul Rio Grandense
Adriana Duarte Leon
Doutor
Instituto Federal Sul Rio Grandense

A sociedade vem passando por profundas transformações em decorrência de
diversos fatores, dentre eles destacam-se as tecnologias, que estão cada vez mais
presentes em nosso dia a dia, mudando nossa forma de comunicação,
relacionamento e estudo. A escola não ficou imune a essas mudanças e as tecnologias
chegaram também ao cenário escolar. Crianças, adolescentes e jovens que já
nasceram e/ou cresceram em meio a diversos artefatos tecnológicos, esperam que a
escola aproveite essas tecnologias no cotidiano pedagógico. Considerando tal
contexto, as tecnologias são potentes mecanismos a serem utilizadas pelos
professores para a qualificação do processo de ensino e aprendizagem. Para o Ensino
de História, ainda muito pautado na memorização, na história dos grandes
acontecimentos, grandes personagens e na valorização de um passado linear e
factual, acreditamos que as tecnologias possam contribuir para a melhor
compreensão dos conteúdos estudados. Contamos com uma gama muito grande de
recursos que podem ser utilizados pelos professores como slides, filmes,
computadores, Internet, entre tantos outros que, se utilizados adequadamente pelo
professor, podem agregar e ser mais um recurso em prol do processo de ensino e
aprendizagem. Contudo, é necessário investimento público em equipamentos e
manutenção, bem como formação aos professores para que aprendam utilizar esses
recursos de maneira adequada e satisfatória para que realmente faça a diferença na
aprendizagem dos estudantes.
Palavras-chave: Tecnologias, Disciplina de História, Prática Pedagógica

ESTAMPAS DIGITAIS: A CAMISETA TRANSMÍDIA
Taísa Carolina Alves Pereira
Graduando
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Universidade Federal de Santa Maria

Camiseta é uma peça versátil e que fez história, passando por diferentes usos e
formas de comunicar através das imagens estampadas. A camiseta constitui uma
vestimenta acessível, básica e amplamente usada por todo tipo de público.
Atualmente tecnologias têxteis inovam no material e nos processos de fabricação,
tornando possível a integração com o mundo digital. A pesquisa na qual este
trabalho insere-se tem como objetivos (a) realizar um levantamento bibliográfico,
buscando informações acerca da história da camiseta em nossa sociedade até os dias
de hoje, a fim de compreender sua importância e significação; (b) experienciar o
processo de Realidade Aumentada e suas aplicações na estamparia; (c) desenvolver
propostas de estampas para camisetas com imagens autorais, capazes de serem
acessadas e desdobradas via processos interativos de Realidade Aumentada; (d)
realizar testes de impressão e aplicação sobre suportes têxteis com as estampas
geradas, a fim de selecionar as alternativas potencialmente adequadas para a
proposta de estampas interativas. Nesta apresentação, focaremos em camiseta e
inovação digital.
Palavras-chave: Realidade Aumentada, Estampa Interativa, Artes Visuais, Estamparia Digital, Arte Interativa

A POLÊMICA DO USO DE LOOT BOXES EM JOGOS ELETRÔNICOS INFANTIS
Thami Covatti Piaia
Pós-doutorado
Docente no Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito - Mestrado e
Doutorado - URI - Santo Ângelo/RS
Murilo Manzoni Boff
Graduando
Graduando em Direito - URI - santo Ângelo
Rafael Martins Sangoi
Mestrando
Mestrando em Direito PPG - URI - Santo Ângelo/RS

O objetivo da pesquisa consiste em analisar recente polêmica do Direito Digital
Internacional, envolvendo as microtransações decorrentes do uso de loot boxes
(caixas de recompensa) em jogos eletrônicos infantis. Para desenvolver o referido
trabalho, faz-se necessário abordar o conceito de loot box, sua expansão, o papel das
instituições de controle e os limites jurídicos dessa modalidade de tecnologia nos
jogos eletrônicos. Parte-se do suposto que o advento das loot boxes estaria gerando
controvérsias jurídicas pelo consequente mau uso desses softwares entre menores e
idade, ocasionadas pela ausência de regulamentação específica dessa prática em
países onde jogos de azar são proibidos pela legislação, como no caso brasileiro. A
abordagem é qualitativa, com suporte em revisão de literatura e análise descritiva
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dos fenômenos pesquisados, além da consulta sobre decisões envolvendo o tema no
direito comparado. A contribuição é relevante pelo ineditismo e pela importância
da problemática no contexto social, financeiro e jurídico.
Palavras-chave: Direito Digital Internacional, Loot Boxes, Jogos Eletrônicos Infantis
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PATRIMÔNIO CULTURAL EM VERSOS: A PAISAGEM CULTURAL NA POESIA OSORIENSE
Amanda da Silveira Duarte Gomes
Mestrando
FACCAT
Daniel Luciano Gevehr
Doutor
FACCAT

Este trabalho buscou analisar o processo de identificação dos estudantes da
educação básica do município de Osório, situado no litoral norte do Rio Grande do
Sul, com a paisagem cultural desse município, tendo como base as produções
poéticas apresentadas na 20ª Quadra da Sesmaria da Poesia estudantil. Objetivou-se
ainda clarificar o conceito de paisagem cultural, além de verificar se o evento atingiu
seus objetivos, de preservação e valorização da cultura local e regional. Concluiu-se
que uma parcela significativa dos discursos poéticos fez referências aos elementos
constituintes da paisagem - natural, climática ou construída pelo homem -, o que
evidencia a identificação desses estudantes com essa paisagem, considerando-a mais
que apenas um aspecto geográfico, mas como parte constituinte da identidade do
osoriense, o que demonstra que a paisagem é, sim, um elemento também cultural,
tanto no aspecto material quanto imaterial. Observou-se que o evento proporciona
um interessante espaço de partilha de memórias discursivas, constituindo um
instrumento público de valorização da identidade cultural dos participantes.
Palavras-chave: Paisagem cultural, Identidade, Lugares de memória, Análise do discurso, Sesmaria da Poesia

RODRIGO MELO FRANCO DE ANDRADE EDITOR E A ESCRITA DO PATRIMÔNIO NA
REVISTA DO SPHAN.
Andre Fabricio Silva
Graduado
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro/UNIRIO
Priscila Faulhaber Barbosa
Pós-doutorado
Museu de Astronomia e Ciências Afins/ MAST

Este trabalho é parte da pesquisa desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em
Museologia e Patrimônio – UNIRIO/MAST. Tem por objetivo compreender como
se estabeleceu os primeiros conceitos acerca do patrimônio no Brasil a partir da
criação do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional(SPHAN), tendo
como referencial a Revista do SPHAN e o personagem Rodrigo Melo Franco de
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Andrade e suas articulações na produção dos textos publicados na mesma. Nesse
sentido, busca analisar o papel de Rodrigo Melo editor e a articulação desse papel
dentro da sua rede de sociabilidade, procurando entender como o editor articulou,
de acordo com seus interesses, o discurso acerca do patrimônio artístico e nacional,
através dos artigos publicados na Revista. Nossa metodologia baseou-se na consulta
de correspondências trocadas entre Rodrigo Melo e os diversos colaboradores do
SPHAN. Através da análise de correspondências é possível analisar um espaço de
sociabilidade privilegiado, possibilitando aproximações e afastamentos, relações
sociais que revelam a multiplicidade de interesses e de negociações postas em prática
em momentos e situações específicas. As cartas encontradas permitiram estabelecer
o grau de intimidade estabelecido entre Rodrigo Melo e os colaboradores da Revista,
e, como, em alguns casos, exerceu o papel de editor, solicitando artigos, propondo
estudos, sugerindo e realizando correções, traduzindo textos.
Palavras-chave: Rorigo Melo Franco de Andrade, Revista do SPHAN, Patrimônio, Correspondências,
Espaço de sociabilidade

DEVOÇÃO E FÉ: O PAGAMENTO DE PROMESSAS COMO PATRIMÔNIO IMATERIAL
Andrea Witt
Mestrando
UNIASSELVI
Magna Lima Magalhães
Doutor
Universidade Feevale

O Ensaio de Pagamento de Promessas dos Teixeiras em Mostardas é uma congada
realizada no litoral do Rio Grande do Sul. Também conhecido como Quicumbi, é
um ritual afro-católico que congrega elementos essenciais para a manutenção das
relações socio-religiosas das comunidades quilombolas da região, como a de Casca,
a do Beco dos Colodianos, a de Tavares e dos Teixeiras. A devoção, o respeito e a fé
fortalecem a realização da congada ano após ano. A memória dos integrantes mais
velhos das comunidades permite que aspectos importantes como as danças, os
cantos, a alimentação estejam presente no ritual de crença e devoção a Nossa
Senhora do Rosário, os quais estão relacionados à identidade étnica e religiosa da
comunidade. Neste sentido, a fé, a crença e os elementos que compõe o ritual de
devoção do Quicumbi podem ser percebidos como um patrimônio imaterial que a
partir de estudos pode contribuir para reflexões acerca das comunidades
quilombolas do litoral gaúcho e sua organização. Compreender e valorizar a história
do ritual e percebê-lo como patrimônio imaterial é fundamental para o
reconhecimento e fortalecimento desta comunidade, bem como, de seu legado as
futuras gerações.
Palavras-chave: quicumbi, memória, patrimônio
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DOCUMENTÁRIO “NOSSO PATRIMÔNIO”: UMA ABORDAGEM INTERDISCIPLINAR DA
CULTURA POPULAR
Ângela Mara Bento Ribeiro
Doutor
Unipampa
Maria de Fatima Bento Ribeiro
Pós-doutorado
UFPEL
Cristiane Bartz de Àvila
Doutorando
UFPEL

O foco do presente trabalho está no documentário construído a partir de uma
entrevista semi-estruturada realizada no ano de 2015 com o senhor Roceli Martins,
um dos principais fundadores do Bloco Burlesco Bafo da Onça da cidade Pelotas,
Rio Grande do Sul. Tradicionalmente, o bloco citado buscava expressar a
irreverência e o riso no carnaval pelotense como forma de manifestação popular. O
período que enfatizamos refere-se à década de 1960 do século XX, em que a
sociedade vivia marcada pelo regime militar, na qual o autoritarismo impôs sua
vigência/permanência por longos 21 anos (1964-1985). Diante desse cenário,
formataram-se clandestinamente organizações de grupos que tinham o objeto de
expor suas ideias e ideais, como é o caso do Bafo da Onça. Martins (2015) em seu
relato conta as dificuldades que encontrou nesse árduo período. Reconhecendo,
então, a necessidade de retomar o período em questão e as formas de representações
culturais que resistiram a ele, construímos um documentário sobre a constituição e
a relevância do Bafo da Onça em Pelotas, com o objetivo de demonstrarmos a
importância de seu Registro como Patrimônio Imaterial para a memória coletiva da
cidade. Esse empreendimento justifica-se pela necessidade de historicizar a história
do bloco, bem como pela necessidade de contribuir ao seu reconhecimento.
Esperamos, assim, que o documentário contribua como fonte informativa, através
de memórias afetivas que puderam ser representadas na oralidade e captadas pelo
nosso olhar.
Palavras-chave: Patrimônio, Cultura Popular, Carnaval

DISCUSSÕES EM ESTUDOS DO PATRIMÔNIO
Carolina Moraes Marchese
Doutorando
UFPel
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Este artigo busca discutir metodologias de abordagem do campo dos Estudos do
Patrimônio, mais especificamente em uma área denominada História Técnica da
Arte. Intimamente ligado à Ciência da Conservação, o campo da História Técnica
da Arte é, ainda, incipiente no país mas bastante frutífero. Interdisciplinar por
natureza, propõe um novo entendimento dos bens culturais e das metodologias de
estudo destes. Nessa seara de investigação, os “modos de fazer” são interpretados a
partir da relação dos estudos artísticos; históricos e análises físico-químicas da
estrutura material - daí seu principal diferencial metodológico dos clássicos enfoques
disciplinares da história da arte. O objetivo central do texto é a discussão do método
através da construção de uma metodologia própria, para estudo de estilos e técnicas
de pintura mural. Para tal é aqui delineado o campo de estudo através do trabalho
inaugural de Maryan W. Ainsworth (2005) e da leitura brasileira por Alessandra
Rosado (2011) e levantadas as particularidades e obstáculos deste estudo específico.
Palavras-chave: história da arte técnica, ciência da conservação, pintura mural, história da arte

INVESTIGANDO O PATRIMÔNIO: ESCUTAR, REGISTRAR E TEORIZAR
Davi Kiermes Tavares
Mestre
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA
José Paulo Seifert Brahm
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas - UFPel

Este artigo pondera sobre uma das muitas modalidades de delineamento de pesquisa
e das mais praticadas no âmbito das Ciências Humanas e Sociais – o Estudo de Caso.
O mesmo foi utilizado em pesquisa de mestrado desenvolvidas e defendidas no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural
da Universidade Federal de Pelotas, nos anos de 2015 a 2016, por um dos autores.
A pesquisa teve como unidade social de estudo (caso único) um cemitério étnico,
particular e secular, na cidade de Recife, investigado na perspectiva patrimonial.
Nela, o seu autor procurou refletir, seguindo a proposta de Pierre Bourdieu em
“Introdução a uma sociologia reflexiva”, a importância da “interrogação sistemática
de um caso particular” para retirar dele as propriedades gerais ou invariantes, ocultas
“debaixo das aparências de singularidade”. Em outras palavras: neste artigo,
discutimos um método de investigação por meio do exemplo concreto. Subsidiam
este empreendimento a produção bibliográfica específica sobre o assunto de autores
como Yin (2015), Becker (1993), Gil (2009), Goldenberg (2011).
Palavras-chave: Estudo de Caso, Patrimônio, Cemitério
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A CULTURA MATERIAL ESCOLAR TEUTO-BRASILEIRA: CARTILHAS E MEMÓRIAS
Elias Kruger Albrecht
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Patrícia Weiduschadt
Doutor
Universidade Federal de Pelotas

A presente comunicação tem como objetivo apresentar algumas cartilhas escolares
alemãs produzidas entre 1923-1933, por duas editoras ligadas a sínodos luteranos e
destinadas em sua maioria para alfabetização em escolas religiosas. Tais cartilhas
foram elaboradas levando em consideração aspectos étnicos e culturais do público
ao qual era destinada (KREUTZ,1994; WEIDUSCHADT,2007). Entende-se que
estas cartilhas escolares, além de promoverem a escolarização de sujeitos em
determinado período, compõem parte da cultura material e da memória escolar dos
descendentes de imigrantes alemães/pomeranos que colonizaram a região
meridional do Rio Grande do Sul. Utiliza-se o conceito de representação
(PESAVENTO,2005) para pensar estas cartilhas como um instrumento de
conhecimento mediato. Assim, este texto ocupa-se, em pensar estas cartilhas
escolares, em sua materialidade, como objetos com as características do seu tempo
(FELGUEIRAS, 2001, 2005; MENESSES, 1998), e também como um patrimônio
cultural (FUNARI & PELEGRINI, 2006), que constitui parte da memória escolar
teuto-brasileira e ainda compreende-se estas cartilhas a partir de (CANDAU,2016 e
MENESES, 1992) como mecanismos sociotransmissores e referenciais da memória
escolar teuto-brasileira.
Palavras-chave: Cartilhas alemãs, Cultura material, Ativadores de memórias

PONTE INTERNACIONAL MAUÁ: UM LUGAR DE MEMÓRIA
Fatiane Fernandes Pacheco
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

A ponte Internacional Barão de Mauá está localizada na fronteira entre o Brasil e
Uruguai ligando as cidades de Jaguarão e Rio Branco. É uma construção de 1930,
resultado de um acordo entre os países, que os aproximou política, econômica e
culturalmente. A leitura do espaço pela percepção da memória torna-se um
importante instrumento para compreender os laços entre a memória e o lugar.
Partindo do conceito de lugares de memória de Pierre Nora, o texto procura expor
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como a ponte apresenta-se nas memórias da população fronteiriça como uma
referência importante para continuidade de sua história, de vida e de sua cultura. A
pesquisa utilizou narrativas orais dos moradores de ambos os lados da fronteira
buscando analisar o reconhecimento da ponte como um lugar de memória para a
população fronteiriça.
Palavras-chave: Ponte Internacional Mauá, Memória, Lugar

AS NARRATIVAS DO MONTE SERRAT NA PRODUÇÃO DA CIDADE
Guilherme Galdo Ruchaud
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

A comunidade do Monte Serrat, localizada na área central de Florianópolis, tem se
destacado nas últimas décadas por processos de organização comunitária que, frente
à construção de narrativas hegemônicas que legitimam determinadas formas de
produção da cidade em detrimento de outras, tem construído suas próprias contranarrativas que entram em conflito com as oficiais e buscam visibilizar outros modos
de habitar. Historicamente constituída por famílias negras e em condições de
vulnerabilidade social, a comunidade tem, desde os anos 1980, recorrido a uma
seleção e ressignificação de memórias de moradoras/es mais antigas/os, a quem tem
se atribuído a legitimidade da fala. Por meio do recurso a um longo passado de lutas,
solidariedade e resistência, que remonta ao início da ocupação do Morro da Cruz
nos anos 1920, com protagonismo para as lavadeiras, a Escola de Samba e outras
formas de organização coletiva, o Monte Serrat tem construído suas narrativas que,
além de muito presentes no cotidiano local, tem mediado relações entre a
comunidade e entidades externas, como o Estado e a mídia. Assim, por meio da
construção de uma identidade pautada na reapropriação do passado, o Monte Serrat
tem buscado não somente o direito à cidade, mas o fazer-cidade, expresso no direito
a produzir seu território, nem sempre em conformidade com as formas de
ordenamento legitimadas pelas narrativas oficiais.
Palavras-chave: Narrativas, Monte Serrat, Antropologia Urbana, Comunidade

MERCADOS PÚBLICOS: UMA ANÁLISE SOCIOTERRITORIAL
Leonardo Danielli
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande
Vanderli Machado Mackmillan
Mestrando
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O presente artigo porpõe uma analise socioterritorial a partir da consolidação dos
Mercados Públicos nos ambientes urbanos. Os primeiros indícios de mercado se
fizeram presentes através do sistema de trocas realizadas a partir dos excedentes
gerados em decorrência do avanço das técnicas agrícolas, sistema denominado
escambo, que por questões higienistas aliado à revolução industrial sofrem
constantes transformações e evoluíram das típicas feiras livres de rua a edifícios. Os
mercados municipais, enquanto espaços públicos de sociabilidade, constituem o
registro de origens e tradições das cidades reunindo a diversidade cultural e a venda
de secos e molhados estabelecendo um centro urbano de convívio para a população.
Sendo assim, tem como objetivo geral a elaboração de material referencial
teórico/científico a partir do estudo das macro áreas da arquitetura dos mercados
públicos desde os primórdios até a atualidade; urbanismo e geografia urbana por
meio do estudo da cidade e das relações sociais estabelecidas através do entrelace do
equipamento com a urbe, ambos com o propósito de conhecer e interpretar a
realidade dos ambientes urbanos de sociabilidade.
Palavras-chave: Mercado Público, Socioterritorial, Sociabilidade, Espaço Público, Tradições

AS VIVÊNCIAS COTIDIANAS DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS DO ENGENHO
PEDRO OSÓRIO PELO OLHAR DA ARQUEOLOGIA DA ARQUITETURA
Melina Monks da Silveira
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Vanessa Avila Costa
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Louise Prado Alfonso
Pós-doutorado
Universidade Federal de Pelotas

O Engenho Pedro Osório foi fundado em 1922 na cidade de Pelotas, mais
especificamente no Passo dos Negros, situado às margens do Canal São Gonçalo,
pelo Coronel Pedro Osório no ciclo econômico do arroz. Como parte da política
paternalista e assistencialista da empresa, esta contava com uma Vila Operária, que
cedia moradias para seus/suas funcionários/as, uma escola e também o campo do
Osório Futebol Clube, a fim de garantir o controle sobre eles/as. Através da
abordagem da Arqueologia da Arquitetura, podemos entender as técnicas que o
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poder disciplinar exercia sobre as experiências individuais e coletivas, construindo
visões de mundo e diferentes formas de resistir, em uma paisagem que age como
produtora de hierarquias entre os/as próprios/as trabalhadores/as. A disposição da
arquitetura do complexo industrial foi estrategicamente pensada para atuar como
um aparelho de disciplinarização e vigilância da vida cotidiana dos/as
funcionários/as, até mesmo nas horas de lazer que o futebol proporcionava. Nesse
sentido, as memórias dos/as trabalhadores/as são fundamentais para compreender
estas diferentes estratégias de agenciamento, já que muitas das estruturas não estão
mais ali presentes. Trabalhadores/as estes/as que continuam morando no Passo dos
Negros, mesmo após a falência do Engenho, e reafirmam seus sentimentos de
pertença ao lugar, ao apropriar-se e defender o patrimônio industrial.
Palavras-chave: Engenho Pedro Osório, Arqueologia da Arquitetura, Patrimônio Industrial, Passo dos
Negros

OS USOS DOS LIVROS DO MONUMENTA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL NA REDE
MUNICIPAL DE ENSINO DE PELOTAS-RS
Raryana Duarte Marth
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas - UFPel
Carla Rodrigues Gastaud
Doutor
Universidade Federal de Pelotas - UFPel

Este artigo tem como objeto os livros "Somos! Patrimônio Cultural de Pelotas" e
“Pelotas: Uma História Cultural”, ambos foram desenvolvidos no ano de 2009, pela
Secretaria Municipal de Cultura a partir de recursos provenientes do Programa
Monumenta e tiveram apenas uma edição. Os livros referem-se à história de
Pelotas/RS e seus patrimônios, um destina-se às séries iniciais e outro às séries finais.
Busca-se identificar se há a utilização deste material na rede municipal de ensino de
Pelotas/RS. Estes livros abordam os temas memória, patrimônio, identidade, além
de discorrer sobre a história da cidade, com linguagem adequada ao público a que
se destina. Considera-se estes livros um material relevante de pesquisa sobre a
história de Pelotas/RS e também a temática do patrimônio, assim, as escolas que
trabalham com a temática podem ter nos livros um ponto de apoio para o
desenvolvimento de ações educativas que tenham como foco o patrimônio cultural.
Palavras-chave: Livros, Patrimônio, Ações educativas
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CÓDIGO CULTURAL GASTRONOMIA: A FESTIPIZZA COMO MATERIALIZAÇÃO DA
CULTURA ITALIANA NO MUNICÍPIO DE SERAFINA CORRÊA/RS
Ricardo Stedile Neto
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria
Meri Lourdes Bezzi
Doutor
Universidade Federal de Santa Maria

A história da formação espacial do Brasil está diretamente ligada aos colonizadores
que chegavam ao país. Em relação aos povos de diferentes etnias que migraram para
o território brasileiro, ressalta-se que foram fundamentais para promover a inclusão
dos seus saberes e fazeres tradicionais no país. Para isso, esses imigrantes se utilizaram
da (i)materialidade da cultura para se consolidarem. Os códigos culturais trazidos
por esses colonizadores são responsáveis pela formação socioespacial do município
de Serafina Corrêa/RS. Neste sentido, elegeu-se a principal festividade do
município, que está vinculada a gastronomia como o enfoque deste estudo. Neste
contexto, o trabalho tem como problemática central estudar a materialização da
cultura italiana em Serafina Corrêa através da Festipizza. Como objetivo geral
procurou-se analisar a forma como a Festipizza é responsável pela materialização da
cultura italiana, através da gastronomia no município. Especificamente buscou-se:
(a) compreender a forma como a cultura italiana se materializa no município, através
da gastronomia e (b) analisar as dinâmicas espaciais e as políticas públicas adotadas
para a manutenção dessa materialização da cultura em Serafina Corrêa. Como
resultados, pode-se perceber que a gastronomia é uma das formas de materialização
da cultura ítalo-brasileira, e que a Festipizza a utiliza com subsídio para o
desenvolvimento local.
Palavras-chave: imigrantes, cultura italiana, código cultural, gastronomia
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UM DEBATE PARA ALÉM DA HISTÓRIA: UMA DISCUSSÃO ENTRE NEGADORES E
DEFENSORES DA PESTE NEGRA
Amanda Basilio Santos
Doutorando
UFRGS

Este trabalho visa salientar discussões em torno da grande endemia do século XIV,
comumente conhecida como Peste Negra e as questões relativas a definição da
doença, que desde o século XIX estão ligadas à bactéria Yersinia Pestis, identificada
pelo bacteriologista suíço, Alexandre Yersin. Pretendemos deste modo, fazer um
itinerário pelas discussões deste o século XIX até o momento atual, perpassando por
discussões levantadas pela documentação medieval até as descobertas arqueológicas
e genéticas modernas. Salientamos que estas são questões que vão além da História,
pois envolvem discussões que são relativas às diversas áreas do conhecimento, como
a medicina, a química, a arqueologia... São debates levantados por diversos
profissionais e que afetam diretamente a construção do conhecimento histórico. Os
historiadores têm um papel fundamental nestas discussões, pois a análise
documental medieval, preservadas em arquivos estatais ou eclesiásticos, permitem
uma análise histórica da endemia.
Palavras-chave: Grande Mortandade, Historiografia, Medievo

COTIDIANO NA BELLE ÉPOQUE DO RIO GRANDE: ANÁLISE DOS ÁLBUNS
FOTOGRÁFICOS DO SR. JORGE RUFFIER
Andrea Maio Ortigara
Doutorando
Universidade Federal de Santa Catarina

Este artigo propõe analisar os álbuns de fotografia do imigrante francês Jorge Ruffier
que registrou suas vivências entre os anos 1910 e 1930, revelando o cotidiano no
município do Rio Grande em uma fase da modernidade conhecida como Belle
Époque. Exploraremos a potencialidade documental das fotografias para
compreender os processos de urbanização no Rio Grande decorrentes da
industrialização e da inovação tecnológica, como a chegada da eletricidade e do
transporte por bondes. O acervo fotográfico também nos permite observar o
desfrute do espaço público por meio dos passeios ao ar livre, dos banhos de mar no
Balneário Cassino, da prática do footing, e a sintonia com a moda europeia
identificada nas vestimentas dos sujeitos. A fotografia ocupa lugar nos estudos
contemporâneos, assim, adotamos o seu uso como fonte e objeto de estudo para a
produção do conhecimento multidisciplinar, e como proposta metodológica
inerente ao processo de investigação. Portanto, a fotografia é recurso para análise do
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cotidiano expresso nos hábitos empregados na reprodução da vida. Deste modo,
ampliamos as evidências documentais da realidade social do passado na pesquisa de
doutorado, em andamento, no Programa de Pós Graduação em Geografia da
Universidade Federal de Santa Catarina.
Palavras-chave: Cotidiano, Urbanização, Fotografia, Belle Époque, Rio Grande

LEGIÃO URBANA: ENSAIO CRÍTICO SOBRE A CANÇÃO "QUE PAÍS É ESSE?"
Daniel da Rosa Eslabão
Doutor
Universidade Aberta do Brasil

Resumo: Este ensaio crítico versa sobre um dos grandes sucessos musicais de uma
das bandas brasileiras mais populares na década de 1980: Legião Urbana. Nosso
estudo tem como objetivo a interpretação sociológica da canção “Que país é esse?”.
Propomos o estudo de como esta obra de arte retrata o contexto histórico e social
de sua composição e lançamento: a abertura política, o fim da censura e a
possibilidade da critica social após o fim da ditadura militar. Nosso estudo também
elenca a trajetória dos principais componentes da banda, em especial destaque as
biografias de Renato Manfredini Júnior (Renato Russo) e Eduardo Dutra VillaLobos, líderes da banda. Para alicerçar nosso estudo tomamos como referência as
teorias da recepção da obra de arte. Ao confrontarmos o teor da poesia musicada
com o cenário do seu tempo desnudamos o quadro do encontro entre expectativa
do público e manifestação artística. Este fato social explica, em parte, o êxito desta
composição em particular e do grupo musical, que mesmo duas décadas após a
morte do seu líder ainda repercute no cenário da música brasileira.
Palavras-chave: sociologia da música, Legião Urbana, recepção artística

ESPIRAL DIALÓGICA: ESTRATÉGIA DE ORGANIZAÇÃO DOS DADOS DAS PESQUISAS
QUALITATIVAS EM EDUCAÇÃO
Daniele Simões Borges
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Gionara Tauchen
Pós-doutorado
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Neusiane Chaves de Souza
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
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Ao analisar as vertentes de pesquisa em educação no Brasil, percebemos a
necessidade de ampliar as compreensões sobre os fundamentos, os métodos, as
estratégias de produção e análise dos dados, pois no âmbito das pesquisas
qualitativas, muitas vezes, as análises não são orientadas pelos modos de produção
de ideias. Por outras, são simplificadas em processos descritivos descontextualizados.
Neste sentido, nossa preocupação situa-se em um conjunto de desafios: regenerar
nossos fundamentos, acolhendo as contribuições do pensamento complexo;
desenvolver pesquisas organizadas pelos operadores cognitivos da complexidade e
organizar o processo metodológico da pesquisa de forma a ampliar nossas
compreensões, considerando as complexas e múltiplas interações educacionais.
Com base nesses entendimentos, objetivamos: a) discutir as relações entre teoria e
método, na perspectiva da complexidade; e b) socializar a estratégia metodológica de
produção e de análise de dados que denominamos Espiral dialógica. Por meio desta
estratégica metodológica foram produzidas uma dissertação e duas teses, balizadas
pelos operadores cognitivos da complexidade, as quais expressam o potencial
integrador e emergente da Espiral dialógica.
Palavras-chave: Teoria da Complexidade, Estratégia Metodológica, Dialógica, Pesquisa

INTERDISCIPLINARIDADE E INOVAÇÃO EM PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM:
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA NA CONSTITUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS
EMPREENDEDORAS
EDEMILSON PICHEK DOS SANTOS
Mestrando
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional das Faculdades
Integradas de Taquara (PPGDR-FACCAT)
Gímerson Erick Ferreira
Doutor
Professor do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara
Cármen Marilei Gomes
Doutor
Professora dos Cursos de Psicologia e Enfermagem das Faculdades Integradas de
Taquara

Diante dos avanços tecnológicos, a introdução de novas estratégias nos espaços de
formação, favorecem novas formas de pensar e entender a maneira como as pessoas
aprendem. Nesse sentido, a ciência da mente, cérebro e educação (MCE) apresenta‐
se como um olhar abrangente e inovador sobre os processos de ensino e
aprendizagem. Teve objetivo de avaliar características empreendedoras de discentes
em estágios curriculares baseadas nas diretrizes da ciência MCE. Realizou-se
observação participante e entrevistas semiestruturadas, com acadêmicos e docentes
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dos Cursos de Enfermagem e Psicologia de uma Instituição de Ensino Superior do
Vale do Paranhana, RS, de agosto a dezembro de 2017. Os aspectos de proximidade,
vínculo, empatia e confiança entre docentes e acadêmicos, favorecem o processo de
aprendizagem. Os discentes e docentes usam diferentes mecanismos estratégias de
ensino e aprendizagem em suas práticas e que favorecem o pensar “fora da caixa” e
o ser empreendedor, a partir de situações-problema identificadas. Há maior atenção,
interesse e envolvimento a partir dos questionamentos inerentes às situações
vivenciadas feitos pelos docentes. Atividades em grupos, de forma colaborativas,
estimulavam a participação, reflexão e crítica; assim como a motivação dada pelos
docentes instigou os acadêmicos para a realização de práticas mais efetivas,
comprometidas, com intuito de alcançar o objetivo geral do grupo. Conclui-se que
os indivíduos podem ser estimulados a adotar padrões de performance de acordo
com as condições do ambiente em que vivem, visando um processo educacional
eficiente, sendo as estratégias pedagógicas (re)adaptadas de acordo com o contexto.
As variáveis que compõem as diretrizes da ciência da MCE, de como o cérebro
aprende, a inteligência emocional, o suprimento de necessidades básicas, cultura,
condição socioeconômica e outros, revelaram importância no planejamento de
estratégias inovadoras de ensino e aprendizagem.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Tecnologia, Inovação, Neurociências, Empreendedorismo

PERVERSÃO, DISCURSO E MANIPULAÇÃO EM LAVOURA ARCAICA, DE RADUAN NASSAR
Eugênia Adamy Basso
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas
Claudia Lorena Fonseca
Doutor
Universidade Federal de Pelotas

Ao estudarmos literatura, percebemos que seus desdobramentos nos levam a temas
que geralmente fazem parte de outras áreas de conhecimento e que nos direcionam
para uma nova aventura de pesquisa. Ao ler uma obra literária, o interlocutor
normalmente se mantém envolvido pelos discursos utilizados na narrativa, os quais
podem ser multifacetados. Dentro desse contexto, este trabalho se propõe a realizar
um estudo acerca da obra Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, publicada em 1975,
no Brasil, a qual apresenta um complexo discurso que é rico em referências textuais,
inserido em um contexto de perversão e conservadorismo moral. Assim, procuramos
esclarecer o que se entende por perversão e como tal temática se desenvolve no
sujeito dentro do contexto em que ele está inserido, entendendo-se que o meio em
que o sujeito perverso convive pode influenciar diretamente nas suas ações. Para
isso, analisamos o discurso da personagem principal, André, e as estratégias por ela
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utilizadas no momento de tratar de seu relacionamento com a irmã, Ana. Foram
identificados vários casos de perversão em André, estes relacionados à irmã, à mãe,
ao irmão e aos animais da casa. Todos os casos trazem para o leitor uma narrativa
marcante da personagem, bastante manipuladora, em contraste com os costumes
religiosos e morais da família em que vive.
Palavras-chave: discurso, manipulação, literatura, perversão

ENTRE A LITERATURA E A HISTÓRIA: CIDADE E IDENTIDADE NA OBRA LITERÁRIA
DE TELMO VERGARA
Fábio Augusto Steyer
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande do Sul/Universidade Estadual de Ponta
Grossa

O objetivo deste trabalho é fazer uma intersecção entre Literatura e História a partir
do estudo da obra literária de Telmo Vergara, um dos principais nomes da “geração
de Erico Verissimo”, uma das mais importantes da história da literatura gaúcha, que
produziu tendo como suporte a Editora Globo. Em especial, o que se pretende é
analisar formas de interrelação entre as duas áreas tendo como foco principal a
questão da identidade (das personagens e da cidade de Porto Alegre), sendo o objeto
principal o romance “Estrada Perdida” (1939) e o livro de contos “Cadeiras na
Calçada” (1936), duas das mais importantes obras do autor. Entre os principais
autores a serem utilizados como suporte teórico, destacamos Fernando Gil, José
Hildebrando Dacanal, Robert Humphrey e Luis Bueno. O trabalho faz parte de
meus estudos de pós-doutorado, junto à UFRGS, sob a supervisão do Prof. Dr. Luís
Augusto Fischer, vinculado ao projeto de pesquisa “História da Literatura no Rio
Grande do Sul”, sendo também uma retomada dos estudos sobre Telmo Vergara,
objeto de minha tese de Doutorado.
Palavras-chave: História, Literatura, Identidade, Cidade

BRANCO NO PRETO: A INCLUSÃO DOS NEGROS EM UMA PUBLICIDADE CADA VEZ MAIS
BRANCA.
Fábio Costa DAvila
Graduado
UCPEL

O presente trabalho tem como objetivo uma análise crítica sobre a
representatividade da imagem do negro na publicidade nacional. O intuito desta
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pesquisa é analisar se existe uma relação da cultura de “branqueamento” com a
maneira como aparecem os negros nos meios de comunicação. Por ser um país
constituído por diferentes povos de etnias distintas, o Brasil acaba por ser conhecido
como uma pátria miscigenada vivendo uma suposta “democracia racial”.
Para esta pesquisa, o termo raça será utilizado no sentindo sociológico e não no
sentido biológico, tendo em vista a manifestação do racismo estar ligada ao
fenotípico. Segundo Guimarães (2003), “as raças são cientificamente uma
construção social e devem ser estudadas por um ramo próprio da sociologia ou das
ciências sociais, que trata das identidades sociais”.A análise de como a mídia tem
trabalhado a inserção de pessoas negras no universo publicitário vai permitir traçar
o perfil do espaço midiático que é dado para as pessoas negras. Explorar a forma de
como a imagem do negro é apresentada, dará a possibilidade de verificar se a cultura
do branqueamento está imposta pelos veículos de comunicação. Neste intuito, foi
utilizado o método de pesquisa exploratório e observacional. A técnica empregada
para a coleta de informações foi a de pesquisa em profundidade, o que garante que
a coleta de dados possa ter uma melhor compreensão qualitativa.
Palavras-chave: publicidade, negro, branqueamento, mídia, racismo

MEDIAÇÃO SOCIAL EM CONTEXTO MULTICULTURAL: UMA EXPERIÊNCIA JUNTO ÀS
COMUNIDADES NEGRAS RURAIS NO RIO GRANDE DO SUL
Felipe Ferrari da Costa
Mestrando
UFRRJ
Lucas Moretz-Sohn David Vieira
Mestrando
UFSM
José Marcos Froehlich
Doutor
UFSM

Este artigo tem por objetivo analisar, de uma perspectiva interdisciplinar, o contexto
e os desafios presentes no processo de mediação social estabelecido por entidades de
Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater) e de extensão universitária (NEDET
Centro Serra e IS-UFSM), junto a duas comunidades quilombolas da região Centro
Serra do Rio Grande do Sul, quais sejam, a Comunidade Quilombola Linha Fão e
a Comunidade Remanescentes de Quilombo Júlio Borges, localizadas nos
municípios de Arroio do Tigre – RS e Salto do Jacuí – RS, respectivamente.
Metodologicamente,
realizou-se
pesquisa
bibliográfica
e
entrevistas
semiestruturadas, dirigidas à integrantes das referidas comunidades quilombolas e
aos referidos mediadores sociais. O contexto social e territorial onde estão imersas
as duas comunidades quilombolas apresenta-se marcadamente multicultural, a partir
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das fricções e cruzamentos inter-étnicos e identitários recorrentes. Neste contexto,
proliferam-se lutas em torno do reconhecimento e da (re)construção de identidades
culturais e políticas, as quais demarcam territórios, comunidades e territorialidades
físicas, culturais e simbólicas. Desta forma, forjam-se, a partir do processo de
mediação social estabelecido neste contexto, importantes questões e contínuos
desafios para os agentes envolvidos, os quais giram em torno da busca pela
interculturalidade e pelo necessário protagonismo quilombola nos processos de
desenvolvimento pensados e executados ali.
Palavras-chave: Quilombola, Interdisciplinaridade, Cultura

REFLEXÕES ACERCA DA MIGRAÇÃO LABORAL URUGUAIA À CIDADE DE PELOTAS:
IMPLICAÇÕES NA IDENTIDADE INDIVIDUAL
Gabriela Pecantet Siqueira
Especialização
UES

Os movimentos de migração laboral, sejam regionais, nacionais ou internacionais,
possuem um fator de motivação comum: a busca por melhores condições de vida. E
o alcance deste objetivo se realiza, primordialmente, com a inserção do indivíduo
que migra no mercado de trabalho do local de destino. Ademais, outro desafio
intrinsecamente relacionado a este é a necessidade de se inserir socialmente,
porquanto se relacionar com uma nova sociedade - com uma identidade coletiva
diversa da sua – provoca um choque na sua própria identidade. Assim, o artigo
apresenta os resultados da pesquisa a respeito da relação entre a necessidade da
inserção mercadológica e social e as implicações desse processo na identidade pessoal
dos imigrantes laborais uruguaios que vivem na cidade de Pelotas, através da coleta
de dados, por meio da técnica de pesquisa bibliográfica - de livros, artigos acadêmicos
e documentos específicos, utilizando métodos qualitativo e dedutivo, bem como a
de relatos pessoais como contribuição para reflexões do tema.
Palavras-chave: Migração, Trabalho, Identidade

DIÁLOGOS ENTRE CULTURA, TRABALHO E DISCURSOS: UMA OUTRA PERSPECTIVA
PARA AS ORGANIZAÇÕES?
Gislene Feiten Haubrich
Doutorando
Universidade Feevale
Eliane Davila dos Santos
Doutorando
Universidade Feevale
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Apesar da interdependência intrínseca, ao longo do tempo, as concepções de
trabalho e de organizações foram distanciadas ao ponto de estabelecerem um tipo
de oposição: organizações versus mundo do trabalho. No cenário contemporâneo,
cabe a questão: essa desvinculação ainda faz sentido? O movimento próempreendedorismo deu origem a diversos arranjos organizacionais, como as
startups, os coworkings, os hubs, entre outros. Diante disso, estabelece-se o
problema de investigação: como as práticas laborais e organizacionais aproximam-se
na constituição destes novos modelos? Acredita-se que as organizações são
constituídas a partir das interações laborais, cuja manifestação discursiva aponta
para a imbricação entre elementos culturais globais e locais. O estudo visa articular
as noções de discurso, de trabalho e de cultura para o estudo das especificidades
organizacionais no contexto contemporâneo. Trata-se de uma pesquisa em
andamento, com enfoque exploratório e abordagem qualitativa. O marco teórico é
sustentado pelas propostas ergológica (SCHWARTZ; DURRIVE, 2007; 2015), da
escola francesa de análise do discurso (CHARAUDEAU, 2010; 2012;
MAINGUENEAU, 2008; 2013) e da cultura (GEERTZ, 2008). Infere-se que a
articulação proposta manifesta a interpretação local de elementos culturais globais
mediante discursos em desaderência e em aderência com a atividade de trabalho,
cuja imbricação constitui as organizações contemporâneas como uma construção
dependente das interações laborais.
Palavras-chave: Organizações, Ergologia, Análise do Discurso, Cultura

MULTIFUNCIONALIDADE E DESENVOLVIMENTO RURAL: O CASO DO COMPLEXO EÓLICO
CAMPOS NEUTRAIS
Letícia Bauer Nino
Doutorando
UFPel

A energia é fundamental para a sustentação dos padrões de vida das sociedades
hodiernas. À medida que a população cresce, e que se incrementa o nível de
conforto e de bens de consumo duráveis e não duráveis, a quantidade de energia
necessária também tende a crescer. O mesmo não ocorre com os recursos naturais
não renováveis cuja propensão é o esgotamento, sendo um grande desafio no sentido
da busca de modelos de produção de energias alternativas O reconhecimento do
aumento dos problemas de caráter ambiental e o risco de novos apagões energéticos
tem levado à busca por um novo padrão de uso dos recursos naturais e,
consequentemente, a produção de energias alternativas que sejam renováveis.
Somadas a isso, as crises do Petróleo na década de 70 fizeram com que a humanidade
repensasse acerca da utilização de combustíveis fósseis e recursos naturais não
renováveis e iniciasse a transição para um modelo energético de baixo carbono
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calcado em fontes de energia renováveis, como é o caso da energia eólica.
Evidentemente que essa transição tem reflexos também no desenvolvimento
sustentável das propriedades rurais, principalmente se levarmos em consideração
que, hoje em dia, alguns produtores já recebem essa forma de renda territorial
ambiental, diversificando suas receitas. O surgimento desta experiência se insere no
contexto do que, no âmbito mundial, se conhece como multifuncionalidade do
rural, do qual emerge un novo discurso onde novas funções são atribuídas para além
da produção agropecuaria ‘stricto sensu’, isto é,
o debate sobre a
multifuncionalidade do rural vai muito além da sua típica função produtiva agrícola,
pois a agricultura não é mais a única atividade econômica que é desenvolvida em
boa parte dos espaços rurais.
Palavras-chave: Multifuncionalidade, Sustentabilidade, Desenvolvimento, Rural, Representações

O MÉTODO (AUTO)BIOGRÁFICO E A HISTÓRIA DE VIDA. POSSIBILIDADES
EPISTÊMICO-METODOLÓGICAS NA PESQUISA COM ADOLESCENTES QUE COMETERAM
ATO INFRACIONAL
Manoela Vieira Neutzling
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Através deste trabalho busca-se discutir o método (auto)biográfico, a metodologia
História de Vida e as narrativas como fonte, como possibilidade teóricometodológica na pesquisa acadêmica com adolescentes autores de ato infracional.
Assim, será apresentado o método, a contribuição de Delory (2014) e Ferraroty
(2014) através da articulação entre a noção de "experiência" da autora com o caráter
singular e plural da História de Vida do segundo autor e, finalmente, a contribuição
do método, da metodologia e dos conceitos dos respectivos autores para a pesquisa
(em desenvolvimento) intitulada "Os adolescentes que cumprem medida
socioeducativa de semi privação de liberdade no município de Pelotas-RS". Logo,
pretende-se argumentar que as Histórias de Vida dos adolescentes e a narrativa dos
próprios sujeitos de pesquisa colaboram para compreender como o processo de
reconhecimento dos adolescentes de si mesmos, entre si e pelos agentes
institucionais do Estado influencia na execução de projetos e políticas públicas para
os jovens em semiprivação de liberdade no município de Pelotas. O referencial
teórico da pesquisa é constituído a partir dos conceitos de violência de Santos
(2009), Rolim (2016) e Ellias (2011; 1993); Estado, através das contribuições de
Bourdieu (2014); juventude de Pais (2003) e Andrade (2007); e reconhecimento de
Fraser (2006, 2007, 2012). Portanto, pretende-se discutir a possibilidade de
intercâmbio interdisciplinar deste método e metodologia na Sociologia.
Palavras-chave: Adolescentes em conflito com a lei, História de Vida, Método (auto)biográfico, Narrativas
como fonte de pesquisa
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A ALTERIDADE ESTÉTICA EM O NATIMORTO: UM MUSICAL SILENCIOSO, DE LOURENÇO
MUTARELLI
Manuela Souza Machado
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria

A recepção de um objeto estético depende inicialmente da identificação do sujeito
no objeto com o qual se confronta. O prazer advindo da contemplação estética
resulta dessa sensação de “participação e apropriação” (JAUSS, 1979, p. 64).
Segundo Freud, a identificação consiste na primeira expressão de laços afetivos com
uma outra pessoa (1949, p. 60), estando intimamente relacionada com a noção de
admiração. No momento em que o sujeito se identifica com um outro ele mobiliza
a sua própria percepção sobre si. A identidade de um sujeito não se constrói, assim,
apenas a partir de sua própria autoconsciência, advindo também de sua percepção a
respeito dos outros e da hipótese projetiva da experiência do outro em relação ao eu
(LAING, 1974, p. 14). Identidade, portanto, é um conceito indissociável da noção
de alteridade (HERMANN, 2006, p. 37). É preenchendo os vazios entre o eu e o
outro que o sujeito constrói sua identidade e é esse mesmo principio que norteia
também a experiência estética. Na obra O Natimorto: Um musical silencioso (2009)
Lourenço Mutarelli levanta, contudo, o problema da recepção do objeto estético
irrepresentável: a voz do silêncio.
Palavras-chave: Experiência estética, Alteridade, Recepção, Vazio

DESLOCAMENTOS DO DESEJO DE UMA SAÚDE DOCENTE: PROCEDIMENTOS DE ESCRITA
DE SI E DO OUTRO.
Marcia Leão de Lima
Mestre
IFSUL Campus Pelotas
Róger Albernaz de Araújo
Doutor
IFSUL Campus Pelotas

O presente resumo versa sobre o percurso investigativo de uma pesquisa1 de
mestrado em educação, movida pelo desejo de aproximar a ideia de como e por que
acontecem os procedimentos de produção da estética de uma saúde e de um
adoecimento docente, na perspectiva da ocupação do espaço-tempo do trabalho
docente. Buscou-se problematizar situações de sofrimento que atingem os
professores, como condição de possibilidade de se poder arriscar um rabisco do
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conceito de uma máquina-saúde, que se pode criar a partir do mapeamento das
intensidades de forças implicadas no encontro das relações docentes com o trabalho.
Para tanto, convidou-se Nietzsche, Deleuze, Guattari, Foucault e Barthes, como
intercessores ao longo de um percurso revolto em movimentos imprevisíveis; uma
embarcação sem bússola em alto mar, desejosa de escrever vidas e produzir encontros
possíveis. A pesquisa objetivou: compreender como e por que se produz a estética
da saúde e/ou da doença docente na contemporaneidade e suas implicações para a
educação; mapear a geografia das forças ativas que produzem o conceito de ser
professor. Assim, pela experimentação de uma prática biografemática e de
agenciamentos esquizoanalíticos, buscou-se estabelecer conexões maquínicas, que
rompessem com a ordem cotidiana, com os saberes instituídos sobre o conceito de
saúde docente. Isso tornou possível saborear rastros de um percurso rizomático e
subterrâneo, que tornou efeito no inventário de novas marcas sensíveis, de afectos
indizíveis e, com os quais foi possível escrever novas paisagens contemporâneas de
um vir a ser docente
Palavras-chave: Educação, Psicologia, Saúde docente, Esquizoanálise, Biografema

O SUSSURRO POR TRÁS DAS COXIAS
Mariana Rockembak da Silva
Mestrando
UFPEL

A presente escrita é um fragmento da dissertação em desenvolvimento, "O palco
como desejo: A trajetória histórica de Antônia Caringi de Aquino “, que tem como
um dos seus objetivos investigar o processo criativo da artista na concepção de seus
espetáculos. Aqui, portanto, dá-se o foco ao uso dos depoimentos da artista e o
acesso à memória da mesma para o rememorar do processo de criação dos trajes de
cena de um dos seus espetáculos, o Ballet Ópera “O Guarany”. Estabelecendo
relações entre História Oral e Memória parte-se em perspectiva da feitura de uma
trajetória de mulher artista. Dialogando com as fontes, será problematizado o uso
da oralidade em uma pesquisa que possui pouca bibliografia e que tem acesso ao
“arquivo vivo”, o indivíduo. A relação com a memória e seu uso sensível no
desenvolvimento de uma trajetória está imersa em subjetividade, visto que atravessa
relações de processos criativos. Também há de se problematizar sobre a memória e
o ser mulher, bem como a construção de si a partir das narrativas. Relacionam-se
autores que problematizam a memória como PERROT (1989), CANDAU (2002)
aliados a autores que discutem História Oral como ALBERTI (2004) e PORTELI
(1997), a fim de aproximar relações e cruzar possibilidades para investigar os
caminhos desenhados e os processos de criação de uma mulher artista.
Palavras-chave: Trajetória, Traje de Cena, História Oral, Memória, Mulher
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LITERATURA DE VIAGEM E RELAÇÕES INTERNACIONAIS: O ESCRITOR
INTERNACIONALISTA
Nícollas Cayann
Doutorando
UFSM

Alicerçada na Teoria de Literatura de Viagem (The Cambrige Companion to Travel
Writing, 2002), assim como em definições mais amplas das Relações Internacionais
(SHERMAN, 2007), a presente pesquisa busca debater um elo já traço entre
Literatura e Relações Internacionais. Para tanto o texto trata das diferentes
definições e formações da Literatura e das Relações Internacionais, utilizando como
foco a Literatura de Viagem e os atributos de alteridade envolvidos no seu
desenvolvimento, buscando assim pontos de semelhança entre Literatura, Literatura
Comparada, Literatura de Viagem e Relações Internacionais. Através de uma
análise bibliográfica e documental em seus aspectos teóricos, históricos e
conceituais, através de dados secundários e uma abordagem qualitativa, o trabalho
que segue esse resumo busca elucidar a relação do escritor que escreve no exercício
da pratica internacionalista (isto é: escritores que são também diplomatas,
embaixadores, por exemplo) e que utilizam a Literatura de Viagem como meio de
expressão.
Palavras-chave: Literatura de Viagem, Literatura Comparada, Relações Internacionais

DA SOLICITAÇÃO À REIVINDICAÇÃO: UMA ANÁLISE SOBRE A GREVE DOS
CAMINHONEIROS A PARTIR DO LEGADO TRANSDISCIPLINAR DE ERNESTO LACLAU
Sandra Barbosa Parzianello
Doutorando
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Esse artigo tem como objetivo analisar o contexto para a constituição de uma
identidade coletiva durante a greve dos caminhoneiros no Brasil em maio de 2018,
também chamada de Crise do Diesel. Trata-se de uma análise de âmbito teórico e
linguístico que, pela Teoria do Discurso do argentino Ernesto Laclau e pelo seu
legado transdisciplinar, darão evidência ao estabelecimento de uma fronteira
política. Laclau, teórico político e filósofo, consolidou sua abordagem teórica na
década de 80 quando lecionava na Universidade de Essex, Inglaterra e lá criou o
Programa de Doutorado em Ideologia e Análise de Discurso e o Centro para estudos
teóricos em Ciências Humanas e Sociais. Quanto aos procedimentos metodológicos
propostos para a elaboração deste artigo, tomamos como modalidade a pesquisa
qualitativa que visa explorar os fenômenos da contemporaneidade. A análise foca
na cobertura dos acontecimentos referente a greve e no material produzido pelo
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“Nexo Jornal” e “G1”, que em alguma proporção narraram os fatos e, portanto, o
contexto em que se deu a greve dos caminhoneiros. Tomamos o emprego da noção
filosófica de antagonismo no contexto político, como também de hegemonia,
principais categorias das obras de Laclau e fundamentais para a análise da própria
estrutura. Essa pesquisa destaca a importância das projeções populares que se fazem
sentir a partir de diferentes formas de manifestações sociais em movimentos que,
sensivelmente reivindicam às instituições sobre os rumos do país. Esperamos, pelos
caminhos tortuosos do discurso registrar os fatos recentes da história e reforçar sobre
a importância das sucessivas mobilizações sociais.
Palavras-chave: Teoria Política, Transdiciplinaridade, Hegemonia, Demanda, Antagonismo

DIFICULDADES E SOLUÇÕES NA TRADUÇÃO DE REDES, CHABOLAS Y RASCACIELOS, DE
HORACIO CAPEL
Silvana de Matos Bandeira
Doutor
UFPel
Andrea Cristiane Kahmann
Doutor
UFPel

O objetivo do trabalho é apresentar as dificuldades e soluções para a tradução de
“Redes, Chabolas y Rascacielos. Las Transformaciones Físicas y la Planificación en
las Áreas Metropolitanas”, do geógrafo espanhol Horacio Capel. Esse texto foi
apresentado pela primeira vez pelo autor como conferência no Seminário
Internacional sobre «El desafío de las áreas metropolitanas en un mundo
globalizado. Una mirada a Europa y América Latina», organizado pelo Institut
d’Estudis Territorials da Universitat Pompeu Fabra e celebrado em Barcelona de 4
a 6 de junho de 2002 e, posteriormente, publicado no núm. 3 da Colección
Mediterráneo Económico: "Ciudades, arquitectura y espacio urbano". Esse texto foi
traduzido como atividade da disciplina de Prática de Tradução: Texto Acadêmico
Esp/Por no curso de Letras – Tradução Espanhol – Português da UFPel e é a
primeira tradução conhecida dessa obra no Brasil. Nesse trabalho focaremos na
tradução como processo, apresentando as decisões tradutórias perante as
dificuldades encontradas para traduzir termos que não encontram equivalência em
textos especializados na área de Geografia circulantes no Brasil, devido às diferenças
históricas, socioeconômicas e culturais que permeiam a urbanização espanhola e
brasileira. As reflexões que serão apresentadas dialogam com os conceitos dos
teóricos Aixelá (2013), Albir (2011), Ricoer (2011) e Jauss (1979) para a definição
desse projeto de tradução como o possível para o espaço-tempo e língua-cultura
atuais.
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Palavras-chave: Estudos da Tradução, Dificuldades e soluções tradutórias, Tradução de texto especializado:
Geografia

SER OU NÃO SER VELHO: SIGNIFICADOS DE SER VELHO NA CONTEMPORANEIDADE
Simone Cristina Dalbello da Silva
Mestrando
Universidade Federal da Fronteira Sul Campus Erechim/RS

A pesquisa ligada ao Mestrado Interdisciplinar em Ciências Humanas da
UFFS/Erechim/RS, apresenta como objetivo principal averiguar os significados do
envelhecer para o velho e sua percepção sobre si mesmo. O aumento expressivo da
expectativa de vida na contemporaneidade nos leva a questionar as noções até então
construídas sobre o tema, precisamos de novas ferramentas para melhor
compreender a velhice. O estudo se desenvolverá por perspectivas qualitativas por
intermédio de pesquisa teórica e empírica. A metodologia fará uso da etnografia
junto ao projeto desenvolvido pelo Conselho Municipal do Idoso de Concórdia/SC
intitulado: “Idosos Mestres da Vida”. O projeto consiste no encontro entre gerações,
no qual os idosos expõem suas narrativas de vida. Com a etnografia se pretende
discutir as repercussões subjetivas que emergem desse encontro e o que as narrativas
de vida dos idosos dizem sobre seu processo de envelhecimento. Neste artigo
teremos um vislumbre de alguns resultados já obtidos com a pesquisa de campo e
um pouco da construção teórica que tem como proposta uma abordagem
interdisciplinar. Ao trabalhar com o tema do envelhecimento se busca ouvir e
considerar as diferentes significações de velhos e velhices na contemporaneidade.
Palavras-chave: Velho, Velhice, Subjetividade, Significado, Narrativa

PESQUISA EM HUMANIDADES: A INTERDISCIPLINARIDADE DA COMUNICAÇÃO
Tadeu Sposito do Amaral
Mestrando
Universidade Federal de Goiás

A ciência é um meio de se conhecer o mundo. Tem caráter empírico, envolve
experimentação, confrontação com a realidade; coloca-se à prova, é feita de
proposições consistentes. Para entender o mundo que a humanidade transforma - e
para entender como vive - são necessárias, justamente, as humanidades, as ciências
sociais. Nesse campo está a comunicação, atividade que perpassa tudo o que envolve
relação entre pessoas - a sociedade, portanto. E essa comunicação é cada vez mais
mediada - dos meios de comunicação de massa a dispositivos pessoais. Nesse
contexto, este artigo apresenta uma reflexão teórica sobre a comunicação e mídia e
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como isso configura um campo de pesquisa acadêmica, que procura se firmar e
encontrar seu lugar, mas que usa conceitos, métodos, teorias e conceitos das ciência
sociais - e que busca um espaço próprio. Convida-se a refletir sobre a adoção e o
reconhecimento da importância de uma abordagem interdisciplinar, que pense a
comunicação como constituinte e definidora de fenômenos sociais, e que se integre
ao que se pensa em sociologia, antropologia, ciência política, para que se tente
entender o mundo. Questiona a necessidade de se estabelecer fronteiras mais rígidas
e sugere que a ciência da comunicação contribui nesse processo de conhecimento e
se sustenta e mesmo se faz necessária pelo interesse e foco no tema, e que tem mais
a ganhar abraçando a pluralidade de pensamentos do que buscando limitar seu
campo ou seus objetos.
Palavras-chave: Comunicação, interdisciplinaridade, pesquisa
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RUTH SCHNEIDER: TRAJETÓRIA REALIZADA E IMAGINADA
Aline do Carmo
Doutorando
Professora

Ruth Trelha Schneider, pintora, gravadora, desenhista, autodidata, nascida em
Passo Fundo em 08 de maio de 1943, viveu em Porto Alegre/RS até o seu
falecimento no dia 23 de dezembro de 2003. O conjunto de informações
autobiográficas, ao qual se teve acesso, juntamente com as perspectivas artísticas,
sociais e históricas, auxiliará na geração de significados presentes na produção
artística de Ruth. Em Passo Fundo, no interior gaúcho, a Rua XV de Novembro foi
a vitrine do sexo, jogo e boemia. O mais famoso local de “entretenimento noturno”
foi o Cassino da Maroca, localizado no alto da rua. Na década de 40, em Passo
Fundo, a menina Ruth Schneider ouvia fascinada as histórias da Rua XV, contadas
pela sua avó Ida e o padrasto Antão. Aos dez anos, Ruth foi operada na perna (tinha
um membro maior que o outro) e ficou por uns tempos de cama, ouvindo histórias,
recortando e colando imagens: revistas, jornais, almanaques, quadrinhos,
“modelitos” variados. Os recortes e colagens são, em quase todas as obras, as técnicas
por excelência de sua expressão: do pincel à tesoura. O conjunto de relatos
autobiográficos, ao invés de dar a fisionomia da artista, tem a capacidade de
sintetizar grande parte de sua vida, não apenas no que toca a seus assuntos como
também na maestria com que trabalha a técnica e a linguagem utilizadas. Desse
modo, temos não o que ela é, mas o que pretende que o leitor pense que ela seja.
Um traço de sua personalidade desprendida é posto ao lado da avaliação que faz de
sua arte, encontrando, ainda, espaço para ironizar com humor e expressionismo as
suas memórias.
Palavras-chave: História, Memória, Artes Visuais, Pintura, Ruth Schneider

APESHIT: O QUE AS PEDAGOGIAS CULTURAIS EM QUESTÃO TEM A NOS DIZER
Andressa Farias Barrios
Mestrando
FURG
Doutorando
FURG

Este trabalho tem por objetivo, discutir por meio das pedagogias culturais as práticas
discursivas e não discursivas inscritas no clipe Apeshit, gravado no Museu Do
Louvre, em Paris, da dupla-casal Beyoncé e Jay-Z, este ocupa um lugar singular social,
traz consigo a articulação de vários discursos, este artefato cultural pauta uma
política de identidade que diz respeito as relações de poder, demarcado pelo
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conjunto de enunciados, que definem o sistema de coerção e subordinação que se
exercitam e possuem materialidade, ou seja, não se trata de palavras, imagens apenas.
Trata-se de um aglomerado de perspectivas, métodos, cores, formas e texturas,
combinados entre si, um arranjo que produz representações que reforçam e
alimentam o discurso. Encontram evidências da afirmação do poder negro num
museu colonialista e cujas obras testemunham e sublinham o (pre)domínio da
cultura ocidental e da hegemonia branca. As pedagogias culturais, neste sentido,
convocam a nossa sensibilidade para enxergar nos aparatos simbólicos culturais,
estratégias que acabam por referenciar algum tipo de condição formativa de valores,
de percepções, de juízos, de atitudes e de relações humanas nos sujeitos históricos.
Ao mesmo tempo, elas desafiam os sujeitos em formação a tomar consciência de que
este mesmo aparato cultural faz girar uma roda histórica da qual eles fazem parte,
ativa ou passivamente.
Palavras-chave: Pedagogias Culturais, Cultura Visual, Mídia

CONTRIBUIÇÕES DA OBRA DE ARTE PARA ESTUDOS DA CULTURA MATERIAL
ATRAVÉS DAS IMAGENS
Antonio José Dos Santos Junior
Mestrando
UFSM - Universidade Federal de Santa Maria

Este artigo aborda a cultura material através das imagens em obras de arte, com o
objetivo de contribuir para futuras pesquisas, históricas e artísticas. O estudo de
imagem, sempre foi abrangente ao longo da história, e visto de diferentes pontos,
por teóricos que século após século fundamentam as distintas formas de abordagem,
de leitura e comunicação. E se tratando de pesquisas em Arte, a imagem é
fundamental para construção de subsídios que sustentem a narrativa de um artista.
O texto seguiu pela metodologia bibliográfica, nos quais, imagens e suas
perspectivas serão abordadas por três ângulos, o primeiro quando a imagem é
instituída no processo poético do autor mediante a prática da pintura. O segundo,
explanado por Gaston Bachelard (1993) na qual a imagem é concebida na
imaginação, e por terceiro, de acordo com Peter Burke (2017) quando a imagem traz
uma evidência histórica. Ambas se cruzam e podem fortalecer um discurso poético
no que se refere a cultura material dos objetos, e aproximando o artista-pesquisador
à um estudo interdisciplinar.
Palavras-chave: Cultura Material, Obra de arte, Objetos, Imagens
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A UNIFICAÇÃO ALEMÃ NA IMPRENSA ILUSTRADA CARIOCA: A GUERRA FRANCOPRUSSIANA NAS PÁGINAS DO HEBDOMADÁRIO A COMÉDIA SOCIAL.
Bruno Giovane da Silva
Mestrando
UFPel

A Guerra Franco Prussiana aconteceu de julho de 1870 à maio de 1871 entre a
França e a Prússia. O conflito está inserido no processo de unificação alemã e teria
sido provocado pela crise de sucessão da Espanha em 1968. Após a deposição da
rainha Isabel II da Espanha por movimento popular, a casa de von Hohenzollern
foi convidada por um grupo de monarquistas para assumir o trono. Sabendo dessa
possibilidade a França reagiu diante de uma possível supremacia prussiana na
estrutura política europeia. O conflito foi vencido pelo lado alemão e que, durante
o conflito, conseguiu unificar os estados alemães do Sul com a Confederação
Germânica do Norte. Após a derrota de Napoleão III, um governo de defesa
republicano assumiu a França, estabelecendo a Terceira República em 4 de setembro
de 1870. No entanto, depois do fracasso em defender Paris, uma assembleia geral
foi convocada para fazer as tratativas de paz. Em fevereiro de 1871 as negociações de
paz iniciaram, porém no dia seguinte a Comuna de Paris se revoltou. O presente
artigo busca investigar como a Guerra Franco-Prussiana foi abordada pela imprensa
ilustrada carioca, em especial por um hebdomadário: A Comédia Social. Da mesma
forma, busca ponderar sobre a crítica feita por tal periódico em suas imagens.
Palavras-chave: Franco-Prussiana, Unificação alemã, Imprensa ilustrada, A Comédia Social

RESSONÂNCIAS DO FANTÁSTICO : UM ESTUDO INTERARTES DE "O JARDIM DAS
DELÍCIAS TERRENAS"
Camilla da Silva Corrêa
Mestrando
UEA- Universidade do Estado do Amazonas
Otávio Rios Portela
Pós-doutorado
UEA- Universidade do Estado do Amazonas

O presente estudo propõe uma análise Interartes do tríptico "O jardim das delícias
terrenas" (1503-1515), de Hieronymus Bosch, à luz das teorias literárias do
Fantástico. Aqui se pretende esboçar uma análise sustentada a partir da transposição
de um conceito estético comum à arte literária para as artes plásticas, alicerçada no
olhar interdisciplinar dos Estudos Interartes, com especial atenção aos ensaios
teórico-críticos de Claus Clüver e Walter Moser. Quanto à organização deste
trabalho, primeiramente serão problematizadas ideias em torno do Fantástico,
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partindo do ensaio seminal de Todorov e ampliando o debate para outros
pensadores, bem como sua relação com os gêneros análogos.Acreditamos que a arte
boschiana, vista como um texto pictórico, é de natureza híbrida, o que requer o
tracejamento de um amplo contexto estético que vai além da tradicional perspectiva
de Todorov. No segundo momento, estabeleceremos um paralelo entre a obra de
Bosch e obras literárias posteriores, a exemplo de Vax, Caillois, Bessière, e outros, a
fim de compreendermos o Fantástico como estética atemporal e presente em
diversas formas de manifestação artística. A análise da pintura de Bosch em conjunto
com os textos literários elencados acima nos permitirão compreender melhor um
fenômeno estético complexo e até aqui bastante relacionado à literatura e ainda
pouco afeito às artes plásticas.
Palavras-chave: Estudos Interartes, Literatura Fantástica, Hieronymus Bosch

A CONSTRUÇÃO DO CAMPO PICTÓRICO: ACÚMULOS E CONTRAPOSIÇÕES
Cleandro Stevão Tombini
Doutorando
UFPel - Universidade Federal de Pelotas

Esse artigo traz uma síntese da minha Dissertação de Mestrado em Artes Visuais,
desenvolvida no Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade
Federal de Santa Maria (PPGART – UFSM), a qual se baseou na minha produção
plástica, ou seja, uma pesquisa com o objetivo de construir um campo pictórico por
meio dos conceitos operatórios de acúmulos e contraposições. Apresenta a
metodologia utilizada para a instauração das obras (na qual articulei a prática plástica
– baseada em apontamentos realizados em um diário de anotações – com a história,
a teoria e a crítica de arte, além de escritos em poéticas visuais), os objetivos, as
questões da pesquisa, os documentos de trabalho (esboços, anotações escritas,
materiais heteróclitos, desenhos e fotografias), a descrição do processo artístico
(onde analiso a origem e a constituição dos acúmulos de matéria pictórica e as suas
relações com os desvios experimentais e com as simulações do real) e as estratégias
(apropriação, colagem, hibridizações e mestiçagens) utilizadas na construção dos
trabalhos. Traz uma análise sobre as minhas obras, estabelecendo comparações com
minhas produções anteriores e com o fazer de Iberê Camargo, Nuno Ramos e Leda
Catunda, a fim de se compreender os desdobramentos de alguns procedimentos e a
minha intenção expressiva. Por fim, responde às questões em torno das relações e
influências entre a pintura e os elementos tridimensionais, e aponta possíveis
caminhos para a sequência dessa pesquisa.
Palavras-chave: Pintura, Campo pictórico, Acúmulo, Contraposição, Poéticas visuais

162

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

ARTE, ICONOGRAFIAS E CULTURA VISUAL: pesquisa, educação e processos criativos

DOCÊNCIA EM ARTE: EXPERIMENTAÇÃO, SUBJETIVAÇÃO, AUTORIA
Cristiano Ferreira Silveira
Mestrando
Instituto Federal Sul-riograndense/Campus Pelotas
Cynthia Farina
Pós-doutorado
Instituto Federal Sul-Riograndense/Campus Pelotas

O presente trabalho apresenta o desenvolvimento inicial de uma pesquisa sobre as
questões relacionadas a experimentação, subjetivação e autoria de uma docência em
arte, em especial à docência do autor deste trabalho e seu encontro com as filosofias
da diferença. O método utilizado é a cartografia. Atrevo-me a desvelar estes
caminhos que surgem através da experimentação do desconhecido e das surpresas
que se apresentam enquanto busco respostas. Para embasar esta pesquisa são
utilizados autores como Deleuze e Guatarri, Larrosa entre outros, que auxiliam e
desvendam possibilidades de experimentação, autoria e subjetivação. O problema
da pesquisa é a criação da própria pesquisa, que vai seguindo caminhos que surgem;
e não a resolução do que já é dado, e que vai sendo feito ao longo do caminho. O
pensar a própria pesquisa nos leva a problematizações em relação ao modo como
vão sendo construídos nossos caminhos, que não são previsíveis e muito menos
planejados, vão acontecendo. Até aqui a pesquisa tem levado a questionamentos,
que possivelmente serão aprofundados e outros também surgirão no decorrer deste
processo. Alguns fatos têm ocorrido desde o início desta caminhada e têm
modificado a cada passo esta pesquisa.
Palavras-chave: Experimentação, Subjetivação, Autoria, Docência

POSSIBILIDADES GRÁFICAS NA ESCOLA: APROXIMAÇÕES ENTRE A PESQUISA EM
ARTE E O ESTÁGIO CURRICULAR
Dionatan Michel Batirolla
Graduado
Universidade Feevale

Este artigo discute as possibilidades do desenho na escola, não apenas sobre papel,
a partir de aproximações entre a pesquisa desenvolvida na Universidade Feevale,
cujo projeto de pesquisa foi intitulado “Arte e tecnologia: interfaces híbridas da
imagem entre mediações e remediações”, e o estágio curricular realizado no Curso
Normal – Aproveitamento de Estudos do Colégio Estadual 25 de Julho, ambas as
instituições estão situadas no município gaúcho de Novo Hamburgo. O dito estágio
integra a grade curricular do curso de Artes Visuais – Licenciatura, da referida
universidade. Entre os objetivos dessa prática pedagógica estava o de tencionar o
conceito de desenho, suas abordagens na escola tradicional e suas possibilidades no
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campo da Educação, aproximando Universidade e Escola. O diálogo entre o
desenho na escola e o desenho na arte contemporânea também foi provocado, à
medida que artistas como Regina Silveira e Leonilson foram apresentados aos
grupos de trabalho. Observaram-se, durante os encontros com as duas turmas do
curso, mudanças significativas no entendimento do desenho na escola,
principalmente, na reprodução de cópias e na manutenção de estereótipos, situações
repudiadas pela arte/educação contemporânea. Servem de arcabouço teórico a este
texto os autores Ana Mae Barbosa, Edith Derdyk, Fernando Hernández, Silvio
Zamboni, Vilém Flusser e Michael Rush.
Palavras-chave: Desenho, Escola, Pesquisa em arte, Estágio curricular

O UNIVERSALISMO CONSTRUCTIVO DE JOAQUÍN TORRES-GARCÍA E A QUESTÃO
IBÉRICA.
Élson Ferreira de Araújo
Doutorando
Universidade Federal do Paraná - UFPR
Alexandro Dantas Trindade
Pós-doutorado
Professor Universidade Federal do Paraná - UFPR

O objetivo do estudo aqui proposto é estabelecer uma abordagem da doutrina
estética Universalismo Constructivo, do uruguaio Joaquin Torres-García, a partir da
perspectiva da área do Pensamento Social. Partimos de uma indagação básica, qual
seja, de como Torres-Garcia formula esse projeto estético e quais as influências e
relacões com outros intelectuais, se existiram, procurando confrontar essas
informações com a forma como seu legado foi tratado na literatura que o pauta em
relação a tradição modernista uruguaia anterior. Aproximações com o tema nos tem
sugerido uma lacuna nesse aspecto, Torres-García é sempre pautado pela premissa
do vanguardismo, o artista que regressa em 1934 ao se país natal depois de mais de
quatro décadas de vivência europeia, e que traz uma proposta de renovação do
modernismo, não apenas local como sul-americano. Atentaremos para
possibilidades de aproximação entre o projeto de Torres-García e Ariel, de se
conterrâneo Enrique Rodó, pensados como movimentos de ideias que se somam ao
ambiente intelectual mais amplo, em que se fazia central o debate entre as opções
civilizatórias anglo-saxã ou ibérica. O Universalismo Cosntructivo se consolida como
doutrina estética que faz a síntese da rica experiência artística de Torres-García. Do
mesmo modo que Ariel, guardadas as distinções entre o campo literário e o das artes
plásticas, o Unversalismo Constructivo mobiliza um aspecto moralizante, chamando
atenção para valores espirituais em oposição a materialidade, questão essa que
seguiremos de forma mais destacada.
Palavras-chave: Torres-Garcia, trajetórias intelectuais, vanguardas estéticas, iberismo

164

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

ARTE, ICONOGRAFIAS E CULTURA VISUAL: pesquisa, educação e processos criativos

AS POSSIBILIDADES DO CONHECIMENTO EM ARTE NA INFÂNCIA
Flávia Demke Rossi
Mestrando
Mestrado em Educação - UFPel

Esta pesquisa se origina de uma necessidade de reflexão sobre a ampliação do
repertório artístico da criança. A aproximação da criança com a arte pode contribuir
para uma percepção estética que ultrapassaria as dimensões da arte para ir ao
encontro com a vida. As imagens do cotidiano da criança, formam o seu repertório
imagético, que é utilizado em seu processo desenhista. A interação com as imagens
de obras de arte, é para despertar o prazer pela descoberta de novas visualidades e
formas de expressão. A pesquisa se caracteriza como uma pesquisa qualitativa do
tipo intervenção pedagógica. A problemática que a direciona, refere-se ao uso de
desenhos estereotipados e a sua influência na produção desenhista da criança.
Diante disso, o propósito deste estudo é investigar a possibilidade de ampliação do
repertório artístico da criança de modo a subverter a prática do uso de estereótipos.
Tal hipótese foi concebida durante uma prática de intervenção pedagógica em uma
turma do 4.º Ano do Ensino Fundamental em uma escola de Pelotas – RS-BR, na
qual foram realizadas uma série de atividades interativas para conhecer e interpretar
a arte através da pintura, da confecção de paisagens em 3D e da leitura das imagens
de obras de arte, que eram de pinturas do gênero paisagem, da Arte Moderna. Os
resultados apontam o conhecimento em arte, como contributo à criatividade e à
percepção estética da criança.
Palavras-chave: Ensino de Arte, Repertório artístico da criança, Percepção estética, Conhecimento em Arte

OBJETOCOISA: INVENTÁRIOS, INVENÇÕES E MULTIPLICAÇÕES
Helene Gomes Sacco
Doutor
UFPel - Centro de Artes, PPGAV

O presente artigo parte da minha pesquisa artística e procura apresentar, analisar e
refletir sobre a série de desenhos intitulada In(ser)víveis, observando o processo de
criação, produção e a formas de exposição que ocorreram entre os anos de 2014 até
2017. Procuro observar a partir do processo, os materiais, procedimentos e as
técnicas implicadas ao pensamento do trabalho, verificando as influências
conceituais sobre ele e as possibilidades de participação do público como uma
estratégia de compartilhamento e alargamento das reflexões e discussões. Para a
análise desta série de desenhos, proponho traçar alguns diálogos com outros
campos, como os da literatura, psicologia, filosofia, sociologia e meio ambiente,
procurando por via da arte interlocuções que expandam o pensamento sobre a
produção de objetos, a relação que estabelecemos com estes e suas implicações nos
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modos de vida. Para isso amparo-me em autores como, Felix Guattari (2012),
Georges Perec (2014), Michel Serres (2013), Jane Bennett (2010) e Maria Ester
Maciel (2009) entre outros, para abordar as reflexões originadas no trabalho.
Palavras-chave: Objetocoisa, inventário, invenção, desenho, palavra

ALTERAÇÕES NA CAMADA PICTÓRICA DE UMA PINTURA A ÓLEO SOBRE TELA DO SÉC.
XIX - SENHORAS TOMANDO CHÁ DA PINACOTECA MATTEO TONIETTI DE RIO
GRANDE, RS
Isis Fófano Gama
Graduado
UFPEL
Andréa Lacerda Bachettini
Doutor
UFPEL

Um dos temas direcionados à conservação e restauração de pintura é a alteração da
camada pictórica, elemento, dentre outros, de caracterização dessa tipologia. A
técnica da pintura óleo tem um desenvolvimento longo e gradual, com aspectos
próprios de cada artista ou oficina e seu período. As mudanças que ocorrem com o
passar do tempo neste tipo de obra podem estar relacionadas com diferentes fatores,
como, por exemplo, os que são inerentes à sua concepção e aqueles que são
associados à fatores externos de degradação. Para observação desses fenômenos
foram realizados exames organolépticos, microscópio USB, e luzes especiais. A obra
Senhoras Tomando Chá se insere nos contextos de manufatura do século XIX
passando por intervenções em seu percurso. A referida pintura está em processo de
restauração por um acordo firmado entre o curso de Conservação e Restauração de
Bens Culturais Móveis do Instituto de Ciências Humanas da Universidade Federal
de Pelotas e a Secretaria de Cultura da cidade de Rio Grande, ambas as cidades do
Rio Grande do Sul. Faz parte do projeto de extensão Documentação, Restauração e
Exposição da obra Senhoras Tomando Chá da Pinacoteca Matteo Tonietti de Rio
Grande, RS.
Palavras-chave: Pintura, Senhoras Tomando Chá, Alterações da Camada Pictórica, ConservaçãoRestauração

A VISUALIDADE NAS NARRATIVAS DE ALAIN ROBBE-GRILLET E CHICO BUARQUE DE
HOLLANDA
JANIO DAVILA DE OLIVEIRA
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria
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Lucas da Cunha Zamberlan
Doutor
Universidade Federal de Santa Maria.

O objetivo do presente trabalho é fazer uma análise comparativa entre o romance
La Jalousie (1957), traduzida no Brasil como O ciúme, de Alain Robbe-Grillet, e
Estorvo (1991), de Chico Buarque de Hollanda. O foco da análise será o aspecto
visual das duas obrass. A narrativa do autor francês é produzida num contexto de
ruptura com as convenções do romance tradicional, dentro do movimento que ficou
conhecido como Nouveau Roman, e num momento em que a linguagem
cinematográfica invade cada vez mais a literatura. Enquanto isso, a obra do autor
brasileiro é lançada numa época em que a imagem já é indissociável da vida social.
Deste modo, busca-se no presente trabalho destacar como a visualidade aparece
nessas duas narrativas verbais que compõe o corpus, atentando para as diferenças
sociais dos seus contextos de produção. Como aporte teórico, utilizaremos as obras
de Roland Barthes (2007), Jean Baudrilard (1991), Tânia Pellegrini (1999), Leyla
Perrone-Moisés (1966), dentre outras. Também será de fundamental importância
para o embasamento teórico a obra Pour un Nouveau Roman (Por um novo
romance, 1969), escrita por Alain Robbe-Grillet e considerada um dos mais
importantes manifestos literários do século XX.
Palavras-chave: Chico Buarque, Alain Robbe-Grillet, Nouveau Roman, Literatura brasileira contemporânea

DESIGN DE CARTAZ: A REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO FEMININO NA ALEMANHA
NAZISTA
Joana Luisa Krupp
Mestrando
UFPel
Roberta Coelho Barros
Doutor
UFPel

Esta pesquisa, vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais do Centro
de Artes da Universidade Federal de Pelotas objetiva compreender a representação
feminina nos cartazes da Alemanha no período que abrange a ascensão e o declínio
do partido nazista, de 1920 a 1945. A partir da problematização de conceitos como
ideologia e cultura visual, utiliza-se o cartaz como exemplo de peça gráfica projetada
para servir a agendas políticas, como dispositivo para difundir ideologias. De acordo
com o viés modernista de Abraham Moles (1974), o cartaz caracteriza uma
comunicação que possui duas partes inerentes, quais sejam, a mensagem semântica
e a mensagem estética. É importante, finalmente, discutir cultura visual para
contextualizar o período de produção e circulação dos cartazes selecionados. Para
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Hernández (2007), a expressão cultura visual diz respeito a interpretações críticas
sobre as práticas culturais e sociais do olhar e também é caracterizada como um
estudo de construções culturais e de experiências visuais ligadas ao cotidiano, às artes
e à mídia e suas representações. A abordagem metodológica se dá com base na
hermenêutica de profundidade de J.B. Thompson (1995) a qual contribui para a
sistematização do trabalho a partir da contextualização da época, além da análise do
material gráfico e da interpretação do conhecimento reunido na pesquisa.
Palavras-chave: Design gráfico, Cartaz, Feminismo, Propaganda, Cultura Visual

A LITERATURA DE CORDEL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO ESTÉTICO-AMBIENTAL
COMO PRÁTICA DOCENTE
Josineide Ribeiro da Silva
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Luciana Netto Dolci
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande - FURG
Pauline Apoliário Czarneski Rezende
Mestre
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

O presente estudo pretendeu analisar como a Literatura de Cordel na perspectiva
da Educação Estético-Ambiental poderia corroborar com a prática docente com o
intuito de desenvolver a leitura, a oralidade, a escrita e a criticidade através de saraus,
construção de poemas de cordel individual e coletivo e fazer relações com outros
gêneros textuais. Esta pesquisa quanto à abordagem é qualitativa, exploratória,
sendo classificada como uma pesquisa participante, desenvolvida em uma escola de
Ensino Fundamental da cidade do Rio Grande. O sujeito da pesquisa é uma
professora do quarto ano do ensino fundamental. Para o desenvolvimento desta
pesquisa foram usados componentes que instigassem os alunos pela Literatura de
Cordel, como a xilogravura, sarau, o cordel e as rimas contidas nos mesmos, para
depois coletar os dados da pesquisa através da experiência e ótica da professora. Os
dados coletados compõem o corpus de análise, porém para esta investigação nos
detemos apenas na análise do questionário realizado com o sujeito desta
investigação, a professora regente da turma. Com esta análise emergiram duas
categorias: A Literatura de Cordel e o desenvolvimento da oralidade, leitura e
escrita; e Aspectos desenvolvidos com a Literatura de Cordel.
Palavras-chave: Literatura de Cordel, Educação Estético-Ambiental, Prática Docente, Desenvolvimento de
Habilidades
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AS RELAÇÕES DAS CRIANÇAS COM A DRAMATIZAÇÃO DE HISTÓRIAS: UMA
EXPERIÊNCIA ESTÉTICO-AMBIENTAL
Juliana Duarte Simões
Mestrando
Universidade Federal do Rio Grande / FURG
Pauline Apolinário Czarneski Rezende
Mestre
Universidade Federal do Rio Grande / FURG
Luciana Netto Dolci
Doutor
Universidade Federal do Rio Grande / FURG

O presente trabalho trata de uma pesquisa realizada em uma escola de Educação
Infantil, com onze crianças entre 5 e 6 anos, visando compreender as possíveis
contribuições de contar histórias de forma dramatizada no processo de
desenvolvimento infantil, para isso, utilizamos teorias e práticas no campo da
educação, como forma de sustentar a nossa compreensão de que o contato com a
literatura infantil e com as múltiplas linguagens dos sujeitos, é a base de uma
educação que busca formar sujeitos críticos, transformadores e atuantes na
sociedade. Trata-se de uma pesquisa qualitativa fundamentada na perspectiva sóciohistórica realizada em uma escola pública de educação infantil, que busca dialogar
com os sujeitos e com os teóricos sobre a literatura infantil, a conquista de leitores,
o papel do professor, a estética na educação e as relações criadas entre sujeitos. O
método de coleta de dados foi a observação participante, a entrevista com as
crianças. Os resultados evidenciaram que as histórias dramatizadas possuem um
grande potencial para o desenvolvimento das crianças, bem como, para sua
formação como sujeitos críticos e atuantes da sociedade.
Palavras-chave: Dramatização, Literatura infantil, Educação Estético-Ambiental, Educação Infantil

VIVÊNCIA, REALIDADE E RECONSTRUÇÃO DA EXPERIÊNCIA: DIÁLOGOS POSSÍVEIS NA
EDUCAÇÃO?
Leonor Gularte Soler
Mestrando
UFPel

Refletir sobre minhas experiências/vivências, é o objetivo principal a que se propõe
a escritura. O texto divide-se em três etapas: inicialmente apresento o relato das
minhas experiências, amparada pela obra de Friedrich Nietzsche (1888-1900), Assim
Falava Zaratustra (1883-1885). Arrisco-me a relacionar os três personagens
encontrados, com as três metamorfoses do espírito. Em um segundo momento
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pretende-se dialogar com Wilhelm Dilthey (1833-1911) que fundamentou as
ciências do espirito como forma de conhecimento humano em oposição as ciências
da razão. Vivência e realidade entrelaçam-se com o apoio da categoria do significado.
Criar algo, atribuir valor e estabelecer fins são comportamentos essenciais que
configuram as vivências e nos ajudam a construir a própria realidade que vivemos.
Dilthey declara com firmeza que a força vital interna e o mundo exterior estão
sempre unidos numa referência recíproca. Na terceira parte do texto, aspira-se uma
reflexão sobre o papel do professor na reconstrução da experiência utilizando como
amparo as ideias de John Dewey (1859-1952), filósofo considerado um dos
fundadores do pragmatismo, que desenvolveu a concepção de educação como base
de uma sociedade democrática e defendeu com afinco a ideia de que a única fonte
verdadeira do conhecimento humano é centrada na experiência. O hábito de
aprender diretamente da própria vida, fazer que as condições da vida sejam tais que
todos aprendam no processo de viver, faz da educação, como reconstrução contínua
da experiência, um atributo permanente da vida humana. Ao concluir, destacamos
que os autores trabalhados apresentam em comum o fato de apontar que a estética
tem seu inicio na experiência humana sensível, no mundo que vivemos, no mundo
onde experimentamos todos os nossos sentidos, mundo esse que não provém de um
mundo ideal platônico, um mundo superior, um mundo que entende a razão como
princípio único, que entende o mundo dos sentidos como simples ilusão da alma.
Palavras-chave: experiência, vivência, realidade, vida, educação

REVISTA BRAVO!: UMA REFLEXÃO SOBRE OS RETRATOS DE SUAS CAPAS
Lislaine Sirsi Cansi
Doutorando
UFPel

Este texto nasce a partir de uma pesquisa de doutoramento no Programa de PósGraduação em Educação (UFPel), na linha História e Filosofia da Educação, que se
encontra em andamento. Trata-se de um estudo de cunho histórico que aborda um
impresso brasileiro como objeto e fonte de pesquisa, que tem como escopo a arte e
a cultura, e que tange particularmente à revista Bravo!, edição 1997 – 2013. Interessa
discutir a respeito do uso de imagens das capas da referida revista tendo o retrato
como categoria conceitual. O retrato tornou-se uma categoria conceitual relevante a
partir do processo de catalogação da edição 1997 –2013. Para aprofundar a
discussão, estudos da imprensa, da imagem, da fotografia e do retrato serão
apresentados. Como fundamentação teórico-metodológica serão utilizadas as vozes
de autores como Tania Regina de Luca (2005), acerca de suas investigações sobre
imprensa, Jacques Aumont (2012), Martine Joly (2012), sobre imagem, João Gomes
Filho (2003), referente aos elementos que compõem a imagem, Eva Heller (2013),
sobre psicologia da cor, Peter Burke (2017), sobre a história do retrato, Walter
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Benjamin (1987), Boris Kossoy (2009; 2014), Maria Eliza Linhares Borges (2005), a
respeito da fotografia.
Palavras-chave: imprensa, revista Bravo! imagem, fotografia, retrato

POSSIBILIDADES EM PRETO E BRANCO: REFLEXÕES SOBRE O USO DO MANGÁ COMO
FONTE DE PESQUISA HISTÓRICA
Lucas Marques Vilhena Motta
Mestrando
UFPel

O mangá (quadrinhos japoneses), na atualidade, é um dos principais meios de
representatividade da cultura japonesa, tendo, inclusive, números bastantes
expressivos no Ocidente de forma geral. (GARVETT, 2006) Entretanto, a utilização
destas fontes em pesquisas acadêmicas é um fenômeno bem recente, sobretudo no
Brasil, e a todo momento vem recebendo mais contribuições para uma discussão
metodológica do uso delas. A proposta deste trabalho é compreender de que forma
os mangás podem ser utilizados como fonte de pesquisa histórica. Assim como nos
quadrinhos americanos, os japoneses também seguem o mesmo conceito de
narrativa gráfica estabelecido por Will Eisner, onde imagem e texto são vistos como
um texto indissociável (EISNER, 2007). Este conceito, por exemplo, permite que
possamos analisar dentro de um mangá o porquê de determinado personagem ter
um design específico, o fundo que aparece durante as cenas dentre outros fatores
que compõe parte da narrativa. Do ponto de vista historiográfico podemos ressaltar
a produção de obras com temática histórica, seja ela japonesa ou não, pode apontar
diversos questionamentos desde buscar compreender como o autor entende aquele
“evento histórico” até se utilizar da narrativa como objeto de ensino de História.
Sendo assim, este trabalho busca suscitar algumas sugestões sobre o trabalho com os
mangás.
Palavras-chave: Mangá, Metodologia, Quadrinhos, História do Japão

FONTES ICONOGRÁFICAS, ARQUIVOS E MEMÓRIAS: CORRELAÇÕES POSSÍVEIS
Luciana Souza de Brito
Doutorando
UFSM

Esta pesquisa visa a apresentação de possíveis correlações entre as fontes
iconográficas, os arquivos e a memória. Compreende-se que este estudo, em termos
metodológicos, fundamenta-se em uma pesquisa de natureza básica, e no tocando
aos objetivos é classificada como uma pesquisa exploratória a partir da realização de
levantamentos bibliográficos e de temporalidade transversal. Assim, foi estruturada
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em três segmentos, onde inicialmente optou-se pela apresentação das fontes
iconográficas, sua caracterização e uso na historiografia contemporânea. A partir
destes elementos buscou-se exibir uma breve reflexão sobre o termo arquivo para a
área de Arquivologia e enquanto um lugar de memória tomando por base o conceito
dado por Nora (1993). Fundamentado nestes estudos buscou-se relacionar o
potencial evocador de memórias das fontes iconográficas a partir da apresentação de
duas metodologias de trabalho, explicitadas pelos autores Kossoy (2001) e Gerverau
([s/p]), para análise de acervos de imagem. Diante do exposto buscou-se evidenciar
o papel fundamental das fontes iconográficas enquanto fonte de pesquisa para
construção de histórias e memórias institucionais. Entende-se que os resultados
apresentados nesta pesquisa são parciais, e podem vir a ser complementados
posteriormente.
Palavras-chave: fontes iconográficas, arquivos, memórias

TRANSCRIAÇÃO VOCAL
Lucila Tragtenberg
Doutor
PUC-SP

Em nossa pesquisa de doutorado em Processos de Criação no curso de
Comunicação e Semiótica na PUC-SP, estudamos os processos de criação dos
intérpretes-cantores. Esta denominação foi por nós modificada ao final da tese, para
cantores-transcriadores. Desenvolveremos a abrangência do neologismo
Transcriação, criado pelo poeta Haroldo de Campos a fim de contemplar no
trabalho da tradução, a dimensão da criação. Como nosso objetivo em nossa tese
também se constituía neste quanto ao trabalho do cantor, trouxemos este termo
para a área vocal, buscando refletir e revelar os processos de transcriação dos
cantores a partir de seu trabalho com a partitura (portanto uma instância tradutória)
e com aspectos histórico-culturais e biográficos acerca do compositor da peça e de si
mesmos. Serão trazidos relatos dos próprios cantores-transcriadores acerca de sua
transcriação da peça Canção de Amor de Villa-Lobos, a fim de transparecer ao
público parte de seus processos criativos. A maior parte dos estudos sobre criação é
realizado sobre obras musicais de compositores. Os processos de criação dos cantores
ainda são restritos apenas a eles. Não se sabe como eles criam suas interpretações
(transcriações). Buscamos contribuir assim, para a aproximação do público às suas
criações, abrindo para ele esta caixa preta e trazendo à situação de comunicabilidade
as criações interpretativas por eles realizadas.
Palavras-chave: Processos De Criação, Canto, Transcriação
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IMPRESSOS COMERCIAIS NO RIO GRANDE DO SUL: MARCAS REGISTRADAS - 1878 A
1923 - A PRODUÇÃO DAS OFICINAS LITOGRÁFICAS DE PELOTAS
Paulo Ricardo Heidrich
Mestrando
PPGAV/UFRGS
Paula Viviane Ramos
Doutor
PPGAV/UFRGS

Precursores da modernidade, os impressos comerciais introduziram, na virada do
século XIX para o XX, uma visualidade até então inexistente em nosso meio, no
cruzamento entre o referencial erudito e as soluções populares. O presente estudo
tem como escopo o inventário e uma breve análise de imagens produzidas por
oficinas litográficas da cidade de Pelotas, que se encontram nos livros de Marcas
Registradas na Junta Comercial de Porto Alegre, relativos ao período de 1878 a
1923, atualmente preservados no Arquivo Público do Estado do RS e no Museu
Julio de Castilhos, em Porto Alegre. Tendo como objeto fontes primárias ainda não
estudadas de modo sistematizado, a pesquisa visa a resgatar uma parte importante
do legado das oficinas litográficas que funcionaram no Rio Grande do Sul, naquele
período. Criada na Alemanha, em 1796, a litografia difundiu-se rapidamente na
Europa, chegando ao Brasil em 1817. Na segunda metade do século XIX, já havia
diversos estabelecimentos litográficos instalados nas principais cidades do país. Em
Pelotas, destacaram-se as oficinas Parisiense, de Eduardo Chapon (24 imagens),
Guarany, de Francisco Santos (16 imagens), além de Olavo Alves & Filho (3
imagens), com a criação de belos rótulos para produtos da indústria local. O
levantamento desse material busca promover a sua preservação e divulgação,
contribuindo com os estudos em História da Arte, Comunicação, Design e,
evidentemente, Cultura Visual, fomentando ainda diversas abordagens e
investigações.
Palavras-chave: Impressos comerciais, Marcas registradas, Rótulos, Litografia, Cultura visual

ARQUITETURAS/ESCULTURAS ESPONTÂNEAS SULINAS: COTIDIANO E ARTE NA ZONA
RURAL DO RIO GRANDE DO SUL
Pedro Elias Parente da Silveira
Graduando
Centro de Artes - UFPel
Eduarda Azevedo Gonçalves
Doutor
Centro de Artes- UFPel

173

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

ARTE, ICONOGRAFIAS E CULTURA VISUAL: pesquisa, educação e processos criativos

Apresentaremos a partir de um olhar da arte prospecções entorno de elementos
encontrados na zona rural de Piratini, interior do Rio Grande do Sul, aos quais
nomeamos de: arquiteturas/esculturas espontâneas sulinas. A presente pesquisa é
oriunda de ações vinculadas ao projeto Deslocamentos e Cartografias
Contemporâneas (CNPq) e teve seu início em setembro de 2017. Através de
incursões à região atentamos para os modos construtivos dessas arquiteturas. Sendo
realizadas por meio de materiais coletados nas cercanias, possuem o não
planejamento e a espontaneidade como característica principal do processo de
erguimento. Por meio disso, identificamos qualidades estéticas que se situavam
próximas ao campo da arte e do conceito de bricolagem apresentado por Paola
Berenstein em Estética da Ginga. Apontamos o autor da arquitetura/escultura
espontânea sulina como o Bricoleur Rural devido a sua engenharia singular que
surge do contexto onde está inserido. Sua arquitetura que advém do processo de
agregar materiais remete a de kurt Schwitters. A partir desse primeiro paralelo,
fomos em direção a conceitos de escultura contemporânea apresentados por
Francesco Careri e Rossalind Krauss. Esses versam sobre as obras da Land art como
esculturas que se situam no limiar, ente arquitetura e escultura e que remontam toda
a historicidade dos monumentos erguidos pelo homem. Assim, buscamos identificar
as potencialidades e latências de arte presentes nesses objetos situados na paisagem
sulina.
Palavras-chave: Deslocamento, arquitetura/escultura, Arte e vida, Zona Rural,

ESCRAVOS E GLADIADORES: UMA ANÁLISE DE ROMA A PARTIR DA LINGUAGEM
CINEMATOGRÁFICA
Theo Rosito Machado
Graduado
Graduado em História e Professor de História na cidade de São Sepé

Esta pesquisa refere-se ao Trabalho de Conclusão de Graduação em História, do
autor, apresentado na UFSM em 2017 e abordou sobre o estudo da representação
da escravidão romana, através da analise de duas importantes obras
cinematográficas: os filmes Gladiador (2000) e Spartacus (1960). Teve como objetivo
analisar os gladiadores/escravos de Roma, fazendo-se um diagnostico dos
personagens históricos nos filmes citados, dialogando também com autores da
historiografia que escreveram sobre escravidão. Sobre o conceito de Representação,
foram utilizados os trabalhos de Roger Chartier e Robert Rosenstone, que
escreveram obras: A História Cultural: Entre Práticas e representações (1988) e A
História nos Filmes, os Filmes na História, (2006). O Filme Gladiador mostrou-se
rico em informações sobre os gladiadores e suas lutas, que na época eram
denominadas Munera, Conceitos de escravidão gladiatória, foram abordados no
estudo, como Ludus e os Lanistas e próprio personagem Máximus, interpretado pelo
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ator Russel Crowe, representa o sucesso e prestigio que esses gladiadores alcançavam
na sociedade romana. Para embasar a análise da representação dos Munera, foi
utilizada a obra de Renata Garraffoni, Gladiadores na Roma Antiga - dos combates
às paixões cotidianas (2005). A análise das obras consideradas, juntamente com o
aporte de referências bibliográficas permitiram concluir que ambos os filmes podem
ser utilizados como fonte histórica, e que ajudam a eternizar a figura dos gladiadores.
Palavras-chave: Gladiador, Spartacus; Roma, Cinema, História.

PROJETO RAÍZES: NARRATIVAS VISUAIS EMERGENTES FRENTE A INVISIBILIDADE
NEGRA NO RIO GRANDE DO SUL
Thiago Flores Madruga
Mestrando
UFPel
Larissa Patron Chaves
Doutor
UFPel

O que fazer quando a narrativa da cultura em que você está inserido lhe exclui?
Como adquirir noção de pertencimento em uma cultura, onde o discurso ideológico
responsável por produzir o sentido das identidades oculta referências sobre seu
povo? Como lidar com a crise de identidade cultural, gerada por esse tipo de
fragmentação? Esta pesquisa busca responder estes questionamentos, ao trazer como
tema a presença negra no Rio Grande do Sul e suas contribuições. Buscando
pluralizar a narrativa histórica do estado, por meio do compartilhamento referencias
negras através da arte. Afim de gerar representatividade e consequentemente maior
noção de pertencimento a população negra enquanto gaúcha através das
intervenções do Projeto Raízes. O objetivo desta pesquisa é desenvolver uma
produção de Arte, capaz compartilhar referencias negras gaúchas, diminuindo sua
invisibilidade para a cultura do estado do Rio Grande do Sul.
Hipóteses:Espera-se alcançar este objetivo através de uma produção de arte urbana,
que compartilhe essas referências históricas negras no espaço público, aproximandoas das pessoas e gerando representatividade. Resultados: O Projeto Raízes ainda
está em sua fase inicial, as intervenções urbanas já começaram, entretanto, ainda
está se fazendo o levantamento de narrativas a serem compartilhada e de locais para
a realização das intervenções.
Palavras-chave: Afro-gaúcho, Projeto-raízes, Arte-urbana

A FALTA PRESENTE – CONSIDERAÇÕES ACERCA DE A IMAGEM QUE FALTA DE RITHY
PANH E OS USOS DA MEMÓRIA NO DOCUMENTÁRIO.
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Tomaz Castrillon de Figueiredo
Mestrando
FH - UFG

O presente ensaio busca uma reflexão acerca do representar a falta e espera
apresentar o trabalho do documentarista cambojano Rithy Panh, particularmente
através de sua obra A Imagem que Falta (2013). A tese central é de que o
documentário pode servir de contraponto entre o dito privilégio do lógico sobre o
vivido, que transborda dos dispositivos que cercam a instituição do arquivo, frente
ao privilégio do vivido sobre o lógico a que tende Lanzmann e que critica DidiHuberman. Primeiramente, obra e autor devem ser apresentados, o que envolve
uma rápida retomada do contexto histórico em que o autor se situa e da história de
seu país, bem como da obra em foco frente ao corpo de obras do autor – o que tornase mais significativo pela marca da intensiva investigação acerca de um mesmo tema.
Em um segundo momento, tomo a análise de A Imagem que Falta por três vias: O
uso de documentos de acervo (fotografias, filmes, audios de propaganda do regime);
o caráter diferenciado do roteiro, escrito como poema e nas implicações disso para
a narrativa e para as reflexões que Panh encaminha em seus escritos mesmo antes
da produção do documentário em questão; e a linguagem de animação tal como é
[parcialmente] integrada no trabalho, a que me detenho mais longamente por
compreendê-la enquanto o ponto crucial não somente na falta (como por exemplo
falta do pai, compreendida tão significativamente pela psicanálise) mas da trajetória
de Panh com o lidar com os fragmentos de arquivos.
Palavras-chave: Rithy Panh, Representação do Trauma, Falta, Memória, História

CULTURA VISUAL, PRODUÇÃO E LEITURA DE IMAGENS: INTERVENÇÕES E RELEITURAS
DE OBRAS DE ARTE NA INTERNET
Valéria Trindade Jardim
Mestrando
Mestrado em Educação da Universidade Federal Fluminense/UFF

Esta investigação tem como foco a discussão das imagens visuais entrelaçadas com a
visualidade, a Arte, a Cultura Visual, a leitura de Imagens e as reproduções
imagéticas nas novas Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC). Sendo
assim, este estudo está sendo estruturado em cinco questões de pesquisa: Como a
destituição da “aura” e a reprodução técnicas das imagens visuais estão relacionadas
com a recepção e produção na sociedade contemporânea? Quais as possíveis relações
entre Arte, Cultura Visual, produção e leitura de Imagem? Qual o potencial das
imagens visuais como recurso pedagógico na Educação? Como as novas tecnologias,
a internet e as redes sociais repercutem na construção de novos saberes, nos valores
e na formação humana? Por que e que tipo de construções de imagens
computadorizadas de releituras e intervenções em reproduções de obras artísticas
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estão circulando na Internet? Nessa perspectiva, esse estudo objetiva a relação e
interação da Arte com a Cultura Visual e as imagens produzidas e reproduzidas na
internet por meio da investigação e análise teórica dos textos “A obra de arte na
época da possibilidade de sua reprodução técnica” e “Pequena história da fotografia”
do filósofo Walter Benjamin e de proposições teórico/metodológicas de autores
complementares como John Berger, Fayga Ostrower, Ana Mae Barbosa, Fernando
Hernández, Donis Dondis, Roland Barthes, Alberto Tassinari, Guy Debord, DidiHuberman, Ernst Hans Gombrich e Jair Ferreira dos Santos.
Palavras-chave: Imagens Visuais, Arte, Cultura Visual, Leitura de Imagens, Reprodutibilidade Técnica

177

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

FILOSOFIA E PESQUISA: estado da Arte

GRUPO PATAFÍSICA: UMA MEDIAÇÃO QUE ACONTECE PELA METODOLOGIA DO
ENCONTRO
Carolina Corrêa Rochefort
Mestre
Universidade Federal de Pelotas
Carolina Mesquita Clasen
Mestrando
Universidade Federal de Pelotas

O artigo busca dissertar sobre a metodologia de mediação de exposições de arte
realizadas pelo Grupo Patafísica: mediadores do imaginário. O grupo de mediadores
é um projeto de extensão e pesquisa vinculado ao Centro de Artes da Universidade
Federal de Pelotas que acontece desde 2011. Por uma metodologia do encontro os
mediadores patafísicos buscam uma mediação que acontece antes mesmo da visita a
exposição, já no convite ao público. Realizando mediações por meio de proposições
discute metodologias de experienciação dos lugares da arte contemporânea e seus
possíveis intercessores para a constituição da mediação como importante elemento
para a arte. O encontro como obra de arte é vetor dos percursos que se darão no
artigo e temos como referencial artístico práticas propositivas articuladas por artistas
brasileiros neoconcretos como Hélio Oiticica e Lygia Clark. E para a reflexão teórica
de nossa prática metodológica conversamos, principalmente, com os conceitos de
encontro de Spinoza, de corpo e acontecimento em diferentes escritas de Deleuze,
além de outros intercessores como Rancière, Jacques e Foucault que atravessam
nossas leituras e estudos.
Palavras-chave: mediação, arte, encontro, corpo, filosofia da diferença

FOUCAULT E A CRÍTICA AO CONCEITO DE SUJEITO NO HUMANISMO
David Inácio Nascimento
Doutorando
UFPel

Algumas vezes incompreendida, a crítica de Michel Foucault (1926-1984) ao
“humanismo” foi observada como se equivalesse à rejeição geral da concepção de
sujeito. Essa noção é incorreta e, muitas vezes, ela impede uma profícua discussão
sobre a Filosofia Foucaultiana, não permitindo entender que o humanismo está
presente desde suas obras iniciais; que o debate é realizado a partir dos dois eixos
característicos de sua obra (poder e saber); e que o Humanismo constitui um
problema à medida que impõe e outras vezes invalida certas condutas humanas. No
primeiro eixo, o do saber, Foucault analisou o surgimento e a organização dos
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saberes em torno do homem, tema principal de “As Palavras e As Coisas” (1966).
No segundo, o do poder, ele buscou analisar o modo como as disciplinas passaram
a constituir uma forma de sujeição aos homens, discussão efetuada principalmente
em “Vigiar e Punir” (1975). Dessa forma, retomar o humanismo permite
compreender o seu lugar na crítica foucaultiana e observar que nela não há uma
rejeição do sujeito, mas uma análise da “História do sujeito” e dos modos como ele
se constitui, permitindo o surgimento de um pseudo-humanismo. Por esse motivo,
esta investigação de cunho hermenêutico tem como objetivo retomar a crítica
foucaultiana ao humanismo de modo a observar a sua atualidade, além expor as
possibilidades de romper com as formas que impedem a realização autônoma do
sujeito.
Palavras-chave: Foucault, Humanismo, Sujeito, Filosofia

CARTOGRAFIA: UMA COMPOSIÇÃO DE PESQUISA E DE PENSAMENTO
Juliana Nunes
Mestre
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (IFSul)
Roselaine Machado Albernaz
Doutor
IFSUL - PELOTAS

A cartografia foi criada por Gilles Deleuze e Félix Guattari. O seu conceito foi trazido
da Geografia para o campo da Filosofia. Trata-se de um procedimento que estuda a
composição dos "afectos" em territórios existenciais cujas matérias podem ser de
espécie subjetiva, individual e coletiva. Uma prática de pesquisa prezadora por um
acompanhamento dos processos, formada por conceitos de "multiplicidade" e de
"rizoma", que se destaca por tornar viável várias perspectivas de pensamentos. Esse
método inventivo não busca a composição de um caminho linear através de um
modelo orientador padrão. Também não se refere a uma intervenção sem rumo. Há
uma diretriz que se delineia por meio de pistas orientadoras durante o processo. Esta
investigação, constituída no curso de Mestrado em Educação e Tecnologia do IFSul,
busca constituir uma escrita articuladora de saberes sobre o modo de fazer pesquisa,
apoiado nas Filosofias da Diferença, que abre passagem para a problematização dos
encontros vividos na vida docente, buscando compor um outro processo de
formação de professores. Este estudo cartográfico problematiza o modo de fazer
pesquisa, bem como a formação tradicional composta por meio do pensamento
representacional e revela que um ato investigatório pode se compor através de uma
"experiência", acarretando em uma potente "performance".
Palavras-chave: Cartografia, Pensamento, Formação, Experiência, Performance
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AS METÁFORAS E A SIMBOLOGIA EM MOBY DICK: UMA REFLEXÃO EXISTENCIALISTA
Karina Moraes Kurtz
Mestrando
Universidade Federal de Santa Maria

O trabalho a seguir pretende realizar uma análise sucinta das principais
características da obra Moby Dick, do autor Herman Melville. Abordando o seu
contexto histórico, alguns dos principais personagens, a variedade étnica, principais
símbolos, metáforas e questões filosóficas que surgem visivelmente ao longo da
narrativa, relacionando com reflexões atuais sobre a vida, religião e moral, existência
humana e natureza. O desenvolvimento do trabalho procurou ater-se a esses detalhes
principais, encontrando conexões com reflexões atuais, do passado e
questionamentos futuros com relação ao homem e a busca pela identidade, devido
ao grande número de metáforas e símbolos presentes na leitura, o que caracteriza a
grandiosidade e o mistério dessa obra literária considerada como literatura
metafísica. O trabalho é concluído com reflexões a respeito da análise das
interpretações possíveis encontradas no material selecionado e sua relação com a
filosofia e psicologia atual na busca de encontrar respostas para as questões
abordadas por Melville. A análise conduz a uma melhor compreensão não apenas
do romance em si, mas sobre a própria existência humana como um todo.
Palavras-chave: Moby-Dick, Literatura-Metafísica, Simbologia, Contexto-histórico

UM JARDIM, ALGUNS TEXTOS, UM OU MAIS CORPOS: IMPRESSÕES E PERSPECTIVAS...
Marta Lizane Bottini Dos Santos
Mestrando
Universidade Federal De Pelotas Centro De Artes Mestrado
Ursula Rosa da Silva
Doutor
Professora Centro De Artes Ufpel

Este texto se ocupa sobre uma pesquisa que versa de assuntos relativos ao corpo e o
que demanda este tema. Alinha-se com questões pertinentes a práticas
metodológicas docentes, e tenciona o arco de questões a partir de um viés
cartográfico de pesquisa.Tal estudo se faz no Programa de Pós-graduação no
Mestrado em Artes Visuais da Universidade Federal de Pelotas – UFPEL. O que se
pretende ao tratar do corpo nesta pesquisa é antes de tudo, pensá-lo em sala de aula.
Como é pensado? Se é pensado? Como professoras dos anos iniciais do ensino
fundamental tratam tal assunto e se tratam como criam possibilidades de
pensar/problematizar sobre as práticas cotidianas de ensinar e aprender sobre este
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corpo. O tema é extenso e palco para observações e discussões em muitas áreas do
conhecimento: Filosofia, Artes, Ciências Biológicas, Educação, entre outras, e,
possibilita criar linhas que escapam ao diálogo à medida que vamos adentrando ao
tema e sendo atravessados por questões inquietantes que pedem a palavra ao tratar
deste assunto, e para além das univocidades de que tratam tais ciências. Ao passo
que esta pesquisa se desenvolve surge uma escrita que apresenta este texto como um
jardim, um jardim-texto no qual convido você leitor a caminhar por entre as leiras
deste jardim-texto, um jardim-texto movediço que construo com palavras, conceitos,
flores e temperos.
Palavras-chave: Corpo, Corporeidade, Cartografia, Praticas Docentes, Arte-Filosofia

CONEXÕES ENTRE FILOSOFIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
Nei Jairo Fonseca dos Santos Junior
Doutor
IFSul
Laís Basso
Doutor
IFRS

O objetivo desse texto é apresentar uma reflexão sobre as contribuições do ensino
de filosofia na educação profissional e tecnológica (EPT). Esta tematização tem em
vista pensar a significação da disciplina de filosofia como condição para o acesso dos
estudantes a procedimentos de pensamento, próprios do trabalho filosófico e
considerados exigência para o atendimento dos objetivos formadores do ensino
médio integrado. Vivemos num mundo que reverencia as aplicações imediatas do
conhecimento. Diante disso, não é incomum que os estudantes perguntem: para
que estudar filosofia se não vou precisar dela na minha vida profissional?
Assim, propomos o exercício de pensar o lugar dessa especificidade, que é filosófica,
mas é conjuntamente cultural e pedagógica. Examinaremos o processo de
constituição das subjetividades na educação, com a atenção voltada, principalmente,
em cursos de ensino médio integrado à educação profissional e tecnológica (EPT).
A atividade filosófica vai muito além da formação escolar, porque envolve muitos,
se não todos, aspectos da nossa vida. Na história da filosofia, quando estudamos o
nascimento da filosofia, na Grécia, é concebível que uma das formas que os próprios
pensadores usaram para entendê-la foi perguntar o que faz homens e mulheres
filosofarem. Em termos gerais, a curiosidade despertada pelo sentido da existência e
pela prática dos saberes é um ensejo para filosofar.
Palavras-chave: Filsofia, Educação Profissional e Tecnológica, Ensino
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ERRAR A PALAVRA. EXERCITAR O SILÊNCIO
Ronaldo Luis Goulart Campello
Mestre
escola técnica estadual prof Sylvia Mello

Escrever é um modo de por em movimento o pensamento. O silêncio também.
Escrever é uma ação perigosa. Descrever é tornar ação. Este texto surge a partir de
uma atividade docente que se tornou projeto de extensão/pesquisa e que resultou
na dissertação de mestrado realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia Sul-rio-grandense – IFSUL - campus Pelotas, e se debruça sobre uma
prática de escrita muito antiga, cartas epistolares. O exercício manuscrito desta
forma textual surge como uma prática de ensino, com a intenção de amenizar as
dificuldades de aprendizagem com a leitura e a escrita, e à medida que esta pesquisa
se produzia passamos a tratar tal exercício como processo de formação mais amplo,
compreendendo a escrita como uma prática capaz de reinvenção de modos de pensar
e ser, o que nos faz refletir sobre os encontros que nos constituem, discentes e
docentes. Existe a necessidade de pensar a escrita como um exercício de escuta, de
resistência. A escrita se faz em silêncio e, escreve-se para si, é mover-se em meio à...
Ao criar a palavra que preciso para sair do silêncio, ocupo lugares novos, antigos
lugares que já tenha caminhado, já tenha estado – de vazio; de névoas; de sublime –
antes... Errar a palavra e torná-la outra. É um cuidado. Autores como Deleuze e
Guattari, Foucault e Larrosa, dão suporte ao campo problemático desta pesquisa
que se faz em meio ao método cartográfico, onde ler, escrever, experimentar são
vistos como processos de criação.
Palavras-chave: Escrita., formação, Cartas epistolares, Experiência, cartografia

O HOMEM HISTÓRICO E A HISTÓRIA CRÍTICA EM VIDAS SECAS, DE GRACILIANO
RAMOS: UM ESTUDO COMPARATIVO A PARTIR DA SEGUNDA CONSIDERAÇÃO
INTEMPESTIVA, DE FRIEDRICH NIETZSCHE
Carolina Concesso Ferreira

Este trabalho tem por escopo relacionar Vidas Secas, de Graciliano Ramos, e
Segunda Consideração Intempestiva: da utilidade e desvantagem da história para a
vida, de Friedrich Nietzsche, a fim de identificar no romance realista socialista do
autor alagoano características que nos permitam relacionar o personagem Fabiano
ao homem histórico descrito por Nietzsche. Nesse sentido, pretende-se, também,
apresentar seu Tomás da bolandeira como uma possível representação metafórica
do homem supra-histórico. Considerando, ainda, as três espécies de história
apontadas por Nietzsche, a saber, história monumental, história antiquária (ou
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tradicional) e história crítica, Fabiano pode ser apontado como um representante
fidedigno da história crítica. Nietzsche enxerga na história a possibilidade de o
homem modificar sua vida, acionar uma alavanca propulsora para o futuro e não se
manter inerte no presente. Não é admitido o entendimento da cultura histórica
como uma espécie de conclusão da vida e de balanço final para a humanidade,
porquanto dessa forma a história seria pensada como ciência pura, contrariando o
que o autor defende. Nietzsche questiona-se sobre a importância da história para a
vida, pois sabe que o excesso de história, ou o não equilíbrio entre uma postura ahistórica e histórica, desmoronariam um homem, uma cultura ou um povo. Por fim,
este trabalho pretende contribuir com os estudos nietzschianos, relacionados à área
da estética, por meio do comparativismo literário.
Palavras-chave: História crítica, Homem histórico, Homem supra-histórico,
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O PASSADO, UM ETERNO PRESENTE: USOS DA FOTOGRAFIA NA POESIA DE CARLOS
DRUMMOND DE ANDRADE
Camila Alejandra Loayza Villena
UFPel
Aulus Mandagará Martins
UFPel

O objetivo da presente comunicação é apresentar alguns resultados de pesquisa que
investigas as relações intertextuais entre a poesia e a fotografia, cujos textos diferem
bastante quanto a seus aspectos de linguagem, técnica, quanto a seus usos culturais.
Para tanto, analisaremos alguns poemas de Carlos Drummond de Andrade, nos
quais a fotografia é textualizada, seja como seu tema principal, ou como mera alusão
ou referência. A reflexão, centrada sobretudo no pensamento de Roland Barthes,
pretende verificar de que modo Drummond se apropria de elementos da linguagem
fotográfica e de seus usos culturais para configurar uma poética em que a memória,
a infância e as experiências familiares ocupam um lugar privilegiado. Para o
desenvolvimento dessa pesquisa utilizou-se a metodologia bibliográfica, com o
aporte dos estudos comparados em literatura. Em relação à fotografia, a pesquisa
fundamenta-se principalmente nos pressupostos teóricos de Roland Barthes. A
fortuna crítica drummondiana e comentadores do pensamento de Barthes
completam os referenciais teóricos e críticos utilizados na pesquisa.
Palavras-chave: Fotografia, Poesia, Drummond, Barthes

“O ALIENISTA”: A CONSTRUÇÃO DO PERFIL DE SERIAL KILLER PELA NOVA YORK DO
SÉCULO XIX, PELA SÉRIE "O ALIENISTA"
Denise Silva
universidade federal de pelotas

O presente trabalho traz uma parte da minha pesquisa de TCC, que tem como
abordagem principal os primórdios da criação de perfis criminalísticos de serial
killers no século XIX e de como tais questões ajudam a nos revelar as preocupações
sociais e as visões de mundo da época. Para tanto, usamos como objeto de análise a
série produzida “The Alienist” (2018). Inspirada no livro de mesmo nome do
historiador nova iorquino Caleb Carr, a obra é ambientada na Nova York do final
do século XIX. Em “The Alienist”, uma sequência de assassinatos de garotos
imigrantes marginalizados e que se prostituíam para sobreviver deixa Nova York
aterrorizada. Para descobrir a identidade do assassino, os estudos alienistas de Laszlo
Kreizler são colocados em prática. O personagem interpreta o que seria o equivalente
aos psiquiatras/psicanalistas dos tempos atuais, mas numa época em que tais
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conhecimentos científicos ainda estavam muito incipientes. Usando análises
teóricas da Psicologia para tentar descobrir as motivações e padrão dos assassinatos,
a narrativa nos auxilia a penetrar no mundo nova iorquino da época. Com relação
aos aspectos teóricos e metodológicos, além de um estudo do contexto histórico da
Nova York no final do século XIX, um embasamento sobre estudos criminalísticos
acerca de assassinos em série também está sendo realizado. Além disso, será
trabalhado também o conceito de “intermidialidade” proposto por Lars Ellesstrom.
Palavras-chave: Serial killer, Alienista, Nova York, Intermidialidade

A MÚSICA E SEU USO POLÍTICO NA ALEMANHA NAZISTA
Edemilson Antônio Brambilla
Universidade de Passo Fundo

Este trabalho tem como objetivo analisar o uso político da música pelo aparato
propagandístico nazista, comandados pelo ministro Joseph Goebbels, entre os anos
de 1933 e 1945. Durante esse período, a música constituiu-se, através de seus mais
diversos usos, como uma importante ferramenta política para a propagação
ideológica do partido nacional-socialista. Buscamos compreender, neste caso, como
determinadas características sonoras, oriundas especialmente do sistema tonal,
assemelham-se ao projeto político defendido pelos nazistas, remetendo a sociedade
à “beleza”, ao “equilíbrio”, e à “harmonia”, em detrimento de sonoridades oriundas
de experiências atonais − como a música serial, ou o dodecafonismo −, ou ainda,
que possuíssem características como a livre improvisação, e a influência da música
negra presente no jazz, que remeteriam, por sua vez, ao “caos”, à “desordem”, e ao
“desequilíbrio”, características de uma sociedade em decadência. Esse pensamento
estava em completo desacordo com a ideologia nazista e seu intuito de restaurar o
orgulho e a hegemonia alemã, perdida após a Primeira Guerra Mundial.
Palavras-chave: Nazismo, Música e política, Propaganda nazista, Segunda Guerra Mundial

ÁQUEA - O INSTANTE E O HAICAI FOTOGRÁFICO
Gabriela Leite da Cunha
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho apresenta o processo de criação do livro de artista chamado Áquea que
foi concebido através da fusão de duas linguagens artísticas: a fotografia e a poesia,
mais precisamente o haicai, que se origina poeticamente na atenção e percepção do
momento presente. Desta forma, busca observar as relações possíveis entre palavra
e imagem, além das quais procuro entender estes como gestos poéticos que norteiam
a criação do que nomeio de Haicais Fotográficos. Para esta reflexão, trago
brevemente a história e o padrão de composição dos haicais a partir de Paulo
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Leminski. Para pensar na valorização da experiência e como ela incide na produção
artística para com ela criar a possibilidade de um olhar atento, onde as imagens se
tornaram banalizadas, encontro em Jorge Larrosa (2002) e Nelson Brissac Peixoto
(1988) formas de entender a dinâmica do mundo atual e suas influências na
percepção. O artigo procura observar o livro de artista e pequenas publicações como
meio, que participa e interfere na experiência de leitura, partindo de Paulo Silveira
(2001) para esta reflexão. Desta forma este trabalho apresenta a confecção de livros
com o intuito de materializar a produção de artistas, como também analisar práticas
que proponham um olhar mais envolvido com o entorno e a percepção do instante.
Palavras-chave: Haicai, Fotografia, Livro de Artista, Instante, Experiência

UMA ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A VERSÃO ORIGINAL E A VERSÃO CLÁSSICA DE A
BELA E A FERA
Júlia Victoria Casalinho
Universidade Federal de Pelotas

O objetivo deste trabalho é traçar um comparativo entre duas versões do conto A
Bela e a Fera: a original, escrita por Madame de Villeneuve em 1740 e a clássica,
escrita por Madame de Beaumont em 1756 afim de evidenciar as diferenças
presentes de uma textualização para outra. O corpus utilizado são duas traduções de
André Telles para uma edição dos Clássicos Zahar, intitulada “A Bela e a Fera: a
versão clássica e a surpreendente versão original”, publicada em 2016. Essa obra
pertence à coleção do acervo do grupo de pesquisa Hisales (História da
Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares), o qual conta com 180 obras
de A Bela e a Fera em dez diferentes línguas (português, inglês, espanhol, francês,
alemão, japonês, italiano, catalão, esloveno e bilíngue). Para pensar a temática, nos
apoiaremos em autores como Darnton (1986), Zipes (2006), Peres e Ramil (2014),
entre outros. Observamos que a versão de Madame de Villeneuve possui uma
história mais longa, com detalhes que a aproximam de um romance voltado ao
público adulto, enquanto a versão de Madame de Beaumont é uma história mais
curta e direcionada ao público infantil, características que tornaram A Bela e a Fera
um dos contos de fadas mais populares e recontados da literatura infantil.
Palavras-chave: A Bela e a Fera, Madame de Villeneuve, Madame de Beaumont, Conto de fadas

ENRAIZADAS: LEITURAS DO ESPAÇO OU QUANDO A ESCRITA INVENTA UM LUGAR
Karina Gallo
Universidade Federal de Pelotas
Helene Gomes Sacco (Orientadora)
Universidade Federal de Pelotas
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O presente artigo tem por objetivo pensar o processo de criação de um Livro de
artista que produzi intitulado Enraizadas, ao levantar as possíveis espacialidades e
modos de apresentação que este trabalho engendra. Para essa reflexão início, em um
primeiro momento, refletindo sobre gestos de sua criação que partem da leitura e
escrita ligadas a percepção do espaço, para em seguida procurar entender também a
materialidade da escrita enquanto desenho. Essa análise também explora as
espacialidades que o livro como meio me proporciona, que partem neste trabalho,
especificamente, do livro-instalado, que acontece no local de exposição e depois se
transforma em livro-sanfona após o final da mostra. Tal reflexão procura ampliar as
possibilidades de encontrar outras formas entender o livro como lugar, seus possíveis
modos de leitura e de visitação. Neste sentido busco pensar essa experiência a partir
de Paulo Silveira (2001) que me ajudara a pensar o espaço do Livro de artista,
revisitando este conceito e indo em direção às reflexões de Bernadet Panek (2012)
para entender o espaço expandido do Livro de artista.
Palavras-chave: livro de artista, leitura, escrita, desenho

O GAME GOD OF WAR E O PANTEÃO NÓRDICO: UMA ANALISE A CERCA DOS PERFIS
DOS DEUSES REPRESENTADOS NO GAME
Vinicius Ibeiro Leitzke
Universidade Federal de Pelotas

Cada vez mais as mídias digitais vêm utilizando assuntos relacionados à Idade Média
em suas narrativas, tendo como exemplo series, filmes e jogos. Isto posto, pensar em
games com temática medieval é consequentemente pensar em uma grande mídia
voltada para o entretenimento que goza de conceitos e narrativas elaboradas sobre
o período, o qual é apresentado como sombrio, sanguinário e místico. Dentre estes,
o que ganha destaque neste trabalho é o jogo eletrônico God of War, exclusivo, até
então, do console PlayStation 4, lançado este ano (2018) e ambientado no universo
da mitologia nórdica. A partir disto, o presente trabalho busca analisar as narrativas
dos deuses apresentados no jogo comparando-as com suas narrativas originarias na
Edda. Sendo assim, o presente trabalho busca estabelecer um parâmetro
comparativo de aspectos semelhantes e diferentes entre a adaptação e o texto
originário, analisando determinadas características como personalidade, poderes e
interação entre personagens, com a finalidade de compreender como se dá a
recepção da matéria medieval na narrativa do jogo.
Palavras-chave: idade média, god of war, mitologia nordica, edda, medievalidade
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FALTA DE EMPATIA EM REDES SOCIAIS: INTERAÇÃO EM ENUNCIADOS DE
AGRESSIVIDADE E INTOLERÂNCIA
Carla Oliveira Bohm Cardoso
Universidade Federal de Pelotas
Caroline Garcia do Rosário
universidade Federal de Pelotas

As redes sociais possibilitam a aproximação de pessoas distantes geograficamente,
passando também a dar voz a quem antes não tinha espaço para manifestar-se. Hoje,
as pessoas interagem, consomem, criam e mantêm laços afetivos, produzem
conteúdo, expressam emoções e formam opinião muito mais rapidamente. Porém,
talvez por falta de aproximação física, o debate sobre qualquer tema pode tornar-se
uma guerra virtual, em que, para manifestar opinião, ultrapassam-se os limites da
falta de empatia e da agressividade. Muitas vezes, a discussão perde seu foco, foge do
tema e a relação estabelecida nas enunciações é basicamente de agressão. Desse
modo, o objetivo deste trabalho é analisar a interação verbal que se estabelece em
notícias publicadas no Facebook. Para isso, usa-se como referencial a teoria dialógica
do Círculo de Bakhtin, Foi selecionada, como corpus, da página de notícias G1 no
Facebook, uma matéria a respeito de um menino de favela que foi morto por
policiais a caminho da escola, intitulada: ”Mãe de estudante morto em favela diz que
ambulância foi impedida de entrar”, a fim de analisar a interação estabelecida nos
comentários acerca da notícia, especialmente nos enunciados que apresentam teor
agressivo. Como a pesquisa está em fase inicial, ainda não é possível apresentar
resultados, mas busca-se demonstrar que as relações dialógicas na rede social
permitem que se produzam enunciados que não seriam usados em diálogos
presenciais.
Palavras-chave: Dialogismo, Interação, Rede Social, Diálogo, Falta de empatia

A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO COMO FERRAMENTA NORTEADORA DA
PEDAGOGIA
Émerson Franco de Almeida
Universidade Federal de Pelotas

No presente trabalho apresento "A TEORIA DO AGIR COMUNICATIVO" (TAC)
como ferramenta norteadora da pedagogia. Sendo assim, utilizo a filosofia do
pensamento Habermasiano como instrumento analítico para contextos
pedagógicos. Neste cenário, a TAC, trata-se de um dispositivo mediador entre os
sujeitos envolvidos no processo educacional. Coloca-se em discussão, os termos
"ação comunicativa", "ação instrumental", e "entendimento" .Nota-se, que o objeto
do trabalho, isto é, a educação, é uma atividade eminentemente social, assim, pode
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ser realizada por agentes que buscam se entender através de ações linguísticas. Desta
forma, a práxis educacional entra contato com a ação comunicativa. Este processo,
em realidade, trás à tona a construção da concepção de sociedade, da cultura e da
pessoa através do que o autor chama de "processo intersubjetivo". É neste processo
que os agentes coordenam suas ações e entendem-se pelo uso da linguagem. Tal
entendimento, passando pelo crivo da teoria de Habermas, busca, portanto, um
saber crítico, em uma perspectiva integradora entre homem e mundo, rejeitando
assim um saber monológico.
Palavras-chave: teoria do agir comunicativo, Racionalidade comunicativa, teoria social, ação estratégica,
reconstrução

A DUPLA POSSIBILIDADE DE SER-NO-MUNDO EM MARTIM BUBER
Josiana Barbosa Andrade
Universidade Federal de Pelotas

Ao perceber os avanços da técnica no mundo, a automatização das relações humanas
e o afastamento do ser humano de si mesmo, Martin Buber, entre abismos, no meio
de incertezas, em uma estreita aresta proporá um novo caminho de retorno do ser
humano a si mesmo. Esse caminho é o encontro com o outro, que sempre está “aí”,
mesmo que encoberto. Ao questionar-se sobre a sua existência, o ser humano
encontra o Outro, pois ele é, para Buber, um ser de relação ontologicamente. Com
isso, o ser humano não pode ser conhecido em si mesmo, pois ele não existe em si,
apenas com-o-outro. Portanto, só pode-se conhecer o ser humano em relação. O
humano, porém, funda sua existência ao proferir as palavras-princípio: Eu-Tu e EuIsso; então, sua atitude diante do mundo é dupla. Em vista disso, este trabalho
objetiva demonstrar os modos de existências fundados através das palavrasprincípio, uma vez que a palavra como diá-logo é condição da existência humana, e
suas possíveis consequências não só no mundo da relação humana, mas também no
mundo da experiência objetificante.
Palavras-chave: Relação, Existência, Eu-Tu, Eu-Isso, Fenomenologia

A TEORIA CRÍTICA DE MAX HORKHEIMER E A SUA ATUALIDADE
Luis Miguel Levy Carvalho
Universidade Federal de Pelotas

O núcleo teórico de nosso trabalho é a teoria crítica, como proposta por Max
Horkheimer em 1937 ao publicar “Teoria tradicional e teoria crítica” e que deu base
para os trabalhos dos teóricos da Escola de Frankfurt. O autor tem uma preocupação
muito clara: para ele, a ciência de sua época tem problemas e contradições
significativos. Ele sugere então, partindo de uma perspectiva materialista da história,
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uma outra abordagem para os cientistas, uma abordagem crítica capaz de superar os
limites da então consagrada maneira tradicional de se fazer ciência. O objetivo deste
trabalho é, portanto, elucidar o que de fato é e de que maneira a teoria crítica,
proposta por Horkheimer, ainda se mostra, não apenas relevante e atual, mas
também necessária para qualquer pesquisador que tenha como objetivo
compreender o movimento real da sociedade e os potenciais emancipatórios
contidos nele, mas que ainda não foram desenvolvidos mas podem ser explorados a
partir de um comportamento crítico, que supere o modo tradicional de atuação dos
pesquisadores.
Palavras-chave: emancipação, materialismo histórico, teoria crítica

A FORMAÇÃO EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO NO CONTEXTO LUSO-BRASILEIRO:
TENDÊNCIAS TEMÁTICAS NOS CURSOS DE ENSINO SUPERIOR
Raquel França Garcia Augustin
UFPel
Caroline Megier Meller
UFPel
Sandra Cedrez Oliveira
UFPel

A formação em nível de graduação em Conservação e Restauração de Bens Culturais
Móveis é relativamente nova no país, existindo apenas poucos cursos de formação a
nível de graduação. A lacuna de especialização na área é assunto em pauta frente aos
pedidos de regulamentação da profissão realizados pela classe interessada. Em
Portugal a realidade é distinta visto que a profissão já é regulamentada, porém
encontram-se também poucos cursos de graduação, ampliando-se a formação para
pós-graduação em nível de mestrado e doutorado. A fim de identificar as tendências
temáticas de pesquisa em âmbito luso-brasileiro desses cursos reconhecidamente de
caráter interdisciplinar realizou-se um levantamento e análise da sua produção
monográfica. Com isso identificou-se os temas mais pesquisados pelos estudantes
luso-brasileiros, a dificuldade de recuperação dessa informação via web e apontou-se
alguns aspectos relevantes decorrentes da análise realizada. Com a presente pesquisa
conclui-se a urgência de regulamentação da profissão, em virtude da grande
responsabilidade e aprofundamento das pesquisas desenvolvidas nas áreas de
atuação abrangidas pela profissão, assim como destaca-se as diferenças e semelhanças
de abordagem dos currículos portugueses e brasileiros. Por fim, sinaliza-se uma
crescente de disseminação da informação via web e facilitação do acesso e
recuperação dos dados de trabalhos monográficos por parte das instituições.
Palavras-chave: Temas de pesquisa, Formação, Conservação, Restauração, Ensino Superior
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O USO DE FERRAMENTAS CAT ONLINE PARA A TRADUÇÃO DE TEXTOS DE
ESPECIALIDADE: PROBLEMAS DE GESTÃO DE GLOSSÁRIOS.
Sanmi Guimarães de Souza
Universidade Federal de Pelotas

O presente trabalho pretende apresentar o uso das ferramentas CAT na tradução de
textos de especialidade além de apresentar as soluções encontradas para resolver
imprevistos no uso de glossários em uma das ferramentas. A ideia partiu do projeto
de tradução do texto "Frantz Fanon: política y poética del sujeto poscolonial" do
autor De Oto, Alejandro José, iniciado na disciplina de Estágio I do curso
Bacharelado em letras Tradução Português-Espanhol. A escolha deste texto deve-se
à sua importância na inclusão no polissistema literário brasileiro, tendo em vista que
o estudo do pós-colonialismo é uma área emergente. A tradução foi supervisionada
pela Profª Drª Andrea Kahmann da Universidade Federal de Pelotas e orientada
pela Profª Rosângela Fachel. FAIG (2018) As ferramentas CAT são ferrramentas que
auxiliam o trabalho do tradutor, elas possuem funções que otimizam o trabalho.
Para esta tradução, foi essencial o uso de ferramentas CAT devido às repetições de
linguagem especializada, podendo aqui fazer uso das memórias, apesar disso foi
necessária a criação de um glossário já que na ferramenta inicial o glossário
disponibilizado não oferecia boas soluções.
Palavras-chave: Tradução, Glossário, Ferramentas CAT

VITA KAROLI MAGNI: A CONSTRUÇÃO DE UM BASILEUS OCIDENTAL E IMPERADOR
CRISTÃO
Gregory Ramos Oliveira
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

A trajetória de Carlos Magno é a temática central da obra de Einhard, a Vita Karoli
Magni, uma das principais referências para o estudo daquele que foi o primeiro
imperador no ocidente em mais de três séculos. Aclamado como um sucessor do
lendário imperador cristão Constantino, a autoridade de Carlos transmuta-se desde
que assume o título de “rei dos francos” de seu pai, Pepino, o Breve, até sua coroação
como Imperador no natal do ano de 800. O conteúdo dessa obra biográfica (e de
certa forma histórica) evidencia uma mentalidade que buscou construir um
indivíduo que exercesse a função de um imperador no ocidente, diferente daqueles
que, com o título de basileus, exerciam a autoridade imperial em Constantinopla.
Este artigo tem por objetivo identificar, por meio da Vita Karoli, qual o contexto em
que Carlos Magno estava inserido, quais são os fatores que levam a formação de sua
autoridade imperial e quais circunstâncias e objetivos levam Einhard a redigir sua
maior obra, que pode ser interpretada tanto como uma homenagem aquele lhe
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concedeu morada na corte, mas também como um modelo para último sucessor vivo
de Carlos, seu filho Luís, o Pio.
Palavras-chave: Carlos Magno, Einhard, imperador, francos

AS REPRESENTAÇÕES DA EMPREGABILIDADE E DO EMPREENDEDORISMO NO SETOR
DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
Íngrid Schmidt Visentini
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM
Laura Senna Ferreira
Universidade Federal de Santa Maria - UFSM

O presente estudo busca investigar as noções de empregabilidade e de
empreendedorismo vinculadas à análise de racionalização do trabalho e da empresa,
e de que modo tais noções se inserem no segmento de tecnologia da informação.
Observam-se a presença das novas práticas e ideologias de gestão empresarial, com
destaque para os casos em que há a alternativa de deslocamento da condição de
assalariamento para a abertura do próprio negócio. Investigam-se as trajetórias
educacionais e profissionais, bem como o perfil de classe dos trabalhadores
ocupados no setor de tecnologia da informação. Examinam-se os percursos que
envolvem a mobilização para a abertura do próprio negócio e as motivações dos
atores envolvidos. Também, analisam-se aspectos, tais como: características do setor;
a forma que trabalhadores e gestores mobilizam as ideias de empregabilidade e
empreendedorismo; trajetórias profissionais; percursos empresariais; peculiaridades
do empresariamento; especificidades do trabalho; relações entre trabalhadores e
chefias; processos de formação, entre outros aspectos. Tais questões serão abordadas
a partir de estudo junto aos estudantes da Universidade Federal de Santa Maria
(UFSM), que se encontram atuando no setor da tecnologia da informação (TI), e
aos trabalhadores e empreendedores da TI que estão vinculados ao Parque
Tecnológico de Santa Maria (Tecnoparque).
Palavras-chave: trabalho, empregabilidade, empreendedorismo, tecnologia da informação

TRAVESSIA- O PROTAGONISMO DA FRONTEIRA JAGUARÃO-BRASIL/ RIO BRANCOURUGUAI NA ROTA DOS PASSAGEIROS DA LIBERDADE DURANTE A DITADURA CIVILMILITAR BRASILEIRA (1964-1973)
Darlise Gonçalves de Gonçalves
Universidade Federal do Pampa - UNIPAMPA
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Este estudo refere-se ao período em que o Brasil viveu sob um regime ditatorial civilmilitar, com enfoque na cidade de Jaguarão/RS a partir da qual procuraremos
entender como se dava a travessia dos perseguidos políticos para o Uruguai. A
pesquisa se desenvolve com base nos desdobramentos do esquema de fronteira da
organização de esquerda Ação Popular, levando em conta o fato de que para que
esse processo obtivesse êxito necessitava de uma ampla rede de contatos, que vai
desde a AP nacional, passando pelo seu setor de serviços estadual, sua diligência
regional e diversos simpatizantes. Sendo essas as nuances enfocadas na pesquisa,
entendendo que certos contatos dotados de influência local tornavam mais seguro
tal processo, um dos pontos que será discutido, é o papel da igreja católica, e dos
seus representantes na cidade, bem como a atuação de algumas autoridades ligadas
ao governo Uruguaio, objetivos estes que poderão ser executados a partir do
cruzamento de diferentes fontes, dentre as quais se destacam as entrevistas realizadas
com indivíduos ligados direta ou indiretamente à rede de contatos que auxiliava na
travessia. Academicamente o presente trabalho se justifica por ser um dos pioneiros
a enfocar esta fronteira durante o referido período, apontando aspectos que fazem
com que esta pequena cidade se insira em uma lógica mais ampla, sendo de vital
importância para o esquema de resistência e exílio de alguns quadros contrários ao
regime de 1964.
Palavras-chave: Ditadura civil-militar, resistência, travessia, redes de contatos

INTEGRAÇÃO ENERGÉTICA ENTRE OS PAÍSES DO MERCOSUL: BRASIL, ARGENTINA,
URUGUAI E PARAGUAI
Fernanda Gonzalez Moraes
FURG

O objetivo principal deste projeto de pesquisa é analisar em que medida ocorrem os
acordos e tratados referentes à energia renovável, contribuindo ou não para uma
integração energética entre os países do Mercosul. A hipótese com a qual
trabalhamos é que existem dois níveis de tratados bi e multinacionais, um nível mais
geral onde são previstos 'esforços' de cooperação em áreas variadas, inclusive a de
produção energética. Outro nível de acordo é a partir da definição de exploração
de alguma potencialidade energética que implique em cooperação seja para viabilizar
o empreendimento, seja para superar conflitos políticos sensíveis. A abordagem
metodológica qualitativa será adotada para viabilizar a utilização dos instrumentos
de pesquisa bibliográfica, busca de dados secundários e entrevistas em
profundidade. Como resultados parciais, já dispomos das informações sobre a Usina
Hidrelétrica de Itaipu (com Argentina e Paraguai), Parque Eólico Artilleros (com
Uruguai) e Plano de Ação para o Desenvolvimento Sustentável (com Uruguai).
Palavras-chave: Relações Internacionais, Integração Energética, Mercosul
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ATIVISMO JUDICIAL: UM PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DE DIREITOS
Jonathan Morais Barcellos Ferreira
Universidade Federal do Rio Grande

Este trabalho faz parte de um estudo sobre a proatividade do Poder Judiciário no
Brasil. A partir da coleta de dados bibliográficos e documentais, o texto trabalhou
com a dialética. Buscou-se integrar o leitor ao assunto trazendo todo o contexto do
ativismo, origem, conceito e aplicações. Partiu-se de algumas premissas: o Supremo
Tribunal Federal vem nos últimos anos agindo de forma mais proativa em relação
aos outros Poderes; o legislativo por possuir uma base conservadora acaba não
representando as minorias; o ativismo judicial concretiza a democracia por tutelar
os direitos das menoridades. Em relação ao ativismo judicial, notou-se alguns
problemas: ele é criticado pela comunidade jurídica e política conservadora por ser
considerado um ato de arbitrariedade e autoritarismo; as decisões tomadas pelo
Supremo acarretam insegurança jurídica e política; alguns autores consideram o
ativismo judicial um afronte a democracia. Possíveis soluções foram apresentadas: o
diálogo institucional; a utilização do ativismo judicial apenas para causas não
previstas em leis ou que elidem os direitos fundamentais. Conclui-se em fim que o
ativismo judicial é de extrema importância para o Direito a partir do momento que
os direitos fundamentais não são tutelados a todos como deveriam. A união
homoafetiva, por exemplo, apesar de não prevista pelo Código Civil, foi
amplamente discutida em questão aos direitos fundamentais, sendo
inconstitucional discriminar outrem por orientação sexual.
Palavras-chave: Ativismo Judicial, Direitos Fundamentais, Supremo Tribunal Federal, Democracia

CIÊNCIA MÉDICA NO LIBRO DE CIRUGÍA: TEORIAS E CONHECIMENTOS SOBRE O
CORPO, A SAÚDE E A DOENÇA
Leticia Mallmann de Souza
UNISINOS

O século XVIII se caracteriza como um período de transição da medicina humoral
para a medicina tida como mais científica, que concilia conhecimentos da medicina
astrológica, da medicina humoral e da iatroquímica. Ao transcrever e analisar o
Libro de Cirugía (1725), cuja a autoria é atribuída ao irmão jesuíta Pedro
Montenegro (1663-1728), observou-se que a obra foi concebida neste momento
transitório, pois nela entrecruzam-se os conhecimentos de anatomia e de farmácia
próprios do período, com a teoria dos humores e a associação do corpo humano
com o zodíaco. Nesta apresentação, me deterei na análise das teorias médicas que
fundamentam os conhecimentos apresentados nos capítulos que compõem o
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manuscrito, discutindo, especialmente, as concepções sobre o corpo humano e os
conhecimentos de anatomia e de prática cirúrgica vigentes no período de concepção
da obra. O presente trabalho, ao analisar saberes e práticas terapêuticas divulgados
em um manuscrito jesuítico ainda inédito se insere nas discussões referentes à
produção e circulação de saber científico pela Companhia de Jesus na América
Platina do século XVIII, apontando para sua inegável contribuição para a difusão e
apropriação das teorias médicas no continente americano.
Palavras-chave: Libro de Cirugía, Pedro Montenegro S.J., América Platina

PLANET HEMP - USUÁRIO: A RELAÇÃO ENTRE O DISCURSO DA LEGALIZAÇÃO DA
CANNABIS E O BRASIL DOS ANOS 1990.
Paulo Ricardo Vargas da Rocha Junior
UFPEL

O Brasil nos anos da década de 1990 passava por um momento de turbulência em
vários setores da esfera pública, tanto na área econômica quanto política e social. O
disco Usuário, lançado em 1995 pela banda Planet Hemp, traz o reflexo dos
acontecimentos políticos e econômicos que sucederam sua produção. Nas músicas
do álbum, mostram-se presentes as demandas sobre violência policial e do tráfico,
falta de serviços básicos como saneamento, saúde e educação, desemprego e
contestações da parcela da população mais atingida por esses problemas, os pobres,
fazendo assim emergir na sociedade a voz da periferia. Objetivou buscar as relações
entre as letras do álbum e a situação das regiões periféricas do país nesse período
através de matérias publicadas em jornais e revistas. Assim, foi possível perceber que
as músicas não tratavam apenas de uma forma de entretenimento, mas, de um eco
daquilo que vinha acontecendo nas áreas periféricas com o intuito de conscientizar
e alertar a sociedade e, principalmente os governantes, sobre a situação. Esse
engajamento artístico abre espaço para a defesa de que a música pode ter um vínculo
com a política que não deve ser desconsiderado. O álbum abriu espaço no cenário
artístico para o consumo desse gênero musical, porém, as autoridades e os
governantes não atenderam a demanda de suas letras, ao contrário, procuraram
desqualificar aqueles que eram os porta-vozes pelo fato de reivindicarem nas músicas
a legalização da maconha.
Palavras-chave: música, Brasil, maconha, sociedade, política

A DITADURA MILITAR EM EL SEÑOR GALINDEZ : ANÁLISE DOS MECANISMOS DE
TORTURA NA CENA
Roberta dos Santos Vieira
UFPel
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O presente artigo analisa os mecanismos de tortura presentes na obra El Señor
Galindez (1973) escrita pelo dramaturgo argentino Eduardo ”Tato” Pavlovsky,
criador do movimento psicodramático na América Latina. Reflete sobre o papel do
testemunho literário, tendo como apoio teórico o pesquisador Márcio Seligmann
Silva que discorre sobre memória e trauma diante de violências como as praticadas
na ditadura militar. Estuda, ainda, as relações estabelecidas entre torturadores e
torturados, a compaixão ou a descompaixão sobre o corpo do outro, exposto e
indefeso em decorrência da tortura. Com objetivo de contribuir para a construção
da narrativa da tortura na vida real e na memória coletiva, o livro Luta, substantivo
feminino (2010),composto por relatos de mulheres agredidas, é utilizado, lançando
um olhar sensível sobre a figura da mulher no período ditatorial no Brasil.Através
do estudo da peça teatral e de sua relação com a realidade, o trabalho promove o
pensamento crítico e reflexivo acerca da violência praticada nas ditaduras militares
da América Latina.
Palavras-chave: Ditadura militar, Tortura, El Señor Galindez, Pavlovsky

SAÚDE DOS SOLDADOS E DOS PRIMEIROS HABITANTES DO CONTINENTE DE SÃO
PEDRO NO TEMPO DO BRIGADEIRO SILVA PAES (SÉCULO XVIII)
Rogério Machado de Carvalho
Universidade do Vale do Rio dos Sinos - Unisinos

Esta comunicação contempla resultados parciais de minha atuação como bolsista de
Iniciação Científica junto ao projeto de pesquisa “Circulação e apropriação de
saberes em obras manuscritas e impressas de Cirurgia na América meridional do
Setecentos”, coordenado pela Profª Drª Eliane Cristina Deckmann Fleck. A partir
da análise de uma das obras que integravam a biblioteca pessoal do Brigadeiro Silva
Paes, intitulada Cirurgia Anatomica completa...(Le Clere, 1715. Trad. João Vigier),
procuro responder aos seguintes questionamentos: A aquisição – e provável leitura
– de livros de medicina pelo Brigadeiro estariam associadas à sua preocupação em
assegurar a saúde dos soldados e dos primeiros colonizadores? Como esta obra
poderia ser útil para atender colonos e soldados feridos ou enfermos no Continente
de São Pedro? Para respondê-los, procurei conhecer as teorias e práticas médicas e,
também, as condições de saúde do Setecentos, para, assim, melhor fundamentar a
análise da obra acima referida. Dentre os trabalhos de referência sobre a temática,
destaco FIGUEIREDO (2008), CARNEIRO (1994), ANTUNES (1991),
MIRANDA (2004), ABREU (2007) e FAUSTO, PALMA e CAMPOS (2013). Para
a reconstituição do contexto no qual o Brigadeiro atuou e para a análise de sua
correspondência, recorri às obras de GOLIN (2015), KUHN (2014), PIAZZA
(1988), FORTES (1980) e POSSAMAI (2010); e, para me familiarizar com as obras
que integravam sua biblioteca pessoal, tomei contato com os trabalhos de ARAÚJO
(1999).
Palavras-chave: Cirurgia anatômica, Saúde, Rio Grande do Sul, Medicina, Século XVIII
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A TRADUÇÃO COMENTADA DO CONTO "EL SOLITARIO" DE HORACIO QUIROGA
Bruno Borges de Freitas
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho apresenta uma proposta de tradução nossa para o conto “O solitário”,
do autor uruguaio Horacio Quiroga, que integra a obra “Contos de amor, loucura
e morte”. O objetivo é abordar a tradução como processo, exemplificando com as
dificuldades lexicais que encontramos durante a tradução e as soluções propostas, e
o resultado do processo de tradução: o texto traduzido. Assim, a tradução será
acompanhada de comentários sobre a seleção do texto, a nossa posição tradutória,
o nosso projeto de tradução, o nosso horizonte de tradutor e nossas expectativas
para a obra traduzida. A importância deste trabalho é conferir visibilidade ao
processo de tradução, aos processos cognitivos do tradutor e às normas que regem a
tradução em cada cultura. Esta pesquisa é resultado de discussões realizadas durante
a disciplina Prática de Tradução de Textos Criativos Espanhol - Português, com a
Profª Andrea Kahmann, e vincula-se às área dos Estudos da Tradução em diálogo
com os Estudos Culturais.
Palavras-chave: estudos da tradução, tradução de textos criativos, tradução comentada, Horacio Quiroga

LEI DA ATRAÇÃO, UM MANUAL PARA O SUCESSO: O DISCURSO DOS VÍDEOS DE
AUTOAJUDA SOB A ÓTICA DE ECONOMIA DAS EMOÇÕES
Francys Albrecht da Rosa
Universidade Federal de Santa Maria

A pesquisa se propõe a construir uma perspectiva teórica que possibilite a
compreensão do fenômeno midiático que pode ser observado no Youtube, onde
canais surgem com conteúdo voltado para o ensino da Lei da Atração - uma técnica
que promete o alcance de sucesso financeiro, amoroso e espiritual através da força
do pensamento. O objetivo desse trabalho é investigar o surgimento dessa nova
técnica que permeia o discurso religioso e científico e que se apresenta como uma
maneira rápida e absoluta para o alcance da prosperidade e felicidade. Nesse sentido,
o trabalho é construído através de uma abordagem interdisciplinar teóricometodológica que permite, por meio da análise do discurso por Elias (1993), ir ao
encontro das conceituações sobre economia das emoções. O aporte teórico utilizado
recorre aos conceitos de sociedade de risco por Beck (2002), contingência,
subjetividade e insegurança ontológica por Giddens (2002) e um apanhado histórico
do surgimento dos manuais de autoajuda por Rudiguer (1996) e Béjar (2011). Tendo
em vista a ambiência midiatizada que se instaura em uma sociedade marcada pelo
individualismo, imediatez e risco, se faz pertinente investigar quais são os motivos
que levam a essa profusão de vídeos sobre o tema e quais as demandas sociais.
Palavras-chave: lei da atração, economia das emoções, autoajuda, individualismo, sociedade do risco
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A RELAÇÃO ENTRE O DIREITO E A MORAL NA FILOSOFIA HABERMASIANA
Jaíne Isabel Jorge da Rosa
Universidade Federal de Pelotas

O presente trabalho tem por objetivo analisar a relação entre o Direito e a Moral de
acordo com a perspectiva habermasiana, utilizando como principal referência sua
obra Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Habermas percebe as
mudanças de paradigma ocorridos na passagem das sociedades pré-modernas para
as sociedades modernas, sua questão central é saber como podemos dar conta de
contextos onde a relação entre ordenação de relações sociais e coordenação de ações
se desdobram em ambientes polarizados. Nesse sentido sua teoria jurídica,
intenciona definir o papel do direito na sociedade moderna, para isso, ele parte de
uma perspectiva não somente filosófica, mas também sócio-teórica. O autor defende
que o direito moderno necessita de uma justificação moral que não dependa da
autoridade de tradições éticas, havendo, portanto, uma divisão entre o Direito e a
Moral, o que não acarreta no abandono da última, pois, de acordo com Habermas,
os direitos fundamentais do indivíduo, positivados pelo direito moderno, conectam
o Direito e a Moral, ao passo que servem como instrumentos para a legitimação
moral do direito. Nesse sentido, o autor estabelece que o Direito pode ser concebido
como um sistema de ação, pois é responsável, assim como a Moral, por regular a
ação, a diferença explicita-se no fato de, as normas jurídicas, por implicarem em
ameaças de sanções mediante ao seu não cumprimento, terem uma eficácia de ação
imediata, reforçando a motivação do indivíduo no que se refere a realização da ação.
Habermas acredita que o processo de modernização possibilitou a liberação de forças
estratégicas e de forças emancipatórias e que a função da Filosofia Política seria
auxiliar as forças emancipatórias para que se firmem. Os direitos individuais
subjetivos podem tanto uma função ideológica como uma função de serem
expressão de uma necessidade de legitimação moral.
Palavras-chave: Direito, Facticidade, Moral, Solidariedade, Validade

SIMÕES LOPES NETO E A SOCIEDADE RIO-GRANDENSE: UMA ANÁLISE DOS CONTOS
GAUCHESCOS
Kauane Vieira Motta
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho busca apresentar como a sociedade rio-grandense pode ser estudada a
partir das representações literárias nos “Contos gauchescos (1912)” de João Simões
Lopes Neto. O autor nasceu em Pelotas, no ano de 1865, e passou a infância na
estância dos avós. Aos 13 anos partiu para o Rio de Janeiro, onde estudou no
Colégio Abílio e na Faculdade de Medicina. Por motivos de saúde teve que
abandonar os estudos, retornando para Pelotas. Na época, a sua cidade se
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encontrava em acelerada urbanização, mas ainda desfrutava da riqueza trazida pelas
charqueadas. Trata-se da visão de um homem mais urbano a respeito da vida no
campo e dos seus costumes, conflitos sociais e demais aspectos que caracterizaram a
sociedade pelotense como boa parte da cultura rio-grandense. A fonte principal do
presente trabalho é a obra “Contos Gauchescos” (1912). Ainda é difícil falar em
conclusões parciais, mas consideramos que a obra nos ajuda a perceber as condições
de inferioridade das mulheres, dos negros e dos trabalhadores naquela sociedade,
na qual a virilidade dos homens, a defesa de sua honra e os conflitos entre ricos e
pobres também podem ser verificados numa Pelotas saudosista de sua época de auge
das charqueadas e que dava os primeiros passos para uma decadência ainda
eminente.
Palavras-chave: Simões Lopes Neto, uma análise dos Contos Gauchescos, vida e obra do autor Simões Lopes
Neto

O RETORNO ÀS ESSÊNCIAS — A TRAMA FICCIONAL DE HERTA MÜLLER EM A RAPOSA
JÁ ERA O CAÇADOR
Kéven Costa de Lima
Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA)
Ana Lúcia Montano Boéssio
UNIPAMPA

O presente trabalho tem como proposta analisar a dimensão fenomenológica
presente na obra A raposa já era o caçador, de Herta Müller. A escritora, de modo
simbólico, expressa no seu livro os sentimentos de um país inteiro, tendo Adina e
Clara como personagens principais; é em torno delas que a trama, passada na
Romênia comunista do ditador Ceausescu, se desenvolve. Adina é professora e faz
parte de um grupo de resistência que luta contra a ditadura; Clara trabalha em uma
fábrica de arames e se envolve com um oficial, deixando a vida de Adina e seus
companheiros de resistência em perigo. Desse modo, através das personagens e das
metáforas propostas pela autora, este trabalho visa relacionar os conceitos de
imagem poética, presença, repercussão e ressonância, e retorno às essências, como
propostos por Gaston Bachelard em A poética do espaço. No jogo do texto proposto
por Müller, marcado por forte carga poética e uma narrativa fragmentada, as
imagens surgem como recortes, que provocam no leitor identificação, e até mesmo
empatia, com o universo psicossocial dos personagens.
Palavras-chave: Fenomenologia, Gaston Bachelard, A poética do espaço, Herta Müller, A raposa já era o
caçador

199

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

TRADUÇÃO DE POESIA: OS APORTES TEÓRICOS DE HAROLDO DE CAMPOS E ÁLVARO
FALEIROS
Victória Lunardi Bauken
UFPEL

Este trabalho apresentará um estudo comparativo entre os principais aportes
teóricos dos brasileiros Haroldo de Campos (1929-2003, São Paulo) e Álvaro
Faleiros (1972 – presente) à tradução de poesia, sobretudo o que das duas teorias se
aplica ao projeto de pesquisa “Antologia da poesia traduzida da língua espanhola:
experiência, manipulação ou farra mefistofáustica”, coordenado pela Profª Andrea
Cristiane Kahmann, do qual sou bolsista. Os objetivos gerais deste trabalho são:
apresentar à comunidade acadêmica reflexões sobre a complexidade da tradução,
especialmente a tradução de poesia e as relevantes contribuições dos teóricos
brasileiros ao campo dos estudos da tradução em nível internacional. Os objetivos
específicos são instrumentalizar os demais integrantes do projeto e todos os
interessados em traduzir para o tratamento da poesia, a mais indisciplinada das
linguagens, em tradução. Enquanto isso, apresentaremos exemplos, as estratégias e
soluções propostas pelos dois teóricos em face dos desafios tradutórios por eles
enfrentados. Pretende-se, com este trabalho, conferir visibilidade a tradutores e
tradutoras e, bem assim, ao processo de tradução, rompendo com a tradição que
marginaliza culturalmente a tradução como campo de estudos e o texto traduzido
como processo autoral e criativo.
Palavras-chave: estudos da tradução, tradução de poesia, Haroldo de Campos, Álvaro Faleiros

SOBRE A NOCIVIDADE DO CETICISMO PARA O CONHECIMENTO MORAL
Mariana Marques Burkle
Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

O presente trabalho tem por objetivo basilar avaliar a nocividade do ceticismo para
o campo do conhecimento moral (tomando conhecimento de maneira clássica, a
saber, crença verdadeira justificada). Em um primeiro momento, será feita a análise
das nuances do ceticismo prático em relação ao ceticismo teórico. Em um segundo
momento, será concedido ênfase ao ceticismo teórico, dada sua conexão direta com
o campo do conhecimento. Pois, para que o agente cognitivo tenha possibilidade de
realizar qualquer tipo de afirmação moral, é necessário enfrentar o cético, já que a
tese básica comum a todo e qualquer tipo de ceticismo é a afirmação da ausência ou
impossibilidade de conhecimento. Para realizar a avaliação dos graus de nocividade
do ceticismo ao conhecimento moral, faz-se necessário que o trabalho conte com
um objetivo secundário: traçar os limites e pontuar os tipos de ceticismos e suas teses
principais, a saber, ceticismo pirrônico, ceticismo dogmático e ceticismo a respeito
da aptidão para a verdade moral. Ao final, ressaltaremos a força do ceticismo
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pirrônico devido ao seu “status” cognitivo de segunda ordem, e o consequente
desafio que o mesmo coloca frente aos teóricos do conhecimento moral.
Palavras-chave: Ceticismo, Conhecimento, Moral

POVOS AMERÍNDIOS EM CENA: DIÁLOGOS ENTRE A EXTENSÃO E A ANTROPOLOGIA
VISUAL
Andressa Santos Domingues
Universidade Federal de Pelotas
Maíra de Mello Silva
Universidade Federal de Pelotas
Eliza de Mello Silva
Universidade Federal de Pelotas

O presente artigo versa sobre uma análise antropológica do cinema indígena frente
às propostas e às ações relativas à terceira edição do Projeto de Extensão "Mostra de
Filmes Etnográficos: olhar, escutar e sentir a sabedoria ameríndia", vinculado ao
Núcleo de Etnologia Ameríndia (NETA) e coordenado pela Profa. Dra. Lori
Altmann, do Departamento de Antropologia e Arqueologia (DAA), da
Universidade Federal de Pelotas (UFPel). A Mostra, a partir de exibições de filmes
etnográficos de produção e/ou protagonismo indígena, tem sido uma experiência
de diálogo entre a utilização do recurso audiovisual etnográfico com a pesquisa
antropológica. Assim, durante a primeira fase do Projeto foram realizadas, na sala
de cinema da UFPel, sessões comentadas por indígenas das etnias Kaingang, Tuxá e
Terena, proporcionando espaços de troca e de reflexão a respeito das realidades
vivenciadas pelos povos ameríndios e suas diferentes percepções de mundo.
Portanto, neste trabalho divulgaremos análises e reflexões acerca dos dados
qualitativos e quantitativos das ações da Mostra, realizadas durante o primeiro
semestre de 2018.
Palavras-chave: Antropologia, Etnologia Ameríndia, Filmes Etnográficos, Protagonismo Ameríndio

A JAGUARÃO DE MUITOS NÓS
Joanna Munhoz Sevaio
Universidade Federal de Pelotas

Este trabalho trata-se de um relato etnográfico escrito a partir da experiência da
viagem etnográfica "Às margens da Jaguarão - viagem etnográfica entre os cerros e
os rios", promovida pelo Grupo de Estudos Etnográficos Urbanos (GEEUR) do
Departamento de Antropologia e Arqueologia da Universidade Federal de Pelotas.
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A experiência de escrita parte do observado e do vivido em alguns lugares da cidade:
a antiga Enfermaria, o Cemitério das Irmandades, a “Gruta de Oxum”, o almoço
oferecido por família jaguarense, o “Clube 24 de agosto”, e, por fim, o terreiro de
candomblé Ilê Axé Mãe Nice D’ Xangô. Conforme Certeau (2010) analisou-se a
cidade na dimensão das práticas cotidianas, assim, admite-se que a Jaguarão
observada é uma Jaguarão em que existem muitos nós: múltiplas formas de ser, de
habitar e de estar na cidade, embora um modelo hegemônico seja relatado como
oficial. A “evocação” dos espíritos, corpos, mãos e narrativas que constroem e
construíram a cidade de Jaguarão nos leva aos espaços de sociabilidade e resistência
da cultura de matriz africana, em que emerge o debate sobre os lugares de
pertencimento e o direito a ter direito à cidade.
Palavras-chave: Cidade, Jaguarão, Cotidiano, Etnografia

MOVIMENTO POPULAR DE LIBERTAÇÃO DE ANGOLA E O PARTIDO COMUNISTA DE
CUBA: DA GUERRA DE INDEPENDÊNCIA AO FRACASSO DO GOLPE DE ESTADO (1965 –
1977)
João Vitor de Armas Teixeira
Graduando

Este trabalho de pesquisa histórica se propõe a compreender o início da relação
entre o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) e o Partido Comunista
de Cuba (PCC), a relevância do papel cubano na Guerra de Libertação angolana
tanto no aspecto político como militar; bem como a atuação cubana no golpe de
Estado fracassado em 1977. Segundo Souza (2016), as relações entre o MPLA e o
PCC se iniciaram quando Ernesto “Che” Guevara conheceu o líder do movimento
angolano, Agostinho Neto, em Brazaville no Congo em 1965 e a partir de então,
com o ideal de ampliar a sua área de influência, o PCC manteve contato com o
movimento de Neto. A luta pela independência teve seu momento decisivo com a
Revolução dos Cravos de abril 1974, pois em julho do mesmo ano, o novo governo
de Portugal comunicou que concederia a independência de suas colônias, tentando
levar à cabo um governo de transição, que foi o estopim para uma luta armada pelo
poder e pela tomada de Luanda, capital de Angola. Após a conquista da
independência, em 1975, os conflitos em Angola se tornaram um “microcosmo vivo
da Guerra Fria” (Feijó, 2011), com Cuba, Estados Unidos e China sendo os
principais agentes externos, é na esteira desses acontecimentos que em 1977, Nito
Alvez, apoiado pela União Soviética, tenta um golpe de Estado contra o presidente
Neto, que apoiado pelo PCC consegue derrotar a ação. Ao agir contrariamente à
União Soviética, Cuba consegue “influenciar o tabuleiro mundial” (CHALIAND,
1980).
Palavras-chave: África, Angola, Guerra Fria, Golpe de Estado, MPLA
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SEMENTES CRIOULAS: RESGATE CULTURAL NA UNIVERSIDADE
Pedro Emanoel Peres Diani
Estudante de graduação/Universidade Federal do Pampa

O presente resumo discute alguns resultados obtidos pelo projeto de extensão:
“Formação em Agroecologia e Educação do Campo na Região da Campanha
Gaúcha” desenvolvido na Universidade Federal do Pampa (UNIPAMPA), Campus
Itaqui. Esse projeto busca enfatizar a cultura regionalista dos povos do campo, já que
vossa herança cultural, principalmente na Agricultura Familiar Camponesa está em
processo de alteração por conta do desinteresse das novas gerações. Algumas
iniciativas tentam resgatar a história cultural das sementes, entretanto não é o
bastante, segundo Brush (2000), ao se colocar em pauta tal assunto de preservação
a cultura do manejo de sementes crioulas no âmbito acadêmico, consequentemente
sua preservação poderá sofrer impactos positivos. Sendo assim, foi desenvolvida a
oficina “quadro de sementes” para que se indagasse e interagisse com a comunidade
acadêmica, possibilitando diálogo e intensificando o resguarde das sementes para
reuso. Posteriormente, através das sementes crioulas cultivadas por pequenos
produtores da região centro-oeste do estado gaúcho, foi confeccionado um quadro
artístico. Ademais, durante as atividades desenvolvidas pelo projeto no meio
acadêmico buscamos enfatizar que é possível por intermédio da participação dos
estudantes o resgate cultural do plantio no campo, além de uma valorização das
sementes crioulas apreciadas pelo público presente na universidade através da
elaboração o quadro de sementes.
Palavras-chave: sementes crioulas, herança cultural, quadro de sementes

REFLEXÕES SOBRE A SITUAÇÃO DOS REFUGIADOS A PARTIR DA LEITURA DO LIVRO
ESTRANHOS À NOSSA PORTA DE ZYGMUNT BAUMAN
Saddam Mohamad Harb
FURG

Esta pesquisa tem o objetivo de investigar a situação dos refugiados na
contemporaneidade a partir das contribuições de Bauman, tendo como fio condutor
de suas reflexões as questões psicológicas do temor em ter por perto pessoas de
outras culturas. Denominando com "pânico moral", fere o sonho de vida de um
mundo idealizado pelo liberalismo, modelo econômico mais atacado pelo autor em
suas obras. No âmago desta racionalidade reside a despolitização, desmoralização e
desjuridicização do indivíduo. A onda de refugiados que se tornou assunto
contemporaneamente, é gerada por intervenções em estados como Síria, Iraque,
Afeganistão dentre outros estados que perpassaram pela "Primavera Árabe" pelos
países da Europa, na qual, juntamente com os Estados Unidos, promoveram uma
guerra contra milícias opositoras ao governo local, terminando em um coas que
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inviabiliza a vida nos países afetados. Este ponto do texto é trabalhado com um
imediatismo declinável, pois, a crise nos países árabes não começou com as
intervenções militares que se iniciaram em 2013 nas revoltas emancipatórias, assim
como a onda de refugiados muçulmanos não é algo recente e datam de 1967, na
qual com o surgimento do Estado de Israel, famílias palestinas tiveram de abandonar
suas casas e suas terras na catástrofe denominada como Nakba.
Palavras-chave: Reflexoões, Bauman, Reigiados, Primavera árabe, Nakba

COLETIVO MACANUDOS: NEGRAS E NEGROS EM MOVIMENTO NO EXTREMO SUL DO
BRASIL
Tainá Valente Amaro
FURG
Cassiane de Freitas Paixão
FURG

O presente estudo analisa o processo de formação do coletivo de estudantes negros
e negras Macanudos, numa cidade do sul do Brasil. Constituído em 2012 a partir
de um projeto universitário de extensão o grupo tinha como principal atividade a
realização de palestras sobre antirracismo em escolas. O nome Macanudos provêm
do reconhecimento de um quilombo na Vila da Quinta, na cidade de Rio
Grande/RS, onde algumas integrantes auxiliaram em pesquisa histórica no
processo de reconhecimento junto a Fundação Palmares. O termo “Macanudos”,
segundo as/os integrantes do coletivo, significa negras/os trabalhadoras/es.
A orientação metodológica utilizada foi a pesquisa-ação ou pesquisa participante, a
qual permite que os pesquisadores sejam parte do “cenário” de pesquisa. Para
análise, a primeira técnica aplicada é a realização de Grupo de Discussão, nesta etapa
questiona-se sobre a origem do grupo e formas de atuação. Em uma segunda etapa
foram realizadas cinco entrevistas semi-estruturadas com as integrantes do coletivo.
A partir destas entrevistas observou-se diferenças significativas sobre as formas de
militância e ingresso na organização, em um breve período de tempo o coletivo
mudou sua atuação e constituição interna e passou a atuar num sentido de
construção identitária negra, considerando elementos interseccionais. A
constituição ativista se fortaleceu a partir dos laços de solidariedade, acolhimento,
rede social militante e em históricos pessoais.
Palavras-chave: movimentos sociais, movimento negro, coletivo de estudantes, construção identitária

REFLEXÕES TEÓRICAS SOBRE BDSM, RACISMO E RELAÇÕES DE PODER
Tatiane Borchardt da Costa
UFPEL
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Míriam Cristiane Alves
UFPEL

O BDSM se constitui na junção de práticas sexuais eróticas que envolvem prazer e
poder em contextos consensuais. A sigla representa várias práticas e expressões
eróticas: Bondage e Disciplina (B/D), Dominação e submissão (D/s) e Sadismo e
Masoquismo (S/M). O tema de pesquisa trata da interface entre BDSM, racismo e
relações de poder, considerando também os estereótipos e a fetichização produzidos
sobre o corpo negro. O estudo tem como objetivo analisar o modo como o corpo
negro é apresentado em produções sobre o BDSM a partir do conceito de fetiche e
de estereótipo. Trata-se de um estudo qualitativo que para a construção do corpus
de análise elegeu cinco produções que, direta ou indiretamente, abordam a interface
BDSM, raça e relações de poder: O livro “120 Dias de Sodoma”; o texto “Sexo com
Mulheres Negras e Submissas”; a entrevista “Sadomasoquismo na Comunidade
Lésbica”; a publicação “Where your gag comes from: BDSM is erotization of ancient
torture”; e o artigo “Unconventional sexual behaviors and their associations with
physical, mental and sexual health parameters: a study in 18 large Brazilian cities”.
As análises preliminares evidenciam associações diretas e indiretas entre o BDSM e
o processo de fetichização do corpo racializado, reforçando, por vezes, estereótipos
sobre homens e mulheres negras. A potencialidade do estudo está na possibilidade
de problematizar a temática da sexualidade e do racismo em contexto acadêmico,
visibilizando a prática do BDSM.
Palavras-chave: BDSM, Racismo, relações de poder, Colonialidade, fetiche

TRANSUMANTE: RELAÇÕES ENTRE PERTENCIMENTO E IDENTIDADE
Thiago Ribeiro Brum
Universidade Federal de Pelotas

Somos uma espécie que está sempre em movimento, atravessando mares e
continentes de ponta a ponta, sempre buscando algo novo, uma nova história, uma
nova lembrança, um novo local, um novo corpo. Porém olhar para o passado com
carinho não é algo incomum, se ver em outros corpos que não são mais o nosso, em
tantos locais que nunca mais visitamos, e mesmo que voltássemos, já não seriam
mais os mesmos. Pensando nisso, este texto visa estudar uma pequena série de zines,
onde o autor através da linguagem visual e também escrita, relata a estranha sensação
de ser visita na cidade onde cresceu, onde o que antes era habitual, hoje passa a ser
nostálgico, quase estranho. Logo, na busca de compreender como esse deslocamento
coloca em questão a própria identidade do artista, e como esse olhar de estrangeiro
possibilita a visão de um local conhecido como algo inteiramente novo e ainda assim
familiar, esse estudo se apoia principalmente nas pesquisas de Stuart Hall e Kathryn
Woodward para melhor entender e também explicar estas relações.
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Palavras-chave: Identidade, Pertencimento, Impressos, Multiplos, Fragmento

CIRCULAÇÃO MIDIÁTICA COMO FONTE DE ANÁLISE: OS SENTIDOS SOBRE MÍDIA E
NEGRITUDE A PARTIR DE “SEGUNDO SOL”
Vanessa Alves Kolmar
Universidade Federal de Pelotas
Caroline Casali
Universidade Federal de Pelotas
Sabrina Sampaio Rakow
Universidade Federal de Pelotas

Nas últimas décadas, e durante a sociedade midiática, as telenovelas receberam
reconhecimento do público como um produto cultural e artístico. Contudo, a
representatividade na televisão caminhou devagar, pois as telenovelas se constituem
em narrativas ficcionais sem pretensão de retratar a realidade e sua diversidade.
Sobre a representação de pessoas negras, a Rede Globo de Televisão (maior emissora
brasileira) tem um histórico de alocar atores e atrizes negros em papeis
estereotipados, como escravos, bandidos ou domésticas. Em março de 2018, ao
lançar a telenovela Segundo Sol, que tem por cenário a Bahia – estado com maior
população negra do Brasil -, a emissora anunciou 26 atores e atrizes, dos quais três
eram negros e, dos negros, somente o ator Fabrício Boliveira apareceu nas chamadas
liberadas pela emissora para propaganda. Apresentamos, neste trabalho, a circulação
desta (ausência de) representatividade como fonte de pesquisa, abordando
principalmente os circuitos acionados nas redes sociais para problematização da
questão. Os principais conceitos trabalhados referem-se às teorias da midiatização.
E os resultados apontam para a importância da análise dos circuitos que se
estabelecem nas redes sociais como enfrentamento da sociedade em relação às
abordagens midiáticas.
Palavras-chave: fonte de pesquisa, midiatização, circulação, telenovela, negritude

A ESPADA DO SOLDADO DO IMPÉRIO DE JURAMIDAM: OS MARACÁS NOS TRABALHOS
DE CONCENTRAÇÃO NA C.E.U TRILHAS DE SÃO FRANCISCO EM PELOTAS
Daniel Alves dos Santos
Universidade Federal de Pelotas

O Santo Daime, fundado no início do século XX por Raimundo Irineu Serra (o
“mestre Irineu”(, é uma religião de base cristã em que se utiliza o chá do “ayahuasca”
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(bebida ameríndia sagrada com propriedades psicoativas) ressignificada e renomeada
enquanto “Santo Daime”. Apesar de sua base cristã, a religião em questão se
apropria de crenças e práticas afro-brasileiras e ameríndias, como os caboclos da
umbanda e da jurema, por exemplo. Além disso, existe a presença do “maracá”, uma
espécie de chocalho que, assim como o ayahuasca, tem sua origem indígina.
Este trabalho pretende entender o significado da “espada do soldado do império de
juramidam”, o maracá, dentro dos trabalhos de concentração no C.E.U (Centro
Espiritualista Universal) Trilhas de São Francisco em Pelotas (RS) através do método
etnográfico que, neste caso, está servindo de arcabouço metodológico à
etnomusicologia. Além de uma breve reflexão sobre os métodos da etno-organologia,
disciplina que estuda os instrumentos musicais em seus contextos históricos, sociais
e culturais.
Palavras-chave: Maracá, Santo Daime, Etno-organologia

O PEÃO CAMPEIRO: O CENÁRIO ATUAL DE UMA CULTURA TRADICIONAL DO PAMPA
GAÚCHO
Alef Franco Caldeira
Universidade Federal do Pampa
Alessandra Buriol Farinha
Universidade Federal do Pampa

O presente trabalho tem como objetivo identificar, analisar e demonstrar a realidade
do peão campeiro, sujeito que faz parte da cultura e identidade regional do Rio
Grande do Sul através da lida com o gado, que se trata do trabalho e cuidado com
os animais nos campos do pampa gaúcho e suas peculiaridades. A pesquisa se
justifica pelo fato da desvalorização crescente dessa cultura e da profissão de peão
campeiro, elementos ocasionados pela diminuição da pecuária no estado e também
pela modificação das atividades econômicas na região. A cultura do peão campeiro
transmite costumes, tradições, além de uma série de peculiaridades especificas desse
grupo social. Com a inserção de outras culturas na região a atividade e profissão do
peão campeiro vêm sofrendo impactos diretos como falta de emprego e até mesmo
o êxodo rural em decorrência deste processo. Nesse contexto, o recorte para estudo
será o município de Jaguarão, localizado no extremo sul do Brasil, fronteira com o
Uruguai. O trabalho pretende apontar aspectos como identidade, materialidade e
imaterialidade dessa cultura em busca da visibilidade desse saber-fazer e também da
preservação do peão campeiro enquanto agente cultural. A metodologia utilizada na
pesquisa será uma análise bibliográfica a respeito do peão campeiro e as
características da região sul, além de entrevistas com peões campeiros do município
de Jaguarão visando uma compreensão mais ampla do acontecimento, ou seja,
entender e analisar como está o cenário atual do peão campeiro. Espera-se como
207

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

resultado da pesquisa identificar debater formas de manutenção dessa cultura além
da valorização dessas pessoas que dependem dessa atividade para sobreviver.
Palavras-chave: Peão Campeiro, Identidade, Cultura, Jaguarão

A IMPORTÂNCIA DE UM MUSEU-LABORATÓRIO PARA A PRÁTICA DA
INTERDISCIPLINARIDADE UNIVERSITÁRIA: O CASO DO MUSEU DO DOCE DA UFPEL
Aline Regiane de Jesus Mota
Universidade Federal de Pelotas
Desirée Nobre Salasar
Universidade Federal de Pelotas
Francisca Ferreira Michelon
Universidade Federal de Pelotas

Neste trabalho abordaremos a importância da interdisciplinaridade para o bom
desenvolvimento dos processos museológicos na Universidade, tendo como foco as
atividades desenvolvidas no Museu do Doce da UFPel, em Pelotas – RS. Ele é
entendido como um museu universitário que serve de laboratório para alunos de
diferentes áreas do conhecimento, da graduação e pós-graduação, no qual podem
realizar atividades práticas e testar os conhecimentos adquiridos em sala de aula.
Serve, também, como um ponto de culminância da prática diária de
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão universitária. Todas estas
interconexões proporcionadas são importantes na medida em que colaboram para
a profissionalização e formação cidadã dos envolvidos. Dentre as atividades
desenvolvidas no Museu do Doce, destacaremos aqui aquela que deu origem à
exposição de longa duração, “O doce através dos sentidos”, inaugurada no ano de
2016, que, em uma proposta interdisciplinar, proporcionou a realização de diversos
estudos e elaboração de produtos que têm por objetivo contribuir para a inclusão
cultural de pessoas históricamente alijadas de processos culturais. Atualmente, a
exposição está passando por um processo de avaliação, no qual está sendo verificada
a viabilização de adaptações, substituições e implementação de ações educativas,
cujas quais, a viabilidade não se faria possível sem a soma de técnicas e
conhecimentos oriundos da interdisciplinaridade em museus.
Palavras-chave: Interdisciplinaridade, Museus Universitários, Museu do Doce da UFPel, Universidade
Federal de Pelotas
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LITERATURA HOMEOPÁTICA E PRODUÇÃO DE MANUAIS DE MEDICINA POPULAR NA
SEGUNDA METADE DO SÉCULO XIX, DIFUSÃO DE IDEIAS E DISPUTAS NO CAMPO DOS
SABERES
André Portela do Amaral
Universidade Federal de Santa Maria

Na segunda metade do século XIX, a circulação de impressos de homeopatia no país,
confeccionados em linguagem acessível, contendo tópicos de apresentação de
doenças e recomendações para sua prevenção e tratamento, incluindo códigos de
conduta e regramento dos hábitos, caracteriza um dos aspectos de disputa no âmbito
das relações entre os diferentes “saberes” e uma alegada legitimidade no tocante às
práticas de cura. A confecção de manuais de saúde voltados a um público amplo,
incluindo leigos em medicina, evidencia uma produção literária pensada na
propagação e popularização de ideais higienistas e de modernização, incorporando
a percepção de “saúde pública” e vinculando a isso a atenção aos comportamentos
individuais num plano coletivo. A análise do conteúdo e da circulação da literatura
produzida no período, a exemplo dos dicionários de medicina popular de
Chernoviz, e do mentor do Dr. Humphreys, dá base a um raciocínio acerca do papel
da imprensa na estruturação de uma “agenda civilizadora” e de como a interpretação
e ressignificação do conteúdo dos livros pelo público dá forma a uma mescla entre
saber leigo e um autointitulado “saber científico”, reconfigurando as práticas de cura
da medicina popular.
Palavras-chave: Manuais, homeopatia, práticas, ideais

REORGANIZAÇÃO DO ESPAÇO RURAL NO MUNICÍPIO DE TOROPI-RS: UMA ANÁLISE DE
1997 À 2017
Andriele Prunzel Koglin
Universidade Federal de Santa Maria
Meri Lourdes Bezzi
Universidade Federal de Santa Maria

O espaço rural é modificado constantemente pela territorialização do capital.
Considerando esta premissa, o município de Toropi-RS, localizado na região central
do Rio Grande do Sul, é a unidade territorial foco de investigação da pesquisa. O
objetivo do trabalho é identificar as principais transformações ocorridas na
organização espacial de Toropi, no período de 1997 a 2017. Metodologicamente,
adotou-se como método de análise o dialético e, para responder a problemática do
trabalho, foram realizados levantamentos de dados secundários (IBGE) e de
informações primárias (trabalho de campo). Como considerações, constatou-se que
no início da década de 90, muitos agricultores familiares, pela falta de mão de obra
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e de condições de “modernização”, acabaram por migrar para culturas
economicamente mais rentáveis, entre elas o fumo. Salienta-se que, atualmente, os
agricultores familiares exercem a agricultura e a pecuária concomitantemente e
destes, cerca de 30% dedicam-se a outras atividades buscando agregar valor a sua
propriedade rural, como o turismo rural, a produção de queijos coloniais, de uvas
in natura, etc. Nesse sentido, a diversificação produtiva visa à manutenção dos
agricultores familiares no campo, formando o chamado “novo rural”. Além disso,
também foi possível identificar um outro fenômeno capitalista no município: o
arrendamento da terra. Este está voltado, principalmente, para a produção da soja,
o que gera profundas transformações socioespaciais no município.
Palavras-chave: Agricultura Familiar, Modernização da Agricultura, Reorganização Espacial, Novo Rural

O MERCADO DAS PULGAS E A REATIVAÇÃO SOCIAL DO MERCADO CENTRAL DE
PELOTAS
Caio Nogueira Ghirardello
Universidade Federal de Pelotas
Caio Nogueira Ghirardello
Universidade Federal de Pelotas

O presente artigo é um recorte da pesquisa “Os objetos, seus circuitos, apropriações
e histórias: o Mercado das Pulgas de Pelotas”, vinculada ao projeto de extensão
Museu das Coisas Banais. A pesquisa tem como objeto de estudo o Mercado das
Pulgas de Pelotas, feira ao ar livre que acontece aos sábados no Largo Edmar Fetter,
junto ao Mercado Central de Pelotas. Entendendo o Mercado das Pulgas como
propulsor de reativação do Mercado Central, no trabalho é feito um histórico das
feiras de rua da cidade e do próprio Mercado Central, partindo da sua construção,
perpassando pelas transformações que o mesmo sofreu ao longo dos anos, até chegar
ao seu recente restauro e a consequente requalificação deste espaço urbano. O
Mercado das Pulgas de Pelotas teve sua primeira edição em 21 de maio de 2014 e
participou ativamente da reativação social do Mercado Central, trazendo novos
atores, novas visualidades e possibilidades de negociações simbólicas – foco desta
pesquisa – e econômicas. Este trabalho visa destacar a contribuição do Mercado das
Pulgas como engajador para a reocupação do Mercado Central, além de explorar as
camadas de significação deste espaço que, através do abastecimento de itens básicos
e da recirculação de objetos de segunda mão, se converteu num local de
compartilhamento de objetos, histórias e memórias.
Palavras-chave: Mercado das Pulgas, Mercado Central, feiras de rua, negociações simbólicas
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PATRIMÔNIO DIFÍCIL, UMA BREVE ANÁLISE DOS CASOS MEMORIAIS DA BOATE KISS
Danilo Amparo Rangel
UFPel
Juliane Conceição Primon Serres
UFPel

O presente artigo é um recorte do projeto de pesquisa ‘Patrimônio em lugares de
sofrimento: os dilemas da transmissão’, que tem como objetivo investigar os
processos de patrimonialização e de gestão de patrimônios difíceis, que dizem
respeito sobretudo a memórias relacionadas a eventos traumáticos. Este projeto é
executado na Universidade Federal de Pelotas, sendo vinculado a Fundação de
Apoio à Pesquisa do Rio Grande do Sul. Nesse sentido, este texto tem como
premissa a reflexão a respeito dos movimentos que dão origem a criação de
memoriais em ‘sítios autênticos’ como define Régine Robin (2014), estes que tem
lugar eventos de trauma. Assim, utilizando como estudo de caso as ações que geram
desejos de criação de memoriais dedicados as vítimas do incêndio na Boate Kiss,
fato que ocasionou na morte de duzentas e quarenta e duas pessoas e deixou
seiscentos e trinta e seis feridos na cidade de Santa Maria – RS na noite de 27 de
janeiro do ano de 2013. Para isto, realiza-se uma mescla a partir de revisão entre
autores que tratam dos processos que impulsionaram a criação de alguns memoriais
voltados a essas questões em diálogo com as mobilizações que tem lugar em Santa
Maria, por meio de observação participante nos eventos de lançamento e premiação
do concurso de projetos arquitetônicos voltado para a construção do memorial a ser
erigido no local da casa noturna. Desta forma, buscando compreender como
constituem-se essas possibilidades de transmissão da memória.
Palavras-chave: Transmissão, Patrimônio, Memória, Kiss, Trauma

ELEMENTOS DE ENCONTROS CULTURAIS NA COLEÇÃO DE PAPIROS MÁGICOS GREGOS
ENCONTRADOS NA REGIÃO DO EGITO NO CONTEXTO DO IMPÉRIO ROMANO
Giovana da Rosa Carlos
Universidade Federal de Santa Maria

Os Papiros Mágicos Gregos contêm variados encantamentos e ensinamentos
mágicos. A coleção foi encontrada em diversas expedições arqueológicas durante os
séculos XIX e XX nas regiões egípcias de Tebas e do Fayum, principalmente. A
maioria dos papiros dos PGM pertence aos séculos III e IV d.C. Nesse período da
história egípcia, parte do Império Romano, houve uma pluralidade religiosa
bastante expressiva e interessante de ser estudada. Atualmente, é possível acessar o
conteúdo deles por meio de obras de tradução. O Papiro IV, objeto de nosso estudo,
contém encantamentos, como a chamada “Liturgia de Mitra". Tal papiro apresenta
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temáticas mágicas que podem abordar da prática de licnomancia ou hidromancia
até um encantamento de amor ou de desejo erótico. Diante do exposto, nosso
estudo pretende elencar os primeiros apontamentos de uma pesquisa de Iniciação
Científica sobre os textos de magia presentes no Papiro IV. Estamos utilizando a
tradução em língua inglesa editada pelo professor Hans Dieter Betz para realizar tal
estudo. Nossa metodologia envolve a análise interna e e externa das fontes. Nesta
comunicação, possuímos o objetivo de apontar os elementos gerais e percepções
sobre a documentação, além dos aspectos básicos sobre a coleção supracitada.
Portanto, pretendemos apresentar um panorama sobre a coleção de papiros e,
simultaneamente, elaborar algumas possibilidades de trabalho historiográfico com
o Papiro IV.
Palavras-chave: Magia, Religião, Egito, Papiros, Cultura

O ARTESANATO EM LÃ NATURAL E O JACQUARD: MEMÓRIA, PATRIMÔNIO E
PROTAGONISMO DAS MULHERES EM JAGUARÃO, RS
Helora Ataydes Dilelio Ávila
Universidade Federal do Pampa
Alessandra Buriol Farinha
Universidade Federal do Pampa

A tecelagem em lã natural e a técnica de crochê Jacquard exprimem a herança
cultural das mulheres dos pampas e dos fluxos culturais que os lapidaram ao longo
dos anos. Sua produção ainda preserva os aspectos históricos de seu início,
combinados à evolução social e ao espaço conquistado pela mulher artesã na
sociedade atual. O trabalho busca demonstrar como o artesanato em lã natural e o
Jacquard integram a memória social feminina do município de Jaguarão, município
localizado na região dos pampas sulinos e fronteira com Rio Branco, Uruguai.
Assim, irá analisar o histórico da técnica e os fluxos culturais que a compõem,
descrevendo as principais características da produção atual e compreendendo sua
relação com a identidade feminina. A metodologia empregada foi pesquisa
bibliográfica e uma entrevista coletiva, com perguntas semiestruturadas, feita a um
dos grupo de Artesãs vinculado à Associação Municipal de Artesãos e à Economia
Solidária de Jaguarão, que trabalha com o Jacquard, conhecido como As
Cardadeiras. A análise permitiu identificar que a relação das entrevistadas com a
técnica vai além de questões comerciais, mas principalmente em função de sua
importância na composição da identidade cultural das mulheres artesãs do
município. Devido a preocupação em relação à transmissão dos saberes e a elevação
da autoestima das mulheres que trabalham com a técnica, considera-se necessário
seu reconhecimento e divulgação como patrimônio imaterial eminentemente
feminino.
Palavras-chave: Lã Natural, Jacquard, Memória, Patrimônio, Jaguarão
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DO CHARQUE AO ARROZ: ALGUNS INDICADORES SOCIOECONÔMICOS SOBRE PELOTAS
(1907-1938)
Jéssica Rodrigues Bandeira Peres
Universidade Federal de Pelotas

Neste trabalho, serão apresentados alguns indicadores referentes à situação
socioeconômica de Pelotas no início do século XX a partir da análise de um conjunto
de dados do período de 1907 a 1938. As informações estão disponíveis nos
Almanaks Laemmert, publicados no Rio de Janeiro, os quais buscavam reunir dados
sobre estabelecimentos profissionais e comerciais de todo o Brasil. Tal documento
ainda é pouco explorado pelos historiadores e sua análise ajuda a compreender
melhor a sociedade pelotense do período. Em relação às pesquisas sobre a
população pelotense, assim como o seu processo de urbanização, pode-se citar, como
exemplo, a de Eduardo Arriada, que estudou o início do século XIX; a de Sidney
Gonçalves, que estudou os anos 1940 a 1960; e a de Marcos dos Anjos, que deu
ênfase à participação dos estrangeiros no final do século XIX. No entanto, para as
primeiras décadas do século XX, período que se pretende analisar, existem estudos
sobre a presença de imigrantes, a influência da cultura europeia, a formação da classe
operária, mas nada que enfatize os novos grupos profissionais, as estratificações
sociais da urbe e as possibilidades econômicas abertas naquela sociedade. A fonte
traz uma lista com uma grande parcela das profissões, do comércio e da indústria
pelotensese os dados foram tabulados em planilhas Excel for Windows 2010. Será
utilizado o método quantitativo para tratar dos indicadores referentes ao número de
estabelecimentos e profissionais distribuídos na cidade, e qualitativo para
demonstrar as possibilidades de pesquisa com tais documentos, uma vez que o nome
dos proprietários e seus respectivos endereços também são informados. Assim
sendo, a pesquisa também busca comparar as listas das profissões e dos
estabelecimentos pelotenses às de outras cidades, como Porto Alegre, para uma
melhor compreensão dos dados. Podemos concluir parcialmente que, mesmo com
a crise das charqueadas escravistas, a cidade manteve uma notável prosperidade
econômica, pois suas atividades tenderam à diversificação com vistas a adaptarem-se
ao sistema fabril e capitalista nascente.
Palavras-chave: Pelotas, profissões, cidade

O MERCADO DAS PULGAS E A REATIVAÇÃO SOCIAL DO MERCADO CENTRAL DE
PELOTAS
Joana Schneider
Universidade Federal de Pelotas
Caio Nogueira Ghirardello
Universidade Federal de Pelotas
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Juliane Conceição Primon Serres
Universidade Federal de Pelotas

O presente artigo é um recorte da pesquisa “Os objetos, seus circuitos, apropriações
e histórias: o Mercado das Pulgas de Pelotas”, vinculada ao projeto de extensão
Museu das Coisas Banais. A pesquisa tem como objeto de estudo o Mercado das
Pulgas de Pelotas, feira ao ar livre que acontece aos sábados no Largo Edmar Fetter,
junto ao Mercado Central de Pelotas. Entendendo o Mercado das Pulgas como
propulsor de reativação do Mercado Central, no trabalho é feito um histórico das
feiras de rua da cidade e do próprio Mercado Central, partindo da sua construção,
perpassando pelas transformações que o mesmo sofreu ao longo dos anos, até chegar
ao seu recente restauro e a consequente requalificação deste espaço urbano. O
Mercado das Pulgas de Pelotas teve sua primeira edição em 21 de maio de 2014 e
participou ativamente da reativação social do Mercado Central, trazendo novos
atores, novas visualidades e possibilidades de negociações simbólicas – foco desta
pesquisa – e econômicas. Este trabalho visa destacar a contribuição do Mercado das
Pulgas como engajador para a reocupação do Mercado Central, além de explorar as
camadas de significação deste espaço que, através do abastecimento de itens básicos
e da recirculação de objetos de segunda mão, se converteu em um local de
compartilhamento de objetos, histórias e memórias.
Palavras-chave: Mercado das Pulgas, Mercado Central, feiras de rua, negociações simbólicas

A REGIÃO CULTURAL POMERANA NA SERRA DOS TAPES – RIO GRANDE DO SUL
Karen Laiz Krause Romig
Universidade Federal de Pelotas

Este estudo surge na perspectiva de análise da Serra dos Tapes sobre o olhar cultural,
abarcando etnia, língua, religião, costumes, valores e práticas produtivas. A pesquisa
abarca o estudo do conceito de região cultural, temática que surge na ótica da
geografia cultural. Tal olhar tange para o estudo especifico da cultura pomerana,
sendo a região estudada palco da imigração étnica pomerana a partir do século XIX,
estas terras não eram de interesse de estancieiros e charqueadores, pela inutilidade
à criação de gado extensivo, ficando desta forma, disponíveis à colonização de povos
europeus. A região serrana do sul gaúcho constitui dessa forma um mosaico étnico
de identidades culturais pertencentes a distintas culturas. O presente estudo tem
como objetivo geral caracterizar, por meio de fundamentação teórica apropriada o
conceito de região cultural, e relacionar este conceito com as características da
identidade pomerana. Logo a Serra dos Tapes passa a ser parte predominante de
uma possível região cultural pomerana no Sul do Rio Grande do Sul. A proposta
deste estudo é uma forma de rememoração identitária cultural. Tal pesquisa tem
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importância científica e social, pois faz parte de uma pesquisa de maior abrangência
que trata da geografia cultural e cultura pomerana.
Palavras-chave: Região Cultural, Cultura Pomerana, Serra dos Tapes

ENTRE HINOS E RIMAS: O RIO GRANDE DO SUL E SUA “CULTURA TRADICIONALISTA”
Laís Griebeler Hendges
Universidade Federal da Fronteira Sul
Leonardo Rafael Santos Leitão
Universidade Federal da Fronteira Sul

Neste trabalho, o objetivo foi pensar e problematizar a ideia de democracia racial e
suas controversas na “cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul”. Analisamos de
forma comparativa a letra do Hino oficial do Rio Grande do Sul e a letra da música
“Manifesto dos Porongos”, do grupo de RAP Rafuagi. Partindo do conceito de
música de John Blacking, em que esta é parte da criação da estrutura social, não
sendo apenas reflexo, mas sendo, também, geradora e gerada por sentidos e
significados, entendemos que as músicas analisadas buscam, ou buscaram dar
sentido a realidade do “ser” gaúcho. O método para o desenvolvimento do trabalho
foi a abordagem etnográfica das fontes em questão, que compreendem
representações de sujeitos, valores, símbolos e ideias, às quais são atribuídas
(re)significações. Neste sentido, fizemos uma análise dessas facetas, que no texto da
música pode-se apreender. Percebemos, por hora, que a Guerra Farroupilha e seus
propósitos compreendem controvérsias históricas e são alvos de críticas que se
atualizam no presente. Por isso, perguntamos: quem e como é permitido definir o
caráter de uma revolução apesar de um conjunto de sujeitos parte desse processo
não sentirem-se representados? Em contraposição ao Hino oficial do Rio Grande do
Sul, a música "Manifesto dos Porongos", do grupo de RAP Rafuagi, traz uma
releitura histórica ao evidenciar episódios pouco conhecidos ou invisilibizados na
história do Rio Grande do Sul.
Palavras-chave: gaúcho, música, práticas culturais, tradicionalismo

TODO DIA É DIA DE HOMENAGEAR AS MÃES: INTERVENÇÃO URBANA EM OBRA DE
ANTÔNIO CARINGI NA PRAÇA CORONEL PEDRO OSÓRIO
Maria Waleska Siga Peil
UFPEL
Mariana Brauner Lobato
UFPEL
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UFPEL

Este trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de uma intervenção urbana
no monumento Homenagem às Mães, exposto na Praça Coronel Pedro Osório, do
escultor pelotense Antônio Caringi. Partindo da ideia de informalismo e de que a
cidade e seus monumentos podem e devem ser construídos e ressignificados,
juntamente com seus habitantes, foi idealizada uma ação de intervenção urbana em
torno da escultura, onde os transeuntes foram convidados a afixarem mensagens às
mães junto ao monumento, relacionando assim a história da obra ao dia das mães,
com o objetivo de compreender de que forma o monumento dialoga ou não com os
usuários do patrimônio cultural pelotense, assim como evidenciar o conceito de
patrimônio material e sua importância para os residentes da cidade de Pelotas. A
participação do público acerca do monumento durante a ação corrobora a ideia de
criação e apropriação da arte, movimentos constantes do vir a ser e das possibilidades
de interação com obras que parecem cristalizadas no tempo. Ao agregarem suas
mensagens junto à estátua, os indivíduos não só interagiram, como também criaram
suas próprias representações da figura materna, dialogando com a ideia inicial
pensada por Caringi e que assume agora novas definições no mundo pós-moderno,
materializando assim outros tempos e significados ao que, a princípio, permanecia
estático e fundido ao bronze.
Palavras-chave: intervenção urbana, patrimônio, cultura material

O LÚDICO E O FOLCLORE: UM RESGATE À CULTURA NO EXTREMO SUL DO PAÍS
Mayara Goulart Brasil
Universidade Federal de Pelotas
Rose Adriana Andrade de Miranda
Universidade Federal de Pelotas

O presente trabalho tem por objetivo relatar o envolvimento da pesquisa “Cultura
Litorânea do estado do Rio Grande do Sul” com projetos de extensão e ensino, que
trabalham com Folclore. Com a pesquisa ainda em andamento, uma vez que ela se
encontra na etapa inicial de coleta de dados, foram realizadas ações de extensão e
ensino, em diferentes projetos da UFPEL, com acadêmicos de graduação e
estudantes e docentes de escolas da rede pública de Pelotas e São José do Norte. As
ações envolveram atividades como: a ilustração de personagens do folclore da cidade
de São José do Norte, oficinas de resgate de brincadeiras tradicionais em Pelotas e
São José do Norte e oficinas em ambas as cidades, na semana do dia nacional do
folclore e em outros períodos do ano letivo para resgatar e apresentar os contos.
Dessa forma, foram confeccionados jogos para serem utilizados como recurso para
auxiliar no ensino do folclore, das lendas e das cantigas, bem como vídeos para a
contação de histórias para deficientes auditivos que se encontram disponíveis em
216

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

plataformas online e também jogos para serem utilizados em oficinas, tanto com
alunos da rede pública da cidade como acadêmicos da universidade, durante os
estudos sobre o tema. Desse modo, a medida que a pesquisa sobre a cultura litorânea
vai tomando forma e se aprofundando, vai também dando retorno, desde já, para a
comunidade e resgatando manifestações culturais populares, disseminando o
conhecimento cultural e mantendo viva essas histórias.
Palavras-chave: Folclore, Cultura litorânea, Lúdico

HISTÓRIA E MEMÓRIA: UMA ANÁLISE E ABORDAGEM SOBRE OS RELATOS ORAIS DE
UM EXPEDICIONÁRIO PELOTENSE, SOLDADO BOINA AZUL, DO BATALHÃO SUEZ
(1956-1960)
Miguel Caldas Machado
UFPel
Anita Novo Garcez
UFPel

Este trabalho tem foco e busca entender a história do soldado Edemar Correia
Lopes, que foi a base do relato oral de toda esta obra.Traçar um paralelo para
mostrar o que é história e o que é memória, a partir das raras obras publicadas sobre
o tema, e em relatos comigo compartilhadas pelo veterano “Tipiu”. Desvendar seus
propósitos, sendo um jovem inexperiente, compreender os objetivos e motivações
para tais atividades que fizeram ir para a Força da Paz da ONU(UNEF). Analisar e
buscar motivos e questões do conflito, e se o veterano possui conhecimento do
porquê delas. Estabelecer o conceito de mulheres soldados na guerra do Suez,
baseado em fotos de oficiais do gênero feminino árabe. As práticas esportivas como
forma de recreação e a troca de cultura que ocupavam o percurso dos
expedicionários da FENU. Demonstrar a precariedade do dia-a-dia vivido no Suez e
os problemas ocasionados pela língua, falta de comida,e as doenças que afligiam
junto da distância da família, saudade de casa, clima completamente oposto ao de
seu país de origem e o constante medo das minas terrestres árabes. E como isso pode
ter deflagrado o conceito e a possibilidade do soldado “Tipiu” possuir Transtorno
de Estresse Pós-Traumático. Construindo esse paralelo entre história e lembrança;
das obras e do que fica na memória,conclui-se que, o Batalhão do Suez é uma trama
de vários pedaços recolhidos de relatos e esquecimentos, muitas vezes deixados de
lado pela história.
Palavras-chave: Memória, Suez, Relato Oral, ONU, UNEF
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A ENCENAÇÃO DO MITO NA SOCIEDADE LAICISTA CONTEMPORÂNEA: A EXPERIÊNCIA
A PARTIR DA FUNÇÃO MITOPOÉTICA
Saulo Vinícius da Silva Almeida
UFRGS

O presente trabalho busca criar diálogos entre os estudos do mito, a psicologia
analítica de Carl Gustav Jung e a práxis teatral. Para tanto, analisa as relações que o
mito em cena estabeleceu com a sociedade em seu caráter religioso nas principais
poéticas que o tinham como cerne e também na prática de grandes artistas da cena.
A problemática a que busca analisar e responder é como trabalhar o mito em cena
contemporaneamente em uma sociedade desmitologizada e laicista, mantendo o seu
potencial numinoso. Como resposta, encontramos nos estudos da mitologia pessoal,
propostos por estudiosos junguianos, um possível caminho para estabelecer a
experiência numinosa na práxis cênica. A pesquisa contou com experimentações
práticas, nas quais foram construídos o espetáculo performático Sebastian e o
espetáculo CURA. Sebastian se constituiu a partir da mitologia pessoal do ator em
confronto com o mito de São Sebastião; e o espetáculo CURA se estruturou a partir
do mitologema da viagem noturna submarina e desvelou no corpo e na vida do
atuante o mito de Sísifo.
Palavras-chave: Mito, Encenação teatral, Rito, Numinoso, Função Mitopoética

ARQUEOLOGIA DAS(OS) SUBALTERNAS(OS): AS VOZES DO COTIDIANO NA PRAÇA
TAMANDARÉ
Yasmin Acosta da Silva
Universidade Federal do Rio Grande
Antonielle Ferreira Cardoso
Universidade Federal do Rio Grande
Lindaiara Virgulino Tonelli
Universidade Federal do Rio Grande

A Praça Tamandaré, situada no centro urbano da cidade do Rio Grande, apresentase, há muito tempo, como objeto de pesquisa de diversas áreas do conhecimento
científico. Atualmente, para nós da Arqueologia, interessa o que as pessoas – que
frequentam/transitam/habitam aquele espaço – têm a nos contar: as narrativas de
suas vivências cotidianas na Praça que, enquanto materialidade, é ativa e se
(re)configura diariamente. Nosso incentivo dá-se pelo falo de que a Praça passará
por mais uma revitalização e, imediatamente, nos perguntamos: para onde vão as
pessoas e suas memórias? Planejada pela elite riograndina do século XIX, a Praça é
reinventada a cada dia por nós populares, burlamos o ordenamento da paisagem e
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a tornamos algo que não era para ser. Acreditamos que os discursos de higienização
do espaço público mascaram o temor pela pobreza, afinal, a mesma foi vista por
longos anos como algo incivilizado e portador de doenças. A fim de observar e ouvir,
realizamos o “Café Memória” na Praça, onde montamos uma mesa e oferecemos
café em troca de memórias. Assim, sensibilizamos e provocamos a participação
voluntária das pessoas. Utilizaremos ainda, entre outras ações, o “Brechó: troco
coisas por histórias”, o “Mural de Fotos Antigas” e a “Exposição de Fotos do
Cotidiano”, a fim de estabelecer diálogos com os diferentes grupos que
transitam/frequentam/habitam a Praça, para compreender sua relação com a
mesma, seu modo de vivenciá-la e concebê-la, tanto no presente como no passado.
Palavras-chave: Arqueologia, Praça Tamandaré, Rio Grande, Cotidiano

TRAJETÓRIA DOS PREFEITOS QUE FIZERAM PARTE DA ELITE POLÍTICA SÃOBORJENSES (1889-1930)
Tiara Cristiana Pimentel dos Santos
UNIPAMPA
Nubia Dutra
Unipampa
Ronaldo Bernardino Colvero
UNIPAMPA

A proposta faz uma analise em torno das trajetórias dos prefeitos que fizeram parte
das elites politicas vinculadas à Câmara Municipal de vereadores de São Borja, no
período que compreende o ano de 1889 (ano da proclamação da Republica no
Brasil) até 1930, quando do levante que acaba ocasionando na ascensão de Getúlio
Vargas. Para isso utilizaremos a metodologia qualitativa, cujo método se aplica ao
procedimento prosopográfico. A aplicabilidade do propósito visa oferecer uma
analise corrida das trajetórias políticas dos prefeitos (eleitos/indicados) no período,
bem como suas relações sociais politicas e econômicas para com a localidade. Nesse
sentido, espera-se contribuir para o desenvolvimento com o conhecimento acerca
das relações, interesses e práticas sociais e politicas que aconteciam entre essas elites
locais com outras esferas do poder que não só a localidade – mas a Província e a
Federação.
Palavras-chave: Elite, Política, Poder
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MULHERES MUSICISTAS NA CRÍTICA DE OSCAR GUANABARINO E AS RELAÇÕES DE
GÊNERO NA BELLE ÉPOQUE BRASILEIRA
Amanda Oliveira de Souza
UFPEL

Na pesquisa “O feminino na crítica musical de Oscar Guanabarino: discursos sobre
mulheres concertistas na Belle Époque brasileira” (OLIVEIRA, 2018), investigou-se
de que maneira as questões de gênero estão presentes nas críticas musicais de Oscar
Guanabarino a mulheres concertistas, publicadas durante o seu período de atuação
no jornal O Paiz (1884-1917), e como elas se inserem na dinâmica das relações de
gênero dentro do seu contexto histórico. Para isso, fez-se necessário investigar o
cenário em que se deu a atuação do crítico: um país tradicionalmente agrário e
patriarcal num momento de intensas transformações sociais, políticas e econômicas.
Nessa dinâmica, o Brasil do século XIX foi marcado por dois processos decisivos
para o período conhecido como Belle Époque: a urbanização e a modernização quer
no âmbito das políticas públicas, quer na vida cotidiana. Em se tratando das
mulheres, apesar da transição entre os séc. XIX e XX ser marcada por mudanças
significativas em suas relações sociais, as visões restritivas em relação ao potencial
feminino eram ideias correntes, refletindo-se no pouco registro da atividade musical
das mulheres pela historiografia tradicional (VERMES, 2013). Isto posto, neste
artigo traçaremos associações entre discursos de Oscar Guanabarino e outros textos
também publicados no jornal O Paiz, a fim de observar a complexidade das relações
de gênero no contexto referido.
Palavras-chave: Oscar Guanabarino, Mulheres Musicistas, Crítica Musical, Relações de Gênero, Belle
Époque

A PROFISSIONALIZAÇÃO DAS MULHERES NO CAMPO ARTÍSTICO: UM ESTUDO SOBRE A
TRAJETÓRIA ACADÊMICA E PROFISSIONAL DA ARTISTA OITOCENTISTA ABIGAIL DE
ANDRADE
Ana Cláudia De Moura Cabral
UFRGS

O presente artigo busca entender como funcionava a relação sistêmicas das artes
para as mulheres no período do oitocentismo no brasil. Essa pesquisa tenta
compreender como as mulheres realizavam seus estudos no campo artístico e
também como se dava a relação profissional no mercado das artes. O estudo lança
um olhar atento para a trajetória tanto acadêmica como profissional da artista
brasileira Abigail de Andrade, a qual teve sua produção pictórica fortemente
desenvolvida nas décadas finais do século XIX. É através da investigação da relação
de Andrade com o sistema da época, principalmente através da crítica e dos jornais
dos fins do século XIX, que buscamos entender esse funcionamento sistêmico que,
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por vezes, devido à tantas ausências de nomes de mulheres artistas na história da
arte tradicional, parece não ter acontecido de modo tão includente.
Palavras-chave: Mulheres Artistas, Abgail de Andrade, Sistema das artes

RELICÁRIOS DO COTIDIANO: A INVENÇÃO DE SI EM FRAGMENTOS DO
INFRAORDINÁRIO
Andréa De Oliveira Lopes
Universidade Federal de Pelotas
Helene Gomes Sacco
Universidade Federal de Pelotas

O artigo revela o início da pesquisa com um grupo de mulheres que se encontram
para prática de trabalhos manuais, reunidas em torno de memórias, compartilhadas
em um universo de muita sororidade. Neste contexto surge minha pesquisa de TCC
em Artes Visuais/Licenciatura, tendo como proposição a criação de vitrines,
verdadeiros relicários que serão construídos a partir de objetos pessoais das
participantes. Para isso, inicialmente me aproximo dos objetos cotidianos numa
perspectiva infraordinária (PEREC,2014), abordando o consumo e sua
obsolescência. Para além do consumo, reflito sobre as diferentes maneiras de os
objetos biográficos revelarem um pouco de nós, observo o Museu da Inocência
criado por Orham Pamuk (2011) e concluo que os objetos, ao serem subjetivizados,
passam a dizer muito mais de seu contexto (MACIEL,2004). Trago ainda uma
reflexão sobre a afetividade dos objetos, olhando para eles como sintetizadores de
momentos especiais da vida (BENJAMIN,1987). Tadeu Chiarelli (2002) corrobora
do ponto de vista da História da Arte, referindo que os objetos, carregados de
simbologias, somam um encontro de afetividades, o que é sustentado por Ecléa Bosi
(1994), pelo viés da memória e identidade. Busco compreender como essa tática de
inventário de si por via dos objetos biográficos, cria um contexto em que também se
evidenciam processos de invenção de si (KASTRUP, 2007). Por fim, me aproximo
de alguns artistas visuais para pensar sua relação com os objetos.
Palavras-chave: objetos cotidianos, infraordinário, memória, feminino, invenção de si

MULHERES, SABERES E TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA: PRÁTICAS E SABERES PARA
ALÉM DA DOMESTICAÇÃO.
Elisângela Lazzari
Universidade Federal do Rio Grande
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O presente trabalho é decorrente de uma pesquisa em andamento na FURG, que
tem como pergunta norteadora: De que forma ocorre a educação ambiental em
espaços gestionados por mulheres na construção de sistemas agroecológicos? O
objetivo é compreender a educação não formal elaborada pelas mulheres rurais que
atuam no Movimento das Mulheres Camponesas (MMC) em espaços de transição
agroecológica e compreender as formas como lutam por reconhecimento e direitos
sociais como autonomia alimentar, maior igualdade de gênero etc. O trabalho se
debruça em um embasamento teórico como Maria da Glória Gohn, no que diz
respeito aos movimentos sociais, Silparandi e Shiva que evidenciam a importância
das mulheres no campo e também em Caporal e Costabeber nos princípios da
agroecologia. A pesquisa tem base em metodologia qualitativa e está sendo
operacionalizada nesse momento partir de análise documental em sites, redes
sociais, documentos e cartilhas onde tenham contidas relatos e as pautas elaboradas
pelo MMC. Partindo do pressuposto de que o MMC busca a libertação das mulheres
trabalhadoras de qualquer tipo de opressão e descriminação (cartilha missão
produzida pelo MMC) e se classifica como um movimento social, autônomo,
camponês de causas feministas e com vista na transformação (ADÃO, 2011), esta
pesquisa procura fomentar o estudo de diferentes modos de produção de alimentos
e de construção social entre a academia e a comunidade.
Palavras-chave: Agroecologia, Educação não formal, Mulheres, MMC

“A PRINCIPAL FUNÇÃO DA MULHER SEGUNDO OS LIVROS DIDÁTICOS GAÚCHOS
(1948-1977): “DONAS DE CASA E EMPREGADAS”
Indiara Gaia da Silva
UFPEL

A temática da representação da diversidade nos livros didáticos tem sido objeto de
estudo pelo menos desde final dos anos de 1970 (DEIRÓ, 1981), entre elas as
questões das mulheres e mais recentemente de gênero. Na tradição, o objetivo deste
trabalho é identificar, em cartilhas e pré-livros produzidas por autoras gaúchas, entre
os anos de 1948-1977, a principal função que as mulheres desempenhavam na
sociedade, segundo as representações desses livros didáticos. As cartilhas e pré-livros
fazem parte de um dos acervos do grupo de pesquisa HISALES (FaE/UFPel) e
somam um total de 16 exemplares. O recorte temporal é em razão da significativa
produção sob a chancela do Centro de Pesquisa e Orientações Educacional, ligado
a Secretária da Educação/RS. Nesses dispositivos escolares, as mulheres aparecem
vivendo e trabalhando no lar e dedicada exclusivamente à família, sendo que em 16
livros pesquisados, em 12 deles as mulheres aparecem como aquelas que se dedicam
ao lar, ou seja, como ‘donas de casa’ ou empregadas, aquelas que, além das tarefas
domésticas, também são as dedicadas mães da família. Na função doméstica e de
mães de família,, elas estão em 10 livros do conjunto dos pesquisados, em 17
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ocorrências; as ‘empregadas domésticas’, aquelas que trabalham para as famílias dos
personagens principais dos livros, as mesmas foram encontradas somente em 2 livros
dos 16 analisados, com 7 ocorrências.
Palavras-chave: gênero, funções, mullheres, cartilhas, pré-livros

GÊNERO E IDENTIDADE NO TELEJORNALISMO: A REPRESENTAÇÃO DA MULHER
TRANSGÊNERO NO SERIADO QUEM SOU EU?
Isabelle Domingues dos Santos
Universidade Federal de Pelotas
Marislei da Silveira Ribeiro
Universidade Federal de Pelotas

As mulheres transgênero percorrem um longo caminho na estrada do
autoconhecimento e na afirmação de sua identidade feminina perante a sociedade.
Sendo assim, o telejornalismo tem um importante papel ao informar sobre questões
pertinentes ao universo trans, contribuindo para o esclarecimento do tema frente
aos percalsos nos quais, igualmente às outras mulheres, as transgênero também estão
sujeitas, em meio aos padrões normativos instituídos aos sexos. A pesquisa refere-se
à compreensão do que vem a ser identidade de gênero e o modo como o feminino
é representado neste segmento da comunicação. Dessa forma, Butler (2008), Scott
(1995) e Diniz (2011) são algumas autoras consultadas no desenvolvimento desta
pesquisa, cujo objeto de análise foi o programa Fantástico, através do seriado Quem
sou eu?, exibido em quatro episódios, de março à abril do ano de 2017. Pretendeuse descobrir qual pauta era mais frequente na abordagem da transgeneridade; o
contexto e o enfoque relegado ao tema, além de verificar possíveis estereótipos
presentes nas reportagens. Sobre telejornalismo, especificamente, autores como
Neto (2008), Rezende (2000) e Arbex Jr. (2001) também apontaram
direcionamentos ao estudo, amparado na análise de conteúdo e no método
observacional, a partir de tabelas e categorias previamente determinadas, conforme
as considerações de Gil (2008), Herscovitz (2007) e Bardin (1977).
Palavras-chave: identidade, mulher, transgeneridade, telejornalismo

FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES EM DIVERSIDADE SEXUAL: PERSPECTIVAS
TEÓRICAS E PRÁTICAS NO CONTEXTO BRASILEIRO
Jaílson Bonatti
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus de
Frederico Westphalen
Jeanice Rufino Quinto
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Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões Campus de
Frederico Westphalen

A presente pesquisa procura realizar um levantamento bibliográfico acerca da
intersecção entre os temas diversidade sexual e formação inicial de professores, com
a pretensão de apresentar o estado atual do conhecimento sobre essa temática. O
objetivo principal desta pesquisa é possibilitar meios para a divulgação de uma
cultura de paz, a fim de remediar situações de preconceitos e discriminação contra
a comunidade LGBTQI+ em ambientes institucionais como o da escola, de acordo
com os pressupostos definidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A
realidade brasileira ainda apresenta graves problemas quando o assunto é respeito,
valorização e reconhecimento das diversidades sexuais, principalmente quando isso
é retratado na educação, pois na escola ainda opera um modelo de ensino que exclui
sujeitos que não se encaixam nas normas de gênero e sexualidade, impostas por uma
cultura histórica cis-heteronormativa. À guisa de conclusões possíveis em torno das
discussões a serem elaboradas nesta investigação, evidencia-se uma lacuna teórica
acadêmica acerca da formação inicial de professores em diversidade sexual,
tangencialmente, um olhar será dado às políticas públicas educacionais que
(pre)escrevem orientações formativas de profissionais docentes da educação básica,
a fim de observar possíveis (des)encontros entre teoria e prática da formação de
professores em diversidade sexual.
Palavras-chave: Formação de professores, Diversidade sexual, Políticas Públicas, Educação, Gênero

O FRACO, O SUBMISSO E O FEMININO: A ARBITRÁRIA SUPRESSÃO DE DIVERSIDADES
SEXUAIS E DE GÊNERO NA REPÚBLICA CHECHENA
Lucas Otesbelgue Henes
Universidade Federal de Santa Maria
Cláudia Samuel Kessler
Universidade Federal de Santa Maria

As pautas e reivindicações do movimento LGBT+ têm incentivado a construção de
políticas públicas que trazem efeitos benéficos a esse grupo minoritário na parte
ocidental do globo. Entretanto, a expressão de identidades de gênero e sexualidades
não tradicionais ainda são tratadas como tabu em diversos países, tal como países
orientais, dentre eles a Rússia e suas repúblicas. A partir de uma revisão bibliográfica
e a análise de discurso de materiais jornalísticos, pretende-se analisar de que forma
os ideais sobre masculinidade e poder são aprendidos, construídos socialmente e
reafirmados pelas principais instituições russas e chechenas. O controle moral
exercido pelo heteropatriarcado funcionou (e ainda funciona) na Chechênia para
perpetuar um papel social submisso da mulher e do feminino, intitulando grupos
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extremistas como reais protetores dos ideais de família e nação. Deve-se também
considerar que na Chechênia há a prevalência do wahabismo, uma forma
conservadora do islamismo, intolerante e violenta com aqueles que não concordam
com seus preceitos e não privilegiam determinados ideais de pureza da fé professada.
Palavras-chave: identidade, nação, religião, diversidade sexual, gênero

A RUA COMO EMPODERAMENTO TRANS: DO ESTIGMA À PROSTITUIÇÃO NO
MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO
lucimary leiria fraga
URI Santo Ângelo
Diego Lemos Maciel
URI Santo Ângelo
juliani borchardt da silva
UFPEL

Sabe-se que muitos são os dilemas que envolvem a prostituição no Brasil,
perpassando desde as questões de violência até a falta de legislações nesse aspecto.
Historicamente, a prostituição tem sido vista de forma excludente pela sociedade,
embora seja prática real, e, em se tratando da prostituição de transexuais e travestis
a dificuldade se torna ainda maior, uma vez que estas mulheres já carregam no corpo,
o peso do julgamento por sua identidade de gênero. A prostituição, por si só, é
notoriamente uma ocupação de risco, contudo, há um grande número de
transexuais e travestis que trabalham como profissionais do sexo. Diante disso, esta
pesquisa tem como objetivo analisar alguns fatores sociais que contribuem para o
ofício de comercializar o próprio corpo, e quais são as dificuldades vivenciadas por
essas mulheres junto às ruas, em especial, no Município de Santo Ângelo. Para isto,
primeiramente é feita a conceituação e análise da profissão ora referida, bem como
diferenciações entre os termos travesti e transexual, perpassando à reflexões acerca
de identidade e gênero. E, por fim, são analisadas as causas que levam transexuais e
travestis à prostituição e os riscos aos quais são expostas diariamente, o que se dará,
de igual sorte, por meio de pesquisa bibliográfica e entrevistas com mulheres trans.
Resumidamente, esta pesquisa traz como resultado que um dos fatores que mais
contribuem para o ingresso na prostituição é a não aceitação da identidade de
gênero pela família e pela sociedade. Aliado a isso, hodiernamente ainda há uma
grande resistência das organizações em oportunizar que trans, travestis e transexuais
ingressem no mercado de trabalho, sofrendo, muitas vezes, grande discriminação no
ambiente laboral. Neste contexto, ainda que estejam extremamente vulneráveis a
todo tipo de violência, a rua é o único lugar que as possibilita viver e se expressar de
acordo com sua identidade.
Palavras-chave: Trans, Prostituição, Estigma, Rua, Santo Ângelo
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CORPOS, GÊNEROS, SEXUALIDADES: PROTAGONISMO SOCIAL DA UNIVERSIDADE,
FEMINISMOS, DIVERSIDADE SEXUAL E FORMAÇÃO PROFISSIONAL.
Marilia Sheila dos Santos
UFPel
Patrick Espinosa
UFPel

O presente estudo tem seu objeto construído no entrecruzamento de três
pensamentos: Uma configuração do contexto universitário atual a partir da leitura
e análise de manchetes em jornais; redes sociais, de alcance nacional, onde a
comunidade universitária e suas práticas institucionais cotidianas são objeto e
selecionadas a partir de critérios como: período, temas ligados ao feminismo e à
diversidade sexual, evasão, suicídio, assédio, racismo, violência, discursos de ódio,
entre outros. temas que atravessam o dia a dia das relações nas universidades que
remetem ao campo dos Direitos Humanos noticiados nesses veículos, expõem ao
público o subterrâneo dessa instituição, seu currículo oculto,suas hierarquias e
desigualdades nas relações de trabalho e de ensino-aprendizagem. Um olhar sobre
os movimentos sociais de rua nos anos de 2013 e 2014 no Brasil, e a batalha do
corpo contra o Estado. O estudo tem como objeto o processo de construção da
disciplina Corpos, Gêneros, Sexualidades, ofertada na forma optativa pelo banco
universal. Oriunda de demandas da comunidade universitária em torno das
bandeiras da diversidade seguindo o exemplo e na trilha de experiências de
universidades como UFBA, UEM, UFSC, a UFPel criou o Núcleo de Gênero e
Diversidade sexual, proponente da disciplina. Corpos, gêneros, sexualidades faz
parte de uma formação marcada pelo ineditismo e protagonismo social
universitário. Combate à discriminação de gênero e diversidade sexual no interior
da universidade.
Palavras-chave: Corpo, Gênero, universidade, sexualidades, feminismos

CULTURA DA MÍDIA E REPRESENTAÇÃO FEMININA: UMA ANÁLISE DA CAMPANHA
"QUEM DISSE QUE NÃO?"
Marina Grillo Pereira Amaral
UFPel
Marislei da Silveira Ribeiro
UFPel

Este trabalho tem como objetivo analisar a campanha de outubro de 2017 da marca
brasileira Quem Disse, Berenice? em parceria com a revista CRISTINA, de Portugal.
O projeto em questão incentiva mulheres a riscar os "nãos" de suas vidas, uma vez
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que desde pequenas são ensinadas que não podem fazer as mesmas coisas que os
meninos e sofrem com uma sociedade cheia de regras destinadas a elas. Com frases
como "Cabelo curto é para mim", "Batom vermelho é para mim", "Ser camionista é
para mim" e "Liderar é para mim" (representada por Cristina Ferreira, da revista
CRISTINA), é feito uma crítica às imposições feitas às mulheres. Para a análise,
parte-se do estudo do conceito de gênero, identidade, cultura e representação da
mulher pela imprensa feminina. A metodologia acionada utiliza a análise de
conteúdo de Bardin (1977) e Guerra (2006), com pressupostos teóricos de Scott
(1995), Petersen (1999), Buitoni (2009), Connell e Pearse (2015), Hall (2015) e
Butler (2017). A partir desse estudo, foi possível perceber as mudanças na
representação da mulher pela mídia e o impacto da imprensa feminina na
identidade cultural feminina. Além disso, propiciou um entendimento acerca do
gênero feminino e da importância de uma campanha que incentive as mulheres a
decidirem o que querem de suas vidas, deixando de lado o preconceito que ainda
existe na sociedade. Portanto, a pesquisa suscita novas discussões e investigações
interdisciplinares acerca das áreas de gênero, mídia e identidade cultural.
Palavras-chave: Cultura, Mídia, Representação Feminina, Brasil, Portugal

A PRESENÇA-AUSÊNCIA DAS MULHERES NOS CURSOS DE INSTRUÇÃO PRIMÁRIA DA
BIBLIOTHECA PÚBLICA PELOTENSE (1915-1940)
Nathalie Rosario Jardim
UFPel

Durante o período de 1877 a 1940 a Bibliotheca Pública Pelotense ofereceu em suas
dependências cursos noturnos de instrução primária. Inicialmente, estes foram
destinados somente aos homens, entretanto, durante o período de 1915 a 1916 e a
partir de 1937 até 1940, uma quantidade significativa de mulheres esteve presente
nesses cursos. O objetivo do presente trabalho é investigar os acontecimentos da
época que suscitaram na presença-ausência das mulheres nos cursos noturnos de
instrução primária, pretendendo compreender por quê foi dado espaço a elas, por
quê depois de um tempo essa oportunidade foi encerrada, e por quê houve o retorno
dessa possibilidade de escolarização no período final dos cursos. Para este estudo,
têm sido feitas consultas aos livros de registro das matrículas destes cursos e aos
jornais que circularam na cidade na época. Como a pesquisa ainda está em fase
inicial, os primeiros resultados indicam que a estada das mulheres durante a
permanência dos cursos foi um período marcante em relação a conquistas e direitos
dados a elas, sendo portanto um período relevante para ser estudado.
Palavras-chave: História da Educação, Escolarização de Mulheres, Cursos de Instrução Primária, Bibliotheca
Pública Pelotense
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RELAÇÕES DE GÊNEROS: A IMPORTÂNCIA DO TEMA NA SALA DE AULA
Priscila Brock Barbosa
Universidade Federal de Pelotas
Cristina Maria Rosa
Universidade Federal de Pelotas

No artigo argumento pela relevância de apresentar e problematizar o tema “gêneros
na escola”. Como fonte empírica, utilizo-me de observações realizadas em uma
Escola de Rede Pública na cidade de Pelotas/RS com estudantes de 1º e 3º ano do
Ensino Fundamental. Ao perceber que alguns meninos apresentavam um grau
elevado de violência e emitiam conceitos depreciativos sobre as meninas no que diz
respeito ao esporte e em pequenas discussões em sala de aula, além das atividades
artísticas – quando se recusavam a utilizar “cores de meninas” como o rosa, por
exemplo –, fui reunindo elementos para a minha análise. Consequentemente,
observei que, nessas ocasiões, as professoras titulares ignoravam as manifestações das
crianças e não intervinham nem problematizavam. Acredito que a escola – como
espaço público por excelência para as infâncias – deveria proporcionar, com
pluralidade, a construção das individualidades. Portanto, penso que este tema pode
e deve ser mediatizado pelos adultos responsáveis pela educação das crianças. Para
essa conclusão, amparo-me nos estudos de gênero empreendidos por LOURO
(1997, 2007, 2008) e MORENO (1999).
Palavras-chave: Gêneros, Educação escolar, Individualidades, Formação docente

O PRECONCEITO DE GÊNERO NA CARREIRA JORNALÍSTICA - UMA ANÁLISE DE
DISCURSO DA REPORTAGEM SOBRE PATRÍCIA FALCOSKI
Sara Carulina Silva da Rosa
Universidade Federal de Pelotas - UFPEL
Marislei Silveira Ribeiro
Professora

O sexo feminino tradicionalmente sempre foi considerado secundário, com culturas
milenares que propagaram discursos misóginos até os dias atuais. A fala
preconceituosa surge de todas as áreas da sociedade e até mesmo de espaços em que
deveria ser erradicada. Diante disso, o objetivo foi realizar uma observação
metodológica a partir da Análise de Discurso francesa sobre como o texto da notícia
escolhida impôs sentidos ao leitor, caracterizando uma situação que pode ou não ser
verídica. Foram analisados os conceitos de gênero, identidade, feminismo e
machismo, e mulher no mercado de trabalho objetivando entender a cultura que
perpetua o discurso misógino. Como base teórica foram utilizados os escritos sobre
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Gênero a partir de Butler (1992), Scott (1995) e Connel e Pearse (2015); Identidade
a partir de Hall (1992); Feminismo e Machismo a partir de Rocha (2004); e Mulher
no Mercado de Trabalho a partir de Petry (1999). Para as análises de discurso foram
utilizados os escritos de Orlandi (2015). A partir das observações feitas, nos recortes
escolhidos, foi possível compreender que o discurso veiculado provocou sentidos
preconceituosos e questionamentos inválidos quanto à vida pessoal da jornalista,
que não deveria ser relacionada, de tal maneira, à profissional.
Palavras-chave: Preconceito, Gênero, Análise de Discurso, Jornalista

A VIVÊNCIA DE ESPOSAS E COMPANHEIRAS DE MILITANTES PRESOS NO GOLPE DE 64
Sinara Veiga Faustino
Universidade Federal de Pelotas

A produção acadêmica referente às perseguições resultantes do Golpe de 64 na
cidade de Rio Grande, em sua maioria, tem seu foco nos trabalhadores do porto
que foram presos e em locais ligados à repressão, mas pouco se fala sobre as
mulheres, mais especificamente, as companheiras desses trabalhadores. O presente
resumo tem como objetivo descrever uma pesquisa ainda em estágio inicial, por
meio da história oral, entrevistas feitas com mulheres que tiveram seus
companheiros, trabalhadores sindicalizados, perseguidos. Espera-se analisar a
relação de solidariedade criada por elas, e também como enfrentaram os desafios ao
ficarem a mercê de uma sociedade machista e um governo ditatorial. Essas mulheres
compartilham a vida e compartilham, por conseguinte, as mazelas da militância de
seus companheiros. A pesquisa se encontra ainda em fase de aproximação com as
fontes, ao fim, espera-se responder as seguintes indagações: havia uma rede solidária
entre elas? Como elas apoiavam uma à outra? Eram tratadas diferentes pela
sociedade riograndina por serem companheiras de presos? Como o machismo se
apresentava nesse contexto? Essas seriam algumas questões para análise, o fato de
não haver pesquisas voltadas para essas mulheres incentiva investigação dessa
problemática. Como já citado acima, trata-se de uma pesquisa em andamento,
sendo meu tema do Trabalho de Conclusão de Curso na graduação de História pela
UFPel.
Palavras-chave: Resistência, Ditadura civil-militar, Gênero

HISTÓRIA DAS MULHERES E IMPRENSA: NARRATIVA, PROTAGONISMOS E
VISIBILIDADE NO CINE-THEATRO CENTRAL DE SÃO LOURENÇO DO SUL/RS (19481964)
Venine Oliveira dos Santos
UFPEL
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A presente investigação busca analisar a produção de arte por parte das mulheres,
bem como as interpretações, protagonismos e visibilidade a cerca do feminino no
espaço do Cine-Theatro Central de São Lourenço do Sul-RS, no período de 1948 à
1964, porém problematizada na narrativa das fontes, o periódico Voz do Sul, do
mesmo município. A análise leva em conta as pressões trazidas com a urbanidade
no século XX em torno da mulher moderna e emancipada, refletindo sobre a cultura
de massas e a lutas das mulheres no mundo das artes e da produção cultural. Como
aporte teórico, serão utilizados Luca e Pinsky (2015), Michelle Perrot e Georges
Duby (1991) e Margareth Rago (1985; 1991). Festivais mistos e eventos
protagonizados somente por mulheres terão suas narrativas analisadas e questões
como padrões moralizantes e o corpo feminino serão debatidas e problematizadas
juntamente com o papel desempenhado pela imprensa e pelos cinemas. O estudo
faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso da autora.
Palavras-chave: mulheres artistas, protagonismo, visibilidade

SIGNIFICADO DE VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES PARA PROFISSIONAIS DO SEXO
MASCULINO ATUANTES NA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA
Victoria Leslyê Rocha Gutmann
Universidade Federal do Rio Grande
Camila Daiane Silva
Universidade Federal do Rio Grande

Introdução: Violência contra as mulheres é definida como “qualquer ato ou
conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou
psicológico à mulher, tanto na esfera pública quanto privada”1. Tal fenômeno só
pode ser devidamente analisado quando se considera a dimensão de gênero, tendo
em vista a construção social do ser homem e do ser mulher e suas representações no
âmbito relacional, social, econômico, político e cultural. O Mapa da Violência,
2015, evidenciou a 5ª posição do Brasil nas taxas de homicídio de mulheres em
comparação com outros 82 países2. Em 2016, segundo o Atlas da Violência, 4.645
mulheres foram assassinadas no país, representando uma taxa de 4,5 homicídios
para cada 100 mil brasileiras3. Esses números evidenciam que a criação de leis como
a Lei Maria da Penha4 e a Lei do Feminicídio5, embora representam um avanço
significativo no combate à violência contra as mulheres, precisam estar articuladas
com ações também de prevenção da problemática. Diante disso, é necessária uma
rede que identifique a situação de violência e atue na prevenção de novas
ocorrências e promoção de relações pacíficas. No contexto da saúde, essa rede existe
e está inserida na Atenção Primária, também conhecida como Atenção Básica,
considerada como uma das “portas de entrada” aos usuários nos sistemas de saúde.
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Existem diversos programas governamentais ligados à Atenção Primária, sendo um
deles a Estratégia Saúde da Família (ESF).
Palavras-chave: Violência Contra a Mulher, Violência de Gênero, Estratégia Saúde da Família, Enfermagem

CRISTINA JACARÉ: UM ESTUDO DO CORPO NÃO HETERONORMATIVO NA DITADURA
MILITAR EM TORQUEMADA, DE AUGUSTO BOAL
Wesley Fróis Aragão
Universidade Federal de Pelotas

O artigo reflete sobre a personagem Cristina Jacaré no contexto da ditadura militar,
analisando como seu corpo não heteronormativo, colocado na condição de
subalterno, é representado na obra Torquemada (1971), de Augusto Boal. Estudo
na obra como a figura ficcional é representada no presídio, observando de que modo
ela é exposta e quais confusões são causadas num ambiente predominantemente
heterossexual, masculino e com as tensões do regime ditatorial. Baseio-me em Carlos
Fernandes para compreender a sexualidade da personagem e de que modo ela rompe
com o estabelecido como “normal” para o pensamento binário, que envolve as
categorias homem e mulher. Ademais, relaciono a reflexão com o apanhado feito
por Jacqueline Ribeiro Cabral, que apresenta dados acerca de como eram
referenciados a diversidade sexual e o gênero, no Serviço Nacional de Informações
(SNI), na época da ditadura militar. O trabalho investiga como a peça teatral
Torquemada apresenta a personagem travesti, marginalizada na sociedade brasileira,
evidenciando que a obra constitui-se como elemento de preservação da memória
nacional durante os anos de chumbo
Palavras-chave: ditadura milita, Torquemada, travesti, Augusto Boal

POBRE, PUTA E TRANS: O CORPO ORA COMO ESTIGMA ORA COMO FONTE DE
DESEJOS.
Lucimary Leiria Fraga
URI Santo Ângelo-RS
Juliani Borchardt Da Silva
UFPEL

O Direito parte da premissa de salvaguardar direitos de todo e qualquer cidadão,
para tal, é amparado em normas e legislações que visam proteger quem dele
necessita. Todavia, em se tratando do caminhar social, e das diversas formas de
identidade que passam a transitar em diversos espaços, busca-se analisar se existe
231

II ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM CIÊNCIAS HUMANAS

INICIAÇÃO CIENTÍFICA

uma efetiva proteção a estes sujeitos, mais especificamente às pessoas Trans,
hipossuficientes e profissionais do sexo, eis que são vulneráveis tanto pelo
preconceito e violência física e psicológica que sofrem cotidianamente, quanto pela
ausência de um olhar jurídico que garante respeito a suas identidades. Nesse ensejo,
esse artigo busca analisar por meio do caso T, ocorrido junto ao Município de Santo
Ângelo, a maneira como mulheres Trans são vistas pela justiça quando encontramse figurando como parte em processos judiciais, bem como analisar-se-á o cotidiano
dessas pessoas enquanto profissionais do sexo. Para tanto, utilizar-se-á como
metodologia a análise bibliográfica e processual, a fim de melhor compreender os
espaços destinados a estes sujeitos na sociedade e no Poder Judiciário, tendo como
base um caso concreto do Município de Santo Ângelo-RS.
Palavras-chave: Trans, Prostituição, Identidade, Santo Ângelo-RS, Justiça

O ATIVISMO DE MARCO FELICIANO NO TWITTER CONTRA A LEI ANTI-HOMOFOBIA
Márcia Zanin Feliciani
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)
Aline Roes Dalmolin
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

O objetivo deste trabalho é analisar o ativismo do Pastor e Deputado Federal Marco
Feliciano em relação ao Projeto de Lei da Câmara (PLC) nº. 122/2006, que ficou
conhecido como Lei Anti-Homofobia. Apesar de proposto em 2006, o PLC só
tornou-se alvo de grandes discussões em 2011, quando passou a tramitar no Senado.
Na ocasião, o Pastor iniciava seu primeiro mandato na Câmara, o que permitiu a
ele atuar diretamente nas decisões referentes à proposta. Assim sendo, separamos e
analisamos discursivamente todas as postagens relativas ao PLC feitas por Feliciano
em seu perfil no Twitter durante o ano em questão. Para dar-nos base, utilizamos o
conceito de empreendedor moral formulado por Becker (2008), o conceito de
biopolítica (FOUCAULT, 1988, 2005) e suas ramificações, em especial o homo
sacer de Agamben (2002), e os preceitos da Análise do Discurso trabalhados em
Orlandi (2005). Nossa observação permitiu inferir que a principal posição de sujeito
assumida por Feliciano foi contrária ao PLC, por acreditar que este representava o
declínio do modelo tradicional de família – o que, para ele, iria contra a vontade de
Deus. Também percebemos que, na luta contra o PLC e ao movimento LGBT como
um todo, Feliciano não estava sozinho: parcerias como Silas Malafaia, Marisa Lobo,
Magno Malta e Eduardo Cunha também tiveram atuações importantes para o
arquivamento do Projeto, que perdura até hoje.
Palavras-chave: Marco Feliciano, Lei Anti-Homofobia, Twitter, Empreendimento moral, Biopolítica
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O MEMORIAL FORMATIVO COMO PROCESSO DE (RE)CONSTRUÇÃO DOCENTE
Agueda Sandrin
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves
Eduarda Vieira de Souza
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves
Ana Lucia Paula da Conceição
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul Campus Bento Gonçalves

Os memoriais formativos têm sido utilizados, frequentemente, como aporte de
reflexão sobre a prática educativa em cursos de formação de professores. Neste
sentido, o presente estudo resulta da análise da escrita de memoriais formativos
enquanto procedimento metodológico, tendo, como objetivo principal,
problematizar as memórias de quatro acadêmicas do curso de Licenciatura em
Pedagogia, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul - Campus Bento Gonçalves.
O estudo teve, como viés, uma reflexão profícua da formação e a constituição da
prática docente como processo significativo. O intuito foi estabelecer um olhar
crítico das vivências experienciadas por estas acadêmicas e, além disso, como a
prática de seus professores/as influenciaram/influenciam na sua formação docente.
Como percurso metodológico, optou-se pelo aporte teórico de Tardif (2014),
Larrosa (2004) e Pacheco (2012) sendo complementado por meio de pesquisa “auto”
biográfica (Nóvoa, 1988). A partir das primeiras análises, foi possível considerar a
importância de refletir sobre as experiências vivenciadas como estudantes que as
pesquisadas tiveram, assim como a valorização dos professores/as significativos/as
em suas trajetórias, tendo em vista como tais vivências influenciam na formação e
na prática docente.
Palavras-chave: Memorial formativo, formação docente, autobiografia, experiências

AÇÕES DE ACESSO E PERMANÊNCIA NAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS
Ana Carolina Michelon Silveira
Acadêmica
Fabiane Adela Tonetto Costas
Professora

Este trabalho objetiva comparar e relacionar as medidas de acessibilidade que
constam nos sites dos Núcleos de Acessibilidade e Inclusão (NAI) das instituições
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federais de ensino superior no Brasil. Esses núcleos foram criados a partir do
programa governamental INCLUIR lançado em 2005. O documento orientador do
programa propõe quatro eixos de estruturação para os núcleos de acessibilidade: a)
infraestrutura; b) currículo, comunicação e informação; c) programas de extensão e
d) programas de pesquisa. O processo metodológico consistiu em uma pesquisa
exploratória com caráter quanti-qualitativo. A investigação conta com levantamento
de dados sobre as ações de permanência registradas nos sites dos núcleos de
acessibilidade. Das 63 instituições federais de ensino, 58 possuem núcleos de
acessibilidade. Constatou-se que o atendimento educacional ao aluno é a medida
predominante em mais de 70% das instituições. Dos outros eixos presentes no
documento orientador do INCLUIR menos de 60% das IFES apresentam essas
ações. Concluímos que as instituições têm um caminho para a consolidação de
medidas de acessibilidade que possam garantir a permanência dos alunos com
deficiência. Ainda, é necessário reconhecer que a inclusão é um dever de toda a
comunidade acadêmica não apenas desses espaços criados com o INCLUIR.
Palavras-chave: Incluir, núcleo de acessibilidade, permanência

HANDEBOL ESCOLAR NA UFPEL: UMA EXPERIÊNCIA DE PRÁTICA DOCENTE
Ana Valéria Lima Reis
UFPel
Mauricio Machado
UFPel
Lara Vinholes
UFPel

Este estudo relata o processo de execução de um projeto de extensão: Iniciação ao
Handebol Escolar na UFPel, contando com a atuação de alunos do curso de
educação física. Com o objetivo de disseminar, potencializar e qualificar a prática da
iniciação ao Handebol na comunidade escolar de Pelotas. Sua implementação se
pauta em dois eixos de ações, a formação de um grupo de Handebol de base, na
faixa etária de 10 a 14 anos, e Mini-handebol, voltada para crianças de 6 a 10 anos,
realizado há dois anos conta com cerca de 40 crianças participantes de ambos os
eixos, advindas de escolas públicas e privadas de Pelotas. Além disso, ao longo do
período de desenvolvimento das atividades são realizadas reuniões semanais de
avaliação, visando analisar o trabalho que está sendo realizado. Destacamos ao
decorrer do projeto evolução técnica e tática dos praticantes, e desenvolvimento de
aspectos de integração e socialização. Sendo assim, é possível concluir que o presente
projeto proporcionou a prática prazerosa do Handebol, possibilitando uma
democratização da iniciação do Handebol para os alunos. Por fim, é possível
concluir que o projeto propicia uma experiência produtiva de prática docente aos
graduandos de ensino superior.
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Palavras-chave: Iniciação, Handebol escolar, Prática docente

À CAÇA DO INIMIGO INTERNO: A DOUTRINA DE SEGURANÇA NACIONAL NA EDUCAÇÃO
Bruna Borges Rodrigues
UFPel

A Doutrina de Segurança Nacional (DSN) agiu em prol da eliminação do “inimigo
interno” e das “ideologias estranhas”, estendeu a noção de “inimigo” para qualquer
um que supostamente ameaçava a sua estabilidade. Assim, a doutrina adentrou nos
possíveis espaços que o “inimigo interno” atuasse – inclusive nos espaços
educacionais. Tendo isso em vista, este artigo analisa como e para que a DSN se
utilizou da educação escolar de três países do Cone-sul (Brasil, Argentina e Uruguai)
durante os seus respectivos períodos ditatoriais. Foi possível identificar elementos
para comparar a implementação que estes países fizeram da DSN, observando as
semelhanças e diferenças deste processo no que se refere a aplicação da mesma na
instituição escolar. Sendo este um estudo exploratório em andamento, foi possível
identificar até então, a implementação da disciplina de Moral e cívica nos 3 países
bem como a elaboração de materiais escolares, de circulação obrigatória, que
visavam reforçar as premissas da DSN. Para tanto, argumenta-se que a escola foi um
espaço importante para que a DSN executasse seu plano de reorganização nacional
nos 3 países, apesar de ter atuado de forma distinta, no que diz respeito a caça do
inimigo interno. Concluindo, este trabalho afirma a escrita como um modo de lutar
contra as forças do esquecimento, ressaltando que a análise do nosso passado pode
permitir que encontremos dentro de nós a resistência necessária para enfrentarmos
o desafios do presente.
Palavras-chave: Doutrina de Segurança Nacional, Educação, Ditadura, ConeSul

A DOCÊNCIA NA PERSPECTIVA DO EDUCANDO DE PEDAGOGIA
Dayana Pereira Dos Anjos
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

O presente artigo apresenta uma sistematização dos fundamentos teóricometodológicos subsequentes à etapa inicial da pesquisa que problematiza, não o
Curso de Pedagogia da Universidade Federal do Rio Grande, mas a formação para
a docência em um diálogo com os educandos a partir de suas percepções sobre o
conceito de formação. A pesquisa procurou responder a seguinte questão: os
estudantes do quarto ano do curso de Pedagogia sentem-se aptos a exercer a profissão
docente? A esta se justifica por uma inquietação pessoal, falta de motivação e
perguntas sem respostas, dificuldade em ver o entrelaçamento da teoria e prática e a
insegurança na ação de ensinar. Participaram da pesquisa quatro estudantes do
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curso de Pedagogia, sendo duas do período matutino e duas do noturno em fase de
conclusão de curso. Foram realizadas entrevistas orais semi-estruturada, onde os
acadêmicos respondiam perguntas relacionadas à sua formação para a docência. Os
dados foram tratados com análise de conteúdo baseada em Bardim (2010). Foi
possível observar que as estudantes querem mais experiências práticas e que essas
aconteçam em todas as áreas nas quais eles serão habilitados para trabalhar. Sendo
assim indispensável que esses futuros egressos vivenciem o dia-a-dia das atividades
da sua profissão, sendo possível o entrelaçamento da teoria e prática, ou seja a
Pedagogia e suas múltiplas facetas.
Palavras-chave: Formação de professores, Docência, Pedagogia

FONTES DE PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DO USO DO PORTAL PERIÓDICOS CAPES E A
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES
Fátima Regina Freitas Dias
FURG
Rosane Carvalho de Carvalho
FURG
Mariza Inês da Silva Pinheiro
FURG

O objetivo deste trabalho, em andamento, é disseminar e ensinar a pesquisar no
Portal de Periódicos Capes e a Biblioteca Digital de Tese e Dissertação (BDTD) aos
acadêmicos do primeiro ano letivo de três cursos do Instituto de Ciência Humanas
e da Informação da FURG. O Portal de Periódicos Capes é uma biblioteca virtual
que reúne e disponibiliza a melhor da produção científica internacional de
instituições de ensino e pesquisa no Brasil. Atualmente possui um acervo de mais
de 53 mil títulos com texto completo. A Biblioteca Digital de Tese e Dissertação é
do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), na qual,
integra e dissemina, em um só portal de busca, os textos completos das teses e
dissertações defendidas nas instituições Brasileiras de ensino e pesquisa. A Internet
nos proporciona muitas informações, que, muitas vezes, fica difícil selecionar as
informações de boa procedência para os estudos. O trabalho foi dividido em dois
momentos. O primeiro com três cursos e em segundo momento será com mais três
cursos. Sendo assim, o ensino é através de cursos orientando os caminhos para
realização das buscas simples e avançadas nos dois Portais, para que, o pesquisador
possa encontrar aporte para suas pesquisas de forma rápida. Estas fontes são
importantes meios de encontrar informações científicas de boa procedência. Por
fim, conclui-se que, a maioria dos participantes não conhecia os Portais/fontes, mas
os resultados de orientações apresentados tiveram uma grande aceitação.
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Palavras-chave: Fontes de informação, Portal de Periódicos Capes, Biblioteca Digital de Tese e Dissertação
(IBICT)

A GESTÃO ESCOLAR SOBRE A ÓTICA DA DIREÇÃO E AS PERSPECTIVAS
RELACIONADAS
Grazielle de Souza Brandão
Unipampa
Misaeli Botelho Lima
Unipampa
Verônica Correa Vieira
Unipampa

O presente artigo consiste em uma pesquisa qualitativa e bibliográfica que enfocou
a ótica da direção e as perspectivas relacionadas sobre os respectivos assuntos
referentes à gestão. Ao decorrer do trabalho será aprofundada a justificativa que
consistiu em pensar se o que estuda-se no campo teórico está se fazendo na
perspectiva prática, visto que nos referenciais estudados o diretor se encontra como
um administrador sobrecarregado, e não como um gestor politico e democrático que
considera a necessidade de tomar suas decisões envolvendo todo o corpo responsável
por elas. Os objetivos foram construídos com o intuito de verificar o que está sendo
feito na administração da escola, sempre salientando a relação do trabalho do diretor
diante à comunidade. Sendo assim, houve a visita em uma escola estadual da cidade
de Jaguarão-RS e entrevistas feitas com a diretora, uma professora e um aluno,
referentes à visão de cada um deles sobre a função da direção, bem como suas
concepções acerca de uma gestão verdadeiramente democrática no ambiente em
questão. Teve-se um panorama teórico como hipótese inicial, e por conta disso
observações e anotações foram feitas sobre o que de fato está acontecendo na prática,
com o intuito de construirmos um conhecimento mais realista sobre a gestão em
uma escola da cidade e relacionarmos com os estudos.
Palavras-chave: Direção, Escola, Gestão democrática, Autonomia, Teoria/Prática

A VISÃO DA COMUNIDADE SOBRE A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA – CAMPUS
JAGUARÃO
Isadora Cabreira da Silva
Universidade Federal do Pampa
Maiane Liana Hatschbach Ourique
Universidade Federal de Pelotas
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Lucas da Costa Lage
Universidade Federal do Pampa

Esta pesquisa aborda a visão da comunidade do município de Jaguarão/RS sobre a
Universidade Federal do Pampa – Campus Jaguarão (Unipampa), criada em 11 de
janeiro de 2008, como parte do programa de expansão universitária federal no país,
prevendo a ampliação de vagas dentro do Ensino Superior no Rio Grande do Sul.
Inicialmente, houve um acordo de cooperação técnica, financiado entre o
Ministério da Educação, com a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) e a
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL). No município de Jaguarão/RS, a
universidade utilizou um prédio provisório até a inauguração de seu prédio oficial
no ano de 2010, muitas dúvidas cercavam a comunidade, inclusive se os cursos
seriam pagos ou não. O que foi aproximando aos poucos a comunidade da nova
universidade foi a divulgação do processo seletivo, que ainda era através de vestibular
nos veículos de comunicação da cidade. Dentro deste contexto, este trabalho visa
abordar quais justificativas mantém a comunidade distante da universidade, visto
que ainda há muitos jovens que viajam diariamente para estudarem em
universidades públicas e privadas de Pelotas (município localizado a 140km de
Jaguarão) ou que param os estudos depois da Educação Básica, por exemplo. A partir
deste contexto, a pesquisa tem a seguinte problemática: em que medida a
comunidade aceita a universidade e a considera relevante para o desenvolvimento
regional?
Palavras-chave: Visão, Comunidade, Universidade

COMO E DE QUE MODO O PROGRAMA NOVO MAIS EDUCAÇÃO COLABORA NO
CONTEXTO ESCOLAR?
Lais Francielle Costa da Rosa
FURG
Aline Machado Dorneles
FURG

O presente trabalho refere-se a um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) do curso
de Química Licenciatura da FURG, com o objetivo de analisar o quanto o Programa
Novo Mais Educação colabora com a escola, os professores e os alunos. Realizou-se
uma entrevista narrativa com uma professora do Programa e com a orientadora do
mesmo, buscando as experiências de que faz parte do Programa na escola. A pesquisa
é resultado da atuação da acadêmica no Programa, durante o ano de 2017, ano em
que foi “mediadora de aprendizagem”, ou seja, responsável pelas atividades de
acompanhamento pedagógico, em uma Escola Estadual de Ensino Fundamental
localizada em um bairro periférico da cidade do Rio Grande. Com a implementação
do Programa Novo Mais Educação os alunos tiveram o turno inverso ofertado na
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escola, com disciplinas diversificadas, que incluem desde acompanhamento em
Português e Matemática como também Esportes e Lazer, trazendo como propósito
a reinvenção do ambiente escolar. Desse modo, buscou-se compreender o
significado do Programa no contexto escolar, e se o mesmo colabora com melhor
desempenho do estudante, bem como, com a realidade social em que a Escola está
inserida.
Palavras-chave: Programa Novo Mais Educação, TCC, Alunos, Professor, Escola

FRIEDRICH FROEBEL: O PRECURSOR DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Laryssa Celestino Serralheiro
Universidade Federal do Rio Grande - FURG

O presente trabalho tem como objetivo compreender os diferentes tipos de
contribuições que o pedagogo Friedrich Froebel prestou frente a comunidade
infantil e suas influências metodológicas vigentes até a atualidade. Para o educador
e filósofo, era pertinente a tutela de um ensino sem obrigações para a formação do
desenvolvimento infantil, visto que acreditava em um aprendizado na qual
dependesse dos interesses de cada criança. Dessa forma, irei destacar neste artigo as
relevantes contribuições que o educador alemão deixou para a pedagogia e,
principalmente, para a educação infantil. Além disso, também nessa pesquisa, será
abordada, inicialmente, a vida, as obras e os princípios educacionais de Froebel
durante sua infância, assim como, entender a expansão das ideias froebelianas em
vários países, principalmente no Brasil e, também, analisar os reflexos da pedagogia
de Froebel para a atualidade. Nesse sentido, utilizei obras literárias e artigos
científicos para a completude desse trabalho.
Palavras-chave: Froebel, Educação Infantil, Metodologias

A RELEVÂNCIA DAS INTERLOCUÇÕES PARA O ENSINO DA ARTE: MANIFESTAÇÃO DE
ASPECTOS INTER-RELACIONAIS
Laura Sacco dos Anjos Torres
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)
Maristani Polidori Zamperetti
Universidade Federal de Pelotas (UFPEL)

Este trabalho insere-se na pesquisa Interlocuções em proposições arte/educativas:
consumo e educação do sensível e tem como objetivo geral verificar quais
interlocuções foram possibilitadas através de proposta arte/educativa que versava
sobre imaginário de consumo e hiperconsumismo. São objetivos específicos dessa
pesquisa: divulgar as ações promovidas através da proposta arte/educativa; analisar
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as interações (relações dialógicas) que se estabeleceram; investigar como somos
afetados pelo inventário de imagens que formam nosso imaginário de consumo. A
justificativa para importância de se estudar as interlocuções no ensino da arte está
no fato de demonstrarem como estão se desenvolvendo as interações em sala de
aula, se está se criando um ambiente de cooperação e respeito à autonomia do
educando, aspectos que se traduzem na interface discursiva. Consideramos a arte
importante para criar ambientes experienciais para que sejam vivenciados em grupo.
São hipóteses deste estudo: o estabelecimento de interlocuções dependeria da
criação de um ambiente privilegiado; as interlocuções dependeriam do respeito do
professor à autonomia do educando; para que as interlocuções ultrapassassem
limitações de ordem pragmática de cotidiano escolar seria necessário o exercício da
criticidade estimulada através de afetos. Os resultados parciais demonstram
capacidade interpretativa dos alunos e de letramentos complexos.
Palavras-chave: Interlocuções, Dialogismo, Ensino da arte

AS REPRESENTAÇÕES DE CAMPO EM CADERNOS DE ALUNOS (1960 - 1990)
Leticia Sell Storch
UFPel
Vania Grim Thies
UFPel

O trabalho tem por objetivo problematizar os textos que se referem ao contexto do
campo, encontrados em cadernos de alunos entre os anos de 1960 à 1990. A
pesquisa está em fase inicial e é realizada no acervo de cadernos de alunos do Grupo
de Pesquisa História da Alfabetização, Leitura, Escrita e dos Livros Escolares
(Hisales/FaE/UFPEL). A proposta apresentada justifica-se com o intuito de saber
qual a concepção de campo que encontramos nos cadernos escolares de alunos desse
acervo específico durante esse período e, se ela muda de acordo com os anos, a partir
de um recorte inicial no ano de 1960 e o final em 1990, década que marca a criação
do termo Educação do Campo no Brasil. Com a procura dos chamados “textos
rurais” foram encontrados textos autorais, textos escritos pelos professores e
passados para os alunos e exercícios que remetiam ao contexto do campo. Esses
registros escritos serão analisados, levando-se em consideração o processo de
urbanização (Santos, 1998) e, posteriormente, a discussão do movimento de
Educação do Campo (Caldart, 2012). É possível perceber, nestes cadernos
analisados, que a temática do campo é tratada com diferentes concepções
apresentando relação direta com o contexto social de cada período histórico.
Palavras-chave: Educação do campo, Textos rurais, Cadernos escolares de alunos
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FONTES DE PESQUISA: A IMPORTÂNCIA DO USO DO PORTAL PERIÓDICOS CAPES E A
BIBLIOTECA DIGITAL DE TESES E DISSERTAÇÕES
Mariza Inês da Silva Pinheiro
FURG
Fátima Regina Freitas Dias
FURG
Rosane Carvalho de Carvalho
FURG

O objetivo deste trabalho, em andamento, é ensinar a pesquisar no Portal de
Periódicos Capes e a Biblioteca Digital de Tese e Dissertação (BDTD) aos
acadêmicos do primeiro ano letivo de três cursos do Instituto de Ciência Humanas
e da Informação da FURG. A Internet nos proporciona muitas informações, que,
muitas vezes, fica difícil selecionar as informações de boa procedência para os
estudos. Neste aspecto, selecionamos as duas fontes para o ensino. O Portal de
Periódicos Capes é uma biblioteca virtual que reúne e disponibiliza a melhor da
produção científica internacional de instituições de ensino e pesquisa no Brasil.
Atualmente possui um acervo de mais de 53 mil títulos com texto completo. A
Biblioteca Digital de Tese e Dissertação é do Instituto Brasileiro de Informação em
Ciência e Tecnologia (IBICT), oferece textos completos das teses e dissertações
defendidas nas instituições Brasileiras de ensino e pesquisa. O trabalho foi dividido
em dois momentos. O primeiro foi ensinado em três cursos (Arquivologia, Educação
Física e História) e em segundo momento será em mais três cursos (Arqueologia,
Biblioteconomia e Geografia). O ensino é através de cursos orientando os caminhos
para realização das buscas simples e avançadas nos dois Portais, no qual, possa
encontrar aporte para suas pesquisas de forma rápida. Estas fontes são importantes
meios de encontrar informações científicas de boa procedência. A maioria dos
participantes não conhecia os Portais/fontes, mas os resultados tiveram uma grande
aceitação.
Palavras-chave: Fontes de informação, Portal de Periódicos Capes, Biblioteca Digital de Tese e Dissertação
(IBICT), Universidade Federal de Rio Grande – FURG

O PERCURSO DE FORMA[AÇÃO] DOCENTE: UM OLHAR SOBRE A PRODUÇÃO DE
MEMORIAIS FORMATIVOS.
Milena dos Santos Nunes
Acadêmica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Bento
Gonçalves
Ana Caroline Pedretti
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Acadêmica do Instituto Federal do Rio Grande do Sul- Campus Bento
Gonçalves
Ana Lúcia Paula da Conceição
Professora de ensino básico e tecnológico- IFRS- Campus Bento Gonçalves

A pesquisa formação tem sido utilizada em cursos de forma[ação] docente como
processo metodológico que permite ao acadêmico olhar para o seu percurso
formativo enquanto sujeito de transformação. Neste sentido, o presente artigo
objetiva refletir sobre a escuta de memórias formativas durante o processo de
formação docente. Sendo assim, constatada a importância da análise sobre as
vivências de cada acadêmico/a para sua formação pessoal e profissional, realizou-se
uma pesquisa formação tendo como base a escrita de memoriais formativos e
posteriores entrevistas aplicadas com uma turma do Curso de Licenciatura em
Pedagogia do Instituto Federal do Rio Grande do Sul-Campus Bento Gonçalves,
utilizando como referencial teórico os escritos de Josso (2010) e Nóvoa (2014). Nas
escritas dos memoriais apareceram reflexões sobre a infância e as marcas da ação
docente sentida e refletida. Nas entrevistas constatou-se a importância da realização
do memorial formativo para uma autorreflexão sobre sua trajetória e a relevância
do/a professor/a significativo/a.
Palavras-chave: Memorial Formativo, Formação Docente, Professor/a Significativo/a, Pesquisa Formação

CULTURA E IDENTIDADE: A LÍNGUA POMERANA NOS ESPAÇOS ESCOLARES
Myrna Gowert Madia Berwaldt
FURG
Carmo Thum
FURG

O presente trabalho se propõe analisar as dimensões da cultura e da identidade a
partir dos referenciais de língua materna de Povos e Comunidades Tradicionais,
segmento pomerano. Abordamos o contexto cultural e os processos de identidade
do Povo Pomerano, o centrando a analise nas questões dos direitos lingüísticos,
especialmente os de lingua materna e seus usos nos espaços escolares. O processo de
produção dos dados se deu por meio de Pesquisas de Campo, nesse movimento de
pesquisa foram realizadas entrevistas com os sujeitos da cultura local e inserção em
escolas no território pomerano da Serra dos Tapes. Discutimos os conceitos de
língua materna e comunidade de fala para compreender a complexidade e as
especificidades que envolvem o tema, na sua interface com a identidade. BALBONI
(1999) define língua materna como aquela que o sujeito tem como referencia de
lingua cultural e a expressa no seu cotidiano tendo uso social para uma determinada
comunidade lingüística-cultural. A lingua materna é aprendida no espaço
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doméstico.Analisamos as negações de direitos de língua materna, efetivadas ao longo
dos anos aos povos tradicionais, especificamente ao povo pomerano.A presença e o
uso contemporâneo dalingua nos espaços escolares contemporâneos. Concluimos
que cultura e lingua materna são elementos constitutivos da identidade e que
contemporaneamente há um processo de revitalização da lingua por meio dos
processos de lutas identitárias.
Palavras-chave: Cultura Pomerana, Língua Materna, Práticas Educativas

A EDUCAÇÃO ENTRE ESQUERDA E DIREITA: A VALORAÇÃO NOS COMENTÁRIOS SOBRE
PAULO FREIRE EM REDES SOCIAIS
Nikolas Corrêa Souza
Universidade Federal de Pelotas

O título de patrono da educação de Paulo Freire tem recebido muitas críticas feitas
por grupos de direita, como o Movimento Brasil Livre (MBL), por exemplo, que
criou abaixo-assinados para que fosse retirada a titulação. Esses grupos utilizaram o
Facebook como ferramenta para propagar tais campanhas, e, nos comentários, foi
possível observar a presença dos dois extremos: os que atacam Paulo Freire e os que
o defendem como grande ícone da educação. Nesse sentido, este trabalho tem como
objetivo analisar a interação verbal nesses comentários, utilizando, para isso, a teoria
de M. Bakhtin a fim de identificar a valoração dado a cada comentário. A polarização
direita versus esquerda, presente nos comentários, faz com que as pessoas ataquem
a imagem de Paulo Freire, tecendo acusações; por outro lado, há os que defendem,
estabelecendo-se, assim, relações dialógicas conflituosas entre os usuários. Para o
trabalho, foram retirados comentários de três páginas diferentes: uma ligada à
educação, que defende ideias semelhantes às de Freire, outra de divulgação de
história e educação, menos marcada nessa polarização, que abordou a importância
do autor na educação brasileira, e uma terceira página, a do MBL, que disponibiliza
o link de divulgação do abaixo-assinado. A pesquisa está no estágio inicial de
determinação do corpus a partir dos comentários encontrados nas páginas citadas,
mas busca-se determinar que, embora a valoração feita pela direita radical seja
negativa, os comentários em defesa não somente são em maior número, mas
também melhor fundamentados, expressando o reconhecimento da importância de
Paulo Freire para a educação.
Palavras-chave: Dialogismo, Interação, Valoração, Rede Social, Paulo Freire

EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR: A CONSTITUIÇÃO DA PRÁTICA DOCENTE
Rinelly Pazinato Dutra
Universidade Federal do Rio Grande
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O presente texto visa apresentar a minha pesquisa de conclusão do curso de
Licenciatura em Educação Física (EF) da Universidade Federal do Rio Grande, e é
fruto de uma análise desenvolvida a partir de observações realizadas dentro do
espaço escolar, enquanto bolsista do PIBID (Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência). Esse trabalho se propõe a verificar a construção da prática
docente de uma professora de EF em uma escola de Rio Grande/RS, levando em
conta os aspectos do cotidiano escolar, estruturação do planejamento, escolha de
conteúdos e relacionamento com os alunos. Estamos realizando uma imersão no
contexto escolar, acompanhando as aulas da professora de EF durante o primeiro
semestre de 2018 na turma de 9º ano do ensino fundamental. Para isso utilizaremos
o diário de campo com as anotações referentes às observações realizadas e posterior
discussão junto à professora de modo a trazer para a pesquisa a sua perspectiva acerca
da prática docente. Esse diálogo será gravado e transcrito e a análise dos dados se
dará a partir do cruzamento das informações adquiridas e da revisão da literatura
construída durante o estudo. A pesquisa ainda está em construção e ao final desse
percurso, espero poder compreender a forma como os elementos encontrados se
articulam na construção da prática docente dos professores de EF, a fim de servir
como subsídio aos que buscam refletir sobre os processos formativos que orientam
e estimulam o exercício da docência.
Palavras-chave: Educação Física, Professor, Prática docente

PRODUÇÃO TEXTUAL: ABORDAGENS NOS LIVROS DIDÁTICOS DO ENSINO
FUNDAMENTAL
Simone Rossi
Universidade Federal de Santa Maria

Muito já tem sido discutido sobre o ensino de gêneros textuais nas escolas,
entretanto ainda é possível perceber que a realidade da educação brasileira não
atinge por completo os objetivos propostos pelos documentos nacionais. Nesse
sentido, esse trabalho tem por finalidade apresentar uma análise de propostas de
produções textuais presentes em livros didáticos do Ensino Fundamental para
verificar se estas estão seguindo os compromissos assumidos na apresentação do livro
e, principalmente, se as propostas contemplam produções baseadas em gêneros
textuais. Como corpus foi analisado quatro propostas de produções textuais de livros
didáticos diferentes. A análise qualitativa das propostas de produções foi realizada
pelos seguintes procedimentos: a) análise de acordo com concepção de texto
utilizado (tipologia textual ou gênero textual); b) presença ou ausência de critérios
estabelecidos para a avaliação; c) previsão de reescrita (texto visto como processo).
Os resultados preliminares mostram que ainda não temos um trabalho totalmente
voltado com ensino pautado na concepção de gêneros textuais, mesmo com essa
concepção nomeada no livro, pois importantes aspectos são ignorados.
Palavras-chave: produção textual, gênero textual, livro didático
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Nesta segunda edição do Encontro Internacional de Pesquisa
em Ciências Humanas, o foco de nossa discussão irá recair
sobre os métodos, as fontes e as abordagens utilizadas nas
pesquisas contemporâneas na área das humanidades. O II
Encontro Internacional de Pesquisa em Ciências Humanas (II
EIPCH), cuja a temática será “Fontes, métodos e abordagens
nas Ciências Humanas: paradigmas e perspectivas
contemporâneas”, tem como objetivo principal promover o
intercâmbio de pesquisas da área das Ciências Humanas e das
Humanidades, valorizando os processos, métodos,abordagens
e temáticas contemporâneas de variados campos de pesquisa.
Embora a interdisciplinaridade se coloque como essencial ao
campo das humanidades, poucos eventos se colocam como
espaço de intercâmbio efetivo entre as variadas disciplinas.
Deste modo, tendo consciência desta necessidade crescente
por diálogo entre pesquisadores, buscamos proporcionar, por
meio do evento, uma oportunidade que permita ampliar e
aprofundar as noções que cercam este tema, focando
especialmente nas problemáticas de metodologia e
abordagens de pesquisa. Desta forma, busca-se identificar
elementos capazes de permitir o aprofundamento
metodológico da reflexão do entendimento dos aspectos que
envolvem as pesquisas em humanidades, por meio da
exposição e debate de pesquisas empíricas que se coloquem na
interface de variadas áreas do saber.

