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GRUPOS TEMÁTICOS DO CBCS 2019 
 
O Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA torna público o RESULTADO das submissões 
de propostas para os Grupos Temáticos (GT) do CONGRESSO BRASILEIRO CIÊNCIA E 
SOCIEDADE 2019, a ser realizado de 3 a 5 de outubro de 2019, no UNIFSA, com o 
tema: Inovação, Diversidade e Sustentabilidade: 

 
GT 1 - ENSINO, FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE: DESAFIOS NA 
CONSTRUÇÃO DO SER PROFESSOR 
 

MARLENE ARAÚJO DE CARVALHO 
Mestra e Doutora em Educação (PUC/SP).  

Graduada em Letras (UFPI) e em Psicologia (UNIFSA).  
Coordenadora de Pós-Graduação no UNIFSA 

marlrac@hotmail.com 
 

JOVINA DA SILVA 
Graduada em Filosofia, em Pedagogia e em Direito.  

Mestre em Educação.  
Professora de Graduação e Pós-graduação no UNIFSA. 

profjov@hotmail.com 

 
 
 
A Compreensão dos desafios e perspectivas para o ensino, formação e prática docente 
alinhados com o paradigma educacional que pressupõe a construção de saberes de 
forma plural à luz da pedagogia ativa, na qual os sujeitos constroem coletivamente os 
saberes de forma interdisciplinar, constitui uma temática relevante na sociedade 
contemporânea.  Dessa forma, nesse Grupo Temático (GT) propõe-se discutir estudos 
de caso, pesquisas teóricas e de campo, que desenvolvam e/ou apresentem 
investigações na temática: ensino, formação e prática docente que considere a reflexão 
e ação docentes; oportunizem ao discente ser protagonista da sua aprendizagem, 
vivenciando situações práticas, reflexivas, analíticas e proativas para aquisição de uma 
aprendizagem significativa de saberes. Para tanto, nas discussões propostas, é 
imprescindível que se alinhem aos fundamentos teóricos de autores tais como: Behrens 
(2005), Farias et all (2014); Freire (1998), García (1999), Masetto (2003), Shön (2000), 
Tardif (2014), Veiga; D’Avila (2008), Veiga (2004/2012), Zeichner (1993), Oliveira (2013) 
dentre outros, os quais apresentam contribuições para aprofundamento da temática. 
Espera-se que as discussões possibilitem (re)significar questões educacionais que 
contribuam para a transformação da realidade, considerando-se, o fato de que em um 
contexto de crescente avanço do conhecimento e das tecnologias digitais, a comunidade 
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acadêmica não pode omitir-se da busca de competências para saber lidar, de forma 
crítica e reflexiva, com essas complexidades socioculturais e pedagógicas. Por fim, este 
GT constitui um espaço de reflexões para a compreensão acerca da interface entre o 
ensino, a formação e a prática docente eficiente e eficaz, com foco no ser professor. 
 
Palavras-Chave: Ensino. Formação Docente. Prática Docente. 
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GT 2 – CORPO, ÉTICA E ESCOLA 
 

ROBERT MAURÍCIO DE OLIVEIRA ARAÚJO 
Mestrado em Educação (UFPI). Docente dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em 

Educação Física do Centro Universitário Santo Agostinho - UNIFSA. 
Docente de Educação Física do Colégio Sagrado Coração de Jesus e Escola Dom Bosco. 

robpi202@gmail.com 
 

ANTONIO MARCOS VAZ DE LIMA 
Mestrado em Ética e Epistemologia (UFPI). 

Docente do Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA 
vazdelima7@gmail.com 

 
 

A ética apresenta-se como uma área do conhecimento humano de vasta abrangência e 
que pode ser percebida e aplicada às incontáveis dimensões do pensar e do agir 
humano. O ser humano ao agir, submete seu agir a um julgamento que se orienta por 
certos valores guiados por princípios éticos, ou seja, se esta reflexão diz respeito a um 
indivíduo ou a um grupo que examina se suas ações estão de acordo com determinados 
valores estabelecidos socialmente, dizemos que estamos no âmbito restrito dos 
costumes ou da moral. Neste sentido, a escola enquanto instituição legitimada 
socialmente para o papel de formação de cidadãos críticos e reflexivos, influencia e é 
influenciada pelo contexto social e cultural no qual se situa, constituindo-se em espaço 
privilegiado para o estudo e reflexão acerca da formação ética, ou seja, metodologias, 
práticas pedagógicas e processos formativos no âmbito das práticas corporais que se 
concretizam nos tempos e espaços escolares. Portanto, o GT Corpo, Ética E Escola, 
constitui-se em importante espaço para a disseminação, discussão e publicação de 
produções acadêmicas no âmbito da formação docente, práticas pedagógicas, saberes 
éticos e suas interfaces com as atividades corporais. Objetivos: Proporcionar o espaço 
acadêmico para o diálogo entre Ética, formação docente, práticas pedagógicas e corpo; 
Reunir estudos temáticos e pesquisas teóricas e de campo, que defendam, desenvolvam 
e/ou apresentem definições epistemológicas no campo da formação de professores, 
prática docente e do desenvolvimento de metodologias de ensino com foco na 
formação ética através das práticas corporais. Metodologia: Serão aceitos para análise 
no GT Corpo, Ética e Escola estudos de revisão, pesquisas de campo, estudos 
exploratórios, relatos de experiência, conforme normas da ABNT. Aportes Teóricos: 
Dessa forma, para fundamentar as discussões propostas, é imprescindível que os 
trabalhos deste GT se alinhem aos empreendimentos teóricos de autores como: 
Benedetti (2008); Barbosa(2013); Kant (1999); Rodrigues (2008); Rousseau (1992); Tojal 
(2004); Mazetto (2012), entre outros. Por fim, almeja-se que, neste GT possamos 
promover reflexões filosóficas e científicas acerca das interfaces entre a ética, formação, 
prática pedagógica e corpo para a qualidade do processo de ensino e aprendizagem 
significativa.  
 
Palavras-chave: Corpo. Práticas pedagógicas. Ética.  
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GT 03 - LÍNGUA, ENSINO E DISCURSO 
 

JOÃO BENVINDO DE MOURA 
Doutor em Letras (UFPI) 
jbenvindo@ufpi.edu.br  

 
ANTÔNIO AÍLTON FERREIRA DE CERQUEIRA 

Mestre em Letras (IFPI) 
ailton.cerqueira@gmail.com 

 
 
Este Grupo de Trabalho tem como objetivo promover reflexões sobre o ensino de Língua 
Portuguesa e Línguas Estrangeiras com base nos pressupostos teóricos da Análise de 
Discurso, especialmente na Teoria Semiolinguística, desenvolvida por Patrick 
Charaudeau. Essa proposta nasce da necessidade de encontrar metodologias capazes 
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de garantir maior grau de proficiência de leitura e de escrita e da convicção de que a 
Análise de Discurso oferece alternativas para um trabalho inovador no ensino-
aprendizagem da linguagem verbal e não verbal.  Conforme Charaudeau (2008, p.7) "a 
linguagem é um fenômeno complexo que não se reduz ao simples manejo das regras de 
gramática e das palavras do dicionário, como tendem a fazer crer a escola e o senso 
comum". Ampliando essa ideia, também se pode dizer que é necessário trazer, 
especialmente, para a Educação Básica (ensino fundamental e ensino médio) as teses 
de que os enunciados linguísticos são, essencialmente, produtos históricos, são 
acontecimentos; e que a língua é um instrumento portador de sentido e criador de 
vínculo social, por exemplo. Por fim, nessa perspectiva, uma reflexão discursiva sobre o 
ensino de línguas, permitirá que professores tenham uma visão mais ampla sobre como 
o ser humano produz, consome e faz circular conhecimento e isso, por sua vez, permitirá 
que estudantes se tornem cada vez mais leitores e produtores de diferentes gêneros 
textuais. 
 
Palavras-chave: língua, ensino, discurso 
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GT 04 - PRÁTICAS DE LINGUAGEM E ENSINO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA: TENDÊNCIAS, DEBATES E PERSPECTIVAS 
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Graduada em Letras - Português (UESPI). Especialista em Linguística (UESPI).  
Mestra em Letras - Estudos da Linguagem (UFPI).  
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E-mail: alinycsantos@gmail.com.  
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Professora de Língua Portuguesa na Secretaria Estadual de Educação e Cultura (SEDUC-PI). 
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São as práticas de linguagem que, a um só tempo, delimitam e ampliam as possibilidades 
de atuação humana na sociedade. Em face disso, os estudos da linguagem, de 
abordagem funcionalista, consideram sua natureza social e ideológica, como elemento 
fundamental para reflexão, fato que parte do reconhecimento e legitimação da 
diversidade de usos da língua nas práticas comunicativas. Essa abordagem 
contextualizada da língua e da linguagem, considera que os sujeitos, ao interagirem, 
estão, na verdade, agenciando sentidos e experiências que legitimam seus distintos 
papéis sociais no mundo da leitura e da escrita. Em virtude disso, um compromisso 
primordial no ensino da língua materna é o de ampliar a competência comunicativa dos 
sujeitos, inserindo-os na diversidade de usos da língua no cotidiano. Nessa perspectiva, 
essa proposta parte de uma concepção dialógica, interacionista e sócio-histórica de 
língua e linguagem (BAKHTIN, 2009; 2011; BRONCKART, 2012; VYGOTSKY, 2008), 
fundada nas experiências vivenciadas pelos falantes. Cada sujeito, ao enunciar, põe em 
cena, uma diversidade de saberes e experiências que legitimam sua cultura letrada. O 
reconhecimento dessa pluralidade de usos, portanto, torna-se um desafio a ser 
assumido pela escola, enquanto instituição responsável pela formação crítica, reflexiva 
e cidadã dos alunos. Nesse sentido, a proposta apresentada neste Grupo Temático (GT) 
é reunir trabalhos que contemplem discussões sobre as práticas de linguagem e o ensino 
de Língua Portuguesa, considerando que a atividade docente neste âmbito, pressupõe 
o reconhecimento, a valorização e a legitimação dos usos plurais da língua na sociedade. 
Contribuem essencialmente, para a fundamentação dessa proposta, as formulações 
teórico-metodológicas de Antunes (2003; 2007; 2014), Batista (2001), Britto (1997), 
Freire (2011), Geraldi (1997; 2006; 2012; 2015), Kleiman (2001; 2007), Lima (2017), 
Marcuschi (2010), Soares (1998; 2008), Travaglia (2004; 2009), Travaglia; Araújo; Alvim 
(2011), entre outros, além das orientações teórico-legais contidas nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN) (1998) e na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 
(2018), as quais, possibilitam uma problematização em torno da temática geral deste 
GT, por meio de recortes relacionados temáticas, como: leitura e escrita de textos 
verbais e não-verbais, letramentos, gêneros discursivos, alfabetização, ensino, formação 
e prática pedagógica do professor de Língua Portuguesa, entre outras, situando-as no 
contexto pedagógico da Educação Básica, sobretudo. Espera-se, por meio desse diálogo, 
a troca de conhecimentos e de experiências e a promoção de um movimento 
pedagógico reflexivo e crítico, sobre a dimensão das práticas de linguagem e do ensino 
de Língua Portuguesa, em contextos contextualizados, contribuindo, portanto, para o 
fortalecimento das pesquisas nesse âmbito de abordagem teórico-metodológica. 
Palavras-chave: Língua. Linguagem. Língua Portuguesa. Práticas sociais. 
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GT 05 - PESQUISAS NO CAMPO DA EDUCAÇÃO NA 
ATUALIDADE: TEMÁTICAS, DESAFIOS, POSSIBILIDADES E 
ABORDAGENS TEÓRICAS E METODOLÓGICAS 

 

FRANCISCO RENATO LIMA 

Mestre em Letras – Estudos da Linguagem (UFPI).  
Graduado em Pedagogia (UNIFSA) e em Letras – Português/Inglês (IESM).  

Professor Substituto (UFPI-DMTE).  
Coordenador de disciplinas do Centro de Educação Aberta e a Distância (CEAD/UFPI).  

E-mail: fcorenatolima@hotmail.com.  
 

MARY GRACY E SILVA LIMA (UESPI/UEMA) 

Doutora em Educação Currículo (PUC/SP).  
Mestra em Educação (UFPI).  

Especialista em Psicopedagogia (UFRJ).  
Graduada em Licenciatura em Pedagogia (UFPI).  

Professora Adjunta da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e  
da Universidade Estadual do Maranhão – (UEMA). E-mail: mgracysl@hotmail.com.  

 

A pesquisa no e sobre o campo educacional nos dias atuais, diante da sua relevância e 

complexidade, vivencia as transitoriedades e os desafios de um tempo de disputas, 

controvérsias e interesses políticos, que põem em pauta principal, a compreensão do 

papel da educação, sobretudo, das escolas dos sistemas públicos de ensino, visando o 

cumprimento de uma agenda partidária e ideológica. Neste sentido, faz-se urgente, 

reconhecer, legitimar e valorizar os processos educativos, a fim de promover a 

transformação do indivíduo e do contexto social, destacando seu espaço e papel social 

no âmbito das pesquisas acadêmicas. Diante dessa complexidade, intentamos, por meio 

deste Grupo Temático (GT), possibilitar a socialização e divulgação de estudos e 

pesquisas em educação na contemporaneidade. Diante da abrangência de temáticas e 

de aspectos teóricos e metodológicos, entendemos a educação como um campo social 

de onde enunciamos, nos termos de Bourdieu (2004, p. 22-23), e que pode nos servir 

como “um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse 

campo de forças”. Ou seja, como agentes desse processo, destacamos que a pesquisa 

no campo educacional, precisa ser investigada e reconhecida como um lugar de tomada 

de decisões, posicionamentos e lutas que legitimam nossa força intelectual, mobilizada 

para a transformação social. Nessa compreensão, convém que os trabalhos propostos, 

avizinhem-se às reflexões de Alves-Mazzoti (2001), André (2001; 2005; 2010; 2016), 

Bittar; Ferreira Jr. (2009), Bobbio (1997), Bourdieu (2004), Dalbosco (2014), Diniz-

Pereira (2002), Demo (2011; 2015), Fazenda (2010), Gatti (2002; 2003; 2012), Ghedin; 

Franco (2008), Lima (2019), Lüdke; André (2014), Morin (2002; 2014), Pimenta; Ghedin; 

Franco (2011), Sánchez Gamboa (2012), entre outros autores, que, nos levam a refletir 

sobre as diferentes relações – objetivas ou subjetivas - presentes nas envergaduras do 

tecido social e que aparecem como mote de investigação e abordagem nas pesquisas 
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educacionais. Isto posto, acreditamos que as discussões, possibilitem validar a 

relevância e a compreensão da pesquisa educacional como instrumento de investigação 

da realidade, tendo em vista, a busca do ideário da qualidade de ensino e aprendizagem, 

como perspectiva de compreensão do poder emancipador e transformador da 

educação, tornando-se assim, porta-voz do saber acadêmico e social, que, preocupada 

com a tensões do presente, se propõe a refletir sobre a cena histórica, política, 

ideológica e cultural do país. 

 

Palavras-chave: Práticas sociais. Contemporaneidade. Pesquisa educacional. 

Abordagens teórico-metodológicas. 
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Os processos sociais contemporâneos se configuram em um contexto marcado pelo 
crescente atravessamento entre o campo midiático e outros campos sociais, em 
dinâmicas que se materializam em práticas de instituições, organizações e atores sociais, 
especialmente no âmbito da internet. Conforme nos diz Braga (2015, p. 20), “quando 
observamos as lógicas de quaisquer processos sociais, é relevante compreendê-las em 
sua dinâmica — sua origem, sua institucionalização, os processos de sua 
transformação”; assim, de acordo com o autor, ao observarmos os processos midiáticos 
contemporâneos, é possível perceber a conformação de novos procedimentos 
experimentais engendrados por diversos setores sociais cujas marcas estão 
disseminadas na sociedade e presente na construção dos sujeitos e subjetividades. A 
mídia e suas tecnologias correlatas são encaradas como instâncias que afetam a 
conformação de sociabilidades, linguagens, formas de ser e de existir no mundo. Deste 
modo, no GT “Mídia, subjetividades e processos sociais”, discutiremos as relações e 
transformações em curso acerca dos processos midiáticos na atualidade a partir de 
estudos de casos e/ou bibliográficos que privilegiem a análise de processos e práticas 
comunicacionais e sua relação com outras áreas do conhecimento, estudos de interface 
entre mídia e subjetividades, midiatização e processos sociais, produção, circulação e 
recepção de mensagens na sociedade contemporânea. 
Palavras-chave: Mídia; Subjetividades; Processos sociais. 
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O GT – Interface entre o Direito, a Literatura, o cinema e a música abordam temas 
jurídicos de uma forma diferenciada, observando a questão da intertextualidade entre 
diversas áreas e em que isso pode contribuir para o conhecimento do fenômeno jurídico 
e a atuação dos futuros operadores do Direito. Hoje, existem muitos manuais que 
tentam facilitar os temas jurídicos, porém não aprofundam os temas e não desenvolvem 
a capacidade de raciocínio e o senso crítico dos alunos. A Literatura instiga e desenvolve 
a capacidade crítica dos discentes, desperta a sensibilidade do leitor, permite vivenciar 
situações nas obras literárias e desenvolver a empatia com o próximo, possibilita novas 
visões de mundo diferente das que já são conhecidas, oportuniza outras argumentações 
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jurídicas, possibilita ao aluno observar os mais variados métodos de interpretação 
através do exercício hermenêutico jus-literário. Neste GT serão aceitas propostas de 
trabalhos que abordem a interface entre obras literárias e o Direito em que através da 
análise dos textos literários possam-se discutir temas do âmbito jurídico, tais como pena 
de morte, leis justas e injustas, o impacto que as leis têm na vida dos cidadãos, a 
diferença de justiça e vingança, dentre outros;  o cinema e as diversas possibilidades de 
análises de filmes que abordam julgamentos, pena de morte, o instituto do júri, os 
jurados, o papel do juiz, promotor e advogados para o bom andamento do processo e 
outros; a música e sua relação com o universo jurídico, tais como: a violência doméstica, 
as relações jurídicas vivenciadas pelos cidadãos no quotidiano. Refletir sobre a relação 
do Direito com outras formas de expressões artísticas, como é o caso do Cinema, da 
Literatura e da música e em que isso pode contribuir para a formação de um aluno mais 
crítico e um ensino-aprendizagem mais dinâmico e inovador. A metodologia é revisão 
bibliográfica com ênfase na análise de obras literárias sob o viés jurídico e das relações 
intertextuais da música e do cinema com o Direito. Os teóricos utilizados podem ser das 
mais variadas áreas, tais como: Filosofia, Direito, História, Literatura, Antropologia, 
Cinema, Música, dando destaque para os que contribuem efetivamente para a 
divulgação dessa intertextualidade, tais como: Lênio Streck, André Karam Trindade, 
Henriete Karam, Calvo Gonzales, Alexandre Morais da Rosa, Luis Alberto Warat, dentre 
outros. 
PALAVRAS –CHAVES: Intertextualidade; Direito; Literatura; Cinema. 
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A justiça de transição é um conjunto de respostas concretas à violência deixada por 
regimes autoritários ou conflitos civis, que vem sendo empreendidas por via dos planos 
internacional, nacional ou regional. Tem como objetivo restabelecer o Estado de Direito, 
reconhecer a violação aos direitos humanos - suas vítimas e autores - e a ideia de 
democracia, necessidade de justiça, verdade, reparação da memória e reformas das 
instituições. Ainda, destaca-se como a concepção da justiça associada à períodos de 
transformação política, caracterizada por respostas legais para enfrentar problemas de 
regimes ditatoriais, sendo direcionado à um discurso em busca da paz. A Justiça de 
Transição pode ser entendida como a “realização” de justiça, restauração e manutenção 
da paz em determinado território onde tenham ocorrido graves violações aos direitos 
humanos. Destarte, essa busca da sociedade pela responsabilização e consequente 
reconstrução da democracia, após um período de violência aos Direitos Humanos, 
cabe frisar que o impacto das graves violações aos direitos humanos nos 
ordenamentos jurídicos internos nos países, a dor foi convertida em uma consciência 
que mobilizou e mobiliza a vontade das nossas sociedades em superar as causas 
vividas, sentidas até o presente, por meio de uma fortaleza de instituições 
democráticas e pela vigência dos direitos humanos que hoje se assumem como 
condições indispensáveis para as possibilidades de um modelo social de 
desenvolvimento humanista e sustentável. 
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Pretendemos com o Grupo Temático “Políticas de Seguridade Social: Assistência Social, 
Saúde e Previdência” suscitar debates e reflexões teóricas sobre as atuais tendências 
das políticas sociais que no contexto da Constituição Federal de 1988 se materializam 
no “Sistema de Seguridade Social” brasileiro e os reflexos sobre a questão social. Nesse 
debate, deve-se considerar o contexto em que se desenvolvem as políticas de proteção 
social, que no atual cenário são caracterizadas pela precarização das relações de 
trabalho, pela globalização e tem como orientação a política econômica neoliberal. Esta 
por sua vez, com fortes princípios de proteção do mercado, provoca reduções nos 
investimentos, nos gastos públicos e promove reformas de modo a construir uma nova 
sociabilidade para o trabalho. Passa a residir, assim, uma grande contradição na qual 
figuram dois brasis, o “real” e o “legal”.  E ideias distintas de Estado – “provedor” dos 
direitos dos cidadãos (trabalhadores) e “defensor” dos interesses do capital. Desse 
modo, a política neoliberal promoveu, conforme Mota (2006), a banalização da 
solidariedade, a construção de novo referencial de cidadania (cidadão consumidor) e 
reordenou todo um cenário que controverteu a noção de seguridade consignada na 
Constituição Federal de 1988, com vistas a atender aos interesses do capital em 
detrimento ao trabalho. 
 Diante dessa nova configuração, Mota (2006, p. 07) apresenta algumas 
tendências no campo da seguridade na conjuntura atual:  

1. Regressão das políticas redistributivas de natureza pública 
e constitutiva de direitos, em prol de políticas compensatórias 
de combate à pobreza e de caráter seletivo e temporário; 
2. Privatização e mercantilização dos serviços sociais, com a 
consolidação da figura do cidadão-consumidor, condição e 
premissa da existência de serviços de proteção social básica para 
o cidadão-pobre e ampliação de programas sociais de exceção 
voltados para o cidadão-miserável, com renda abaixo da linha da 
pobreza. 
3. Emergência de novos protagonistas, tais como a empresa 
socialmente responsável, o voluntariado...; 
4. Despolitização das desigualdades sociais de classe em face da 
identificação dos chamados processos de exclusão...; 
5. Um outro aspecto a destacar, enquanto tendência recente, é 
o peso de algumas políticas de seguridade social sobre o 
mercado de trabalho. Este vetor esvazia as medidas de 
enfrentamento à precarização e desproteção do trabalho, em 
prol de ações pontuais e de duvidosa eficácia contra o 
desemprego, a geração de renda e a formação de mão de obra... 

 
As tendências apontam para um desmonte da seguridade social, no qual o seu 

caráter é substituído pela ideia de seguro social na Previdência Social, de 
mercantilização na Saúde e centralidade na Assistência Social. Com isso, perde-se a 
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ideia de unidade e de Proteção Social na Seguridade Social brasileira.  Assim, indaga-se 
sobre a atualidade das tendências apontadas e o surgimento de novas tendências, bem 
como sobre - quais os reflexos/consequências para o enfrentamento da questão social 
no cenário atual? Temos como referência teórica, dentre outras, as contribuições de 
GRANEMANN, 2009; MIOTO, NOGUEIRA 2013; MOTA 2010, 2014; RAICHELIS, 2010 e a 
legislação social. 

 
Palavras-chave: Seguridade Social. Assistência Social. Saúde.  Previdência. 
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Nas últimas décadas ampliaram-se pesquisas e políticas públicas que tem Gênero como 
a principal matriz teórica, categoria de análise (SCOTT, 1995) ou marcador social, na 
compreensão da estruturação e dinâmicas das desigualdades sociais, na territorialização 
de espaços, distribuição de poder, reconhecimento, legitimidade e/ou apagamento de 
sujeitos. Consolidada no campo das ciências humanas e sociais (RAGO, 1998), essas 
reflexões ganham espaço e legitimidade no campo das ciências biomédicas e 
tecnológicas (HARAWAY, 1995; FAUSTO-STERLING, 2001). Entretanto, assistimos nos 
últimos anos a emergência de discursos que atacam a legitimidade desses estudos e 
políticas, tornam-se item de discursos políticos, veiculados pela Mídia em seus vários 
meios de comunicação, e tantas outras instituições sociais e grupos profissionais 
(CORNEJO, MISKOLCI, 2017). Experienciamos um contexto na qual intensificou-se o 
campo de tensões acerca dos debates, pesquisas e instrumentalização da categoria 
analítica Gênero. Assim, esse GT visa a discussão de pesquisas que utilizem Gênero 
enquanto categoria de análise, ou indicador no campo das políticas públicas, reflexões 
sobre os processos das relações de gênero em instituições sociais (LOURO, 1997), ou sua 
aplicação no entendimento de dinâmicas de violências (BLAY, 2003; SAFFIOTI, 2004; 
TELES, 2003), na subjetividade e processos de vida de mulheres, homens, sujeitos 
dissidentes de gênero e sexualidade, análises interseccionais com sexualidade, corpo, 
geração, classe, raça e etnia (BUTLER 2016; DAVIS 2016; CONNELL & PEARSE, 2015; 
CISNE, 2014), além de reflexões no campo das epistemologias do fazer científico 
(ANZALDUA, 2000; ARANGO, 2005; RAGO, 1998; SANDERBERG, 2002; SEGATO, 2014), 
tendo como desafio a construção de um espaço de diálogo sobre a aplicação, amplitude 
e desafios das pesquisas em gênero na atualidade. 
 
Palavras-Chave: Gênero, Ciência, Epistemologia.  
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Após a luta dos movimentos sociais pelos direitos humanos, pessoas com identidade 
de gênero diversa do sexo anatômico começam a buscar seus direitos. Muitas/os 
destas/es sujeitas/os são levadas/os à marginalidade, sem direito a saúde, educação. 
Quando expulsas/os pelas suas famílias, na maioria das vezes, buscam na prostituição 
o único modo de sobrevivência sendo, por fim, julgadas/os por utilizar-se deste meio 
de sobrevivência. O gênero aqui está sendo questionado para além de um sistema 
fechado de poder e de uma ideia que recai sobre a matéria passiva, mas o nome do 
conjunto de dispositivos sexopolíticos (da medicina à representação pornográfica, 
passando pelas instituições familiares) que serão o objeto de uma reapropriação pelas 
minorias sexuais (BUTLER, 2001), os sujeitos LGBT tomam para si o protagonismo em 
revelar a sua perspectiva dos processos históricos e sociais (NASCIMENTO et al, 2019). 
Nessa perspectiva, na última década esse quadro começa a se reverter. A partir da I 
Conferência Nacional LGBT em 2008, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, começam a reconhecer os direitos de cidadãs/ãos LGBT (LANDO et al, 
2018). Os brasileiros ainda estão presos a princípios judaico-cristãos que os levam a 
olhar as pessoas a partir de seus órgãos genitais, desconsiderando a construção sócio-
histórica do feminino e do masculino e creem nesses dogmas como se fossem parte 
das leis do país. Nesse processo, além de não admitirem a homossexualidade, não 
concebem a existência de pessoas com identidade de gênero diversa do sexo biológico, 
como é o caso das/os travestis e transexuais. É comum observarmos casos em que 
travestis e transexuais sofrem discriminações de professoras/es e por profissionais nos 
serviços de saúde (NEGREIROS et al, 2019; FERREIRA, PEDROSA e NASCIMENTO, 2018). 
Na sociedade contemporânea, cada vez mais se tem observado que pessoas que 
apresentam incongruência entre o gênero com o qual se identificam e seu corpo 
biológico têm procurado tanto tratamentos hormonais quanto cirúrgicos para 
adequarem seu corpo à sua expressão de gênero. Tal condição é denominada, pelo 
Manual Diagnóstico e Estatístico das Desordens Mentais (DSM IV), como Transtorno de 
Identidade de Gênero. Importa salientar que gênero é o comportamento de cada 
indivíduo frente à sociedade, conforme sua interpretação cultural do sexo, enquanto 
sexo se refere ao padrão biológico binário feminino ou masculino. A transexualidade é 
uma condição, jamais uma doença. A pessoa transexual faz jus a todos os direitos e 
garantias iguais a qualquer outra pessoa, independente de fazer ou não a mudança de 
sexo biológico (a cirurgia é facultativa e eletiva), pois quanto ao gênero, este é 
autodeterminado pela própria pessoa. Por sorte, finalmente restou compreendido que 
não se deve negar direitos as pessoas transexuais pelo simples fato delas terem 
escolhido não fazer a cirurgia de transgenitalização. 
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O debate em torna da educação brasileira constitui-se, certamente, um dos temas mais 
férteis tanto nas pesquisas cientificas, como no campo dos movimentos sociais e seus 
processos reivindicatórios. Todavia a educação tem sido um dos setores sociais que mais 
sofre impacto das mudanças ou oscilações políticas, sociais e econômicas, tão comum 
no processo de construção ou desconstrução da democracia no Brasil. Pode-se ter como 
exemplo o período da ditadura militar, de 1964 a 1985, onde os ataques à democracia 
impactaram diretamente a educação, seja no cerceamento à liberdade de expressão dos 
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professores, seja no gerenciamento controlado das universidades, interferindo na 
diminuição da produção intelectual e na qualidade do ensino. O momento político atual 
apresenta idêntico colapso, sob a ameaça à liberdade de pensamento e à defesa do 
direito à diversidade e dos direitos humanos. Discutir e refletir sobre a educação convém 
acentuar o foco de análises quanto à universalização e democratização da escola, à 
crítica em torno da baixa qualidade do ensino, ao combate às discriminações, ao racismo 
ou outras formas de exclusão social. No momento, faz-se urgente retomarmos a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação - 9394/96, cujo artigo art. 3º preconiza que o ensino no 
Brasil se desenvolverá dentre dos princípios do “pluralismo de ideias e de concepções 
pedagógicas; respeito à liberdade e apreço à tolerância e consideração com a 
diversidade étnico-racial”. Corroborado com as leis 10.639/03 e a lei 11.645/08 que 
incluem a inclusão nos currículos escolares de conteúdos que abordam a história e 
cultura africana, afro-brasileira e indígena, em todos os níveis de ensino. Desse modo, 
este GT que ora propomos tem como objetivo proporcionar, dentro do Congresso 
Brasileiro Ciência e Sociedade: Inovações, diversidade e sustentabilidade, reflexões e 
discussões em torno das relações étnico-raciais brasileira, bem como das relações de 
gênero, em suas diversas formas de reprodução do racismo e outras discriminações nos 
diferentes contextos sociais. Assim, temáticas como formação de professores; prática 
Pedagógica, material didático, bullying, relações de gênero, discriminações e 
preconceitos, são temáticas respaldadas dentro deste GT. Para tal se envolverá 
apresentações de pesquisas, projetos e relatos de experiências que ajudem a construir 
reflexões, ideias e atitudes para a superação de tais problemáticas. Consoante Candau, 
“Os processos educacionais estão desafiados pelas questões relativas às diferenças 
culturais... que constituem a rede de relações presentes na dinâmica escolar” (2014, p. 
7). Do mesmo modo, as discussões podem ser pautadas por teóricos e/ou educadores 
como bell hook, Paulo Freire entre outros. Os trabalhos submetidos neste GT precisarão 
configurar-se em forma de Artigo científico e deverão ser apresentados via comunicação 
oral, obedecendo as orientações oficiais do evento.  
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A Psicologia Escolar e Educacional é um campo de atuação que vem avaliando 
criticamente o seu repertório de práticas no contexto da educação. Dessa forma, tem 
tentado superar a perspectiva biomédica e clínica de apoio aos componentes da 
comunidade escolar. Tais mudanças de paradigmas têm proporcionado a ampliação das 
ações do Psicólogo Escolar e Educacional e, assim, agrega-se ao conjunto de práticas 
tradicionais as práticas emergentes, possibilitando a presença do psicólogo em outros 
ambientes educacionais além da escola, inclusive no contexto de elaboração de políticas 
públicas (SOUZA, 20009; MITJÁNS-MARTINEZ, 2009). Na mesma medida, a produção do 
fracasso escolar também tem sido um tema problematizado à luz da superação das 
perspectivas citadas à pouco, com vistas a evitar  a estigmatização do aluno, da família 
e dos professores, a partir da reavaliação do contexto social que engendra as demandas 
do sistema escolar brasileiro e, por sua vez, orienta as expectativas sobre o ensino e a 
aprendizagem (PATTO, 2010). Neste sentido, justifica-se a proposta do grupo temático: 
Psicologia e processos educativos, cujos eixos temáticos, a saber, abordarão a produção 
científica que dissemina as práticas do psicólogo escolar e educacional na atualidade: 
práticas do psicólogo escolar e educacional junto à Comunidade Escolar (Alunos, Família, 
Professores e/ou Gestão), queixa escolar e produção do fracasso escolar, Psicologia 
Escolar e Inclusão, praticas emergentes relacionadas a outros contextos educacionais. 
Este grupo temático tem por objetivo facilitar o acesso e partilha das práticas efetivadas 
no contexto da Psicologia Escolar e Educacional, levando em consideração os processos 
educativos envolvidos neste âmbito. Assim, de maneira mais específica, busca-se 
acessar e divulgar as práticas realizadas junto a todos os atores da comunidade escolar, 
abordando temas recorrentes neste espaço, tais como: queixa escolar e fracasso 
escolar, atendimento a famílias, professores e alunos, bem como as práticas que 
envolvem as ações voltadas para inclusão. Também é objetivo desta proposta, conhecer 
as práticas voltadas para os contextos educacionais além da escola, visando a 
perspectiva interdisciplinar e dinâmica que envolve o trabalho em rede. As produções 
científicas serão avaliadas como modalidade de comunicação oral, sendo estas 
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produções relatos de experiência ou pesquisas de campo, cujas apresentações serão 
distribuídas segundo cada eixo temático citado anteriormente. Espera-se com este 
grupo temático, portanto, oportunizar a troca de saberes e experiências no âmbito da 
Psicologia Escolar e Educacional, facilitando a ampliação das possibilidades de atuação 
do profissional que trabalha neste contexto. 
 
Palavras-chave: Psicologia Escolar e Educacional. Práticas emergentes. Psicologia 
Escolar crítica. 
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A Psicologia Clínica se constitui como uma das principais ênfases curriculares nos cursos 
de formação em Psicologia. Pode ser definida como uma atividade prática que reúne um 
conjunto de teorias e métodos, tendo como objetivos o estudo, a avaliação, o 
diagnóstico, a escuta e o tratamento do sofrimento psíquico, qualquer que seja a causa 
subjacente. Habitualmente, o que diferencia a Psicologia Clínica das outras áreas de 
atuação do psicólogo, é, sobretudo a prática que consiste numa forma de cuidado 
psicológico individual, familiar ou em grupo, caracterizando-se numa escuta clínica 
singular, mediadas por interpretações, manejos e intervenções por parte do psicólogo 
clínico, visando à saúde mental dos indivíduos, no que tange às soluções de conflitos e 
amadurecimento pessoal. A clínica psicológica é um espaço em que o paciente\cliente 
se apoia para expressar seus problemas, medos, inquietações e sofrimentos a fim de 
buscar alívio emocional (BRITO, 2008). Por representar um dos campos mais tradicionais 
de atuação profissional, historicamente vinculada a uma lógica de currículo mínimo, tem 
sido alvo de problematizações, que resultam, entre outros fatores, da inserção de 
psicólogos no âmbito das políticas públicas, em especial, das políticas de saúde mental. 
As mudanças nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs) para os cursos de graduação 
em Psicologia, as quais propõem uma formação mais generalista e contextualizada, vem 
redefinindo o lugar da Psicologia Clínica, bem como suas possibilidades e limites em uma 
realidade social marcada por desigualdades e incertezas. Em um contexto no qual se 
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discute uma formação que supere a dicotomia entre teoria e prática e que promova uma 
reflexão crítica sobre os cenários sociais nos quais se desenvolve o fazer psicológico, 
torna-se relevante abrir um espaço de comunicação científica para o debate a respeito 
da temática. Sendo assim, o Grupo de Trabalho Psicologia Clínica, suas vertentes e os 
processos subjetivos contemporâneos: estudos teóricos e práticos, visa abranger 
pesquisas teóricas, clínicas e de campo que possam apresentar discussões acerca das 
novas formas de sofrimento psíquico que se instauram no cotidiano pós-moderno, e 
assim, fazer uma interlocução com a psiquiatria e a psicopatologia; trabalhos que 
possam abordar discussões sobre as áreas  da psicologia clínica (psicanálise, 
comportamental, cognitivo-comportamental, humanista, corporais, entre outras) e por 
fim, trabalhos que possam enfatizar a relação  da Psicologia Clínica com outros campos 
do saber. 
 
Palavras-chave: psicologia clínica; escuta; sofrimento psíquico. 
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O campo da saúde mental vem enfrentando uma variedade de desafios, entre eles uma 
articulação entre as práticas e as áreas do conhecimento que compõe o sistema de 
saúde como um todo. Uma referência importante para todas essas áreas é ancoragem 
nos princípios da Reforma Psiquiátrica, que, entre outras proposições, prevê a 
montagem de dispositivos de cuidado substitutivos ao hospital psiquiátrico e às suas 
práticas como uma das estratégias de enfrentamento de uma cultura excludente à 
pessoa com transtorno mental. Esse Grupo Temático se dedica a estudos centrados nos 
seguintes eixos: (1) Saúde Mental, Educação e Cultura; (2) As Fronteiras disputadas 
entre normalidade, diferença e patologia; (3) Serviços de Saúde Mental de base 
comunitária; (4) Riscos e limites do uso do diagnóstico psiquiátrico na infância; (5) 
Atenção às pessoas com dificuldades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas. O Grupo de Trabalho sobre saúde mental foi elaborado com o objetivo de 
promover a apresentação e discussão de pesquisas no campo da saúde mental 
contemporânea. As propostas de trabalhos para este GT podem se situar em diversos 
aportes teóricos num diálogo com as diversas áreas da Saúde Coletiva, Psicologia Social, 
Psicologia Sócio- Histórica, Psicopatologia, entre outras. Os trabalhos devem ser 
oriundos de pesquisas teóricas e de campo e estarem vinculados a cursos das áreas de 
humanas ou da saúde. 
Palavras-chave: Saúde Mental; Reforma Psiquiátrica; Cuidado. 
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Com os processos de desinstitucionalização do louco e da loucura, iniciado no Brasil 
como política social oficial a partir dos anos 90, há a ampliação e o reconhecimento da 
cidadania da pessoa com transtorno mental, materializado na Lei nº 10.216/2001 que 
reconhece os direitos desse segmento e define o cuidado comunitário como o cerne da 
atenção em saúde mental.  Diversos paradigmas e conceitos, de diferentes orientações 
teóricas, são apropriados e ressignificados para balizar as mudanças postuladas, 
sobretudo circunscrevendo a categoria cidadania, que tem seu marco entre os teóricos 
liberais, mas, ganha outra conotação no enfrentamento político, ao constituir 
instrumento de luta e ampliação de direitos da pessoa com transtorno mental, 
incorporando novos segmentos ao seu usufruto. Mas, os direitos civis e sobretudo, o 
direito à cidade (LEFEBVRE, 1991), de circular e se apropriar de seus diferentes 
territórios, tornam-se balizadores da reinserção da pessoa com transtorno mental, haja 
vista o estigma que historicamente esteve associado a este público, tornado objeto de 
políticas saneadores/higienistas. Logo, teóricos do paradigma marxista tornam-se 
fundamentais para repensar as desigualdades que contornam o direito à cidade, assim 
como as diferentes formas de sua apropriação, recriação e reinvenção. A cidade é 
apreendida a partir das relações sociais da sociedade capitalista, com seus espaços 
produzidos, a partir de interesses, podendo ser reapropriada a partir das lutas sociais. A 
partir da sociedade moderna, o louco é excluído, segregado do e no espaço urbano, pois 
considerado entre os improdutivos para o capital. Assim, a luta por sua reinserção como 
ser de direitos, o reposiciona nos diferentes territórios, haja vista os diferentes usos dos 
espaços sociais. Como afirma Santos (2006) “território usado é o chão mais a identidade. 
A identidade é o sentimento de pertencer àquilo que nos pertence. O território é o 
fundamento do trabalho; o lugar da residência, das trocas materiais e espirituais e do 
exercício da vida.” (p.14). Nesse diapasão, as lutas por igualdade, também se articulam 
às lutas por reconhecimento (FRASER, 2007) de identidades singulares, de certas 
minorias sociais.  A atenção psicossocial, concebida por Benedeto Saraceno (1999) como 
equivalente da cidadania, tendo por eixo o morar, o trocar identidades e produzir 
valores valorados pela sociedade circundante, ou seja, produzir renda, inserindo esse 
segmento em proposta de emprego e renda, tornam-se balizadores fundamentais para 
uma outra relação entre o “louco”, a loucura e sociedade, deslocando imaginários 
sociais cristalizados. Logo, o objetivo desse GT é constituir espaço de afirmação da 
cidadania do “louco” a partir do eixo: morar; ocupar-se com o emprego e renda e trocar 
identidades, resistindo a uma conjuntura de retrocessos e risco de perda dos direitos 
até então consignados. Procura reforçar espaços conquistados e territórios utilizados 
pelas pessoas com transtorno mental que fomentem sua condição humana e cidadã, em 
uma perspectiva emancipatória. 
 
PALAVRAS-CHAVE: cidadania, território, direito, cidade, louco 
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O GT tem como objetivo discussão da contextualização sócio-histórica da construção 
dos direitos e das políticas públicas no contexto do capitalismo, examinando-se as 
concepções, a lógica da ação do Estado e seus desdobramentos junto aos diversos 
segmentos e grupos sociais, de forma a analisar os direitos de cidadania a partir das 
mobilizações sociais, das decisões políticas e da inclusão de temas na agenda pública, 
refletindo-se sobre o processo de implementação de políticas públicas e a centralidade 
que tem sido dada às famílias, discutindo-se sobre as concepções e tendências que estão 
na base do trabalho social com famílias na contemporaneidade. 
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Este grupo de trabalho tem como objetivo de reunir pesquisas e reflexões voltadas à 
compreensão da lógica medicalizante no Brasil, com atenção aos saberes e poderes 
prescritivos de condutas. Trata-se da promoção de debates sobre como se organiza e 
opera a medicalização da educação e da sociedade frente ao papel das políticas públicas 
e dos atores sociais na sociedade contemporânea. O ponto de partida da criação deste 
grupo é o desafio posto pelas tentativas de produzir padrões homogêneos de pensar e 
agir verificadas na massificação de diagnósticos no âmbito educacional e na 
patologização de eventos naturais da vida humana. A medicalização é entendida como 
a tradução de questões sociais à importância de questões médicas, fato que posiciona a 
patologização como uma via de acesso à cidadania, sendo os principais autores neste 
tema: Illich(1975), Conrad(2007), Zola(1972), Luengo(2009), Moysés e Collares(1994; 
2007; 2015) e Foucault (1979; 2006). A realidade brasileira alcançada por este tema é 
paradigmática, tornando oportuno refletir sobre as disparidades de interesses entre os 
campos dos saberes envolvidos. Nesse contexto, debateremos o direcionamento das 
políticas públicas e dos grupos profissionais de educação e saúde em relação à 
ampliação do exercício da democracia. São relevantes, entre outros temas, estudos 
sobre: biopolítica, saúde mental, educação em saúde, transtornos de aprendizagem, 
saúde da mulher, práticas de gestão disciplinar e sociologia da saúde. Este GT pretende 
discutir os desafios teórico-metodológicos em se realizar pesquisas sobre questões que 
envolvem subjetividades contemporâneas. Ademais, este GT pretende discutir os 
desafios teórico-metodológicos em se realizar pesquisas em temas interdisciplinares. 
Trabalhos teóricos e/ou empíricos que problematizem as configurações, tensões, 
potencialidades e limites das pesquisas nesse tema, entre outras questões, serão bem-
vindos.  
 
Palavras-chave: Medicalização, Experiência democrática, Políticas Públicas, Sociologia 
da Saúde. 
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A psicofarmacologia é o ramo da farmácia que trata de substâncias conhecidas como 
psicotrópicas. As drogas psicotrópicas ou psicofármacos atuam de forma seletiva 
no sistema nervoso central (SNC), sendo também conhecidas como agentes psicoativos 
ou psicoterápicos. Desta forma, incluem nesta classe os fármacos que deprimem ou 
estimulam seletivamente as ações do SNC, que devido a tais propriedades, fizeram 
reduzir de forma considerável o número de internações em hospitais psiquiátricos. A 
história da psicofarmacologia moderna inicia-se no final da década de 40, quando foram 
introduzidos os primeiros fármacos com a finalidade específica de tratar os transtornos 
psiquiátricos. Data de 1949 o primeiro relato de tratamento da mania com lítio, 
realizado por Cade, seguido pela descrição dos efeitos antipsicóticos da clorpromazina 
em 1952, por Delay e Deniker. Os primeiros ansiolíticos foram o meprobamato (1954) e 
o clordiazepóxido (1957), seguido por uma ampla gama de benzodiazepínicos. O GT, tem 
como objetivo, discutir pesquisas realizadas sobre psicofarmacologia, focando nas 
perspectivas de tal abordagem, assim como as dificuldades e limitações encontradas 
pelos pesquisadores desse eixo temático. Será desenvolvimento através da análise dos 
trabalhos submetidos no grupo temático. Nesta análise cada pesquisador inscrito irá 
apresentar seu trabalho e em seguida será iniciado uma discussão sobre o mesmo, 
expondo pontos positivos e as limitações do estudo.  Os demais inscritos deverão ainda 
sugerir uma nova metodologia, alternativa para suprimir as limitações e relatar qual a 
contribuição do mesmo para a atualidade. Os proponentes pretendem ainda realizar 
uma amostragem de seus trabalhos e experiências no eixo temático abordado no GT, 
buscando o aperfeiçoamento de metodologias, pelo trabalho cooperativo de técnicos e 
pesquisadores, tendo como produto a melhoria da relação e aprendizado dos 
participantes. Vale ressaltar que devido a área se apresentar como multidisciplinar, 
espera-se participantes de ares distintas, podendo assim ampliar o leque de 
conhecimento e aprendizado do GT. Enaltece ainda que a escolha da temática se deu 
pelas constantes abordagens na mídia científica e televisiva sobre o assunto, tanto com 
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o uso dos fármacos que atual a nível de Sistema nervoso central, bem como das 
patologias que acometem tal sistema. 
 
Palavras-Chaves: Psicofarmacologia. Psicofármacos.  
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Durante muito tempo, temas como beleza, corpo e estética foram considerados 
menores no campo das ciências sociais brasileiras. No entanto, no final do século XX e 
início do século XXI, parece ter ocorrido um aumento significativo na quantidade de 
trabalhos científicos, em diferentes áreas de conhecimento, que trazem como objetivo 
central discutir a singularidade do corpo, da construção da saúde, beleza e estética na 
nossa cultura (ALCÂNTARA, 2001) como meio de promoção de saúde e qualidade de 
vida. Neste contexto, o objetivo do grupo temático (GT) é difundir o conhecimento 
científico de forma multidisciplinar de modo a gerar reflexões acerca dos temas 
propostos na área da Saúde, Estética, Beleza e Qualidade de Vida, gerando desafios que 
motivem a construção de experiências significativas para a produção da pesquisa no 
âmbito nacional.  Os grupos e as linhas de pesquisa referem-se fundamentalmente a 
campos de estudos aprofundados em torno de problemas que agrupam interesses 
comuns de investigadores oriundos de diversos campos do saber e de tradições 
científicas diferentes (GAMBOA, 2011). O saber na área da saúde, assim como em outras 
áreas do conhecimento, caracteriza-se pela fragmentação disciplinar. Esta realidade 
reflete a subdivisão do saber em função de uma expertise resultante do 
aprofundamento e aperfeiçoamento em determinado assunto ou problemática 
(GALVAN, 2007). Na contramão dessa problemática o GT enfatizará a 
multidisciplinaridade contribuindo para a articulação dos conhecimentos técnicos-
científicos abordando temas como Inovações Tecnológicas na Saúde, Qualidade de Vida, 
Beleza e Estética, Saúde Pública, Sustentabilidade, Empreendedorismo na Saúde, 
Cosmetologia e Nutrição Estética enfatizando o contexto socioeconômico e cultural 
regional e brasileiro. 
 
Palavras-chave: Grupos de pesquisa; Produção do conhecimento; Saúde; Estética. 
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O meio ambiente é, na atualidade, importante pauta de discussão e produção científica, 
dentre tantos fatores por envolver, para além da participação das pessoas e da 
sociedade, a busca por soluções para os mais diversos problemas que enfrenta e, ainda, 
as possibilidades de atuação para o equacionamento entre desenvolvimento e 
sustentabilidade. Desse modo, o objetivo desse Grupo de Trabalho, partindo da ideia de 
planeta globalizado, é discutir e refletir sobre questões e conceitos que se desdobram 
do meio ambiente - abordado em sua dimensão ampla e interdisciplinar - como 
patrimônio cultural, arquitetura, história, identidade, memória, educação ambiental e 
sustentabilidade, pois todos eles se entrelaçam e são necessários para que se possa 
compreender melhor esse tempo atual comandado por aspectos como a 
interconectividade, a diversidade, a inovação e a multidisciplinaridade.  
O meio ambiente é entendido como conjunto de bens, com influências e interações de 
ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 
formas (BRASIL, 1981), e ainda, como espaço de vivências experimentais, que se torna 
fonte de aprendizado, e configura-se como lugar, dotado de significados e 
representações. Desse modo, destaca-se que um dos melhores caminhos para se 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/motrivivencia/article/view/21670
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reconhecê-lo é através das transformações arquitetônicas e dos usos que ali se colocam. 
Considerando ainda que o meio ambiente é resultado da interação do conjunto de 
elementos naturais, artificiais e culturais que propiciem o desenvolvimento equilibrado 
da vida em todas as suas formas (SILVA, 2001), evidencia-se a importância do patrimônio 
cultural por garantir a compreensão da memória social (LEMOS, 2010), ressaltando-se 
os edifícios, os sítios históricos urbanos ou rurais enquanto guardadores das 
lembranças, tornando-se referências importantes, registros, expressões coletivas ou 
individuais, porque as memórias estão ligadas aos espaços em que vivem os indivíduos 
e às relações desenvolvidas por eles que, por sua vez, constroem as identidades dos 
mais variados grupos (MELO, 2012). Para Laraia (2008), outro ponto importante e 
defendido, é pensar a cultura como plural, que passa por transformações, fruto do 
aprendizado constante que poderá sofrer mudanças, por sua vez, refletidas na 
sociedade. 
Diante da urgência de pensar o meio ambiente são bem-vindos trabalhos que envolvam 
a análise dos mais variados temas a permear a noção de patrimônio cultural, como a 
histórica e arquitetônica, e a discussão de pontos relevantes como educação, 
preservação e a importância do seu conhecimento para apropriação. O Grupo de 
Trabalho está aberto a pesquisas qualitativas ou quantitativas, em distintos estágios de 
desenvolvimento, que gerem reflexões sobre proteção, conservação, restauração, 
preservação, reabilitação e revitalização do patrimônio cultural, entendido como bens 
materiais e imateriais, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos 
diferentes grupos formadores da sociedade brasileira e o seu meio ambiente, assim 
como os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, 
arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL 2019), oferecendo, assim, 
oportunidades para docentes e discentes apresentarem e debaterem pesquisas que 
tratam do tema, bem como proporcionar aos integrantes a possibilidade de interação e 
troca de experiências sobre o mesmo. 
 
Palavras-chave: Meio Ambiente; Patrimônio Cultural; Arquitetura; Sustentabilidade. 
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O GT “Relações internacionais, meio ambiente e sustentabilidade” tem como objetivo 
promover o encontro e o diálogo de pesquisadores que estejam desenvolvendo 
trabalhos no eixo temático das Relações internacionais e meio ambiente. Dentro deste 
amplo eixo temático, busca-se trabalhos que tratem o tema de acordo com as áreas 
temáticas: 1) Organizações Internacionais; 2) Teoria da Relações Internacionais e 3) 
Segurança Internacional. Assim, o GT se propõe  promover  discussões sobre: regimes 
internacionais; governança global do meio ambiente; cooperação e acordos 
internacionais sobre clima, crise ambiental e gestão coletiva  do meio ambiente; o papel 
das organizações internacionais na gestão coletiva do meio ambiente; a questão 
ambiental e climática nas diversas correntes teóricas das Relações Internacionais;  a 
crise ambiental global, suas relações com e impactos sobre a segurança internacional. 
Metodologicamente, o GT acolhe desde estudos comparativos à estudos de caso e novas 
abordagens que se encaixem na temática das Relações internacionais e meio ambiente.   
Palavras-chave: Relações Internacionais; Meio Ambiente; Organizações Internacionais; 
Teoria das Relações Internacionais; Segurança Internacional.  
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O presente GT objetiva reunir propostas de pesquisas avançadas e ou em andamento, 
capazes de contribuir e estimular o debate sobre o Desenvolvimento Regional, a partir 
de estudos de casos, cujas pautas tomem como referência as Smart Cities (Cidades 
Inteligentes), bem como, a Sustentabilidade Urbana.  Com o crescimento e expansão 
das cidades, nas últimas décadas, uma série de complexidades, no que se refere à 
organização espacial, a partir das ações humanas, tem se avolumado, afetando 
diretamente não só a qualidade de vida dos habitantes, como também do meio natural, 
local e regionalmente. Nesse contexto, as Smart Cities, surgem como um modelo de 
planejamento e gestão, focado no bem-estar de suas populações, pressuposto básico 
do desenvolvimento regional. Contribui nesse sentido, Boisier (2001), ao informar que 
tal desenvolvimento, é sinônimo de um processo permanente de progresso de uma 
comunidade ou sociedade que habita um território, também chamado de “região”. 
Expressando a ideia de que a Cidade Inteligente, é sinônimo de tecnologias, Weiss et al 
(2015), aponta que o uso das TIC – Tecnologias de Informação e Comunicação, 
contribuem de forma promissora para a sustentabilidade urbana. Pensando na escala 
regional, Ruiz e Tigre (2014), preocupados com o melhoramento e integração de 
serviços tecnologia, infraestrutura e informações, nas cidades inteligentes e seu 
entorno, ressaltam o papel e a efetivação das políticas públicas, em diferentes 
dimensões. Ampliando esse pensamento, Fernandes e Gama (2011), destaca a 
necessidade de construir cenários de desenvolvimento e gestão urbana integrada, entre 
cidades, a partir dos investimentos e empresas, quando se considera características 
sociais e culturais. Ao que se vê, a emergência das Smart Cities, no contexto das 
acumuladas transformações urbanas, de nosso tempo, vem contribuindo para se 
repensar as cidades, em diferentes perspectivas, cujo foco principal reside na 
equalização de seus problemas, que via de regra, tem extensão para fora dos limites 
urbanos. Com isso, a temática sustentabilidade urbana, ganha dimensão, não só nesse 
GT, mas sobretudo, no contexto de realização do CBCS 2019, por expressar, além de sua 
compreensão habitual, enquanto capacidade de recuperação e ou manutenção do 
equilíbrio, segundo Raynaut (2011, p. 30) como também da “busca de uma dinâmica de 
mudança e de inovação”. Dessa forma, este GT espera dialogar com as diferentes áreas 
do conhecimento, notadamente, as vinculadas às Ciências Humanas e Sociais. Há 
expectativas, por meio destas, de ricas contribuições, a partir dos temas em questão, 
em diferentes abordagens, vertentes teóricas e escolhas metodológicas, permitindo 
assim, novas reflexões capazes de enxergar as cidades e sua relação, nos processos de 
desenvolvimento regional. 
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Considerando que o grande avanço da construção civil no Brasil ocorreu na década de 
1950 e 1970, grande parte das edificações atuais alcançam idades elevadas, em torno 
de 50 anos, idade que se considera como sendo a vida útil projetada para um edifício 
com todos os tratamentos e precauções considerados. Assim como a geriatria é uma 
área em expansão na medicina, a patologia das construções é uma ciência que evolui 
nas últimas décadas e tem como principal objetivo pesquisar, esclarecer e emitir parecer 
sobre problemas em construções advindos de várias possíveis causas. O concreto é o 
segundo material industrializado mais consumido no mundo, o principal componente 
deste compósito é o cimento, e a produção de cimento é uma das atividades mais 
poluidoras pela extração de material de jazida e pela queima com emissão de CO2 na 
atmosfera, alguns pesquisadores classificam como a indústria que mais polui no mundo, 
outros dizem que a cada metro quadrado construído se extrai 1 tonelada de matéria 
prima da natureza, ainda há quem mencione que, para cada 3 prédios construídos, o 
volume de resíduo equivale a 1 quarto edifício a ser edificado. A sustentabilidade 
perpassa em processos que vão desde o momento em que se evita a demolição de um 
edifício, considerando todo o volume de entulho gerado, sem local correto para 
destinação, até o ponto em que se aperfeiçoa a maneira de produzir materiais, gerando 
eficiência e economia na produção. O objetivo deste grupo temático é buscar soluções 
para os problemas existentes e estudados pelos pesquisadores participantes, elaborar 
políticas preventivas e evidenciar a importância da manutenção para as construções que 
já estão em uso. Os estudos terão como prioridade a análise de casos com vistoria no 
local estudado, pesquisas documentais sobre as edificações pesquisadas, pesquisa 
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bibliográfica sobre o tema abordado, no caso de abordagens para prevenções de 
manifestações patológicas, ainda se possibilita pesquisa para melhoria nos materiais 
utilizados nas construções com ensaios laboratoriais para inovação tecnológica dos 
insumos utilizados. Como resultados se poderá obter análises sistematizadas de 
edificações importantes da região, estudo sobre o histórico de edificações antigas que 
podem contextualizar o momento em que foram edificadas e o material comum 
utilizado à época, além da obtenção materiais melhores para recuperação, reforço ou 
para utilização na substituição dos materiais atuais. Como conclusão pode-se observar 
o quanto a engenharia pode destruir o meio ambiente em que se habita e o quanto essa 
mesma engenharia pode amenizar os impactos causados até o momento, podendo, 
talvez, fazer o processo de degradação ambiental retroagir. 
 
Palavras-chave: Sustentabilidade. Patologia das Construções. Manifestações 
Patológicas. Concreto. 
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O GT intitulado “Os Novos Paradigmas da Engenharia de Produção do século XXI” tem 
como objetivo discutir as mudanças que vem ocorrendo dentro do processo produtivo 
e de serviços que influenciam diretamente a vida cotidiana das pessoas. A importância 
da logística, o avanço da Indústria 4.0, a Sustentabilidade da Produção, a Servitização, e 
o uso de Tecnologias de Informação e Comunicação tem transformado a forma como as 
pessoas consomem produtos e serviços. Desse modo, entender esses novos paradigmas 
e o papel da Engenharia de Produção se faz relevante. A sessão visa contribuir para o 
avanço nesses temas dentro do ambiente da Engenharia de Produção. Os participantes 
terão oportunidade de interagir apresentando pesquisas recentes e estudos de caso 
relacionado ao dia a dia das organizações. Todas as áreas da produção são bem-vindas 
neste GT: gestão da produção; gestão da qualidade; gestão econômica; ergonomia e 
segurança do trabalho; gestão do produto; pesquisa operacional; gestão estratégica e 
organizacional; gestão do conhecimento organizacional; gestão ambiental dos 
processos produtivos; educação em engenharia de produção; engenharia de produção 
e sustentabilidade e responsabilidade social.  
 
Palavras-chave: engenharia de produção, indústria 4.0 e sustentabilidade. 
 

mailto:joao.reis@docente.unip.br
mailto:eldelitaguida@gmail.com
mailto:nubia.nsbb@gmail.com


 

41 

 
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABEPRO. Áreas e Sub-áreas de Engenharia de Produção. 2014. Disponível em: < 
http://www.abepro.org.br/interna.asp?p=399&m=424&ss=1&c=362 >. Acesso em: 10 
Mai 2019. 
 
CHENG C.; GUELFIRAT, T.; MESSINGER, C.; SCHMITT, J.; SCHNELTE, M.; WEBER, P. 
Semantic degrees for industrie 4.0 engineering: deciding on the degree of semantic 
formalization to select appropriate technologies. In: EUROPEAN SOFTWARE 
ENGINEERING CONFERENCE AND THE ACM  
 
SIGSOFT SYMPOSIUM ON THE FOUNDATIONS OF SOFTWARE ENGINEERING, 10., 2015, 
Bergamo. Proceedings... Nova York: ACM New York, 2015. p.1010–1013. 
 
RUSU, C. From Quality Management to Managing Quality. Procedia - Social and 
Behavioral Sciences, (2016). 221(1): 287-293. 
 
 
 

GT 26 - EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E O IMPACTO ECONÔMICO 
FINANCEIRO NAS ORGANIZAÇÕES. 
 

ANTÔNIO DE LISBOA LOPES DE ARAÚJO 
Economista pela UFP. Mestre em Economia (UFC).  

Professor de Economia no Centro Universitário Santo Agostinho 
lisboalopes@gmail.com, (86) 9 8831-9002 

 
JACIARA CARVALHO DE SOUSA OLIVEIRA 

Engenheira Eletricista (UESPI). Mestre em Engenharia de Produção (UNIP).  
Professora de Engenharia Elétrica e Civil no Centro Universitário Santo Agostinho. 

jaciaracso@hotmail.com 
 

 

A crescente busca de redução de custos dos processos aliado a necessidade de 
desenvolvimento sustentável das organizações, sejam elas de empresas ou residências, 
trouxe como demanda o aprimoramento profissional segundo termos técnicos e 
científicos sobre eficiência energética. Há um alerta mundial sobre a escassez de 
recursos produtivos, no entanto a demanda da sociedade por novos bens e produtos, e 
consequente demanda por energia, continua em crescimento, não havendo, portanto, 
um equilíbrio e uma sustentabilidade ambiental. Dessa forma, uma solução para 
minimizar a falta de equilíbrio entre demanda e disponibilidade de recursos, é a 
eficiência do processo produtivo, reduzindo assim, desperdícios, trazendo a eficiência 
energética como um dos principais viés para solucionar tal problema. Essa proposta de 
grupo temático busca, portanto, selecionar as pesquisas que atendam ao objetivo 
principal de propor medidas de eficiência energética às organizações, através de 
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diagnostico energético da edificação, avaliação dos sistemas elétricos de potência, 
estudos de viabilidade técnica e econômica.  
Esse GT – Grupo Temático em “Eficiência Energética e o Impacto Econômico Financeiro 
nas Organizações” se justifica devido a permanente necessidade de aprimoramento 
profissional de áreas que visam à redução de custos e obtenção do desenvolvimento 
sustentável das organizações, sejam elas empresas ou residências. Além disso, 
apresenta caráter interdisciplinar, pois utiliza conceitos de engenharia, economia, entre 
outros, aos sistemas energéticos.  
Como Vasconcelos (2014) alerta, em qualquer sociedade os recursos produtivos são 
limitados em contrapartida a necessidade humana é ilimitada, gerando problemas de 
escassez. Logo, a escassez de recursos impõe um limite à capacidade produtiva de uma 
sociedade, por isso convém buscar alternativas de produção, por meio de estudos, como 
o da análise da curva (ou fronteira) de possibilidades de produção (CPP).   
Dada que eficiência significa produzir o máximo possível de bens ou serviços com o 
menor dispêndio de recursos ou insumos disponíveis (PINHO; VASCONCELOS, 2015). A 
eficiência energética (ANEEL, 2005), demonstra a relação direta entre eficiência 
econômico-financeira e a ergonomia, pois busca artifícios que possibilitem conforto 
térmico, visual e acústico aos usuários com baixo consumo de energia, além de causar 
menor impacto ao meio ambiente. 
Segundo Lamberts; Freitas, em entrevista a CBCS Notícias (2013) analisando o 
comportamento do consumidor contemporâneo, aponta que o consumo mais cresce é 
na área de refrigeração do ambiente. Considerando a realidade local, podemos 
confirmar essa opinião. Principalmente no segundo semestre quando as temperaturas 
se elevam em nosso estado.  As pessoas adquirem cada vez mais equipamentos de 
climatização ocasionando um alto consumo de energia. Por isso é preciso priorizar 
edificações, sistemas, com eficiência energética. 
Nessa perspectiva, esse GT objetiva agregar valor à Semana Científica com o tema: 
Eficiência energética e o impacto econômico financeiro nas organizações, estimulando 
o debate acerca da eficiência energética no setor de Engenharia, à luz do 
desenvolvimento sustentável, gestão ambiental e redução de gastos de consumo de 
energia elétrica e consequentemente a redução da conta de luz, nas empresas e 
residências.  
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