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À Comunidade Acadêmica e à Sociedade em geral
A Universidade Católica de Pernambuco – UNICAP – ao longo de mais de duas décadas, proporciona aos seus
alunos a oportunidade de, dentro do exercício profissional inerente ao curso de graduação que escolheram, se
descobrirem também docentes e/ou pesquisadores. Monitoria contempla a docência e a Iniciação à Pesquisa
Científica, Tecnológica e Inovação, a pesquisa. Assim sendo, a UNICAP, com satisfação, torna disponível, em
meio eletrônico, no site da instituição, este documento: os Anais da 22ª Jornada de Iniciação Científica,
Tecnológica e de Inovação (JIC), realizada em suas dependências, entre os dias 26 e 30 de outubro de 2020.
Nesse evento apresentaram os resultados de suas pesquisas os alunos bolsistas financiados pela própria UNICAP,
pela Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (FACEPE) e pelo Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), além dos alunos voluntários que são regidos pelas mesmas
normas dos bolsistas, mas que, por alguma razão específica, estão impossibilitados de receberem remuneração.
Das áreas do conhecimento reconhecidas pelo CNPq, apenas na de Ciências Agrárias a UNICAP não desenvolve
pesquisa; nas demais, sim. São elas: Ciências Exatas e da Terra; Ciências Biológicas; Engenharias; Ciências da
Saúde; Ciências Sociais Aplicadas; Ciências Humanas; Linguística, Letras e Artes. Durante a Jornada, foram
realizadas 399 comunicações orais públicas, julgadas por bancas formadas por professores (as).
Em cada uma das áreas do conhecimento, houve a premiação dos três trabalhos com as médias aritméticas
resultantes das notas obtidas nos relatórios finais e nas apresentações orais. O critério de desempate, quando
necessário, foi verificado a partir do coeficiente de rendimento (CR) dos alunos e, em caso de persistência, o
número de publicações assinadas por eles sendo fruto direto da pesquisa.
A premiação dos agraciados ocorreu na sessão de encerramento da Jornada, dia 13 de novembro de 2020, num
evento remoto que lembrou os obstáculos para a realização de pesquisas num ano marcado pela pandemia, mas
também as superações para conclusão dos trabalhos, em meio a perdas pessoais e coletivas. Ao fim, a uma crença
em dias melhores para a ciência brasileira.
São os seguintes os (as) agraciados (as)

PREMIADOS 22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
1º LUGAR GERAL (LINGUÍSTICA-LETRAS E ARTES)
CRISTINA ALBERT MESQUITA (aluna)
[Antonio Henrique Coutelo de Moraes (orientador) ]

CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

1º Lugar MARIA EDUARDA PEREIRA DA SILVA (aluna)
[Leonie Asfora Sarubbo (orientadora) ]
2º Lugar - ROSTAM MONTEIRO LÔBO SOUZA DA SILVA (aluno)
[Clarissa Daisy da Costa Albuquerque (orientadora) ]
3º Lugar - ANDERSON OLIVEIRA DE MEDEIROS (aluno)
[Leonie Asfora Sarubbo (orientadora) ]

1º Lugar - LAURA VENTURA DE MORAIS E SOUZA (aluna)
[Carlos Alberto Alves da Silva (orientador) ]
2º Lugar - JOSÉ RODOLFO ROCHA CAMPOS (aluno)
[Galba Maria de Campos Takaki (orientadora) ]
3º Lugar – ANTÔNIO VINÍCIUS PINHO SÁ (aluno)
[Carlos Alberto Alves da Silva (orientador) ]

ENGENHARIAS

CIÊNCIAS DA SAÚDE

1º Lugar - ALDEMAR ANTÔNIO PEDROSA CAMPELLO FILHO (aluno)
[Leonie Asfora Sarubbo (orientadora) ]
2º Lugar - RAYSSA VALÉRIA DA SILVA (aluna)
[Fuad Carlos Zarzar Junior (orientador) ]
3º Lugar - MARILIA GABRIELA SILVA E SOUZA (aluna)
[Eliana Cristina Barreto Monteiro (orientadora) ]
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[Dario Brito Rocha Júnior (orientador) ]
3º Lugar – RENATA XAVIER DE CASTRO (aluna)
[Sérgio Torres Teixeira (orientador) ]

1º Lugar - CLARA MARIA LUNA VARJÃO SCHETTINI (aluna)
[Luiz Carlos Luz Marques (orientador) ]
2º Lugar - MARIA DAYZIANE QUEZADO DE PAIVA (aluna)
[Martha Solange Perrusi (orientadora) ]
3º Lugar - EVILY LIMA MENEZES (aluna)
[Luiz Carlos Luz Marques (orientador) ]

LINGUÍSTICA-LETRAS E ARTES
1º Lugar - CRISTINA ALBERT MESQUITA (aluna)
[Antonio Henrique Coutelo de Moraes (orientador) ]
2º Lugar - FÁBIO ALBERT MESQUITA (aluno)
[Antonio Henrique Coutelo de Moraes (orientador) ]
3º Lugar - ÁDELLY KALYNE DA SILVA OLIVEIRA (aluna)
[Renata Fonseca Lima da Fonte (orientadora) ]
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Coordenação Geral da Pesquisa
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

4

Ficha Catalográfica
J82a

Jornada de Iniciação Científica (22: 2020: Recife)
Anais eletrônicos [da] XXII Jornada de Iniciação
Científica [recurso eletrônico] / [organização Prof. Dr. Dario Brito Rocha
Júnior e Profª. Dra. Marina de Lima Neves Barros Universidade Católica de
Pernambuco, 2020.
434 p.
ISBN: 978-65-86359-71-8 (E-book)
1. Ciência e tecnologia - Congressos e convenções.
2. Pesquisa - Congressos e convenções. - Congressos e convenções. I. Rocha
Júnior, Dario Brito, (org). II. Barros, Marina de Lima Neves, (org.)
CDU 5/6
Luciana Vidal - CRB4/1338
APOIO:

REALIZAÇÃO:

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

5

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Recife, 2020
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

6

SUMÁRIO
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIFOULING DE SURFACTANTES
NATURAIS COMO BIOATIVOS PARA OBTENÇÃO DE REVESTIMENTOS ANTIINCRUSTANTES ECOLÓGICOS COM FOCO NA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES
MARÍTIMAS SUBAQUÁTICAS
Anderson Oliveira de Medeiros
Leonie Asfora Sarubbo.............................................................................................................49
SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUÍNO E LÓGICA
FUZZY PARA MONITORAMENTO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM
BIOPROCESSOS
Cleyson Henrique Silva Duarte
Clarissa Daisy da Costa Albuquerque.......................................................................................50
APLICATIVO EM REALIDADE AUMENTADA PARA MAPEAR OS PONTOS DE
ACUPUNTURA
Fernando Cabral Chaves Neto
Sérgio Murilo Maciel Fernandes...............................................................................................51
APRENDIZAGEM
SUPERVISIONADA
APLICADA
À
CLASSIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
Giulia Falcão de Melo Ferreira Cavalcanti
Francisco Madeiro Bernardino Junior.......................................................................................52
SENSOR INTELIGENTE BASEADO EM ARDUINO E LÓGICA FUZZY PARA
MONITERAMENTO DE pH EM BIOPROCESSO
Igor Medeiros da Costa
Clarissa Daisy da Costa Albuquerque........................................................................................53
INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS DE IA/IC E DISPOSITIVOS DE
RV/RA/DISPOSITIVOS MÓVEIS NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO E
FISIOTERAPIA.
João Pedro de Andrade Amaral
Sergio Murilo Maciel Fernandes...............................................................................................54
SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E LÓGICA
FUZZY PARA MONITORAMENTO DE TURBIDEZ EM BIOPROCESSOS
José Gerson do Nascimento Neto
Clarissa Daisy da Costa Albuquerque........................................................................................55
VISÃO COMPUTACIONAL PARA A ANÁLISE DE IMAGENS MÉDICAS COM O
USO DE REDES NEURAIS DE APRENDIZAGEM PROFUNDA
Lucas Leal de Góes
Robson Cavalcanti Lins.............................................................................................................56
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

7

ATIVIDADE ANTIADESIVA DE BIOSSURFACTANTES CONTRA BIOFILMES DE
MICRO-ORGANISMOS
MEDIADORES
DA
COLONIZAÇÃO
POR
MACROINCRUSTANTES MARINHOS
Maria Eduarda Pereira da Silva
Leonie Asfora Sarubbo.............................................................................................................57
SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E LÓGICA
FUZZY PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM BIOPROCESSOS
Rostam Monteiro Lôbo Souza da Silva
Clarissa Daisy da Costa Albuquerque........................................................................................58
CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DAS CASCAS DE MACAXEIRA E BATATA INGLESA
NA PRODUÇÃO DE AMILASE POR Aspergillus niger UCP 1095 ATRAVÉS DE
FERMENTAÇÃO SUBMERSA.
Antônio Vinícius Pinho Sá
Carlos Alberto Alves da Silva....................................................................................................60
OTIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO POR BIOCÉLULAS À
COMBUSTÍVEL MICROBIANAS ATRAVÉS DE METAHEURÍSTICAS DE BUSCA.
Diane Moura Maranhão Peregrino Martins
Anthony José da Cunha Carneiro Lins.......................................................................................61
AVALIAÇÃO
DO
POTENCIAL
BIOTECNOLÓGICO
DE
NOVOS
NANOCOMPLEXOS DE QUITOSANA ASSOCIADA À CO-COENZIMA Q10 E
PRÓPOLIS
José Rodolfo Rocha Campos
Galba Maria de Campos Takaki.................................................................................................62
UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE ACEROLA NA PRODUÇÃO DE TANASE POR
Aspergillus ssp ATRAVÉS DE FERMENTAÇÃO SUBMERSA
Laura Ventura de Morais e Souza
Carlos Alberto Alves da Silva....................................................................................................63
DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA GERAÇÃO DE AMBIENTE
VIRTUAL IMERSIVO CUSTOMIZÁVEL
Laylson de Lima Fernandes
Anthony José da Cunha Carneiro Lins.......................................................................................64
APLICAÇÃO DE BIOSSURFACTANTE DE Bacillus invictae UCP 1617 NA LIMPEZA
DE SUPERFÍCIES OLEOSAS E NA DESCONTAMINAÇÃO DE POLUENTES
HIDROFÓBICOS EM SOLO
Matheus Henrique Castanha Cavalcanti
Leonie Asfora Sarubbo..............................................................................................................65

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

8

FORMAÇÃO DE REVESTIMENTO DE QUITOSANA EM TUBOS DE
TRAQUEOSTOMIA UTILIZADOS NA PEDIATRIA EM COMBATE A INFECÇÕES.
Yale Gonçalves Lopes Araújo
Galba Maria de Campos Takaki.................................................................................................66
ENGENHARIAS
REAÇÃO ÁLCALI AGREGADO
Adriano da Silva Soares Junior
Fernando Artur Nogueira Silva..................................................................................................68
DIAGNÓSTICO DA CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE E SEUS EFEITOS NO
SOLO – ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA
Alane Carvalho Barbosa
Sergio Carvalho de Paiva...........................................................................................................69
APLICAÇÃO DE UM BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO POR PSEUDOMONAS
CEPACIA CCT 6659 NO TRATAMENTO DE ÁGUA OLEOSA INDUSTRIAL EM
UMA TORRE DE SATURAÇÃO INDUZIDA DE BANCADA
Aldemar Antônio Pedrosa Campello Filho
Leonie Asfora Sarubbo..............................................................................................................70
DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE
Ana Flávia Pacheco
Eduardo Antonio Maia Lins......................................................................................................71
ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UMA ARGILA E APARIÇÃO DE METAIS
COMO CAMADA DE BASE PARA ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS
SÓLIDOS – ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DO JORDÃO, RECIFE/PE.
Ana Júlia Vaz de Melo Soares
Sergio Carvalho de Paiva...........................................................................................................72
ESTUDO DAS ARMADURAS DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO SUBMETIDAS
AOS EFEITOS DA CORROSÃO PELA AÇÃO DE CLORETOS
André Vinícius Santos Alves
Romilde Almeida de Oliveira....................................................................................................73
ESTUDO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS DE PEÇAS DE CONCRETO
ARMADO DEVIDO À CARBONATAÇÃO E ENSAIOS NA CÂMARA DE
CARBONATAÇÃO
Camila Santana Portela Lima
Romilde Almeida de Oliveira....................................................................................................74
ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO QUANDO SUBSTITUÍDO
PARCIALMENTE O CIMENTO PORTLAND POR RESÍDUO DA CINZA DO
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR MEDIANTE ATAQUE DE ÍONS CLORETOS.
Dandara Vitória Santana de Souza
Eliana Cristina Barreto Monteiro...............................................................................................75
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

9

ENSAIO ACELERADO DE CORROSÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO POR AÇÃO DE CLORETOS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E
CICLOS DE IMERSÃO E SECAGEM
Davi Carvalho Oliveira
Fuad Carlos Zarzar Júnior..........................................................................................................76
DIAGNÓSTICO DA CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE E SEUS EFEITOS NO
SOLO — ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA.
Flávio Henrich Sales de Queiroz
Sergio Carvalho de Paiva...........................................................................................................77
ANÁLISE DA DURABILIDADE DO CONCRETO QUANDO SUBSTITUÍDO
PARCIALMENTE O CIMENTO PORTLAND POR RESÍDUO DA CINZA DO
BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR MEDIANTE PENETRAÇÃO DE ÍONS
CLORETOS.
Igor Albuquerque da Rosa Teixeira
Eliana Cristina Barreto Monteiro...............................................................................................78
DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE
João Victor de Melo Silva
Eduardo Antônio Maia Lins......................................................................................................79
SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E LÓGICA
FUZZY PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM BIOPROCESSOS
José Rodolfo Mendes dos Reis
Clarissa Daisy da Costa Albuquerque........................................................................................80
ESTUDO DAS PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS COM ADIÇÃO DE
MICROSSÍLICA E DA SUA VIDA ÚTIL
Luiza Duarte Araujo
Romilde Almeida de Oliveira....................................................................................................81
INFLUÊNCIA DAS ESQUADRIAS NO DESEMPENHO ACÚSTICO DAS
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS POR SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Marconi Mendonça Barbosa
Angelo Just da Costa e Silva......................................................................................................82
ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DE VIDROS E DIFERENTES TIPOS DE SISTEMA
DE COBERTURA NO DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES
LOCALIZADAS EM RECIFE/PE
Marcos Mendonça Barbosa
Angelo Just da Costa e Silva......................................................................................................83
UTILIZAÇÃO DA REOMETRIA NA OBTENÇÃO DAS PROPRIEDADES DO
CONCRETO NO ESTADO FRESCO
Maria Luiza Alves dos Passos
Fernando Artur Nogueira da Silva.............................................................................................84

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

10

EFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CINZA DO BAGAÇO DE CANADE-AÇÚCAR POR CIMENTO PORTLAND E SUAS CARACTERIZAÇÕES
MINERALÓGICAS E MORFOLÓGICAS.
Marília Gabriela Silva e Souza
Eliana Cristina Barreto Monteiro...............................................................................................85
ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL
EXTERNO E DE COBERTURAS COM ÊNFASE NA COLORAÇÃO DA FACHADA
Matheus Mendonça Barbosa
Angelo Just da Costa e Silva......................................................................................................86
AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE DO CONCRETO FRENTE À AÇÃO DE ÍONS
CLORETO EM CONCRETO, CONTENDO OU NÃO ADITIVO ESTABILIZADOR DE
CLORETO
Rayssa Valéria da Silva
Fuad Carlos Zarzar Júnior..........................................................................................................87
AVALIAÇÃO DA DIFUSÃO DE CLORETOS ATRAVÉS DA CÉLULA DE
MIGRAÇÃO USADA NA NORMA ASTM C 1202 -05
Suany Rayssa da Silva Santana
Fuad Carlos Zarzar Júnior..........................................................................................................88
AVALIAÇÃO DE SOLOS UTILIZADOS COMO BARREIRA REATIVA NO
TRATAMENTO DE LIXIVIADO
Thaís Soares Barros e Silva
Eduardo Antonio Maia Lins......................................................................................................89
DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE
– ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA.
Yohanna Macedo de Oliveira
Eduardo Antônio Maia Lins......................................................................................................90
ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DE RECALQUES EM FUNDAÇÃO DO TIPO RADIER
ESTAQUEADO
Yuri Brainner Silva Morais
Joaquim Teodoro Romão de Oliveira........................................................................................91
CIÊNCIAS DA SAÚDE
AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E
CUIDADORES DE IDOSOS DO LAR GERIÁTRICO PADRE VENÂNCIO.
Alessandra Luckwü da Silva
Marina de Lima Neves Barros...................................................................................................93
INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO ALÍVIO DA DOR NO PARTO
VAGINAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Amanda Coutinho Alves Santos
Valéria Conceição Passos de Carvalho......................................................................................94
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

11

INVESTIGAÇÃO DO BRINCAR NO COTIDIANO DE CRIANÇAS ACOMETIDAS
PELA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS
Amanda Santos Vidal de Negreiros
Cristiana Maria Macedo de Brito..............................................................................................95
ANÁLISE DAS VARIÁVEIS ASSOCIADAS À ADESÃO TERAPÊUTICA
MEDICAMENTOSA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS ATENDIDAS EM
SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO RECIFE
Amanda Yasmin da Silva Ibraim
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza.......................................................................................96
ANÁLISE DO RISCO ERGONÔMICO E DA QUALIDADE DE VIDA EM
MASSOTERAPEUTAS CEGOS
Ana Carolina Queiroz Vieira
Marina de Lima Neves Barros...................................................................................................97
PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO NORMAL HUMANIZADO: ATUAÇÃO DAS
DOULAS NA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Ana Carolina Silva Quiros
Valéria Conceição Passos de Carvalho......................................................................................98
SAÚDE E CIBERCULTURA: ATENÇÃO BÁSICA NAS REDES SOCIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
André Telles de Albuquerque Lima
Leila Karina de Novaes Pires Ribeiro........................................................................................99
AVALIAÇÃO SEGMENTAR DO CONTROLE DE TRONCO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Anna Clécia de Miranda Faustino
Cristiana Maria Macedo de Brito.............................................................................................100
ATIVIDADES AQUÁTICAS (HIDROTERAPIA) E FORTALECIMENTO DO CORE
Antônio Filipe Sales da Paz
Marcio Botelho Pedrosa..........................................................................................................101
ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS
SUBMETIDOS AO TREINAMENTO PROPRIOCEPTIVO: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Bárbara Paula de Aristeu Magalhães
Érica Patrícia de Lira Borba Uchôa..........................................................................................102
A INFLUÊNCIA DA REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO
TERAPÊUTICO PARA LOMBALGIA EM ADULTOS JOVENS
Beatriz Rithiely Henrique Ramos da Silva
Marina de Lima Neves Barros.................................................................................................103

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

12

A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: ANÁLISE DOCUMENTAL EM
PORTFÓLIOS DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Brenda Caroline Ramos Marques de Oliveira
Paulo Marcelo Freitas Barros..................................................................................................104
ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES DESENCADEANTES E A ANSIEDADE: UMA
REVISÃO INTEGRATIVA
Carlos Alberto Tenório de Araújo III
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza.....................................................................................105
PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SMARTPHONE POR CRIANÇAS.
Débora dos Santos Silva
Érica Patrícia Borba Lira Uchoa..............................................................................................106
EXPERIÊNCIA DE GRUPOS BALINT NO CURSO MÉDICO: IMPACTOS NA
SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA
Déborah Karoline de Lira Sales e Silva
José Waldo Saraiva Câmara Filho...........................................................................................107
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO ERÉTIL EM HOMENS SUBMETIDOS A
DIFERENTES TIPOS DE PROSTATECOMIA RADICAL: UMA REVISÃO DA
LITERATURA.
Deolinda Flávia Cavalcanti Gonçalves da Silva
Silvana Maria de Macêdo Uchoa...........................................................................................108
CIBERCULTURA NAS REDES SOCIAIS: SOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
PARA A ATENÇÃO BÁSICA.
Élida Cristina Nascimento do Rêgo
Leila Karina Pires de Novaes Ribeiro......................................................................................109
O PARADIGMA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL UM OLHAR FEMININO.
Elizabeth Bezerra Gomes da Silva
Silvana Maria de Macêdo Uchôa...........................................................................................110
COMPARAÇÃO DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL INSTRUMENTAL E DA
LIBERAÇÃO POSICIONAL EM PACIENTES COM RETRAÇÃO MUSCULAR
ASSINTOMÁTICA DE MEMBROS INFERIORES
Ellen Raquel Lopes Rodrigues
Paulo Henrique Altran Veiga...................................................................................................111
INFLUÊNCIA DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL SUPERFICIAL E PROFUNDA NA
FORÇA MUSCULAR
Estefanny Patrycia da Silva Nazário
Paulo Henrique Altran Veiga...................................................................................................112

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

13

CIBERCULTURA DAS REDES SOCIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: UM
ENFOQUE SOBRE AS INTERAÇÕES E SOLUÇÕES DE SEGUIDORES
Felipe Fernando Figueiredo Falcão de Farias
Leila Karina de Novaes Pires Ribeiro.....................................................................................113
A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: PRIORIDADES NA UBS DO PONTO DE
VISTA DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Flavia Cardoso Ferro
Paulo Marcelo Freitas Barros eiro...........................................................................................114
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES COM
LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES: RELATO DE CASOS
Francisco Junior Bezerra Figueiredo
Teresa Cristina da Costa Vieira..............................................................................................115
PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DE DOENÇA RENAL
CRÔNICA, SUBMETIDOS À TERAPIA HEMODIALÍTICA.
Gabriela Tahim Gonçalves de Lima
Glívia Maria Barros Delmondes.............................................................................................116
INCONTINÊNCIA URINÁRIA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS EM
GESTANTES ATENDIDAS EM UMA POLICLÍNICA NA CIDADE DE OLINDA-PE
Geicianfran da Silva Lima
Isabel Cristina Ramos Vieira Santos.....................................................................................117
ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM GESTANTES COM DIAGNÓSTICO DE
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS
Gustavo Fonseca de Albuquerque Souza
Nadja Maria Jorge Asano.......................................................................................................118
PERFIL CLÍNICO E DE INTERNAMENTO DAS CRIANÇAS COM QUADRO
RESPIRATÓRIO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO RECIFE
Gustavo Henrique Ribeiro da Costa
Erideise Gurgel da Costa........................................................................................................119
PERFIL DOS PORTADORES DE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS:
UMA ANÁLISE QUANTITATIVA
Hemily Vasconcelos Barreto
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza....................................................................................120
AVALIAÇÃO DA SAÚDE E DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO WHODAS 2.0 EM
INDIVÍDUOS COM LESÕES MEDULARES
Hunny Fernanda Robespierre de Santana
Ana Karolina Pontes de Lima.................................................................................................121
COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE MOBILIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS NO
HOME CARE UTILIZANDO A ESCALA PERME
Iasmim Ilana de Santana Fortunato
Valdecir Castor Galindo Filho................................................................................................122
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

14

PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO, COGNIÇÃO E FUNCIONALIDADE DO
MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Ingrid Holanda Silva
Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida...........................................................................123
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FATORES DETERMINANTES NA QUALIDADE
DO SONO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Isabelle Thays de Freitas Ramos
Nadja Maria Jorge Asano........................................................................................................124
RELAÇÃO ENTE DOR E POSTURA EM INDIVÍDUOS DO SEXO FEMININO COM
LOMBALGIA
Jainy Cristina Novaes Gomes
Marina de Lima Neves Barros.................................................................................................125
AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM E ENTOAÇÃO DESCENDENTE: UM ESTUDO
ENUNCIATIVO NA LINGUAGEM DO AUTISTA
Jakeline Pereira de Biase Santos
Isabela Barbosa do Rêgo Barros..............................................................................................126
EVIDÊNCIA
CIENTÍFICA
SOBRE
PLANTAS
COM
PROPRIEDADES
CICATRIZANTES
Jefferson Renato Silvério da Silva
Isabel Cristina Ramos Vieira Santos........................................................................................127
A EPIDEMIOLOGIA DE NEOPLASIAS EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS
José Albano Tenório de Moura Filho
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza.....................................................................................128
INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES: IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE
DE VIDA
José William Araújo do Nascimento
Isabel Cristina Ramos Vieira Santos........................................................................................129
AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES NO HOME CARE ATRAVÉS
DA ESCALA DE MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
Juliana Bezerra Vieira Costa Cavalcanti
Valdecir Castor Galindo-Filho................................................................................................130
COMPARAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONE ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Juliana Malveira Pereira
Érica Patrícia Borba Lira Uchôa..............................................................................................131
“TERAPIA AQUÁTICA NAS AFECÇÕES DE COLUNA. ”
Julyana Rosceli Rocha Paiva
Márcio Botelho Pedrosa..........................................................................................................132
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

15

AVALIAÇÃO DA SAÚDE E DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO WHODAS 2.0 E MEDIDA
DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL NA DOENÇA DE POMPE: ESTUDO DE DOIS
CASOS
Kaline Acioli Silva
Ana Karolina Pontes de Lima.................................................................................................133
AVALIAÇÃO DO NÍVEL FUNCIONAL DE MEMBRO SUPERIOR E COGNITIVO
EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Kaline Lima da Silva
Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida...........................................................................134
DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DE 1,2,3-TRIAZÓIS
COM FTALIMIDAS LIGADAS
Lael Lucas Silva
Shalom Pôrto de Oliveira Assis...............................................................................................135
RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDAS DE IDOSOS SUBEMTIDOS A
REABILITAÇÃO VIRTUAL: REVISÃO DE LITERATURA
Laís Cabral de Lima
Érica Patrícia Borba Lira Uchôa..............................................................................................136
A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: PRIORIDADES NA ATUAÇÃO
INTERPROFISSIONAL REFERIDAS POR ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Larissa Cordeiro Diniz
Paulo Marcelo Freitas de Barros..............................................................................................137
AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA DIURNA NA QUALIDADE DO SONO EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Larissa Valeska da Silva Moura
Nadja Maria Jorge Asano.......................................................................................................138
PERFIL E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM
LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES: RELATO DE CASOS.
Lizandra Santos da Silva
Teresa Cristina da Costa Vieira...............................................................................................139
EXPERIÊNCIA DE GRUPOS BALINT NO CURSO MÉDICO: IMPACTOS NA
RELAÇÃO COM O PACIENTE E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES
EMPÁTICAS
Luan Amaral Magalhães Sousa
José Waldo Saraiva Câmara Filho...........................................................................................140
ANALISE DO PERFIL FÍSICO-FUNCIONAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE
FÍSICA
Lucas Vinicius da Costa Lima
Bruno Gilberto de Melo e Silva...............................................................................................141

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

16

EVIDÊNCIA
CIENTÍFICA
SOBRE
PLANTAS
COM
PROPRIEDADES
ANTIMICROBIANAS
Lucia Ingridy Farias Thorpe
Isabel Cristina Ramos Vieira Santos........................................................................................142
ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE
AEROSSOLTERAPIA PELOS FISIOTERAPEUTAS QUE ASSISTEM A PACIENTES
NO HOME CARE.
Marcella Larissa Cabral Roque
Valdecir Castor Galindo Filho.................................................................................................143
QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES RENAL CRÔNICO SUBMETIDO À
HEMODIÁLISE
Maria Auxiliadora dos Santos Rolim
Glívia Maria Barros Delmondes..............................................................................................144
ESTUDO DO ELETROCARDIOGRAMA E DO ECOCARDIOGRAMA DE
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MÉDICA DO RECIFE
Maria Carolina Batista
Shalom Pôrto de Oliveira Assis..............................................................................................145
AVALIAÇÃO DOS FATORES DO ESTILO DE VIDA, MEDIDA DA PRESSÃO
ARTERIAL E ANTROPOMETRIA DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MÉDICA
Maria Cláudia Cavalcanti Silveira Bezerra
Shalom Pôrto de Oliveira Assis...............................................................................................146
DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E GLICÊMICO DOS ESTUDANTES DE
UMA ESCOLA MÉDICA DO RECIFE
Maria Claudia da Silva Tavares
Shalom Pôrto de Oliveira Assis...............................................................................................147
COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DE SONO E NÍVEL DE DEPRESSÃO
EM IDOSOS SEDENTÁRIOS E PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
Maria Eduarda Galvão Carneiro
Érica Patrícia Borba Lira Uchôa..............................................................................................148
EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS NO COMBATE AO VALGO DINÂMICO DO
JOELHO EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA: UM ARTIGO DE REVISÃO
Maria Eduarda Melo Ferraz Veríssimo
Bruno Gilberto de Melo e Silva...............................................................................................149
TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO PARA MELHORA
DA CONSCIÊNCIA PERINEAL EM MULHERES JOVENS: UM ESTUDO
PRELIMINAR
Maria Eduarda Siqueira Veras
Valéria Conceição Passos de Carvalho....................................................................................150

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

17

DISFUNÇÕES SEXUAIS NO PUERPÉRIO DE PARTO CESÁRIO: RELATO DE
CASOS
Maria Gabriela Cavalcanti Cardoso
Valéria Conceição Passos de Carvalho....................................................................................151
INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE AQUÁTICA NA GESTANTE
Maria Ione de Melo Lima
Marcio Botelho Pedrosa..........................................................................................................152
ESTRATIFICAÇÃO DOS PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UMA
EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Mariana Barros Mendonça Figueirêdo
Pedro Rafael Salerno..............................................................................................................153
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE SUJEITO DEPRESSIVO EM SUA
SINGULARIDADE E VISÃO FAMILIAR
Mariana Beatriz Silva Torres Galindo
Moab Duarte Acioli................................................................................................................154
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SONO DE ADULTOS E IDOSOS COM
LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES.
Marianne Cotrim Pereira
Teresa Cristina da Costa Vieira..............................................................................................155
FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOFILME BACTERIANO NA
SUPERFÍCIE DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL
Marília Azevedo Guimarães Soares
Galba Maria de Campos Takaki...............................................................................................156
FATORES DE RISCO BIOLÓGICOS, COMORBIDADES E INFECÇÕES DE
REPETIÇÃO ASSOCIADOS A INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS EM CRIANÇAS ATÉ
10 ANOS
Marina Beltrame
Erideise Gurgel da Costa........................................................................................................157
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE SUJEITO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA EM
SUA SINGULARIDADE E VISÃO FAMILIAR
Marina Jenné de Assis Silva
Moab Duarte Acioli.................................................................................................................158
RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS SUBMETIDOS A
CINESIOTERAPIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
Marlon Matheus Cirino Leite da Silva
Érica Patrícia Borba Lira Uchôa..............................................................................................159
ATIVIDADE ANTIPIRÉTICA DE FTALIMIDAS LIGADAS À 1,2,3-TRIAZÓIS
Narriman Patú Hazime
Shalom Pôrto de Oliveira Assis...............................................................................................160
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

18

ACESSO DOS PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UMA EMERGÊNCIA
CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO
Natália de Castro Borges
Pedro Rafael Salerno...............................................................................................................161
A INFLUÊCIA DO ALONGAMENTO PASSIVO E DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL
INSTRUMENTAL EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA COM DOR
LOMBAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA
Natália Santos Pereira da Silva
Bruno Gilberto de Melo e Silva...............................................................................................162
CORRELAÇÃO DO NÍVEL DE FUNCIONALIDADE COM RISCO DE QUEDAS EM
IDOSAS ATIVAS E SEDENTÁRIAS
Odete Lisbôa Lira Nogueira
Érica Patrícia Barba Lira Uchôa..............................................................................................163
CARACTERIZAÇÃO DE PERFIS SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO,
NUTRICIONAL E DE IMUNIZAÇÃO ASSOCIADOS A INFECÇÕES
RESPIRATÓRIAS NAS CRIANÇAS DE ATÉ 10 ANOS
Paloma Morcourt Diniz e Silva
Erideise Gurgel da Costa.........................................................................................................164
AVALIAÇÃO
ACERCA
DO
CONHECIMENTO
NO
MANEJO
DA
OXIGENOTERAPIA PELOS FISIOTERAPEUTAS QUE ASSISTE PACIENTES NO
HOME CARE
Patrícia Lopes Ferreira de Lima
Valdecir Castor Galindo Filho.................................................................................................165
PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SMARTPHONE POR ADOLESCENTES
Pedro Rodolfo Celestino de Farias
Érica Patrícia Borba Lira Uchôa..............................................................................................166
IDEAÇÃO SUICIDA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
Rafael Márcio Batista Vaz Ferreira dos Santos
Nadja Maria Jorge Asano........................................................................................................167
A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: AVALIAÇÃO DE PARTICIPANTES
EM ATIVIDADE PBL, REFERIDAS POR ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Rebeca Menezes de Souza
Paulo Marcelo Freitas de Barros..............................................................................................168
AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA, FORÇA DE PREENSÃO E
COMPOSIÇÃO CORPORAL NA DOENÇA DE POMPE: RELATO DE CASOS.
Renata de Farias Costa
Ana Karolina Pontes de Lima.................................................................................................169

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

19

ESTUDO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE 1,2,3-TRIAZÓIS COM
FTALIMIDAS LIGADAS
Renata Patrícia Freitas Soares de Jesus
Shalom Pôrto de Oliveira Assis...............................................................................................170
LOMBALGIA NO PUERPÉRIO DE PARTO CESÁREO: RELATO DE CASOS
Rívica Oliveira do Nascimento da Fontoura Guedes
Valéria Conceição Passos de Carvalho....................................................................................171
PREVALÊNCIA DAS CO-INFECÇÕES EM PACIENTES HIV SOROPOSITIVOS
Rodolfo Feitosa de Figueiredo Moreira
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza.....................................................................................172
O USO DA ELETROESTIMULAÇÃO CIRCULATÓRIA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL
PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
Suélen de Fátima Bezerra da Silva
Silvana Maria de Macêdo Uchôa.............................................................................................173
ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE UM SUJEITO PORTADOR DE TRANSTORNO
BIPOLAR ATENDIDO EM UM SERVIÇO SECUNDÁRIO DE SAÚDE
Talita Maria Fonsêca Maranhão da Costa
Moab Duarte Acioli.................................................................................................................174
EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS EM PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS
COM TENDINOPATIA PATELAR: UM ARTIGO DE REVISÃO
Thais Ribeiro Lopes
Bruno Gilberto de Melo e Silva...............................................................................................175
PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES SEXUAIS DURANTE O PERÍODO
GESTACIONAL
Thamires Thaís de Lira
Valéria Conceição Passos de Carvalho....................................................................................176
INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O COMPROMETIMENTO MOTOR E
A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
PARALISIA CEREBRAL
Thayanne Oliveira Souza
Cristiana Maria Macedo de Brito.............................................................................................177
RELAÇÃO MIOFASCIAL ENTRE O OMBRO E AS VISCERAS: EXISTE COMO
AVALIAR?
Thayna Maria Praia Baratella
Paulo Henrique Altran Veiga...................................................................................................178
“NÍVEL DE RECUPERAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO NO ACIDENTE
VASCULAR ENCEFÁLICO. ”
Thaynan Santos da Silva
Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida...........................................................................179
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

20

PREVALÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
INICIAIS EM CRIANÇAS INTERNADAS COM INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS EM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO RECIFE
Thomás Soares Guedes
Erideise Gurgel da Costa.........................................................................................................180
DEPRESSÃO EM PACIENTES PORTADORES DE HIV ATENDIDOS EM UMA
POLICLÍNICA
RECIFE/PERNAMBUCO:
ANÁLISE
DOS
PROCESSOS
SUBJETIVOS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA
Vanessa Carvalho Mota Silveira
Manuela Barbosa Rodrigues de Souza.....................................................................................181
COMPARAÇÃO DA FORÇA DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS ANTES E APÓS O
ALONGAMENTO E CRIOTERAPIA
Vinicius Alexandre Alves Da Silva
Paulo Henrique Altran Veiga...................................................................................................182
CIÊNCIAS SOCIAS APLICADAS
ENTRE O REFORÇO PUNITIVO E AS ALTERNATIVAS PENAIS NA LEI MARIA
DA PENHA: UMA ANÁLISE DAS SENTENÇAS PROFERIDAS NAS VARAS DE
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DAS CIDADES DE
RECIFE E SÃO PAULO A PARTIR DA CRÍTICA DECOLONIAL.
Adryel Dreyfuss Fonsêca de Freitas
Marília Montenegro Pessoa de Mello......................................................................................184
SISTEMA TARIFÁRIO: ORDÁLIOS E A PROVA LEGAL.
Alexandre Callou da Cruz Gonçalves
Mateus Costa Pereira...............................................................................................................185
O FENÔMENO DA “UBERIZAÇÃO”: A AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA
REGULARIZAÇÃO DA ECONOMIA COMPARTILHADA E OS IMPACTOS NAS
RELAÇÕES TRABALHISTAS ATUAIS
Aline Pires Gomes
Fábio Túlio Barroso.................................................................................................................186
MORAL SEXUAL, PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS COMO UM DEBATE
AINDA PENDENTE
Amanda Nascimento de Oliveira
Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso.....................................................................................187
UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS NO ÂMBITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA REALIZADAS
NOS CASOS DA LEI DE DROGAS
Ana Beatriz Silva Sena
Manuela Abath Valença..........................................................................................................188

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

21

PRODUÇÃO,
CIRCULAÇÃO
E
RECEPÇÃO
DO
AUDIOVISUAL
CONTEMPORÂNEO:
MAPEAMENTO
E
CARACTERIZAÇÃO
DAS
PLATAFORMAS DE STREAMING AUDIOVISUAL.
Ana Carolina Guerra Barbosa de Alcântara Rodrigues
Cláudio Roberto de Araújo Bezerra.........................................................................................189
A INCIDÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL SOBRE A
FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS: UMA CONSEQUÊNCIA DA
CRISE DO ESTADO SOCIAL
Ana Helena Masid Gonçalves
Fábio Túlio Barroso.................................................................................................................190
O ESPAÇO EM BLACK MIRROR
Ana Luiza Duarte de Macêdo
Dario Brito Rocha Júnior.........................................................................................................191
TIPOLOGIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E A POSSIBILIDADE DA
ADOÇÃO DE CONVENÇÕES PROCESSUAIS: POSSÍVEIS NORTES PARA
TIPIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE NEGOCIAÇÃO
Andrielly Calheiros Ribeiro
Roberta Cruz da Silva..............................................................................................................192
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA MULHER NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL
Ariana Iusala Vasconcelos Correia
Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves..............................................................................193
ELEMENTOS NARRATIVOS DA SÉRIE DE TV BLACK MIRROR: O
RECONHECIMENTO DO ENREDO PELOS ESPECTADORES DO SERIADO
Ariel Silva de Melo Sobral
Dario Brito Rocha Junior.........................................................................................................194
OLIGOPÓLIO MIDIÁTICO: MENSURANDO CONCENTRAÇÃO EM REDE DE TV
ABERTA NO BRASIL E ARGENTINA
Armando Holanda de Oliveira
Juliano Mendonça Domingues da Silva...................................................................................195
DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA DOUTRINA DO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO NO BRASIL
Artur Alves Carvalho Orientador
Paulo Rosenblatt.....................................................................................................................196
QUESTÃO RACIAL COMO LENTE: UMA ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA A
PARTIR DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS DAS VARAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA DE RECIFE
Aryádne Elias de Melo
Marília Montenegro Pessoa de Mello......................................................................................197

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

22

JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E TUTELA MULTIVÍVEL DE
DIREITOS HUMANOS.
Augusto de Mendonça Barros Rolim
Glauco Salomão Leite.............................................................................................................198
A FLEXIBILIDADE DO ENVELOPE ENQUANTO CARACTERÍSTICA QUE
CONTRIBUI PARA ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ARQUITETURA MODERNA.
Bárbara Fernandes de Lima
Paula Maria Wanderley Maciel do Rêgo Silva.......................................................................199
PERCURSO HISTÓRICO DA LINGUAGEM DO DOCUMENTÁRIO E
ATUALIZAÇÕES DO GÊNERO NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL JORNALÍSTICA
PARA MEIOS DIGITAIS
Beatriz Costa de Oliveira Fontes
Maria Carolina Maia Monteiro................................................................................................200
ARQUITETURA SOCIAL NAS COMUNIDADES DO RECIFE
Beatriz dos Santos Bueno
Luiz Ricardo Fonseca Marcondes............................................................................................201
A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO ALTERNATIVA AO ENCARCERAMENTO
EM MASSA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS
Bianca Lucena Simões
Fernanda da Fonseca Cruz Rosenblatt.....................................................................................202
A REALIDADE VIRTUAL E A AVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ARQUITETÔNICOS
COM PROTÓTIPOS: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS
Brenda de Paula Calife
Christianne Soares Falcão.......................................................................................................203
ADOÇÃO DA TEORIA DE PRECEDENTES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
EM BUSCA DE UMA NOVA RACIONALIDADE DECISÓRIA
Bruna Fiuza Brcelar
Roberta Cruz da Silva.............................................................................................................204
A GESTAÇÃO SUBRROGADA NA REALIDADE DE PERNAMBUCO
Bruna Tinoco de Melo
Maria Rita de Holanda Silva Oliveira......................................................................................205
MULTIPROPRIEDADE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Camila Aguiar Cavalcanti
Catarina Almeida de Oliveira..................................................................................................206
O PROCEDIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO EXTRAJUDICIAL COMO
INSTRUMENTO DA NECESSÁRIA CELERIDADE PROCESSUAL
Camila Crasto Pugliesi
Sérgio Torres Teixeira.............................................................................................................207

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

23

ELEMENTOS NARRATIVOS DA SÉRIE DE TV BLACK MIRROR: O
RECONHECIMENTO DO NARRADOR PELOS ESPECTADORES DO SERIADO
Camila Dias Santos Emerenciano
Dario Brito Rocha Junior.........................................................................................................208
NORMAS GERAIS ANTIELISIVAS COMO PRINCÍPIO DO DIREITO
INTERNACIONAL E O BEPS
Carolina Harrop Ferreira da Costa Fonsêca
Paulo Rosenblatt......................................................................................................................209
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E SUA (IN) UTILIDADE NA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL: UM DIAGNÓSTICO DESTE RECURSO NO TRIBUNAL
REGIONAL FEDERAL 5.
Caroline Justino de Vasconcelos
Sérgio Torres Teixeira.............................................................................................................210
A CRIMINALIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE
URGÊNCIA: UMA ANÁLISE A PARTIR DA CIDADE DO RECIFE
Caroline Ramos Bacic
Marília Montenegro Pessoa de Mello......................................................................................211
NORMA GERAL ANTIELISIVA: ABUSO DE FORMAS E GRUPOS ECONÔMICOS
NO DIREITO TRIBUTÁRIO BRASILEIRO
Cecília de Aragão Batista
Paulo Rosenblatt.....................................................................................................................212
SELETIVIDADE PENAL E O PERFIL SOCIOECONÔMICO E RACIAL DOS
PRESOS ENCAMINHADOS ÀS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA NO RECIFE
Cinthia Gabriela Dias do Nascimento
Manuela Abath Valença..........................................................................................................213
A ESTRUTURA RACIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
Ciro Luiz Rodrigues de Freitas
Lúcio Grassi de Gouveia..........................................................................................................214
EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DO SÓCIO NA EMPRESA FAMILIAR
Clarissa Teixeira da Veiga
Roney José Lemos Rodrigues de Souza...................................................................................215
ESTÉTICA QUEER E O CINEMA INSURGENTE NOS MEIOS AUDIVISUAIS
CONTEMPORÂNEOS A PARTIR DOS FILMES DO COLETIVO SURTO E
DESLUMBRAMENTO
Claudio Silva do Carmo
Alexandre Figueirôa Ferreira...................................................................................................216
DA OMISSÃO LEGISLATIVA À AUTORRESTRIÇÃO JUDICIAL: MANDADOS DE
INJUNÇÃO PREJUDICADOS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
Daniel Guedes Silva Daher
José Mário Wanderley Gomes Neto........................................................................................217
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

24

MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO FOTOJORNALISMO
PERNAMBUCANO – ANOS 2010/2011
Danyllo Feliciano da Silva
João Guilherme de Melo Peixoto.............................................................................................218
POLÍTICAS PÚBLICAS, GÊNESE E EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL: O CASO DO
PORTO DIGITAL
Davi da Silva Carvalho
José Alexandre Ferreira Filho..................................................................................................219
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: A TV ABERTA EM REDE
NACIONAL NO MÉXICO E NO PERU
Dayana Shakra Ferreira de Pauala
Juliano Mendonça Domingues da Silva...................................................................................220
CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA PELO STF E A JURISTROCACIA NO
BRASIL
Dayane Francisca de Melo Silva
Glauco Salomão Leite.............................................................................................................221
“RESILIÊNCIA POPULAR: HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DE TERRITÓRIO PELAS
CLASSES MENOS FAVORECIDAS NA CIDADE DO RECIFE”
Ellen Christine Barbosa da Silva
Múcio César de Jucá Vasconcellos..........................................................................................222
CINEMA EM REDE: A DINÂMICA DE PRODUÇÃO DO COLETIVO SURTO &
DESLUMBRAMENTO NO ESPAÇO ONLINE, ROMPENDO COM O AUDIOVISUAL
TRADICIONAL
Emerson Saboia Pires de Sá
Alexandre Figueirôa Ferreira...................................................................................................223
RACISMO INSTITUCIONAL E FLUXO PROCESSUAL DO DELITO DE
HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS EM RECIFE CONTRA JOVENS
NEGROS
Emilly Mylena Vieira do Nascimento
Erica Babini Lapa do Amaral Machado...................................................................................224
O ACESSO À JUSTIÇA IMPACTADO PELA AUTONOMIA DOS SUJEITOS
Emmanuelle Cabral de Andrade
Rosa Maria Freitas do Nascimento..........................................................................................225
TECNOLOGIAS EMERGENTES: OTIMIZANDO A INTERAÇÃO HUMANOCOMPUTADOR EM ARTEFATO LÚDICO
Erick Bruno Bastos Barros
Breno José Andrade de Carvalho.............................................................................................226

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

25

AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: O CASO DE BARREIROS-PE
Estela Oliveira Leimig
Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna..........................................................................227
AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO APRENDIZADO DE MÁQUINAS E SUA
CONEXÃO COM A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Eudes Tenório Cavalcanti Filho
Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos...........................................................................228
“FALECIMENTO DO SÓCIO CONTROLADOR NA EMPRESA FAMILIAR:
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E AS ALTERNATIVAS CONSTRUÍDAS POR MEIO
DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO”
Ewerton Sérgio Bandeira de Moura Alves
Roney José Lemos Rodrigues de Souza...................................................................................229
O ESTADO DE EXCEÇÃO COMO SUPLEMENTO: OS RASTROS DE UM SISTEMA
DE CRISE NA ORDEM JURÍDICA A PARTIR DE SCHMITT E DERRIDA
Felipe de Araújo Torres
Manoel Carlos Uchôa de Oliveira............................................................................................230
ENTRETENIMENTO
E
BOM-SENSO:
A
FUGACIDADE
DOS
COMPARTILHAMENTOS NAS MÍDIAS DIGITAIS, AO QUAL FUNDAMENTAM
OS TRAÇOS DA FACILIDADE, AGILIDADE E DO PODER DOS IMPULSOS
CIBERNÉTICOS
Fernanda Gabriella de Lima Costa
Alexandre Henrique Tavares Saldanha....................................................................................231
NORMA GERAL ANTIELISIVA E A “AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL”
NAS DECISÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FICAIS DE
2013 A 2020
Gabriel Eugênio Barreto Moreira
Paulo Rosenblatt......................................................................................................................232
UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS NO ÂMBITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA REALIZADAS
NA JUSTIÇA ESTADUAL DO RECIFE.
Gabriela de Oliveira Amara
Manuela Abath Valença..........................................................................................................233
A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA
CONSTITUCIONAL E O OPORTUNO DESINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA UTILIZAÇÃO DESSE TRIBUTO
George Landim de Carvalho Falcão
Hélio Silvio Ourém Campos....................................................................................................234

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

26

A LEI MARIA DA PENHA E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: APLICAÇÃO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NA CIDADE DO RECIFE A PARTIR DAS
SÚMULAS 536 E 588 DO STJ
Germana Arruda de Sousa
Marília Montenegro Pessoa de Mello......................................................................................235
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA
Giovanna Alves Marinho
Virgínia Colares Soares Figueirêdo Alves...............................................................................236
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: O CASO DA TV ABERTA EM REDE
NACIONAL NO CHILE E NA COLÔMBIA
Giovanna Camargo de Amorim
Juliano Mendonça Domingues da Silva.................................................................................237
A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO COMO
CONCILIADORA: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E REDUÇÃO
DAS DEMANDAS JUDICIAIS.
Giovanna da Câmara Fischer Vieira
Rosa Maria Freitas do Nascimento..........................................................................................238
AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: O CASO DE TAMANDARÉ-PE
Giovanna Moreira Pires Xavie
Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna...........................................................................239
RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS COM ANÁLISE DE MÉRITO
Guilherme Henrique Lopes De Lima
Vinicius De Negreiros Calado.................................................................................................240
MODALIDADES DE TIME SHARING NA PRÁTICA JURÍDICA BRASILEIRA
Gustavo Coutinho de Souza
Catarina Almeida de Oliveira..................................................................................................241
BLACK MIRROR E ANÁLISE NARRATIVA
Gustavo Henrique Gomes Tiné
Dario Costa Junior..................................................................................................................242
ANÁLISE CRÍTICA DA EVOLUÇÃO HISTÓTICA DO DIREITO AO
DESENVOLVIMENTO
Hélio Pereira Guerra Neto
Rafael Baltar de Abreu Vasconcelos.......................................................................................243
ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: hipóteses de cabimento
Henrique Nonato Quaresma dos Santos
Sérgio Torres Teixeira.............................................................................................................244

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

27

AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: DE SIRINHAÉM –PE
Indielle Karine de Almeida Silva
Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna...........................................................................245
A REROALIMENTAÇÃO DA ENGRENAGEM DO MACHISMO À LUZ DA
MICROFÍSICA DO PODER E DA REALIDADE DE CONTRÁRIOS
Ingridy Arantes da Silva Machado
Carolina Valença Ferraz..........................................................................................................246
MAPEAMENTO DE INOVAÇÃO EM METODOLOGIAS, PRÁTICAS DE
APRENDIZAGEM E NARRATIVAS EM GRUPOS PERIFÉRICOS DA GRANDE
RECIFE
Isabela Aguiar Ramos
Luiz Carlos Pinto da Costa Júnior...........................................................................................247
O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SOB A ÓTICA DA NOVA ORDEM
ECONÔMICA MUNDIAL
Isadora Ávila de Oliveira Galvão
Rafael Baltar de Abreu Vasconcelos.......................................................................................248
TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
JORNALÍSTICO AUDIOVISUAL
Isadora Maria Albuquerque Cavalcanti
Maria Carolina Maia Monteiro................................................................................................249
MÉTODOS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA:
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA TUTELA EXTRAJUDICIAL.
Isis Barboza Alves e Silva
Rosa Maria de Freitas Nascimento..........................................................................................250
A VIOLENCIA OBSTÉTRICA COMO UMA VIOLAÇÃO A AUTONOMIA DA
MULHER: UMA ANÁLISE SOBRE A NEGAÇÃO DA LIBERDADE CORPORAL
FEMININA
Jaynne Flaviane Viana Silva
Carolina Valença Ferraz..........................................................................................................251
LIBERDADE DE PENSAMENTO E DISCURSO DE ÓDIO NO STF E NO SISTEMA
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
Jhenyffer Gabrielle Pereira de Melo
Glauco Salomão Leite.............................................................................................................252
MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL IMPRESSO JORNAL DO
COMMERCIO SE APROPRIA DO INSTAGRAM
João Gabriel da Silva
Aline Maria Grego Lins...........................................................................................................253

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

28

CRIAÇÃO DE ARTEFATOS DE ARTE EM 3D PARA AMBIENTE VIRTUAL
IMERSIVO
Jonny Willian Oliveira Lima
Anthony José da Cunha Carneiro Lins.....................................................................................254
MODELO CLÁSSICO DE PROPRIEDADE E OS NOVOS INTERESSES NA
CONTEMPORANEIDADE
José Alberto de Moura Farias Filho
Catarina Almeida de Oliveira..................................................................................................255
GESTÃO E CONTROLE NA EMPRESA FAMILIAR: ESTRATÉGIAS PARA A
PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS
José Renato Pereira Ribeiro Filho
Roney José Lemos Rodrigues de Souza...................................................................................256
FATORES DETERMINANTES DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E ECONÔMICA
DO PORTO DIGITAL
José Thales da Silva Nascimento
José Alexandre Ferreira Filho..................................................................................................257
(COR) LONIALISMO: O RACISMO ESTRUTURAL LATINO-AMERICANO
ENQUANTO TRAÇO DA COLONIALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL
José Vianês da Silva
Manuela Abath Valença.........................................................................................................258
PERCURSO HISTÓRICO DA LINGUAGEM DO TELEJORNALISMO E
ATUALIZAÇÕES
DOS
FORMATOS
NA
PRODUÇÃO
AUDIOVISUAL
JORNALÍSTICA PARA MEIOS DIGITAIS
Júlia Emilly Maria da Silva Farias
Maria Carolina Maia Monteiro................................................................................................259
ENTRE A UTOPIA E O SERTÃO: FRANK SVENSSON E O PROJETO DE
IRRIGAÇÃO DO BEBEDOURO
Julia Jammyli Nunes Vasconcelos
Paula Maciel Silva...................................................................................................................260
O PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL REPETIVO DO STJ E RESPECTIVA ANÁLISE
DISCURSIVA
Julia Luisa Severo e Silva
Vinicius de Negreiros Calado..................................................................................................261
O EXERCÍCIO DA AUTORIDADE PARENTAL PELA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
– ESTUDO COMPARADO COM A LEGISLAÇÃO ARGENTINA
Júlia Nascimento Oliveira
Maria Rita de Holanda Silva Oliveira......................................................................................262

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

29

FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS – DIREITOS CONSAGRADOS À CONCUBINA PELA
JURISPRUDÊNCIA
Juliana Conrado de Lorena Medeiros
Maria Rita de Holanda Silva Oliveir........................................................................................263
FATORES
DETERMINANTES
DA
EVOLUÇÃO
INSTITUCIONAL
E
TECNOLÓGICA DO PORTO DIGITAL
Juliano Leal Almeida Peixoto
José Alexandre Ferreira Filho..................................................................................................234
ARQUITETURA SOCIAL NAS COMUNIDADES DO RECIFE
Kamilla Amanda Borges de Souza
Luiz Ricardo Fonseca Marcondes............................................................................................265
ANÁLISE DO PL 4211/2012 (LEI GABRIELA LEITE)
Kamylle Liberal Pereira de Oliveira
Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso.....................................................................................266
LINHA DO TEMPO DAS TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA PROJETOS
ARQUITETÔNICOS NO BRASIL
Katarine Katlly da Silva Neves
Arthur Henrique Neves Baptista..............................................................................................267
APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.869/19 NA FUNDAMENTAÇÕES DAS DECISÕES
JUDICIAIS.
Kelvis José de Figueredo Oliveira
Lúcio Grassi Golveia...............................................................................................................268
CADÊ “RAÇA” NOS DISCURSOS RESTAURATIVOS? UM ESTUDO CRÍTICO
SOBRE A (POSSÍVEL) BRANQUITUDE DAS PESQUISAS, PRÁTICAS E
POLÍTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
Kennedy Anderson Domingos de Farias
Fernanda Fosenca da Cruz Rosenblatt.....................................................................................269
APARATOS DIGITAIS E INOVAÇÃO EM GRUPOS PERIFÉRICOS: UM
MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS PRESENTES NA REGIÃO METROPOLITANA
DO RECIFE
Laís Arcanjo Soares da Silva
Carla Patrícia Pacheco Teixeira...............................................................................................270
REABILITAÇÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM
Larissa Emanuelle de Morais Lima
Paula Maria Wanderley Maciel do Rêgo Silva........................................................................271

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

30

MINISTÉRIO PÚBLICO, POLÍTICA E AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL: ANÁLISE
EMPÍRICA DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
CONCENTRADO PROPOSTOS PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
(PGR) ENCERRADO POR PERDA DE OBJETO.
Larissa Mercês Santos de Andrade
José Mário Wanderley Gomes Neto........................................................................................272
ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ (LESTE), NO CENTRO DO
RECIFE
Larissa Fonseca da Cunha
Andréa Melo Lins Storch.........................................................................................................273
A RELIGIÃO NA SALA DOS TRIBUNAIS E DIÁLOGO ENTRE CORTES.
Letícia Ingrid Gonçalves da Silva
Glauco Salomão Leite.............................................................................................................274
O ESTADO DE DIREITO A CONTRAPELO: JUSTIÇA E VIOLÊNCIA NAS
LEITURAS DE WALTER BENJAMIN E JACQUES DERRIDA
Lídia Lins Assumpção1; Manoe
Carlos Uchôa de Oliveira.........................................................................................................275
MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO FOTOJORNALISMO
PERNAMBUCANO – ANOS 2012/2013
Lidiane Pereira Farias de Mota
João Guilherme de Melo Peixoto............................................................................................276
MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO SE
APROPRIA DO INSTAGRAM
Lorena Silva de Aguiar
Aline Maria Grego Lins...........................................................................................................277
O DISCURSO SOBRE SEXUALIDADE/PROSTITUIÇÃO NO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
Luana Katherleen Ribeiro
Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso.....................................................................................278
A APLICAÇÃO DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NAS SENTENÇAS DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E SEGREGAÇÃO SOCIO ECONOMICA
Luís Gabriel Dourado Torquato
Virgínia Colares Soares...........................................................................................................279
UM “ENCONTRO RESTAURATIVO” ENTRE A CRIMINOLOGIA CRÍTICA E A
TEORIA DECOLONIAL
Luísa Helena de Farias Mendes
Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt.....................................................................................280

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

31

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E TORTURA: UM OLHAR SOBRE O PAPEL E A
ATUAÇÃO DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Luiz Felipe de Sena
Manuela Abath Valença..........................................................................................................281
A REALIDADE VIRTUAL APLICADA À ARQUITETURA DE INTERIORES:
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS.
Mareike Winne Sabino de Carvalho
Christianne Soares Falcão.......................................................................................................282
PROTAGONISMO JOVEM PERIFÉRICO EM BUSCA DO FORTALECIMENTO DA
IDENTIDADE CULTURAL
Maria Alice Albuquerque Neta
Carla Patrícia Pacheco Teixeira...............................................................................................283
ADMISSIBILIDADE DA ARBITRAGEM COMO FORMA DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS APÓS A REFORMA DE 2017 (LEI No
13.467/17)
Maria Alice Pereira Pinto de Melo
Sérgio Torres Teixeira.............................................................................................................284
MULTIPROPRIEDADE NO DIREITO BRASILEIRO
Maria Beatriz Corrêa Piquet Gonçalves
Catarina Almeida de Oliveira..................................................................................................285
NORMA GERAL ANTIELISIVA: PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE PARA
REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
Maria das Graças Pina da Silva
Paulo Rosenblatt......................................................................................................................286
ANÁLISE CRÍTICA DOS ACÓRDÃOS ‘NÃO CONHECIDOS’ DO STJ DO ANO DE
2009
Maria Eduarda Brito Alves Rocha
Vinícius de Negreiros Calado..................................................................................................287
CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: A TV ABERTA EM REDE
NACIONAL NO URUGUAI E NA VENEZUELA
Maria Eduarda Costa Oliveira
Juliano Mendonça Domingues da Silva...................................................................................288
ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ OESTE, NO CENTRO DO
RECIFE
Maria Eduarda Melo Monteiro de Pinho
Andréa Melo Lins Storch.......................................................................................................289

O PROCESSO DE CRIAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

32

EMERGENTES, POR GRANDES NOMES DA ARQUITETURA INTERNACIONAL
Maria Eduarda Negromonte Cordeiro
Arthur Henrique Neves Baptista.............................................................................................290
A VIDA NA SALA DOS TRIBUNAIS E O DIÁLOGO ENTRE CORTES
Maria Eduarda Reis de Albuquerque Maranhão
Glauco Salomão Leite.............................................................................................................291
PERTENCIMENTO MARCADO NA PELE – TATUAGEM, CARCERE E SIGNOS
Maria Eduarda Verissimo de Amorim
Anne Augusta Rocha Simões................................................................................................292
“RESILIÊNCIA POPULAR: HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DE TERRITÓRIO PELAS
CLASSES MENOS FAVORECIDAS NA CIDADE DO RECIFE”
Maria Helena Alexandrino Coelho de Barros
Múcio César de Jucá Vasconcellos.........................................................................................293
“O BANCO MUNDIAL E A EXPANSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES
DO TERCEIRO MUNDO”
Maria Isabel dos Guimarães Peixoto Vieira
Rafael Baltar de Abreu Vasconcelos.......................................................................................294
MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL IMPRESSO DIARIO DE
PERNAMBUCO SE APROPRIA DO INSTAGRAM
Maria Letícia Rocha Travassos Sarinho
Aline Maria Grego Lins...........................................................................................................295
A TEORIA QUADRIDIMENSIONAL COMO PERCURSORA DO ESPAÇO-TEMPO
NA FÍSICA E NO DIREITO
Maria Paula Menezes Moneta Mendonça
Catarina Almeida de Oliveira..................................................................................................296
“LIBERDADE DE IMPRENSA X
DIREITO
A
PRIVACIDADE:
A
INTERFERÊNCIA DA TECNOLOGIA DENTRO DA CULTURA DE VIOLÊNCIA
DOS JORNALISTAS COMO AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANO”
Maria Vitória Pereira Norberto de Lima
Alexandre Henrique Tavares Saldanha....................................................................................297
O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STF REFERENTE À DICOTOMIA ENTRE
A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NAS
MÍDIAS SOCIAIS: COLISÃO ENTRE DIREITOS FUNDAMENTAIS E O “HATE
SPEECH”
Marina Aleixo Porto Carreiro Sales
Alexandre Henrique Tavares Saldanha....................................................................................298

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

33

LIVRE CONVENCIMENTO SOB ESCRUTÍNIO DA INTERSUBJETIVIDADE
(CRÍTICAS FILOSÓFICAS E EPISTEMOLÓGICAS AO LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO, COM ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ)
Matheus Dias dos Santos Cavalcanti
Mateus Costa Pereira...............................................................................................................299
INTERFACE ENTRE DESIGN DA INFORMAÇÃO E CONTEÚDO AUDIOVISUAL
EM PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS PARA OS MEIOS DIGITAIS
Matheus Duarte Amaral Portela
Maria Carolina Maia Monteiro................................................................................................300

A INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTES PARA A
SATISFAÇÃO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO PELO MAGISTRADO
Matheus Guimarães Nogueira Freires
Lúcio Grassi de Gouveia..........................................................................................................301
BLOQUEIOS INTERNOS E EXTERNOS NAS EMPRESAS FAMILIARES
BRASILEIRAS: O DESAFIO DE UMA GOVERNANÇA CORPORATIVA
GLOBALIZADA
Matheus Pedrosa Cardozo da Silva
Roney José Lemos Rodrigues de Souza...................................................................................302
O PAPEL DA TATUAGEM NO AMBIENTE DO CÉRCERE FEMININO
Mayla Mayara Sabino de Carvalho
Anne Augusta Rocha Simões..................................................................................................303
ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DA BOA VISTA, NO CENTRO DO RECIFE
Micael Matheus da Silva
Andréa Melo Lins Storch........................................................................................................304
ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DAS SENTENÇAS
JUDICIAIS DOS CASOS DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS”
Mônica Alves Rodrigues Alencar
Virgínia Colares Soares Figueirêdo Alves...............................................................................305
EXPERIMENTO SIMULADO COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS DE
REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA
Paloma de Lima Tabosa
Arthur Henrique Neves Baptista.............................................................................................306
FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL: ASPECTOS CONSTITUTIVOS,
ASSIMETRIAS, PRINCIPAIS DESAFIOS E A BUSCA POR UMA MAIOR
EQUIDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
Paulo Matheus do Carmo Costa
Hélio Sílvio Ourem Campos...................................................................................................307

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

34

DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO EMBARCADO PARA ANÁLISE DE
ESTÍMULOS
Pedro Arthur dos Santos Bitencourt
Anthony José da Cunha Carneiro Lins.....................................................................................308
DA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO ÀS QUESTÕES CORPORATIVAS:
INVESTIGANDO O COMPARTAMENTO AUTOCONTIDO DO STF NOS
PROCESSOS DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
INICIADOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB).
Pedro Henrique Antonino de Souza
José Mario Wanderley Gomes Neto.......................................................................................309
FUNDO ORÇAMENTÁRIO PARA INCENTIVO À ARTE E À CULTURA EM
OLINDA ATRAVÉS DE TAXAS
Pollyana Ramos de Araujo
Hélio Silvio Ourém Campos...................................................................................................310
O ACESSO À JUSTIÇA IMPACTADO PELA AUTONOMIA DOS SUJEITOS
Rafael Augusto Pinto Baía
Rosa Maria Freitas do Nascimento..........................................................................................311
A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE COMO UMA FORMA DE OPRESSÃO AO
DESEMPENHO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO DAS MULHERES TRANS
Rafael do Nascimento Almeida
Carolina Valença Ferraz..........................................................................................................312
LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (COMPREENSÃO DA DOUTRINA
BRASILEIRA A RESPEITO DO TEMA, ANALISANDO O CONTRADITÓRIO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ)
Mateus Costa Pereira
Rafael Pereira dos Santos........................................................................................................313
O ESTADO CONTRA A COMUNIDADE – A EXCEÇÃO: A ORIGEM
ROUSSEAUNIANA DA AUTOIMUNIDADE DA DEMOCRACIA-PORVIR DE
JACQUES DERRIDA.
Rebeka Maria Macedo Guedes
Orientador: Manoel Carlos Uchôa de Oliveira.........................................................................314
JUSTIÇA RESTAURATIVA E O SISTEMA DE JUSTIÇA JUVENIL BRASILEIRO:
ALGUNS RISCOS E POTENCIALIDADES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA INGLESA
Renata Soares Ramos Falcão
Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt.....................................................................................315
MÉTODO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: O ESTUDO DAS
DECISÕES ARBITRAIS À LUZ DOS PRECEDENTES JUDICIAIS
Renata Xavier de Castro
Sérgio Torres Teixeira.............................................................................................................316

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

35

ÉTICA SUBJACENTE À ARQUITETURA DOS ESPAÇOS LIMIARES DE
EDIFICAÇÕES VERTICALIZADAS NO RECIFE
Ricardo Souto da Cunha Brendel Braga
Andréa Melo Lins Storch........................................................................................................317
COLONIALIDADE DO PODER E VIOLÊNCIA POLICIAL: UM DIÁLOGO DE
PERMANÊNCIAS A PARTIR DA NARRATIVA DE POLICIADOS NA CIDADE DO
RECIFE
Rosinete Kelly Barbosa Rodrigues
Marília Montenegro Pessoa de Melo......................................................................................318

O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DE UMA MASCULINIDADE TÓXICA: O
ESPAÇO DO HOMEM PERANTE A MILITÂNCIA FEMINISTA
Salatiel Pereira da Silva Júnior
Carolina Valença Ferraz..........................................................................................................319
A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ONU: RESOLUÇÕES, MANUAIS E LIMITES À
EXPANSÃO DO CONTROLE PENAL
Sarah Vieira Rodrigues
Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt.....................................................................................320
OS SENTIDOS DA EXCEÇÃO NO DIREITO: O FUNDAMENTO AUTOIMUNE DO
DIREITO EM CARL SCHMITT E JACQUES DERRIDA
Tainá Lais Melo de Vasconcelos
Manoel Carlos Uchôa de Oliveira............................................................................................321
INVESTIGAÇÃO DOS MÉTODOS DE COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E SUA
RELAÇÃO COM AS QUESTÕES INERENTES A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Tainá Milena Alves da Silva
Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos...........................................................................322
ENTRE O SABER-FAZER E O CONSTRUIR: O TRABALHO DO ARTESÃO DE
ALVENARIA NAS COMUNIDADES DE RECIFE
Teresa Raquel Dutra Cahú
Luiz Ricardo Fonseca Marcondes...........................................................................................323
O ESTIGMA DA MULHER TATUADA NO CÁRCERE: UMA DAS MOTIVAÇÕES
PARA SE TATUAR NO SISTEMA PRISIONAL PELOS FATORES
COMPORTAMENTAIS, CRIMINOSOS E EMOCIONAIS.
Thácylla Jéssyka Leal Dantas
Anne Augusta Rocha Simões..................................................................................................324
A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ATOS AUTÔNOMOS DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
Thaís Cabral Vitorio Alves de Souza
Alexandre Henrique Tavares Saldanha....................................................................................325

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

36

O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO INIDÔNEO PARA A RESOLUÇÃO DA
VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO AMBIENTE DOMÉSTICO: UMA PERSPECTIVA A
PARTIR DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO RECIFE
Thayná Nascimento de Lima
Marília Montenegro Pessoa de Mello......................................................................................326
ANÁLISE CRÍTICA DE JULGADOS “NÃO CONHECIDOS” PELO STJ NO ANO DE
2008
Thiago de Oliveira Bouwman
Vinicius de Negreiros Calado..................................................................................................327
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE DOS
CASOS DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA CIDADE DO RECIFE
Treicy Kariny Lima de Amorim
Manuela Abath Valença..........................................................................................................328
EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E A PROBLEMÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE REALIDADE VIRTUAL
Túlio Luiz Rodrigues da Silva
Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos...........................................................................329
ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO NORTE, NO CENTRO
DO RECIFE
Vinícius de Pádua França
Andréa Melo Lins Storch.........................................................................................................330
MAPEAMENTO DE INOVAÇÃO EM METODOLOGIAS, PRÁTICAS DE
APRENDIZAGEM E NARRATIVAS EM GRUPOS PERIFÉRICOS
Yuri Euzébio
Carla Patrícia Pacheco Teixeira...............................................................................................331
CIÊNCIAS HUMANAS
A TEORIA DISCURSIVA DA ÉTICA EM JÜRGEN HABERMAS: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES
Aleph Cedrim Barbalho
Karl Heinz Efken.....................................................................................................................333
OS CÁRCERES PERNAMBUCANOS ATRAVÉS DAS FONTES IMAGÉTICAS
Aline Daise dos Santos Silva
Tiago da Silva Cesar................................................................................................................334
NAS FRONTEIRAS DA GEOGRAFIA E DA HISTÓRIA: JOSUÉ DE CASTRO E SUAS
REFLEXÕES SOBRE A OCUPAÇÃO HOLANDESA NO RECIFE. (2º FASE).
Álvaro Gabriel dos Santos Pinho
Helder Remigio de Amorim....................................................................................................335

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

37

A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE E AS CELEBRAÇÕES CÍVICAS (1817-1859)
Alyne Taís dos Santos Lima.
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos......................................................................................336
“A LINGUAGEM LITÚRGICO-MISTAGÓGICA DO RITUAL DA INICIAÇÃO
CRISTÃ (RICA): COM ÊNFASE NA ETAPA DA PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO”
André Luiz da Silva
Marco Antônio Morais Lima...................................................................................................337
A BÍBLIA NO ORIENTE: AS ANTIGAS VERSÕES DA BÍBLIA PARA O ARMÊNIO,
GEORGIANO, ÁRABE E PERSA
André Ribeiro Bandeira
Cláudio Vianney Malzoni........................................................................................................338
“INFERÊNCIAS E DEVER-SER: A ESTRUTURAÇÃO MORAL DO SENSO COMUM
DESDE BERTRAND RUSSEL”
Anilton Santos do Nascimento
Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa......................................................................339
“JUSTIFICADOS PELA FÉ ESTAMOS EM PAZ COM DEUS” (Rm 5,1): As palavras
“justiça”, “justificação”, “justificar” e “justo” nas Cartas Paulinas
Arthur Gusmão Simões Barza
Cláudio Vianney Malzoni........................................................................................................340
CATÓLICAS IMORTAIS: DEBORAH BRENNAND, A POETISA ÓRFICO-MÍTICA
NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Bárbara Magalhães Tavares Rodrigues
Walter Valdevino do Amaral...................................................................................................341
UMA HISTÓRIA DOS MANGUEZAIS DO RECIFE: MEMÓRIAS E ESCRITAS DE SI
NO ROMANCE DE JOSUÉ DE CASTRO HOMENS E CARANGUEJOS
Bianca Pessoa Guerra do Espírito Santo
Helder Remigio de Amorim....................................................................................................342
RESTOS DA VIDA: OS TRAFICANTES DE ESCRAVIZADOS VISTOS PELOS
INVENTÁRIOS POST MORTEM (1820-1850)
Brenda Olimpia Santana de Souza
Paulo Henrique Fontes Cadena...............................................................................................343
CATÓLICAS IMORTAIS: MARIA DO CARMO BARRETO CAMPELLO, POESIA E
RELIGIOSIDADE NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Bruna Caroline da Silva
Walter Valdevino do Amaral..................................................................................................344
A RETÓRICA NOS DOIS SISTEMAS DO MUNDO E NO MENSAGEIRO DAS
ESTRELAS.
Bruna Campano
Eleonoura Enoque da Silva......................................................................................................345
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

38

BIOÉTICA E PROBLEMAS ÉTICO-SOCIAIS NA SAÚDE E SOCIEDADE
BRASILEIRA
Bruno Albuquerque Barbosa
Ermano Rodrigues de Nascimento..........................................................................................346
TRAVESTILIDADES E PROFISSIONALIZAÇÃO: CAMINHOS POSSÍVEIS NA
CIDADE DE RECIFE.
Carlos Alberto Ferreira de Moraes Neto
Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas...........................................................................347
NARRAR COM IMAGENS: HISTÓRIA E VISUALIDADE NAS CAPAS DE
FOLHETOS DE J. BORGES (1970 A 1979)
Celly Monike Da Silva Nascimento
Maria do Rosário da Silva......................................................................................................348
A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS: UM NOVO
INÍCIO NO INTERIOR DE SANTA CATARINA (1914-1935)
Clara Maria Luna Varjão Schettini
Luiz Carlos Luz Marques........................................................................................................349
COMPORTAMENTOS RELACIONADOS ÀS PRÁTICAS DE SAÚDE DOS
ADOLESCENTES DE 15 ANOS EM ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE
Davi Italo Souza Barbosa da Silva
Suely de Melo Santana............................................................................................................350
NORBERTO BOBBIO E A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Débora Maria do Nascimento Cruz
Antônio Carlos de Oliveira Santos..........................................................................................351
A IMBRICAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA DA CONFISSÃO MESSIÂNICA DE
PEDRO A PARTIR DA ANÁLISE DA PERÍCOPE DE MC 8, 27-30
Edson André Ramos da Silva
João Luiz Correa Júnior..........................................................................................................352
COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E BEM ESTAR ENTRE ADOLESCENTES
Elisabeth Priscila Nogueira Ramos
Suely de Melo Santana............................................................................................................353
AUTONOMIA E HETERONOMIA EM KANT E PIAGET: CONVERGÊNCIAS E
DISTANCIAMENTOS
Emanuel Sibalde Gomes da Silva
Ricardo Pinho Souto................................................................................................................354
“O CICLO DO CARANGUEJO: ESCRITOS DE JOSUÉ DE CASTRO SOBRE O
RECIFE NA DÉCADA DE 1930” (2ª fase)
Esther Rayanne da Silva Souza
Helder Remigio de Amorim....................................................................................................355

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

39

FILHOS DE LOYOLA X OS NOVA SEITA: O EMBATE PELO CAMPO RELIGISO
RECIFENSE (1902-1906)
Evily Lima Menezes
Luis Carlos Luz Marques.........................................................................................................356
O PAPEL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO FORTALECIMENTO DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Ewerton de Oliveira Cunha
Valdênia Brito Monteiro..........................................................................................................357
XINGAMENTOS ORAIS E IMPRESSOS: GUERRAS DE PALAVRAS NO TEMPO DA
CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL – II
Flávio de Araújo Oliveira Coutinho Júnior
Flávio José Gomes Cabral.......................................................................................................358
PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS DO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE.
Gabriela Alcoforado Lopes Cunha
Albenise de Oliveira Lima.......................................................................................................359
PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS ESTUDANTES DO
SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE
Giselle Maria Robspierre¹ de Almeida
Albenise de Oliveira Lima......................................................................................................360
VISITA DOMICILIAR COMO PRÁTICA DE CUIDADO: PERSPECTIVAS E
IMPLICAÇÕES.
Guilherme Fernandes Santos
Ana Lucia Francisco................................................................................................................361
A CONCEPÇÃO LEVINASIANA DO ROSTO
Gustavo Orlando Machado Silva
José Tadeu Batista de Souza....................................................................................................362
AS NARRATIVAS DOS ESCRITOS DE PEREIRA DA COSTA SOBRE AS
MANIFESTAÇÕES POPULARES E SUAS IDENTIDADES
Heldyane Naege dos Santos Gonzaga
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos......................................................................................363
RETÓRICA, DIREITO E LÓGICA JURÍDICA
Heloyse Gabrielle Souza dos Santos
Eleonoura Enoque da Silva......................................................................................................364
A VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADA CONTRA O MOVIMENTO LGBTI E O
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Igor Felipe Araújo Nascimento
Valdenia Brito Monteiro.........................................................................................................365

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

40

“BATIZOU E PÔS OS SANTOS ÓLEOS”: O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS NOS
REGISTROS DE BATISMO (1820-1850).
João Inácio Bezerra da Silva
Paulo Henrique Fontes Cadena...............................................................................................366
IRMÃS DA SAGRADA FAMÍLIA: UMA PRÁTICA EDUCACIONAL NO INÍCIO DO
SÉCULO XX, EM PERNAMBUCO.
João Victor de Oliveira Estevam
Luiz Carlos Luz Marques........................................................................................................367
A IDEIA DE JUSTIÇA COMO VIRTUDE EM DAVID HUME
Jonathan Santos da Costa
André Luiz Holanda de Oliveira..............................................................................................368
LINGUAGEM E PODER NA GENEALOGIA DA MORAL
José Alberto Chaves Filho
Martha Solange Perrusi...........................................................................................................369
PENTECOSTALISMOS NO BRASIL: ESTÁGIO ATUAL
José Renielson Simão Pinto
Pedro Rubens Ferreira Oliveira...............................................................................................370
PETIÇÕES E NEGÓCIOS CARCERÁRIOS EM PERNAMBUCO (1855-1889)
Joyce Conceição de Mesquita
Tiago da Silva Cesar................................................................................................................371
OS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA REGIÃO METROPOLITADA DO RECIFE E
O TRABALHO DOMÉSTICO MASCULINO
Júlia Pininga de Lucena
Zuleica Dantas Pereira Campos...............................................................................................372
VIABILIDADE DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A EPIDEMIOLOGIA
NO NORDESTE BRASILEIRO
Juliana Maria Nunes da Silva
Ermano Rodrigues do Nascimento..........................................................................................373
PRODUÇÃO DE INDICADORES QUALIDADE E DESEMPENHO NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS E COMPUTACIONAIS
Karla Karolyne de Lima Santos
Cezar Augusto Cerqueira.........................................................................................................374
OS CONCEITOS DE DIZER E DITO NA OBRA DE EMMANUEL LEVINAS.
Larissa Maria Berardo Carneiro Cunha de Moraes Coelho
José Tadeu Batista de Souza...................................................................................................375
A ARTE, A RETÓRICA E A FILOSOFIA EM PLATÃO
Lidyane Carla Luz dos Santos
Martha Solange Perrusi...........................................................................................................376
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

41

O TRABALHO FEMININO DENTRO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
Lindomar Alves Lins
Zuleica Dantas Pereira Campos...............................................................................................377
A RELAÇÃO ENTRE RETÓRICA E CINEMA
Lorena Azerêdo Muniz
Eleonoura Enoque da Silva......................................................................................................378
OS JOGOS DIGITAIS COMO AUXILIARES NAS TERAPIAS-COGNITIVOCOMPORTAMENTAIS
Lucas Pacífico de Castro
Véronique Donard...................................................................................................................379
“AS NARRATIVAS DO SAGRADO, SUAS COMUNIDADES, SEUS AGENTES, SEUS
ESPAÇOS E SUAS CELEBRAÇÕES EM RELAÇÃO AOS PROTESTANTES,
ESPECIFICAMENTE, OS BATISTAS”
Lucilene do Norte Araújo Ramos
Valdenice José Raimundo sar..................................................................................................380
CATÓLICAS IMORTAIS: MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE QUINTAS, UMA
ANTROPÓLOGA NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Luíza Vieira Cavalcanti
Walter Valdevino do Amaral...................................................................................................381
IMAGEM, TEMPO E MEMÓRIA: PRÁTICAS VISUAIS E ÀS XILOGRAVURAS DE
J. BORGES
Marcos Otávio Ferreira da Silva
Maria do Rosário da Silva.......................................................................................................382
ELEMENTOS DA RETÓRICA ARISTOTÉLICA E CONTEMPORÂNEA EM “ALICE
NO PÁIS DAS MARAVILHAS”
Maria Dayziane Quezado de Paiva
Martha Solange Perrusi..........................................................................................................383
A CULTURA GLOBALIZADA E OS IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA NO
NORDESTE BRASILEIRO
Maria Eduarda da Silva Lira
Ermano Rodrigues do Nascimento.........................................................................................384
TRAVESTILIDADE COMO ACONTECIMENTO: PODER E RESISTÊNCIA DOS
SUJEITOS TRAVESTIS EM PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Maria Eduarda Trindade Batista
Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas...........................................................................385
A HIPERÊMESE GRAVÍDICA
Maria Luiza Carneiro de Albuquerque Fernandes Vieira
Edilene Freire de Queiroz.......................................................................................................386
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

42

PROBLEMATIZANDO A TRANSMASCULINIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UM
GÊNERO MASCULINO EM UM CORPO FEMININO
Marina Bezerra Galvão
Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas...........................................................................387
A TEORIA DA REFERÊNCIA DE SAUL KRIPKE NA OBRA O MÁGICO DE OZ
Martha Kaercher
Eleonoura Enoque da Silva.....................................................................................................388
O TRÁFICO ILEGAL DE ESCRAVIZADOS: DOS INVENTÁRIOS ÀS PÁGINAS DE
JORNAIS.
Mateus Joaquim de Santana
Paulo Henrique Fontes Cadena...............................................................................................389
PUBLICAR O CRIME SEM DIZER: O TRÁFICO DE AFRICANOS NOS JORNAIS
DO RECIFE OITOCENTISTA. (1820 – 1850)
Matheus Germano da Silva Castro
Paulo Henrique Fontes Cadena...............................................................................................390
CONHECIMENTO MORAL: FATOS, LEIS E INFERÊNCIAS EM BERTRAND
RUSSELL.
Matheus Karlyson Brito Moreira de Barros
Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa......................................................................391
HISTÓRIA E VISUALIDADE: IMAGENS E LETRAS NOS ALBUNS DE
XILOGRAVURAS DE J. BORGES (1970- 1979)
Natália Tenorio Gomes
Maria do Rosário da Silva.......................................................................................................392
A ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS NO PERÍODO DE 1817-1859 PELAS
IRMANDADES RELIGIOSAS DO RECIFE.
Nelcina Freire Alves
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos.....................................................................................393
CATÓLICAS IMORTAIS: LUCILA NOGUEIRA, POESIA E ARQUÉTIPOS
FEMININOS NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Olga Tereza Maia Oliveira
Walter Valdevino do Amaral...................................................................................................394
AS TIPOGRAFIAS, OS TIPÓGRAFOS E O IDEÁRIO POLÍTICO NO PERÍODO DA
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Pauliana Alves Ribeiro
Flávio José Gomes Cabral.......................................................................................................395
JOGOS DIGITAIS NA CLÍNICA PSICANALÍTICA: UMA MEDIAÇÃO?
Rafael Esteves Stamford
Veronique Donard...................................................................................................................396

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

43

ALTERIDADE E INTERPRETAÇÃO NO PENSAMENTO DE EMMANUEL
LEVINAS
Reydson Vera Cruz Brilhante
José Tadeu Batista de Souza...................................................................................................397
A VERDADE NA ARTE DO NIETZSCHE DE HEIDEGGER
Rhaissa Santos de Souza
Martha Solange Perrusi...........................................................................................................398
“A RETÓRICA DA INDEPENDÊNCIA: PANFLETOS, MANUSCRITOS, IMPRENSA,
DIÁLOGOS, RELATOS, POESIAS E SERMÕES EM PERNAMBUCO
OITOCENTISTA – FASE II”
Samara Nayara de Vasconcelos Azevedo
Flávio José Gomes Cabral......................................................................................................399
GUERRAS DE PALAVRAS: REDE DE COMUNICAÇÕES E OPINIÃO PÚBLICA EM
PERNAMBUCO NO TEMPO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL
Silvio Joaquim de Oliveira Junior
Flavio José Gomes Cabral.......................................................................................................400
“A ALMA, PRISÃO DO CORPO”: A REVISTA ‘O ECHO’ E A NORMATIZAÇÃO DA
JUVENTUDE BRASILEIRA (1928-1932)
Talita Kelly Souza de Oliveira
Luiz Carlos Luz Marques........................................................................................................401
ARTE E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UM DIÁLOGO POSSÍVEL?
Tatiana Mirella Ângelo Marques
Ana Lúcia Francisco................................................................................................................402
PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS ESTUDANTES DO
TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE
Thiago Barreto Sales
Albenise De Oliveira Lima......................................................................................................403
O DIREITO À PROPRIEDADE NA FILOSOFIA MORAL DE HUME E SUAS
Implicações PARA A VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL NA INTERNET
Thyaly Jéssica Diniz Lima
André Luiz Holanda de Oliveira.............................................................................................404
INFERÊNCIAS E DEVER-SER EM B. RUSSELL: HÁ VALOR DE VERDADE EM
JUÍZOS MORAIS?
Victor Guimarães Menabó
Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa.......................................................................405
MEMÓRIA E CULTURA POPULAR: NARRATIVAS SOBRE AS FESTAS
TRADICIONAIS A PARTIR DOS ESCRITOS DE MÁRIO MELO (1917-1954)
Victória Maria Vasconcelos Silva
Lídia Rafaela Nascimento dos Santos......................................................................................406
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

44

“MANUAL DA PIA UNIÃO DAS FILHAS DE MARIA”: UM GUIA DE COMO É A
MÃE E DE COMO DEVE SER A FILHA
Viviane Souza de Oliveira
Luiz Carlos Luz Marques.......................................................................................................407
FAMÍLIA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA: ABORDAGEM PSICOSSOCIAL E
PASTORAL
Weslley de Souza Silva
Luiz Alencar Libório...............................................................................................................408
A PERSPECTIVA DE FÉ
Yêdo Ian Bezerra de Araújo
João Luiz Correia Júnio...........................................................................................................409
LINGUÍTICA LETRAS E ARTES
LEVANTAMENTO GESTUAL DE CRIANÇAS AUTISTAS NO PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
Ádelly Kalyne da Silva Oliveira
Renata Fonseca Lima da Fonte..............................................................................................411

POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E ENSINO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA
SURDOS: REFLEXÕES ACERCA DAS BNCC
Cristina Albert Mesquita
Antonio Henrique Coutelo de Moraes onte.............................................................................412
INIBIÇÃO INTELECTUAL E OBSTÁCULOS NA AQUISIÇÃO E OBSTÁCULOS NA
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA: UM ESTUDO DE CASO
Dora Guerra Victor Silva
Maria de Fátima Vilar de Melo...............................................................................................413
APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES A PARTIR
DAS EXPERIÊNCIAS RELATADAS EM ARTIGOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
Fábio Albert Mesquita
Antonio Henrique Coutelo de Moraes.....................................................................................414
GESTOS DE APONTAR NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Fernanda Carolina Paiva dos Santos
Renta Fonseca Lima da Fonte..................................................................................................415
FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS IDENTIFICADAS
COMO GAGAS
Gilvania Manoel de Arruda Aquino
Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo........................................................................416

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

45

ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA SURDOS MEDIADO POR TECNOLOGIAS
Girlayne Mirelle de Lima Batista
Antônio Henrique Coutelo de Moraes.....................................................................................417
TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E INFORMÁTICA NO GÊNERO MEME
Júlia Maria Correia da Luz
Roberta Varginha Ramos Caiado............................................................................................418
GESTOS E BLOCOS DE ENUNCIADO NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Laiane de Souza Menezes
Renata Fonseca Lima da Fonte...............................................................................................419
O QUE PROPÕE AS ESCOLAS INCLUSIVAS PARA SURDOS?
Leonardo da Silva Santos
Izabelly Correia dos Santos Brayner........................................................................................420
LITERATURA E ENSINO DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: A
LITERATURA FANTÁSTICA E O CONTEXTO HISPANO-AMERICANO
Lidiane da Silva Monteiro
André Luís de Araújo..............................................................................................................421
A RELAÇÃO LÚDICA DA CRIANÇA COM OS SONS DA LÍNGUA: REPETIÇÃO
TRANSFORMADORA E ESPELHO SONORO
Maria Eduarda Araujo de Moraes
Glória Maria Monteiro de Carvalho.........................................................................................422
LITERATURA E ENSINO DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: O CONCEITO
DE FICÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA LITERATURA HISPÂNICA
Matheus Henrique Menezes Campos Ferreira
André Luís de Araújo..............................................................................................................423
FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE CRIANÇAS COM GAGUEIRA
Monick Sales de Souza Costa
Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo........................................................................424
DESAFIOS DA ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E A POLÍTICA BILÍNGUE PARA
SURDOS: DADOS DE PESQUISAS
Pablo Vinicius do Nascimento Pinto
Wanilda Maria Alves Cavalcanti.............................................................................................425
O ESCRITOR, O CINEASTA E O PROFESSOR: A LITERATURA HISPANOAMERICANA NO CINEMA E SUA MEDIAÇÃO NO ENSINO DO ESPANHOL
Rafael José Oliveira Ofemann
André Luís de Araújo..............................................................................................................426

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

46

PEOSIA: A CRIAÇÃO COMO MEDIADORA DAS NOÇÕES LINGUÍSTICAS NO
ESPANHOL
Romero Lopes da Silva
André Luís de Araújo..............................................................................................................427
“FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE AFÁSICOS
(GCA) ”
Rute Brito do Espírito Santo
Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo........................................................................428
ERROS OU LAPSOS? INCIDÊNCIAS DE FORMAÇÕES DO INCONSCIENTE NA
PRODUÇÃO DE TEXTOS INFANTIS
Tatyane Marques Ferreira
Maria de Fátima Vilar de Melo................................................................................................429
A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA LÍNGUA POR
SURDOS: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Taynan Maria Ramos Paiva
Izabelly Correia dos Santos Brayner........................................................................................430
UM APLICATIVO PARA TRABALHAR A ESCRITA DE PALAVRAS COM
RELAÇÃO ORTOGRÁFICA ARBITRÁRIA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Teófilo Ribeiro da Silva Neto
Francisco Madeiro Bernardino Junior.....................................................................................431
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DO INTÉPRETE EM SALAS INCLUSIVAS
Wagner Ramos de Souza
Antonio Henrique Coutelo de Moraes.....................................................................................432
AQUISIÇÃO DE LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES SOBRE LINHAS
DE ORIENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICAS ADOTADAS EM ARTIGOS NOS
ÚLTIMOS CINCO ANOS
William Berg Lima da Silva
Antonio Henrique Coutelo de Moraes.....................................................................................433

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

47

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Recife, 2020
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

48

APLICAÇÃO E AVALIAÇÃO DA AÇÃO ANTIFOULING DE SURFACTANTES
NATURAIS COMO BIOATIVOS PARA OBTENÇÃO DE REVESTIMENTOS ANTIINCRUSTANTES ECOLÓGICOS COM FOCO NA PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES
MARÍTIMAS SUBAQUÁTICAS
Anderson Oliveira de Medeiros1; Leonie Asfora Sarubbo2
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2

Professor do Curso de Engenharia Química do CCT; E-mail: leonie@unicap.br

Organismos marinhos incrustantes desenvolvem-se nas superfícies imersas de diferentes estruturas,
causando prejuízos econômicos. Anti-incrustantes são utilizados para evitar e tratar o processo de
bioincrustação, mas são tóxicos e letais para diversos seres desse ambiente. Desse modo, a aplicação de
substâncias alternativas ambientalmente correta ganhara foco. Os surfactantes são substância que
apresentam características duais as quais admitem interação com diversas moléculas. Os surfactantes
naturais são produzidos por síntese química de ácidos graxos de origem natural, possuem baixa
toxicidade, alta biodegradabilidade, além de sua atividade antimicrobiana, inibindo a adesão microbiana
e formação de biofilmes, estruturas necessárias para a condução do processo de incrustação. A pesquisa
teve por objetivo formular diferentes matrizes de revestimentos e avaliar o desempenho antifouling
destes revestimentos contendo surfactantes naturais, pré-selecionados, e condicionados em superfícies
frente a organismos incrustantes. Para esse fim, surfactantes naturais foram obtidos por síntese química
de óleos naturais. Foram preparadas matrizes à base de resina natural, com alternância entre oxido de
zinco e carvão ativado, contendo 10% p/p dos seguintes surfactantes: Laurato de Glicerila e Ácido
Oleico Hidroxilado. Dessas misturas, foram avaliados suas densidades, viscosidades, sólidos
dissolvidos, teste de lixiviação e por fim foram aplicadas em placas metálicas e imersas no Porto do
Recife-PE durante 30 dias. Os parâmetros de densidade, viscosidade e teor de sólidos para o Laurato de
Glicerila e Ácido Oleico Hidroxilado apresentaram valores mais próximos aos ideais de um
revestimento anti-incrustante. O teste de lixiviação mostrou que o comportamento das misturas (Matriz
+ZnO + Laurato) e (Matriz + ZnO + Hidroxilado) seriam eficientes em ambiente marinho. A avaliação
das placas metálicas após o período de 30 dias através do software ImageJ, indicou uma cobertura de
60% da área da placa revestida apenas com a tinta comercial e de 41%, 29% e 49% para a (Matriz +
ZnO), (Matriz + ZnO + Laurato) e (Matriz +ZnO + Hidroxilado) respectivamente, as quais apresentaram
atividades anti-incrustantes mais promissoras. Deste modo, o revestimento Matriz + ZnO + Laurato,
até o momento, foi a mistura com o melhor desempenho para uso como revestimento anti-incrustante.
No entanto, as misturas a base de carvão ativado não mostraram resultados satisfatórios até o presente
momento.
Palavras-chave: revestimento; surfactantes naturais; bioincrustação.
Projeto de Pesquisa: Produção de biossurfactantes com potencial de aplicação industrial.
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SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUÍNO E
LÓGICA FUZZY PARA MONITORAMENTO DE DIÓXIDO DE CARBONO EM
BIOPROCESSOS
Cleyson Henrique Silva Duarte1; Clarissa Daisy da Costa Albuquerque2
1

Estudante

do

Curso

de

Ciência

da

Computação;

Bolsista

PIBIC

UNICAP,

E-mail:

cleyson.2018230047@unicap.br;
2

Professora do Curso de Ciência da Computação do Centro de Ciência e Tecnologia; E-mail:

clarissa.daisy@unicap.br

Planejado para implementação com Arduino e lógica fuzzy, o sensor inteligente de gás carbono tem
como função monitorar a produção e quantidade de dióxido de carbono liberado em um bioprocesso e
fazer uma análise de sua eficácia, sugerindo resultados bons ou ruins. Indicando uma ótima viabilidade
econômica, o sensor escolhido e adquirido para os primeiros testes e montagem foi o MQ-135, com
custo nominal de aproximadamente R$ 21,00 (vinte e um reais). Seu funcionamento é simples e consiste
em alertar através da saída digital quando a concentração de gases nocivos, dentre eles o dióxido de
carbono (CO2), fica acima ou abaixo do nível ajustado pelo potenciômetro (estado baixo ou alto).
Trabalha numa faixa de detecção de 10ppm à 1000ppm, possui uma alimentação de 5 VCC (voltagem
de corrente contínua) e saídas analógica (AOUT) e digital (DOUT) para acoplamento em placas de
Arduino. A solução de baixo custo para o desenvolvimento do hardware e software do protótipo foi o
Arduino UNO, além da utilização de conceitos da lógica fuzzy para tornar as decisões do sensor mais
inteligentes. Representações gráficas de cálculos e análises fuzzy foram desenvolvidas com uso do
Toolbox de Lógica Fuzzy do MatLabR2020a (trial) e baseado na faixa de detecção do sensor de CO2 MQ-135, recebendo valores da concentração de gases no bioprocesso e decidindo as ações na variável
de saída de acordo com as regras fuzzy determinadas. Para além da dualidade de decisões do método
binário, a lógica fuzzy viabiliza um protótipo mais inteligente, trabalhando com diversas possibilidades
que permitem a descrição das análises com muito mais detalhes.

Palavras-chave: Sensor; Dióxido de Carbono; Arduino; Fuzzy.

Projeto de Pesquisa: Conversão de resíduos agroindustriais por Mucor circuinelloides na síntese de
biossurfactante, quitina, quitosana e lipídeos usando fermentação submersa
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APLICATIVO EM REALIDADE AUMENTADA PARA MAPEAR OS PONTOS DE
ACUPUNTURA
Fernando Cabral Chaves Neto1; Sérgio Murilo Maciel Fernandes2
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fernando.2017235414@unicap.br
2

Professor de Curso Ciência da computação do Centro Ciências e Tecnologia; E-mail:
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Observando-se situações relativas ao tratamento de patologias, ao relaxamento e bem-estar das pessoas
por meio do processo de acupuntura, houve a percepção de se criar um aplicativo que pudesse ser
utilizado pelas pessoas e que pudesse localizar na palma da mão os pontos correspondentes aos órgãos
do corpo humano, de modo que estes pudessem ser massageados, através de pressão nesse determinado
ponto da mão, permitindo o alívio da dor nos órgãos correspondentes e trazendo bem-estar e uma
sensação de relaxamento. A pressão aplicada, com os dedos ou com dispositivos, em pontos específicos
de acupuntura no tratamento de patologias é denominada acupressão e utiliza os mesmos pontos de
acupuntura, porém sem a utilização de agulhas.
O aplicativo tem por objetivo auxiliar em tratamentos ou até mesmo no alívio da dor, por meio do acesso
indireto ao órgão do corpo humano, através do ponto correspondente na palma da mão. Além disso este
aplicativo pode ser utilizado para treinamento para novos profissionais da área auxiliando o aprendizado
desses pontos. A ideia do aplicativo é ser algo acessível, de fácil utilização para qualquer pessoa e que
possa ser transportado para qualquer lugar. A ideia foi o desenvolvimento de um aplicativo por meio da
plataforma mobile, por meio da linguagem de programação javascript, através do sistema android para
rodar o aplicativo, e da biblioteca OpenCV, para auxiliar na tecnologia de realidade aumentada.
Infelizmente devido a escolha inicial de utilização da linguagem OpenCl, além de outros fatores
externos, não foi possível concluir o desenvolvimento do aplicativo, porém nas pesquisas realizadas
consideramos que o aplicativo pode vir a ser bastante útil.

Palavras-chave: acupuntura; realidade aumentada; mobile; javascript;
Projeto de Pesquisa: “Avaliação e validação estática e dinâmica de procedimentos posturais e de equilíbrio por
meio de aplicativos, dispositivos móveis e realidade aumentada”
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APRENDIZAGEM SUPERVISIONADA APLICADA À CLASSIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA DE REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS
Giulia Falcão de Melo Ferreira Cavalcanti1; Francisco Madeiro Bernardino Junior2
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Estudante do Curso de Ciência da Computação do Centro Ciências e Tecnologia Bolsista; IC
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2

Professor do Curso de Ciência da Computação do Centro Ciências e Tecnologia; E-mail:

francisco.madeiro@unicap.br

A definição correta dos requisitos é fator crucial para reduzir custos e riscos projeto de software, pois a
falta de um bom trabalho na atividade de elicitação de requisitos leva ao insucesso ou abandono de
projetos. Existem dois tipos de requisitos, são eles: requisitos funcionais (RF) e requisitos nãofuncionais (RNF). Os primeiros dizem respeito ao que o sistema deve fazer, ou seja, suas funções e
informações. Os requisitos não-funcionais referem-se aos critérios que qualificam os requisitos
funcionais. Tendo em vista que os RNF têm demasiada influência na duração e no custo no processo de
desenvolvimento de software, torna-se pertinente uma análise automatizada da documentação gerada
pela definição de requisitos, com a finalidade de permitir uma extração mais ágil das informações mais
relevantes e potencializar o processo de desenvolvimento. Neste trabalho é realizada a classificação
automática de requisitos não-funcionais por meio de uma inteligência computacional: a rede neural
perceptron multicamadas. Tendo em vista a reduzida quantidade dos dados de treinamento para algumas
classes de requisitos, fez-se necessária aplicação de técnica de balanceamento de dados, a qual levou ao
melhoramento do desempenho do classificador. Por exemplo, o recall teve um aumento de 20% após o
balanceamento. É oportuno mencionar que o estudo desenvolvido é objeto de interesse para setores
como indústria de software e tecnologias da informação e comunicação (TICs).

Palavras-chave: Engenharia de Requisitos; Engenharia de Software; Inteligência Artificial; Redes
neurais; Processamento de linguagem natural.

Projeto de Pesquisa: Técnicas de Inteligência Computacional Aplicada à Engenharia de Requisitos

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

52

SENSOR INTELIGENTE BASEADO EM ARDUINO E LÓGICA FUZZY PARA
MONITERAMENTO DE pH EM BIOPROCESSO
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O monitoramento de pH é de extrema importância para qualquer bioprocesso, entretanto sensores
industriais de pH têm custo muito elevado. Neste trabalho foi realizado o estudo de viabilidade
econômica e o desenvolvimento de um sensor não industrial baseado em Arduino e lógica fuzzy, visando
reduzir custos e facilitar sua aquisição e uso. O sensor selecionado foi o pH-4502c que apresenta um
valor de mercado acessível e juntamente com o microcontrolador Arduino permite uma fácil calibragem
e programação. O funcionamento do sensor inteligente de pH baseado em lógica fuzzy e Arduino, em
um biorreator, envolve basicamente três etapas básicas: aquisição de dados, processamento de dados
adquiridos e monitoramento do pH. Aquisição de dados: é feita através de sonda submersa no líquido
metabólico e de transferência dos dados adquiridos para o microprocessador acoplado. Processamento
e monitoramento de dados: é feito por um microprocessador Arduino em conjunto com um Sistema de
Inferência Fuzzy (SIF), do tipo Mandani, composto por módulos de fuzzificação, inferência e
defuzzificação. O SIF permite a associação da variável linguística pH com termos linguísticos como
acidez elevada, acidez média e acidez baixa, associados às funções de pertinências (triangular e
trapezoidal). A defuzzificação dos termos linguísticos é feita usando métodos de defuzzificação
(centroide e outros) disponíveis no toolbox de Lógica Fuzzy do MatlabR2020a (versão Trial). O
monitoramento usando o sensor inteligente de pH facilitará a tomada de decisões por estudantes
operadores, técnicos e engenheiros sobre o controle desta variável em bioprocessos. Esse sensor deverá
funcionar em futuro próximo, em sintonia com outros sensores (temperatura, pressão, turbidez e dióxido
de carbono entre outros) para melhorar o monitoramento, a otimização e o controle de biorreatores.
Palavras-chave: pH; fuzzy; bioprocesso; Arduino.
Projeto de Pesquisa: Conversão de resíduos agroindustriais por Mucor circuinelloides na síntese de
biossurfactante, quintina quitosana e lipídeos usando fermentação submersa.
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INVESTIGAÇÃO DE TÉCNICAS DE IA/IC E DISPOSITIVOS DE
RV/RA/DISPOSITIVOS MÓVEIS NO PROCESSO DE REABILITAÇÃO
E FISIOTERAPIA.
João Pedro de Andrade Amaral; Sergio Murilo Maciel Fernandes2.
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O trabalho de pesquisa é de natureza qualitativa, por meio de revisão sistemática da literatura, dessa
forma com o advento da computação inteligente como novo paradigma computacional o foco dessa
pesquisa foi direcionado ao contexto dos novos estudos vinculados a utilização da computação
inteligente na fisioterapia utilizando de algumas ferramentas de RA/RV, como também dispositivos
móveis, como forma de baratear algumas implementações. Tendo como estopim da pesquisa a
computação natural, podemos observar que o universo da saúde encontrasse muito tolerante a
computação inteligente, obsevamos que a fisioterapia estar de alguma forma utilizando as novas
tecnologias de RA/RV para melhorar o atendimento de alguns pacientes e sobre tudo na recuperação
dos mesmos. Os dispositivos mobiles ficam como englobador dessas tecnologias para baratear o preço
e torná-las de alguma forma mais acessíveis a grande parte do corpo social. Durante o período da
pesquisa bibliográfica foram investigados diversos artigos, com o objetivo de aprofundar o tema
proposto como forma de entender como vem sendo utilizada à inteligência computacional/inteligência
artificial em fisioterapia e reabilitação. Foi realizada também uma investigação a cerca do auxilio da
Realidade Virtual, Realidade Aumentada e também dos dispositivos móveis, em especial smatphones
no uso para o tratamento de pacientes na fisioterapia com o auxilio médico para baratear o preço com
equipamentos de ponta usados hoje em muitos tratamentos de fisioterapia. A pesquisa contou com a
realização de uma análise de caráter quantitativa onde tivermos bons resultados, esclarecendo que o uso
desejado pela maioria dos entrevistados.
Palavras-chave: Dispositivos Móveis; Computação na Fisioterapia; Computação Inteligente; Realidade
Aumentada; Realidade Virtual.
Projeto de Pesquisa: Avaliação e validação estática e dinâmica de procedimentos posturais e de equilíbrio por
meio de aplicativos, dispositivos móveis e realidade aumentada.
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SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E
LÓGICA FUZZY PARA MONITORAMENTO DE TURBIDEZ EM BIOPROCESSOS
José Gerson do Nascimento Neto1; Clarissa Daisy da Costa Albuquerque2
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O monitoramento da concentração de biomassa é fundamental em processos biotecnológicos. Quando
o total de células aumenta, o nível de turbidez do meio de cultura aumenta. Sensores de turbidez
detectam partículas suspensas no meio líquido, através da determinação da transmitância e do
espalhamento de luz, que varia em função do total de sólidos em suspensão. O presente trabalho teve
como objetivo desenvolver um sensor de turbidez inteligente e baixo custo baseado em Arduino e Lógica
Fuzzy. Dois sensores de turbidez SEN0189 e SEN0244 para uso com Arduino - custando em novembro
de 2019, respectivamente R$ 85,00 e R$ 120,00 - foram adquiridos como equipamentos econômicos a
serem implementadas no sensor inteligente de turbidez proposto neste trabalho. A plataforma Arduino
foi selecionada visando reduzir custos e facilitar a automação e controle do sensor de turbidez. Um
Sistema de Inferência Fuzzy (SIF), do tipo Mandani, foi desenvolvido usando o Toolbox de Lógica
Fuzzy (TLF) do MatlabR2020 (trial), para apoiar a decisão sobre ações a serem tomadas a partir de
dados de turbidez enviados pelo sensor. As variáveis de entrada e saída do sistema foram fuzificadas
usando funções de pertinência trapezoidais. As regras de inferência foram definidas com auxílio da
literatura e de especialistas. As funções de pertinência referentes as ações a serem tomadas foram
convertidas em números crisp (precisos) usando os métodos de defuzificação disponíveis no TLF. Os
resultados da análise de custo e das simulações computacionais realizadas sugerem a viabilidade
econômica e técnica do sensor de turbidez baseado em Arduino e Lógica Fuzzy.

Palavras-chave: biorreator; Arduino; sensores; turbidez; lógica fuzzy

Projeto de Pesquisa: Conversão de Resíduos Agroindustriais por Mucor Circuinelloides na Síntese de
Biossurfactante, Quitina, Quitosana e Lipídeos Usando Fermentação Submersa.
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VISÃO COMPUTACIONAL PARA A ANÁLISE DE IMAGENS MÉDICAS COM O
USO DE REDES NEURAIS DE APRENDIZAGEM PROFUNDA
Lucas Leal de Góes1; Robson Cavalcanti Lins2
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A visão computacional trata da extração de informações das imagens e da identificação e classificação
de objetos presentes nessa imagem. Dentre as áreas de aplicações da visão computacional podem-se
citar: automação industrial, segurança, robótica e medicina. Na medicina, diagnósticos médicos podem
ser auxiliados com o uso de imagens capturadas por raios X, tomografia computadorizada, ressonância
magnética e ultrassonografia. Vários campos da medicina têm se beneficiado com o aprimoramento de
diagnósticos por meio de imagens, em particular, a respiratória. A análise e interpretação dessas imagens
facilitam, por exemplo, a identificação de síndrome respiratória aguda grave causada por COVID-19,
permitindo aos médicos maior precisão e rapidez nos diagnósticos. As redes neurais convolucionais têm
sido um mecanismo relevante na análise e interpretação dessas imagens. Este trabalho utiliza dois
modelos de redes neurais convolucionais para a detecção de pneumonia por COVID-19 a partir de
imagens de raios X. Foram realizados testes com os modelos VGG16 e Xception, disponibilizados pela
biblioteca Keras através da interface TensforFlow. Os modelos foram treinados em 25 épocas, random
state de 43 e a divisão do dataset para teste foi de 20%. Os resultados obtidos para o modelo VGG16
apresentaram uma precisão de 100% para imagens de raios X de pneumonia ocasionada pelo COVID19 e 92% nas imagens de raios X para pacientes saudáveis ou com pneumonias não ocasionadas por
COVID-19. No caso do modelo Xception os resultados apresentaram uma precisão de 100% para as
duas classes. Entende-se que são necessários testes mais robustos a fim de constatar a precisão
apresentada pelos modelos.

Palavras chave: análise de imagens médicas; rede neural convolucional; visão computacional.
Projeto de Pesquisa: Realidade Virtual Aplicada à Fisioterapia: desenvolvimento de métodos para auxiliar a
reabilitação motora.
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ATIVIDADE ANTIADESIVA DE BIOSSURFACTANTES CONTRA BIOFILMES DE
MICRO-ORGANISMOS MEDIADORES DA COLONIZAÇÃO POR
MACROINCRUSTANTES MARINHOS
Maria Eduarda Pereira da Silva1; Leonie Asfora Sarubbo2
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Estudante do Curso de Engenharia Química do Centro de Ciências e Tecnologia (CCT); Voluntária; E-
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2
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Superfícies imersas em ambiente marinho sofrem interação com a comunidade biológica presente,
causando prejuízos econômicos às instalações locais. Para a remoção dos organismos dessas estruturas,
utilizam-se substâncias tóxicas prejudiciais ao meio ambiente marinho, que inativam e matam as células
microbianas. Desse modo, é necessário a busca de compostos ativos ecofriendly que sejam eficientes
em relação à inibição da adesão desses micro-organismos. Os surfactantes químicos apresentam
propriedades tensoativas atuantes na superfície de diferentes matérias, que interagem com distintas
substâncias e por isso são utilizados em diversas aplicações. Os biossurfactantes podem ser obtidos por
vegetais e micro-organismos, apresentam baixa toxicidade, biodegradabilidade e estabilidade em
condições ambientais extremas e baixos valores de Concentração Micelar Crítica (CMC). Esses
compostos também são bons inibidores da adesão microbiana e formação de biofilmes. Essa pesquisa
teve por objetivo avaliar o desempenho antiadesivo de biossurfactantes frente a micro-organismos
formadores de biofilmes pioneiros na formação da incrustação marinha. Para esse fim, biossurfactantes
obtidos por modificação do óleo de soja pós fritura e por extração vegetal (saponinas) foram utilizados.
Determinaram-se suas propriedades tensoativas, a inibição microbiana, o índice de emulsificação, o teste
de espalhamento de óleo, teste de estabilidade, teste para avaliação da hidrofilicidade e, por fim, a
avaliação da atividade antiadesiva frente aos biofilmes. O biossurfactante laurato de glicerila alcançou
os melhores resultados em todos os testes realizados, apresentando CMC reduzida, atividade
antimicrobiana e emulsificante satisfatórias, alta capacidade de dispersão de óleos de petroderivados e
manteve-se estável em condições diversas de temperatura, pH e salinidade. Além disso, o
biossurfactante apresentou afinidade a superfícies hidrofóbicas e atividade antiadesiva frente aos
biofilmes desse estudo. Revela-se, assim, a ampla possibilidade de uso desse biossurfactante e sua
plausível utilidade como ativo na formulação de produtos anti-incrustantes.
Palavras-chave: bioincrustação; surfactantes naturais; adesão microbiana.
Projeto de Pesquisa: Produção de biossurfactantes com potencial de aplicação industrial.
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SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E
LÓGICA FUZZY PARA MONITORAMENTO DE PRESSÃO EM BIOPROCESSOS
Rostam Monteiro Lôbo Souza da Silva1; Clarissa Daisy da Costa Albuquerque2
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2
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O sensor inteligente de pressão tem como função o monitoramento e o controle de pressão
absoluta em um bioprocesso. Sua implementação foi feita com Arduino e lógica fuzzy visando o menor
custo de produção. Para obter uma boa viabilidade econômica, o sensor escolhido foi o MPX5700ap por
possuir um custo de R$ 41,00 (quarenta e um reais). Ele é capaz de medir a pressão absoluta em gases
de 15kPa a 700kPa, com uma interface simplificada, funcionando de 0ºC até 85ºC e já calibrado de
fábrica. Para realizar o monitoramento e o processamento de dados foi utilizado o Arduino UNO, que
também foi escolhido por possuir um baixo custo no mercado e apresentar bons resultados em diversas
implementações. O processamento inteligente dos dados do protótipo é realizado em um Sistema de
Inferência Fuzzy (SIF) desenvolvido no Toolbox de Lógica Fuzzy do Matlab(versão trial). O SIF
permite a associação de variáveis linguísticas de entrada e saída com termos linguísticos e funções de
pertinência triangulares e trapezoidais definidas por especialistas em monitoramento de pressão em
bioprocessos. Com isso a lógica difusa flexibiliza a adequação de termos linguísticos aos conjuntos e
fornece informações adicionais, por não estar restrita ao verdadeiro e falso, fazendo assim o protótipo
mais apto a tomar decisões “inteligentes” e trabalhar com possibilidades que irão permitir uma descrição
mais elaborada do problema. Gráficos de inferência fuzzy são também produzidos pelo sistema e
utilizados nas decisões da variável de saída do sistema, obedecendo as regras fuzzy estabelecidas pelos
especialistas. Em futuro próximo, pretende-se integrar o MPX5700ap com outros sensores (pH,
turbidez, temperatura, etc) desenvolvidos para atuar em monitoramento inteligente de bioprocessos.

Palavras-chave: inteligência artificial; biorreatores, pressão; Arduino.
Projeto de Pesquisa: Conversão de resíduos agroindustriais por Mucor circuinelloides na síntese de
biossurfactante, quitina, quitosana e lipídeos usando fermentação submersa
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DAS CASCAS DE MACAXEIRA E BATATA
INGLESA NA PRODUÇÃO DE AMILASE POR Aspergillus niger UCP 1095
ATRAVÉS DE FERMENTAÇÃO SUBMERSA.
Antônio Vinícius Pinho Sá 1; Carlos Alberto Alves da Silva 2
1

Estudante do Curso de Engenharia Química do Centro de Ciências e Tecnologia; Bolsista (PIBIC
CNPq). E-mail: vinicius.pinho@hotmail.com
2
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Nos últimos anos, em virtude do avanço da biotecnologia, a indústria de enzimas teve um rápido e
grande desenvolvimento. Os microrganismos são uma das principais fontes produtoras de enzimas
utilizadas industrialmente, dentre as principais, está a Amilase, encontrando demanda industrial
crescente e destacando-se por suas diversas aplicações na indústria. O objetivo deste estudo foi avaliar
a produção de Amilase por amostras de Aspergillus niger isoladas da caatinga de Pernambuco,
utilizando meios alternativos contendo substratos agroindustriais. Para confirmação taxonômica da
amostra de Aspergillus niger UCP 1095, foi realizada a avalição macroscópica da colônia, em meio
Sabouraud. Para avaliação das características microscópicas foram retirados micélios das cepas de A.
nigger, posteriormente, avaliada no microscópio de luz. Foram utilizados os meios Sabourand (SAB),
para aclimatação e manutenção da amostra microbiana; e para a detecção enzimática em meio sólido foi
utilizado o Batata Dextrose Ágar (BDA). O meio de produção denominado controle utilizado foi de
acordo com Adams (1990), a composição g/L foi: Extrato de levedura (2g); KH2PO4 (1g);
MgSO4.7H2O (0,5g); amido (10g). Os substratos alternativos utilizados foram cascas de macaxeira e
cascas de batata inglesa. Na preparação do inóculo, foi utilizada uma concentração de 107 esporos/mL
Aspergillus niger UCP 1095. Em seguida, 10% da suspensão foi inoculada no meio controle e nos meios
residuais. A produção de Amilase foi realizada em planejamento fatorial 2³ em frascos de Erlenmeyers,
compreendendo diferentes concentrações da farinha da casca de macaxeira e farinha da casca de batata,
diferentes concentrações de extrato de levedura (fonte de nitrogênio) e em diferentes pH. O cultivo foi
realizado em 150 rpm, 37° C durante 144 horas. Os ensaios foram realizados em triplicata. A detecção de
atividade enzimática foi feita segundo a ANIVISA (2012), o cálculo da concentração da curva analítica e
atividade amilolítica para amilase é realizado a partir do líquido metabólico. Os resultados mostraram
que no ensaio contendo amido solúvel houve uma atividade amilolítica de 2,11 U/mL.min no período
de 144h. Nos ensaios envolvendo a fermentação submersa, o resíduo das cascas da macaxeira apresentou
uma atividade amilolítica de 1,81 U/mL.min no período de 120h. Enquanto o resíduo das cascas da
batata, apresentou uma atividade amilolítica de 1,82 U/mL.min no período de 144h. Os resultados do
resíduo da casca de batata inglesa mostram que a maior produção da enzima amilase (0,89 UA/mL.min)
foi obtida com temperatura de 37°C, 150 rpm, em 144 horas, com pH 5, utilizando 1g de extrato de
levedura e 11g do resíduo. Para casca de macaxeira, a melhor produção da enzima amilase (0,91
UA/mL.min) foi obtida no ensaio 3: com temperatura de 37°C, 150 rpm, em 96 horas, com pH 5, 3g de
extrato de levedura e com 9g do resíduo. Os resultados obtidos neste estudo demonstraram que o fungo
Aspergillus niger (UCP 1095) é um promissor produtor de amilase e foi favorecido pela utilização dos
meios alternativos (casca de batata e casca de macaxeira), sendo uma alternativa econômica para
formulação de meios de produção de inúmeros bioprodutos na indústria.
Palavras-chave: Amilase; Aspergillus niger; Fermentação Submersa.
Projeto de Pesquisa: Coleções de Culturas UCP (UNICAP) e UFPDA (UFPE): Caracterização, potencial
biotecnológico, informatização, gestão e certificação (ISO 9001:2008)
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OTIMIZAÇÃO DA GERAÇÃO DE POTENCIAL ELÉTRICO POR BIOCÉLULAS À
COMBUSTÍVEL MICROBIANAS ATRAVÉS DE METAHEURÍSTICAS DE BUSCA
Diane Moura Maranhão Peregrino Martins1; Anthony José da Cunha Carneiro Lins 2
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A sociedade atual ainda retém uma alta dependência dos combustíveis fósseis como fonte de energia.
Estes derivam do armazenamento de biomassa pré-histórica e são uma reserva finita. A liberação de
milhões de anos de carbono armazenado em pouco tempo é um fator de perturbação para o meio
ambiente, atingindo diretamente o ciclo natural do carbono da Terra e aumentando o efeito estufa, com
impactos climáticos graves. Além disso, este tipo de fonte não é capaz de acompanhar o crescimento
econômico e populacional, atrelado à uma alta demanda. Alternativas mais sustentáveis devem ser
estabelecidas em um futuro próximo, afim de evitar uma crise energética mundial e irreversibilidade de
danos causados ao meio ambiente. As chamadas células à combustível microbianas (MFC’s) são
consideradas uma potencial alternativa, por produzirem energia através do metabolismo de
microrganismos e seus bioprodutos a partir de substratos renováveis, além de função paralela no
tratamento de efluentes com resíduos orgânicos. A bioeletroquímica, ramo que explora as características
destas biocélulas, busca incansavelmente a otimização destes sistemas, apesar de não conseguir
acompanhar a urgência do avanço necessário para aplicação destas técnicas em larga escala. Com isso,
a utilização da inteligência computacional para a otimização desse processo é de inquestionável valor
para a pesquisa, uma vez que poupam meses de experimentação e materiais, trazendo inovação para a
área. A biotecnologia e a computação devem andar cada vez mais lado a lado. No caso das biocélulas,
as técnicas de metaheurística de busca Particle Swarm Optimization (PSO) e Fish School Search (FSS)
podem ser aplicadas para a geração de ensaios ideais para atingir um maior potencial elétrico, entretanto,
sua implementação depende de variáveis experimentais que definem as faixas de valores a serem
tratados na codificação. Com essa abordagem, o uso de técnicas computacionais baseadas em metaheurísticas podem ser bastante eficientes na otimização dos padrões das células à combustível
microbianas, buscando obter um alto potencial para revolucionar a aplicação em larga escala destes
processos, vindo a contribuir diretamente na consolidação de novas fontes energéticas que irão suprir a
demanda mundial futuramente.
Palavras-chave: 1. Bioeletroquímica, 2. Metaheurísticas, 3. Potencial Energético.
Projeto de Pesquisa: Conversão De Resíduos Agroindustriais Por Mucor Circinelloides Na Síntese De
Biossurfactante, Quitina, Quitosana E Lipídeos Usando Fermentação Submersa.
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE NOVOS
NANOCOMPLEXOS DE QUITOSANA ASSOCIADA À CO-COENZIMA Q10 E
PRÓPOLIS
José Rodolfo Rocha Campos1; Galba Maria de Campos Takaki2
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Introdução: A quitosana é um biopolímero que apresenta propriedades usualmente aplicáveis em vários
campos biomédicos, inclusive antimicrobiano.A Coenzima Q10 (CoQ-10) é um excelente agente
antioxidante, lipossolúvel, importante antioxidante natural presente em todo o corpo humano.
Entretanto, seus níveis diminuem com a idade e, principalmente, em pacientes com doenças crônicas. A
própolis é utilizada há séculos pela população mundial devido às suas propriedades farmacológicas,
como antiinflamatória, cicatrizante, antimicrobiana e antioxidante. Neste sentido, faz-se necessário
estudos a fim de analisar o perfil de multirresistência da bactéria KP frente a agente antibacterianos
isolados e associados à biocompostos, como a associação de quitosana à própolis e CoQ-10, avaliando
a eficiência na atividade antibacteriana frente a essa bactéria. Objetivo: Criar novos nanocomplexos de
quitosana associada à Co-enzima Q10 e Própolis, considerando o perfil de multirresistência da bactéria
Klebsiella pneumoniae frente à agente antibacterianos utilizados na clínica médica. Metodologia: Foi
utilizado o fungo Penicillium sclerotiorum, CoQ-10 e própolis. Para as atividades antimicrobianas os
patógenos utilizados foram: Klebsiella, Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica,
Listeria monocytogenes, Salmonella entérica e Pseudomona aeruginosa. Resultados:A CoQ-10 e
própolis apresentaram eficácia como agente antimicrobiano, tendo seu efeito potencializado quando
associada a quitosana fúngica. Conclusão: A própolis e CoQ-10 demonstram ser uma excelente
alternativa no combate a severas bactérias com alta incidência em ambientes hospitalares e de difícil
sensibilidade a agentes antimicrobianos, tendo seu efeito potencializado quando em uso concomitante a
quitosana produzida por Penicillium sclerotiorum a partir de fontes renováveis. Desta forma,
contribuindo positivamente de forma efetiva a criação de novos bioprodutos que além das suas
propriedades e características naturais, possam ter outras atreladas a sua funcionalidade sem alterar a
sua estrutura e eficiência natural.

Palavras-chave: Quitosana; Penicillium sclerotiorum; Coenzima Q-10.
Projeto de Pesquisa: Coleções De Culturas Ucp (Unicap) E Ufpeda (Ufpe): Caracterização, Potencial
Biotecnológico, Informatização, Gestão E Certificação (Isso 9001:2008)
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UTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS DE ACEROLA NA PRODUÇÃO DE TANASE POR
Aspergillus ssp ATRAVÉS DE FERMENTAÇÃO SUBMERSA
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As enzimas são catalisadores muito eficientes, que tornam os processos biotecnológicos mais
competitivos, quando comparados aos que utilizam catalisadores químicos. As tanases são enzimas de
amplo potencial industrial nas áreas alimentícias, de cosméticos e indústrias farmacêuticas. É bastante
utilizada na fabricação de chás instantâneos e no tratamento de couro para remoção de polifenóis,
entretanto, a sua maior aplicação é na indústria farmacêutica na produção de ácido gálico que é um
relevante intermediário na síntese de drogas antibacterianas. O objetivo deste estudo foi avaliar a
produção de tanase por Aspergillus spp isolada de amostra de solo da Caatinga de Pernambuco, através
da reutilização de cascas de acerola na formulação meios alternativos. Foi realizada uma avalição
macroscópica da colônia, em meio Sabouraud para avaliação das características microscópicas, para
confirmação da pureza da cultura. Em seguida, os resíduos da acerola, foram secos em estufa, e
processados para elaboração dos meios alternativos. Foi utilizado um Planejamento Fatorial de 2 3 com
4 pontos centrais, cujas variáveis foram o pH, NH4NO3 e o resíduo agroindustrial. Os ensaios foram
conduzidos durante 144 horas, 150 rpm, 28ºC. Os resultados obtidos evidenciaram que o ensaio 9,
apresentou uma maior atividade da enzima testada de 1,152 U/ mLe pH final de 5,6. A utilização de
resíduos agroindustriais para produção de enzimas por fermentação submersa, tem surgido como uma
alternativa viável nos processos biotecnológicos, devendo ser reavaliado em novos ensaios.

Palavras-chave: tanase Aspergillus Fermentação Submersa.
Projeto de Pesquisa: Coleções de Culturas UCP (UNICAP) e UFPDA (UFPE): Caracterização, potencial
biotecnológico, informatização, gestão e certificação (ISO 9001:2008)
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DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA GERAÇÃO DE AMBIENTE
VIRTUAL IMERSIVO CUSTOMIZÁVEL
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Atualmente em alguns casos, é difícil diferenciar quando um paciente está com sintomas que levam ao
princípio de demência ou de depressão. E um diagnóstico precoce e correto é fundamental para um
tratamento adequado. A ideia do projeto surgiu como uma tentativa de ajudar a solucionar esse
problema, mas se mostrou com potencial para ser usado em outras áreas, como educação por exemplo.
Considerando as aplicações iniciais do projeto, o ambiente de realidade virtual foi desenvolvido para
ser usado em um smartphone com um VR-Box e conectado a um computador. Para que um profissional
da saúde possa acompanhar o paciente e sua frequência cardíaca em relação aos objetos que o mesmo
esteja vendo no ambiente virtual. Essa conexão é sem fio, usando um servidor em rede local que fica
hospedado no computador que inicia aplicação. Este servidor inicia automaticamente e não precisa ser
configurado pelo profissional que está acompanhando, e é encerrado automaticamente quando a
aplicação é fechada no computador. O servidor é responsável por trocar informações sobre a posição do
usuário e sua visão no ambiente virtual, além de permitir que o profissional possa adicionar ou remover
objetos do cenário, para poder avaliar as reações do paciente a diferentes estímulos. Logo após a
aplicação ser iniciada, o profissional pode selecionar entre três ambientes, sendo o Cristo Redentor, uma
praia e uma casa de campo. Será exibido tambem um gráfico com uma indicação da frequência cardíaca
do paciente, antes de iniciar o ambiente virtual, para que seja feito um comparativo entre seu estado
natural e as reações geradas pelos estímulos no ambiente virtual. Os próximos passos são de tentar
aplicar a ferramenta para profissionais da área de saúde, para coletar as impressões e análises de pontos
de melhoria e inclusão de novas funcionalidades. Mas os resultados do projeto trazem uma abertura para
se pensar em aplicações que podem ser usadas
Usando esse tipo de abordagem, é possível pensar em outras aplicações. Ajudar crianças com atividades
praticas e estimulantes usando um ambiente de realidade virtual. Aulas em escolas públicas, para prender
a atenção das crianças e gerar melhores resultados no aprendizado, com aulas mais dinâmicas e práticas
através de um ambiente virtual que podem simular algo como locais e acontecimentos históricos, por
exemplo.
Palavras-chave: Tecnologias Emergentes; Artefatos Lúdicos; Comunicação Remota
Projeto de Pesquisa: Conversão de Resíduos Agroindustriais Por Mucor Circinelloides na Sintese de
Biossurfactante, Quitina, Quitosana e Lipídeos Usados Fermentação Submersa
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

64

APLICAÇÃO DE BIOSSURFACTANTE DE Bacillus invictae UCP 1617 NA LIMPEZA
DE SUPERFÍCIES OLEOSAS E NA DESCONTAMINAÇÃO DE POLUENTES
HIDROFÓBICOS EM SOLO
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Os surfactantes são moléculas anfipáticas que reduzem a tensão superficial e interfacial, conferindo
propriedades como detergência, emulsificação e dispersão de fases, tornando-os produtos químicos
versáteis. A maioria dos surfactantes em uso é derivada do petróleo; entretanto, o interesse por
surfactantes microbiológicos tem aumentado devido a sua biodegradabilidade e toxicidade reduzida. Em
relação às técnicas de biorremediação, as alterações provocadas por agentes surfactantes podem
melhorar a mobilidade de óleo e, assim, aumentar a biodegradação de petróleo, acelerando o processo
de remediação. Portanto, esse trabalho teve como objetivo produzir um biossurfactante pela bactéria
Bacillus invictae UCP 1617 em um biorreator de 50L em meio mineral utilizando 2% milhocina como
matéria-prima não convencional a 28 ºC, agitação de 200 rpm e aeração de 0,5 vvm durante 72 horas e
aplicá-lo em solo contaminado por poluentes hidrofóbicos para avaliar sua capacidade de remediação.
Após obtenção do líquido metabólico livre de células contendo o biossurfactante bruto, foi determinada
a tensão superficial, a emulsificação e a estabilidade da emulsão do biossurfactante sob efeitos do pH,
da adição de NaCl, do tempo sob aquecimento e da temperatura. Em seguida, o liquido metabólico foi
submetido à extração com acetona e o biossurfactante isolado obtido foi utilizado para realizar os testes
de toxicidade e de aplicação na descontaminação de solo e de superfície sólida utilizando concentrações
baseadas em sua concentração micelar crítica (CMC). A produtividade do biossurfactante em biorreator
de 50L correspondeu a 12,42 ± 1,1 mg/L/h. A tensão superficial do meio foi reduzida de 69,5 para 30,2
mN/m após 60 horas de fermentação, demonstrando a presença de surfactante. O tensoativo demonstrou
ser um produto promissor, sendo capaz de formar emulsões estáveis de maior eficiência sobre o óleo de
motor (93,75 %) e petróleo (99,00 %), além de manter a estabilidade da emulsão em vários pHs,
temperaturas e concentrações de NaCl. O biossurfactante também presentou ausência de toxicidade
comprovada pelo crescimento das sementes dos vegetais, repolho Coração-de-Boi (Brassica oleracea)
e tomate cereja (Solanum lycopersicum), bem como pela sobrevivência do microcrustáceo testado
(Artemia salina). Ao ser colocado em ambiente contaminado por óleo de motor, o biossurfactante foi
capaz de remover, em 24 horas, para metade de sua CMC (0,45 g/L), 90,06 % do óleo e na CMC (0,9
g/L), 99,21 % do óleo contido no solo, enquanto que na superfície sólida, e remoção alcançou 98,42%
na CMC. Portanto, o biossurfactante produzido pela bactéria Bacillus invictae UCP 1617 demonstra
claramente a viabilidade de aplicação como aditivo biotecnológico para os processos de remedição que
considerem a preservação e a redução dos impactos ambientais sobre os ecossistemas.
Palavras-chave: biossurfactantes; substratos alternativos; biorremediação; remoção de poluentes.
Projeto de Pesquisa: Produção de biossurfactantes com potencial de aplicação industrial
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FORMAÇÃO DE REVESTIMENTO DE QUITOSANA EM TUBOS DE
TRAQUEOSTOMIA UTILIZADOS NA PEDIATRIA EM COMBATE A INFECÇÕES.
Yale Gonçalves Lopes Araújo1; Galba Maria de Campos Takaki 2
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Sabe-se que a traqueia é uma porção do sistema respiratório responsável pela condução do ar aos
pulmões. Contudo, nem sempre a traqueia encontra-se pérvia, sendo preciso a realização de
procedimentos para tal função. Como exemplo, tem-se a traqueostomia que, apesar de terapêutica,
favorece infecções respiratórias pela quebra da proteção natural, sendo veículo para formação de
biofilmes bacterianos. Logo, através de um traqueóstomo infantil doado, este estudo teve como
finalidade investigar a suscetibilidade bacteriana e prevenção de infecções. Assim, foram realizados
estudos com quitosana – extraída do exoesqueleto de camarão - e a sua efetividade contra as bactérias
isoladas nos tubos de traqueostomia. Assim, o traqueóstomo contendo biofilme bacteriano foi incubado
no meio Brain-Heart-Infusion (BHI), sendo isoladas as bactérias Pseudomonas aeruginosa;
Enterobacter sp; Alcaligenes sp; Klebsiella sp, e avaliada o mecanismo de multirresistência pela
detecção da produção de beta-lactamase e da suscetibilidade a 17 antibióticos utilizados na prática
médica pela técnica de difusão em disco. No antibiograma, a bactéria Alcaligenes apresentou
sensibilidade a onze antibióticos. A Enterobacter foi sensível a todos os antibióticos. A Klebsiella
apresentou sensibilidade a sete antibióticos. A P. aeruginosa foi resistente a todos os antibióticos em
questão. Dessa forma, nenhum antibiótico foi capaz de eliminar todas as bactérias avaliadas e, dentre
elas, a P. aeruginosa apresentou o maior perfil de multirresistência. Por fim, para avaliar a atividade
antimicrobiana da quitosana, foi realizada a mesma técnica de difusão em disco, sendo possível observar
que quanto menor a concentração da quitosana, maior é o seu poder antimicrobiano. Portanto, os
resultados obtidos indicam que a quitosana poderá ser aplicada na inibição e prevenção de infecções
relacionadas à traqueostomia, encontrando-se alternativas biotecnológicas através do seu uso com
diminuição, consequentemente, da morbidade em pacientes traqueostomizados.
Palavras-chave: quitosana; infecção bacteriana; resistência; traqueostomia

Projeto de Pesquisa: Coleções De Culturas Ucp (Unicap) E Ufpeda (Ufpe): Caracterização, Potencial
Biotecnológico, Informatização, Gestão E Certificação (Isso 9001:2008)
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REAÇÃO ÁLCALI AGREGADO
Adriano da Silva Soares Junior1; Fernando Artur Nogueira Silva2
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A reação álcali agregado (RAA) é um dos fenômenos mais deletérios que pode acontecer no concreto.
Essa reação acontece basicamente entre alguns minerais dos agregados e os álcalis presentes no cimento.
Para essa reação ocorrer é necessária a presença de alguns componentes, sendo:
Agregado reativo;
Umidade Suficiente;
Alta concentração de hidróxidos alcalinos (NA+, K+, OH-) nos poros do concreto
Existe três tipos de reação álcali agregado:
Reação Álcali-Sílica (RAS);
Reação Álcali-Silicato (RASS);
Reação Álcali-Carbonato (RAC);
Algumas estruturas de concreto são mais suscetíveis ao desenvolvimento da RAA pelas condições que
se encontram. Podem ser citadas barragens e blocos de fundação e qualquer outra estrutura exposta à
umidade. As expansões causadas pela RAA comprometem a estrutura, causando fissuras que abaixam
a resistência e permitindo a entrada de agentes que danificam as armaduras de aço.

Palavras-chave: Reação Álcali Agregado; Concreto; Expansão.
Projeto de Pesquisa: Investigação Numérica E Experimental De Elementos De Concreto Estrutural Afetados Por
Diferentes Reações Internas De Expansão.
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DIAGNÓSTICO DA CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE E SEUS EFEITOS
NO SOLO – ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA
Alane Carvalho Barbosa1; Sergio Carvalho de Paiva2
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A chuva ácida é uma consequência imediata do despejo excedente de CO2 e gases tóxicos na
atmosfera. Esses gases poluentes, como os óxidos de nitrogênio (NOx) e dióxido de carbono (CO2), são
emitidos conforme um processo de industrialização grande e descontrolado, que vem ocorrendo nas
cidades desde o fim do século 19. Também contribuem para esse processo, as usinas termelétricas, a
fumaça vinda de ônibus, carros e caminhões. Sendo assim, iniciou-se um estudo de caso no bairro da
Boa Vista/PE tendo como objetivo principal analisar os possíveis impactos sobre o solo através de uma
deposição ácida. No período das coletas de chuva, o pH médio encontrado foi de 8,08, indicando uma
leve basicidade, contudo foram realizadas análises físico-químicas baseadas no Standard Methods para
avaliar os íons contaminantes, em que encontrou-se em maior quantidade os íons Sódio (Na+) e Cloreto
(Cl-) nas águas pluviais do local. Além da análise da qualidade da água da chuva, foi observado os
impactos e íons arrastados em construções a partir de uma simulação de chuva intensa com 4 diferentes
pH’s (4,0; 4,5; 5,0; 5,5) em corpos de prova de argila prensada. O experimento revelou que o íon Cálcio
(Ca+2) foi a espécie em maior concentração, sendo a mais arrastada dos corpos de prova durante o
período do ensaio. Também demonstrou que a perda de massa nos tijolos prensados foi maior no ensaio
que continha água com o menor pH, pois quanto maior o tempo de exposição, maior foi o impacto
negativo sobre o corpo de prova.
Palavras-chave: chuva ácida; efeitos; precipitação
Projeto de Pesquisa: Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na cidade do Recife – estudo de caso no bairro
de Boa Vista.
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APLICAÇÃO DE UM BIOSSURFACTANTE PRODUZIDO POR PSEUDOMONAS
CEPACIA CCT 6659 NO TRATAMENTO DE ÁGUA OLEOSA INDUSTRIAL EM
UMA TORRE DE SATURAÇÃO INDUZIDA DE BANCADA
Aldemar Antônio Pedrosa Campello Filho1; Leonie Asfora Sarubbo2
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As atividades ligadas ao setor petrolífero e de energia elétrica são as principais responsáveis pela
produção de águas oleosas e seu descarte, demandando estratégias de tratamento e separação desses
resíduos. A flotação por ar dissolvido (FAD) é um dos processos de separação água-óleo mais utilizado.
A flotação por ar dissolvido utiliza em sua maioria surfactantes químicos como coletores para
potencializar a separação das partículas de óleo em suspensão. Como alternativa aos surfactantes
sintéticos e tóxicos, o uso de biossurfactantes vem se destacando para o tratamento de efluentes
industriais, por serem biodegradáveis e apresentarem toxicidade reduzida. Nesse sentido, o presente
trabalho realizou um estudo comparativo utilizando um biossurfactante produzido por Pseudomonas
cepacia CCT6659 e surfactantes comerciais como coletores em um inovador sistema de flotação FAD
configurado em uma Torre de Saturação Induzida em estágios (TSI). Primeiramente, as propriedades
tensoativas (tensão superficial, emulsificação e dispersão de petroderivado) do biossurfactante
produzido pela bactéria em meio composto por resíduos industriais. Um efluente oleoso industrial obtido
de uma Usina termelétrica a óleo, com aproximadamente 150 ppm de óleo, foi utilizado para comprovar
a eficiência de remoção de óleo pelos coletores. Os coletores foram avaliados individualmente em 100
L de efluente oleoso circulando no sistema da TSI, interagindo com a ação de microbolhas. Durante o
processo, amostras foram retiradas em 5, 10, 15 e 20 minutos para serem avaliadas por meio da
espectrofotometria, quantificando o percentual de remoção de óleo. Além disso, foi realizada uma
análise econômica para estimar os custos de aplicação dos coletores em comparação ao biossurfactante
de P. cepacia no tratamento do efluente oleoso dentro do cenário da usina termelétrica. Os resultados
mais expressivos das atividades tensoativas do biossurfactante produzido foram: tensão superficial de
26 mN/m, capacidade emulsificante de 98,72% e ação dispersante de aproximadamente 86,00%. A alta
eficiência de separação água/óleo pelo biossurfactante de P. cepacia foi comprovada a partir da remoção
de 97,49% de óleo contido no efluente industrial na TSI. A análise econômica reforçou de maneira
expressiva a viabilidade dos custos de aplicação do biossurfactante em estudo em comparação aos
coletores comerciais. Portanto, foi comprovado o potencial desse agente surfactante como coletor
alternativo em um sistema de flotação por saturação induzida, auxiliando na redução de impactos
ambientais oriundos de plantas industriais.
Palavras-chave: biossurfactante; microbolhas; flotação; coletor alternativo, análise econômica.
Projeto de Pesquisa: Produção de Biossurfactantes com Potencial de Aplicação Industrial.
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DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE
Ana Flávia Pacheco1; Eduardo Antonio Maia Lins2
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A industrialização, o crescimento populacional e o advento da tecnologia trouxeram consigo uma maior
demanda de bens de consumo, ocasionando uma massiva geração de resíduos. Surgiu então a
necessidade de dispor de métodos de disposição final desses resíduos, uma vez que precisam de
tratamento adequado quando descartados. Tem-se como exemplo um aterro sanitário, que é uma área de
depósito dos mais diversos tipos de resíduos gerados no dia a dia. A decomposição desses resíduos gera
um líquido chamado chorume, contendo substâncias orgânicas e inorgânicas, que caso não seja
devidamente tratado, pode contaminar o solo ali presente e poluir o meio ambiente. A metodologia deste
trabalho vem sendo desenvolvida baseada em estudos de viabilidade da aplicação de solo como camada
de barreira do lixiviado nos aterros sanitários. Foram realizados ensaios em laboratórios da universidade,
para a determinação do tipo de solo a ser utilizado. O lixiviado do estudo foi do Aterro da Muribeca,
localizado da Região Metropolitana do Recife, onde foi obtida a carcterização do chorume.

Palavras-chave: consumo; sedimentos; solo; contaminantes; lixiviado.
Projeto de Pesquisa: Estudo Do Comportamento Dos Solos Como Camada De Base Em Aterros Sanitários De
Resíduos Sólidos Urbanos
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ESTUDO DO COMPORTAMENTO DE UMA ARGILA E APARIÇÃO DE METAIS
COMO CAMADA DE BASE PARA ATERROS SANITÁRIOS DE RESÍDUOS
SÓLIDOS – ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DO JORDÃO, RECIFE/PE.
Ana Júlia Vaz de Melo Soares1; Sergio Carvalho de Paiva2
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Durante os últimos anos a preocupação como meio ambiente se tornou mais englobante, devido
ao gradativo crescimento populacional e sua integração, que afeta em massa o ecossistema, com essa
condição verifica-se o aumento da produção de lixo. Em países onde a urbanização é vertiginosa,
observa-se um déficit no despojamento adequado dos resíduos sólidos, nas grandes cidades os detritos
são levados para aterros sanitários e lixões. Os aterros têm como proposito diminuir os impactos
ambientais, com isso são feitos estudos, para sua melhoria, como a impermeabilização dos solos, pois
devido a sua ausência aos aterros gera as possíveis contaminações no próprio solo por lixiviados. Com
base em um estudo de casso no bairro do Jordão da Região Metropolitana do Recife/PE, tendo em vista
o objetivo de avaliar a utilização e o comportamento de um solo (argiloso) como camada de
impermeabilização de base, para a proteção do solo em aterros sanitários. Foram feitas análises físicoquímico foi baseado do Standard Methods e do Manual de Métodos e Análise de Solos – Embrapa,
sucederam amostras do solo argiloso ao experimento antes e após a recepção da água com pH
controlado, também foi executado análises químicas da água antes e após a percolação das amostras. De
mesmo modo os resultados foram relacionados e comparados com pesquisas antecipadas feitas em
outras regiões do Brasil. Com a adição das soluções podemos verificar que em todos os casos o pH do
solo diminuiu a acidez, porem apenas medidas de pH não são suficientes para avaliar a resistência do
solo, durante a observação dos parâmetros em balanço da água, há um aumento, o que justifica que
quanto maior for o valor do pH, maior será a extração de íons do solo que diminui a resistência da
camada de cobertura dos aterros.
Palavras-chaves: impermeabilização; lixiviado; química; efeitos.
Projeto de Pesquisa: Estudo do comportamento dos solos como camada de base em aterros sanitários de resíduos
sólidos urbanos.
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ESTUDO DAS ARMADURAS DE PEÇAS DE CONCRETO ARMADO SUBMETIDAS
AOS EFEITOS DA CORROSÃO PELA AÇÃO DE CLORETOS
André Vinícius Santos Alves¹; Romilde Almeida de Oliveira²
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O concreto é o segundo material mais consumido no mundo, perdendo somente para água, justificando
a importância de estudos que envolvam seu comportamento frente à durabilidade, e que objetivam a
obtenção de estruturas com longas vidas úteis. Em função da preocupação com a manutenção e gastos
das estruturas de concreto armado, este trabalho objetivou realizar um estudo acerca do comportamento
da armadura quando submetida à ação dos agentes agressivos do tipo cloreto. Existem alguns
parâmetros relacionados ao concreto e ao meio ambiente que exercem uma grande influência na
penetração de íons cloreto. Entre os fatores relacionados ao concreto, verifica-se que o coeficiente de
difusão de cloretos, a concentração superficial de cloretos, a relação água/cimento, a espessura de
cobrimento, a presença e a quantidade de adições são alguns parâmetros que interferem na vida útil de
projeto das estruturas. Já em relação às condições ambientais, os principais fatores que afetam a vida
útil são a umidade relativa e a temperatura de exposição. Planejava-se um estudo de caso utilizando
equipamentos como o Canin+ e o pacômetro Profoscope, que realizam ensaios não destrutivos em peças
de concreto armado, por meio de ultrassom e pacometria, respectivamente. Esses ensaios foram
impossibilitados devido a pandemia, porém foi apresentado o processo executivo para cada um deles.
Palavras-chave: cimento; durabilidade; estruturas.

Projeto de Pesquisa: Comportamento Mecânico, Deterioração e Vida Útil de Componentes de Concreto.
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ESTUDO DA CORROSÃO DAS ARMADURAS DE PEÇAS DE CONCRETO
ARMADO DEVIDO À CARBONATAÇÃO E ENSAIOS NA CÂMARA DE
CARBONATAÇÃO
Camila Santana Portela Lima1; Romilde Almeida de Oliveira2
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As armaduras no interior da peça de concreto são protegidas pelo próprio meio que as circundam, isto
é, a elevada alcalinidade da solução aquosa presente nos poros do concreto propicia uma situação de
passivação no aço, impedindo a oxidação do mesmo. Porém observam-se que uma grande parte das
armaduras de concreto armado apresentam problemas relacionados à corrosão das armaduras,
frequentemente iniciadas pela carbonatação. Acontece naturalmente nas estruturas de concreto, a partir
da superfície e ocasiona reações de neutralização dos álcalis, despassivando a armadura e conduzindo à
sua corrosão. Efeitos decorrentes da corrosão de armaduras provocados pelas ações do dióxido de
carbono foram estudados a partir de estudos laboratoriais efetuados em corpos de provas submetidos a
ensaios acelerados na câmara de carbonatação. A análise e interpretação das diversas etapas dos danos
atingidos durante o processo de corrosão permite investigar e avaliar o nível de corrosão do aço
empregado no concreto em peças existentes, compreendendo o conceito de vida útil relativamente às
ações do meio considerado no estudo. Foram efetuadas estimativas da vida útil da peça, considerando
esta como o tempo a partir do qual a obra irá requerer intervenção corretiva com custos muito mais
elevados do que aqueles requeridos nas manutenções usuais que a obra requer.

Palavras-chave: Carbonatação; corrosão; fissuras; vida útil.

Projeto de Pesquisa: Estudo da corrosão das armaduras de peças de concreto armado devido à carbonatação e
ensaios na câmara de carbonatação
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ANÁLISE DAS PROPRIEDADES DO CONCRETO QUANDO SUBSTITUÍDO
PARCIALMENTE O CIMENTO PORTLAND POR RESÍDUO DA CINZA DO
BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR MEDIANTE ATAQUE DE ÍONS CLORETOS.
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O Brasil é um dos principais produtores de cana-de-açúcar no mundo, tendo grande importância para o
agronegócio brasileiro. Durante a moagem da cana-de-açúcar para a extração do caldo, há geração de
bagaço. Esse subproduto é geralmente consumido para produção de energia por meio da cogeração, no
decorrer do processo de queima é gerado um novo subproduto a cinza do bagaço de cana-de-açúcar
(CBCA). A cinza gerada é um material rico em sílica, passível de ser utilizado em misturas de concreto
ou argamassa. Este trabalho, tem o objetivo de avaliar a inibição da corrosão de armaduras pela
substituição parcial das cinzas de bagaço da cana- de-açúcar, onde será analisado as propriedades
mecânicas e de durabilidade do concreto armado frente a ação de adições pozolânicas analisadas através
da substituição parcial de resíduo do bagaço da cana-de-açúcar (RBCA) com as proporções de 0% que
é a referência, 10%, 15% e 20% utilizando o cimento Portland CP-V ARI com relação água/aglomerante
de 0,55. Foram realizados levantamentos bibliográficos para um melhor entendimento e
aperfeiçoamento do tema. Os corpos-de-prova foram avaliados por técnicas eletroquímicas para
avaliação da corrosão, onde ensaio de potencial de corrosão, de resistividade e resistência a polarização.
Por meio desses ensaios foi analisado o potencial de corrosão (Ecorr) e a intensidade de corrosão (Icorr).
Com os resultados ficou evidenciado que os corpos de prova com 20% de CBCA na composição
matricial do concreto apresentam valores mais eletronegativos na leitura do potencial e velocidade de
corrosão na evolução do ensaio de indução de íons cloreto. Concluindo que o concreto produzido com
a cinza do bagaço de cana-de-açúcar em substituição parcial do cimento Portland atingiu valores mais
negativos de potencial de corrosão ao longo do tempo, proporcionando uma condição mais favorável à
corrosão.

Palavras-chave: Durabilidade. Corrosão. Potencial de corrosão (Ecorr). Intensidade de corrosão (Icorr).
Projeto de Pesquisa: Estudo da cinza da queima do bagaço de cana-de-açúcar no concreto em relação à
durabilidade.
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ENSAIO ACELERADO DE CORROSÃO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
ARMADO POR AÇÃO DE CLORETOS EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA E
CICLOS DE IMERSÃO E SECAGEM
Davi Carvalho Oliveira 1; Fuad Carlos Zarzar Júnior2
1Estudante

do Curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências e Tecnologia; Voluntário. E-mail:

davi.2016108266@unicap.br
2

Professor do Curso de engenharia civil do Centro CCT; E-mail: fuad.junior@unicap.br

As maiores densidades demográficas no Brasil estão situadas no litoral, onde consequentemente
se tem o maior número de edificações; sendo elas sujeitas a corrosão da estrutura de concreto
armado, o que torna-se um dos grandes problemas encontrados na engenharia civil, que a partir
da penetração de íons cloreto por absorção e difusão iônica, leva a ocorrência da deterioração
precoce da estrutura. A recuperação das estruturas de concreto armado devido à corrosão gera
altos custos. Estima-se que no Brasil cerca de 5% do total do PIB (Produto Interno Bruto) é
gasto na solução de problemas de corrosão. Esse trabalho teve como objetivo, analisar o
potencial eletroquímico de corrosão de corpos de prova prismáticos de concreto armado com e
sem revestimento de Zinco (Zn) submetidos em névoa salina (salt spray) sem aditivos e adições
minerais, e depois verificar o comportamento dos corpos de prova supracitados com aditivos
plastificantes e com a adição de metacaulim/ microsílica nas porcentagens: 5%, 10%, 15% e
20 %. Realizou-se uma extensa pesquisa bibliográfica sobre ensaios acelerados em corpos de
prova de concreto armado contendo ou não revestimento de Zinco (Zn) submetidos à ação de
íons cloreto em câmera de névoa salina que simulam o ambiente marinho, assim como potencial
eletroquímico de corrosão a fim de avaliar a deterioração destes componentes. Alguns corpos
de prova prismáticos até foram produzidos, porém, com a paralisação dos laboratórios da
Universidade Católica de Pernambuco, devido à pandemia do Covid 19, os ensaios acelerados
não foram realizados.
Palavras-chave: salt-spray; ensaios acelerados; íons cloreto; potencial eletroquímico.

Projeto de Pesquisa: Manifestações patológicas, comportamento mecânico e vida útil de componentes de
concreto.
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DIAGNÓSTICO DA CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE E SEUS EFEITOS
NO SOLO — ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA.
Flávio Henrich Sales de Queiroz1; Sergio Carvalho de Paiva2
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Estudante do Curso de Licenciatura Plena em Química do Centro de Ciências e Tecnologia; Bolsista

(PIBIC UNICAP). E-mail: flavio.henrich2019@gmail.com
2

Professor do Curso de Engenharia Química e Ambiental do Centro de Ciências e Tecnologia; E-mail:

sergio.paiva@unicap.br
Com a crescente preocupação da sociedade em relação ao meio ambiente, nasce a iniciativa de pesquisa
para entender os efeitos causados pelas atividades que o homem exerce em seu ecossistema, as quais
provocam impactos. Infelizmente, na maioria das vezes, esses são negativos, acarretando degradação e
poluição, sequelas do aumento crescente das áreas urbanas, da elevação no número de veículos e do uso
irresponsável dos recursos naturais. Dentre os principais impactos causados pelo homem, pode-se citar
a deterioração da qualidade do ar e do solo. O ambiente urbano e industrial está carregado de substâncias
lançadas na atmosfera que precipitam de forma seca ou úmida, consequentemente gerando impactos no
solo. Percebe-se, a partir de um estudo de caso no bairro da Boa Vista/PE, cujo objetivo geral é buscar
auxiliar os órgãos ambientais através de análises da deposição ácida e com seus possíveis impactos sobre
o solo, tendo como estudo de caso, a incidência no bairro da Boa Vista, na Universidade Católica de
Pernambuco, localizado na cidade do Recife-PE. O pH médio encontrado para as chuvas coletadas da
atmosfera foi de 6,10, indicando uma leve acidez, e como apenas medidas de pH não são suficientes
para avaliar o grau de contaminação, a partir de análises físico-químicas baseadas no Standard Methods,
os íons encontrados em maior concentração nas águas pluviais foram o cloreto (Cl-) e o cálcio (Ca+2),
resultados que puderam ser confrontados com pesquisas desenvolvidas em outras regiões do Brasil.
Além da análise da qualidade da água de chuva, foi possível comparar o teor de compostos existentes
nas águas de escoamento predial, com a taxa de íons arrastados a partir de corpos de prova de argamassa,
expostos à simulação em laboratório de uma chuva intensa de forma natural. Na quantidade de matéria
orgânica e carbono orgânicos em todos os pHs apresentou um aumento relevante chegando a valores,
praticamente, duas vezes maior que o original. Com os resultados iniciais, houve uma retirada de
nutrientes e compostos iônicos com maior intensidade quando introduzido água com pH mais elevado
no solo tornando menos produtivo.
Palavras-chave: águas pluviais; solos; pH; acidez; efeitos.
Projeto de Pesquisa: Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na cidade do Recife – estudo de caso no bairro
da Boa Vista.
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ANÁLISE DA DURABILIDADE DO CONCRETO QUANDO SUBSTITUÍDO
PARCIALMENTE O CIMENTO PORTLAND POR RESÍDUO DA CINZA DO
BAGAÇO DA CANA-DE-AÇÚCAR MEDIANTE PENETRAÇÃO DE ÍONS
CLORETOS.
Igor Albuquerque da Rosa Teixeira1; Eliana Cristina Barreto Monteiro 2
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Esse trabalho tem como objetivo estudar a durabilidade de concretos com diferentes percentuais (0%,
10%, 15% e 20%) da cinza do bagaço da cana-de-açúcar como material substituto do cimento, frente à
ação de a penetração de íons cloreto, através do potencial de corrosão. Os corpos de prova prismáticos
(9cm x 5cm x 7cm), foram utilizados para o ensaio de potencial de corrosão e intensidade de corrosão
após a penetração de íons cloretos através de ciclos de secagem e molhagem em solução de 5% de NaCl.
Os corpos de prova com CBC, de uma forma geral não interferiu de forma significativa no processo de
corrosão das armaduras por íons cloreto. Os corpos de prova com 20% apresentaram um resultado mais
satisfatório, porém ficou muito próximo das demais famílias. Dessa forma, pode-se concluir que o
percentual de até 20% poderia ser o mais indicado para uso em estruturas de concreto expostos a
ambientes agressivos, pois foi o que apresentou melhores parâmetros.
Palavras-chave: Agregado reciclado. Durabilidade dos concretos. Sustentabilidade.

Projeto de Pesquisa: Estudo da Cinza da Queima do Bagaço de Cana-de-Açúcar no Concreto em Relação à
Durabilidade.
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DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA REGIÃO
METROPOLITANA DO RECIFE
João Victor de Melo Silva1; Eduardo Antônio Maia Lins2
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Um dos maiores problemas sobre as áreas urbanas na contemporaneidade é a desordem das
características da atmosfera no meio urbano. A evolução do crescimento desordenado dos centros
urbanos provoca um desconforto térmico e visual que desalinha das condições ambientais naturais. A
transferência natural de calor é impedida pelo meio artificial e as características do microclima da região
é modificado, formando assim o fenômeno conhecido como Ilhas de Calor, que é tipificado pelo
aumento da temperatura do ar em áreas formadas por edifícios e baixa densidade arbórea, além disso, o
fenômeno é intensificado quando equiparado às altas taxas de emissões atmosféricas. O estudo tem
como objetivo apurar a formação do fenômeno de ilha de calor no bairro de Boa Viagem, Recife-PE,
categorizando sua intensidade, identificando as variações do comportamento térmico em cada ponto de
análise, monitorando a umidade relativa do ar e a temperatura. As medições foram realizadas utilizando
termohigrômetros digitais em quatro pontos, que demonstram a temperatura e umidade em áreas com
concentração arbórea, áreas com influência de canal de esgoto, áreas com construções verticais e com
tráfego de veículos. Os dados foram coletados durante os meses de janeiro, fevereiro e março de 2020,
entre as 8:00 horas da manhã e 12:00 da tarde, em um intervalo de 20 minutos simultaneamente.
Posteriormente os dados foram processados e analisados em média pelo Microsoft Excel. O estudo
apresentou mostrou que a quanto maior a concentração de construções verticais, áreas
impermeabilizadas, menor a disponibilidade vegetal do local e maior fluxo de veículos, a incidência do
fenômeno de Ilhas de Calor é maior.
Palavras-chave: Temperatura, Umidade, Ilha de Calor, Urbanização, Recife.

Projeto de Pesquisa: Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na Região Metropolitana do Recife.
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SENSOR INTELIGENTE E DE BAIXO CUSTO BASEADO EM ARDUINO E
LÓGICA FUZZY PARA MONITORAMENTO DE TEMPERATURA EM
BIOPROCESSOS
José Rodolfo Mendes dos Reis1; Clarissa Daisy da Costa Albuquerque2
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O alto valor dos reatores utilizados em laboratórios de pesquisa e indústrias de biotecnologia,
evidencia a necessidade de reduzir o custo de produção e manutenção destes equipamentos. A iniciativa
para desenvolver sensores eficientes e de baixo custo corresponde a uma possível solução para o
problema, tornando mais acessível a aquisição, o controle e o monitoramento dos biorreatores. A
temperatura é um fator de extrema importância nos bioprocessos, influencia a ocorrência e a velocidade
das reações, sendo necessário monitoramento e controle adequados para manter a qualidade dos
bioprodutos. O sensor de temperatura é um dos mais econômicos, ao ser comparado com outros sensores
utilizados pela indústria. Este projeto visou desenvolver um sensor inteligente e de baixo custo baseado
em arduino e lógica fuzzy para monitoramento de temperatura em bioprocessos.
O microcontrolador arduino, responsável por gerir o sistema, é conhecido por seus
complementos diversos, funcionais e de baixo custo, ideal para prototipagem. Um deles, o sensor de
temperatura DS18B20, opera como uma sonda à prova d’água, coletando dados para o sistema. A lógica
fuzzy é aplicada, fuzzificando as entradas como variáveis linguísticas e funções de pertinência
trapezoidais e triangulares. Regras são inferidas no modelo de Mamdani e os resultados são
defuzzificados com o método centróide. Os resultados podem então ser interpretados nas superfícies
geradas pelo MatLab, auxiliando a compreensão do estudo.

Palavras-chave: Lógica Fuzzy; Arduino; Sensor de Temperatura.

Projeto de Pesquisa: Conversão de resíduos agroindustriais por ucor circuinelloides na síntese de biossurfactante,
quitina, quitosana e lipídeos usando fermentação submersa
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ESTUDO DAS PROPRIEDADES DAS ARGAMASSAS COM ADIÇÃO DE
MICROSSÍLICA E DA SUA VIDA ÚTIL

Luiza Duarte Araujo¹; Romilde Almeida de Oliveira²
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A durabilidade da argamassa de cimento é a capacidade que ela irá resistir às influências
ambientais, e quando se trará da vida útil de uma argamassa pode ser definido como sendo o tempo em
que vai resistir aos requisitos que são determinados nos projetos, sem que se tenha a necessidade de se
fazer manutenção ou reparo dela. E para que se tenha a durabilidade e a vida útil que a argamassa precisa
ter, será feito o ensaio com o uso da câmara de névoa salina, que irá simular um ambiente marinho, onde
a estrutura sofre a incidência de íons de cloreto que se encontram na névoa. E com isso é possível
determinar qual será sua vida útil e a durabilidade que a argamassa vai ter na presença de um ambiente
marinho. Para a realização do experimento e ser possível observar qual seria o tempo para a deterioração
do corpo de argamassa, poderá ser adicionada a microssílica, que é uma partícula menor que o cimento
Portland e acaba sendo responsável por preencher os vazios deixados pelo cimento, e que após a
hidratação do cimento, na presença da microssílica forma o silicato de cálcio hidratado, que é
responsável pela resistência da pasta.

Palavras-chave: Argamassas; Pozolana; Vida útil;

Projeto de Pesquisa: Comportamento mecânico, deterioração e vida útil de componentes de concreto
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INFLUÊNCIA DAS ESQUADRIAS NO DESEMPENHO ACÚSTICO DAS
EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS POR SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL
Marconi Mendonça Barbosa¹; Angelo Just da Costa e Silva2.
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Em 2013, a NBR 15.575:2013 entrou em vigor e, a partir deste momento, tornou-se obrigatório atender
aos critérios estabelecidos pela norma de desempenho (NBR 15.575:2013). Em sua parte 4 é apresentada
exigências mínimas frente ao desempenho acústico que as edificações habitacionais devem apresentar
quanto as vedações verticais e horizontais, assim sendo, atenuando os efeitos ruidosos sobre os
residentes das edificações. Desse modo, observa-se que no mercado das esquadrias houve a necessidade
de melhorar a performance acústica ao que se relaciona com as vedações verticais externas (VVEs).
Tendo em vista que a avaliação das VVEs depende de diversos elementos como a esquadrias, tipo do
bloco de vedação, tipo e espessura de revestimento e entre outros. Portanto, o objetivo deste trabalho é
analisar, por meio de simulação computacional, a influência das esquadrias no desempenho acústico das
edificações utilizando como referência os critérios da NBR 15.575-4:2013, quanto as vedações verticais
externas. Em vista disso, realizou-se as análises do desempenho acústico por simulação computacional
por intermédio dos softwares Insul e SONarchitect. O Insul foi utilizado para criar os sistemas de
vedação vertical e horizontal (piso), onde o próprio software, a partir da lei da massa, define os índices
de isolação sonora dos sistemas utilizados. Já o SONarchitect possui o método de cálculo baseado na
ISO 12354-1, ISO 12354-2, e ISO 12354-3. De acordo com os resultados obtidos, A isolação sonora
obtida em sua maioria mostra que ao utilizar esquadrias com Rw acima de 15dB, 19dB e 27dB serve
suficientemente para atender ao nível mínimo de desempenho, respectivamente, para as classes de ruído
I, II e III. Portanto, conclui-se, que visando contribuir para um melhor desempenho acústico nos
dormitórios, a simulação computacional como ferramenta de predição faz-se fundamental para a
determinação da isolação sonora dos SVVE que, por sua vez, o atendimento aos critérios exigidos pela
norma de desempenho (2013) possibilitará um cenário com menos desconforto acústico.

Palavras-chave: Desempenho acústico, Norma de desempenho, Simulação computacional, Esquardria.

Projeto de Pesquisa: Avaliação de durabilidade e conservação dos revestimentos de fachada.
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ANÁLISE DA INTERFERÊNCIA DE VIDROS E DIFERENTES TIPOS DE SISTEMA
DE COBERTURA NO DESEMPENHO TÉRMICO DE EDIFICAÇÕES
LOCALIZADAS EM RECIFE/PE
Marcos Mendonça Barbosa1; Angelo Just da Costa e Silva2
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Em virtude de projetos energeticamente mais eficientes, estuda-se o comportamento de diferentes
sistemas de revestimento e envoltória a fim de propiciar melhores condições ambientais com menor
consumo de recursos naturais. O objetivo do trabalho é analisar a influência do fator solar de vidros e
diferentes tipos de coberturas no conforto térmico. O método utilizado para extração dos resultados
dividiu-se em modelagem 3D do protótipo através do SketchUp e simulação computacional a partir do
software de cálculo de balanço de energia EnergyPlus. Isto posto, identificou-se que as propriedades
térmicas dos vidros foram determinantes, quando se trata do desempenho térmico, portanto, foi
observado que para um ambiente termicamente mais confortável é crucial a opção por um material de
menor transmitância térmica, tendo em vista que irá desenvolver uma barreira que minimiza a passagem
de calor.

Palavras-chave: vidros e sistema de cobertura; desempenho térmico; simulação computacional.
Projeto de Pesquisa: Avaliação da Durabilidade e Conservação dos Revestimentos de Fachada
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UTILIZAÇÃO DA REOMETRIA NA OBTENÇÃO DAS PROPRIEDADES DO
CONCRETO NO ESTADO FRESCO
Maria Luiza Alves dos Passos1; Fernando Artur Nogueira da Silva2
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O concreto fresco em uma escala macroscópica flui como um líquido desta maneira é buscado conceitos
na reologia, ciência que estuda as deformações e escoamentos de um fluido sobre a influência de tensões,
para estudar o seu comportamento. As propriedades reológicas do concreto fresco são importantes
principalmente no período em que o material é lançado nas fôrmas e podem ser determinadas em
qualquer momento durante o período de indução da hidratação do cimento. Uma completa
caracterização do concreto fresco oferece muitas vantagens, como a facilidade de aplicação, a
consolidação, a durabilidade e a resistência do concreto que dependem dessas propriedades. A reologia
do concreto está diretamente ligada com o desenvolvimento do desempenho do concreto. O controle de
qualidade de produção desses materiais pode ser feito simultaneamente a sua utilização, ao invés de
esperar por resultados de ensaios realizados no estado endurecido. A trabalhabilidade do concreto é um
parâmetro importante de ser estudado, tanto para facilitar o lançamento do material quanto pelas
decisões relacionadas com a forma desse lançamento. Tradicionalmente o método de ensaio utilizado
para obter as propriedades do concreto no estado fresco é o ensaio de abatimento de tronco de cone,
porém este ensaio consegue medir apenas 1 parâmetro reológico e, por essa razão, os resultados obtidos
com esse ensaio carecem de confiabilidade compatível com as demandas atuais de grandes obras de
engenharia civil. Assim uma modificação no ensaio tradicional foi realizada para que se pudesse obter
2 parâmetros reológicos, sendo desenvolvido o ensaio de abatimento de tronco de cone modificado. A
reometria pode desempenhar um papel de relevância para o entendimento do comportamento do
concreto no estado fresco através da incorporação de conceitos e técnicas cientificamente testadas, pois
permite estudar o comportamento da tensão de escoamento e da viscosidade plástica em função de outras
variáveis como o tempo e a temperatura, sendo atualmente o método de ensaio que melhor caracteriza
as propriedades reológicas do concreto no estado fresco.
Palavras-chave: Concreto fresco; Reologia; Reometria.
Projeto de Pesquisa: Investigação numérica e experimental de elementos de concreto estrutural afetados por
diferentes reações internas de expansão.
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EFICIÊNCIA DA SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE CINZA DO BAGAÇO DE CANADE-AÇÚCAR POR CIMENTO PORTLAND E SUAS CARACTERIZAÇÕES
MINERALÓGICAS E MORFOLÓGICAS.
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O Brasil é um dos maiores produtores de açúcar no mundo, sendo também, um grande produtor no
complexo sucroalcooleiro. A cana-de-açúcar é um produto agrícola que é capaz de gerar subprodutos
com baixo impacto ambiental e elevado índice de aproveitamento. Dentre os subprodutos, o bagaço de
cana-de-açúcar tem sido utilizado no processo de cogeração de energia por meio da queima do bagaço.
Durante o andamento da queima nas caldeiras ocorre a formação das cinzas, material natural com função
pozolânica utilizada há muitos anos como aditivos minerais com excelentes resultados na elaboração de
argamassas e concretos. Este trabalho, teve como objetivo avaliar a influência da substituição parcial de
cinza do bagaço da cana-de-açúcar (CBCA) de 10%, 15%, 20% e em proporções de 0% como referência,
na durabilidade do concreto por cimento portland do tipo CP-V ARI com relação água/aglomerante de
0,48. Sobre a eficiência, foram feitos levantamentos bibliográficos para melhor embasamento e
constatações da pesquisa. Além disto, foi analisado a durabilidade através da caracterização morfológica
das partículas com identificação de elementos químicos presentes pela técnica de microscopia eletrônica
de varredura, por manuseio de detector de elétrons secundário (SE) e o detector de energia dispersiva
(ESD). Assim como, avaliou pelo método direto a pozolanicidade e a composição mineralógica dos
sólidos cristalinos dos materiais com a técnica de difração de raio-X (DRX). Os resultados obtidos das
análises indicam como fases cristalinas SiO2, Fe2O3, KAlSiO4 e Al(PO3)3. Concluindo que as
características físico-químicas das cinzas dependem significativamente do grau de contaminação do
bagaço e da granulometria.
Palavras-chave: sustentabilidade; durabilidade; difração de raio-x; argilominerais; caracterização
morfológica.

Projeto de Pesquisa: Estudo da Cinza da Queima do Bagaço de Cana-de-Açúcar no Concreto em Relação à
Durabilidade.
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ANÁLISE DO DESEMPENHO TÉRMICO DE SISTEMAS DE VEDAÇÃO
VERTICAL EXTERNO E DE COBERTURAS COM ÊNFASE NA COLORAÇÃO DA
FACHADA
Matheus Mendonça Barbosa1; Angelo Just da Costa e Silva2
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Estudante do Curso de engenharia civil do Centro de Ciências e Tecnologia; IC CNPq. E-mail:
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2
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A busca por melhores condições de conforto térmico em edificações tem crescido gradativamente, com
a inserção de normas como por exemplo, a norma de desempenho – ABNT NBR 15575:2013, surgem
critérios para avaliação das edificações e, consequentemente, promovem a viabilização de estratégias
para melhores níveis de conforto nas edificações. Diante do exposto, vale-se ter ciência das propriedades
térmicas dos materiais que compõem uma edificação. Dessa forma, este trabalho tem por objetivo
analisar a interferência da absortância solar dos sistemas de vedação externa e da proteção térmica
inserida nos sistemas de cobertura na temperatura interna de ambientes localizados em Recife/PE. A
metodologia utilizada baseou-se na realização de um modelo computacional de referência através do
software EnergyPlus 8.1.0 e alterações nos modelos para obtenção e análise dos respectivos resultados.
Os resultados obtidos nas simulações, quando analisadas as absortâncias do sistema de vedação vertical
externo e cobertura, demonstraram variações significativas no gradiente térmico das temperaturas
operativas nos ambientes e os resultados de temperatura operativa considerando o uso de proteção
térmica com poliestireno expandido (EPS) ou extrudado (XPS) mostraram-se eficazes para redução de
temperatura. Pela observação das simulações realizadas, a absortância dos materiais de acabamento
externo demonstrou-se bastante representativa para obtenção de melhores níveis de desempenho térmico
e enfatiza a importância de ser um conhecimento consolidado por projetistas, bem como responsáveis
técnicos de edificações.

Palavras-chave: sistema de vedação vertical externa e cobertura; desempenho térmico; simulação
computacional.
Projeto de Pesquisa: Avaliação da Durabilidade e Conservação dos Revestimentos de Fachada
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AVALIAÇÃO DA PERMEABILIDADE DO CONCRETO FRENTE À AÇÃO DE
ÍONS CLORETO EM CONCRETO, CONTENDO OU NÃO ADITIVO
ESTABILIZADOR DE CLORETO
Rayssa Valéria da Silva1; Fuad Carlos Zarzar Júnior2
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2
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De acordo com a NBR 19900-1 2009, intitulada “Água para amassamento do concreto Parte 1:
Requisitos” o teor máximo de íons de cloreto permitido na água de amassamento do concreto sem
armadura deverá ser de 4.500 mg/l e água fornecida pela companhia de abastecimento contenha um teor
mínimo de 0,5 miligramas por litro (mg/L) e máximo de 2 mg/L de cloro residual livre. Normalmente
este fator é sempre respeitado, confiando na potencialidade da água do sistema de abastecimento local.
Mas foi pensado “E se utilizarmos um aditivo estabilizador de cloro na água? ” Será que reduziríamos
a ação do íon cloreto livre na estrutura, onde ele pode apresentar-se fixo (absorvido nos poros do
concreto ou combinados ao aluminato tri-cálcico do cimento) ou livre (estado que causa problemas à
estrutura, onde ele pode reagir com a água de amassamento causando corrosão por pites). Portanto foram
moldados corpos de prova com e sem o aditivo estabilizador de cloro na água, verificado seu
desempenho quando submetido ao ensaio de resistência à compressão e a tração por compressão
diametral, além de verificada sua probabilidade de penetração de íons após a cura do concreto, verificada
em tempos de cura diferentes. Como no Brasil não existe norma padronizada para tal estudo foi
necessário recorrer a norma internacional ASTM C1202/2019, intitulada “Método de teste padrão para
indicação elétrica da capacidade do concreto de resistir à penetração de íons cloreto”. Com esse ensaio
foi possível medir a carga em Coulombs que passa no interior do corpo de prova e assim verificar a sua
resistência a penetração do íon cloreto.
Palavras-chave: Teor de cloro; Água de emassamento; Ensaio químico; ASTM C1202;

Projeto de Pesquisa: Manifestações patológicas, comportamento mecânico e vida útil de componentes de
concreto.
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AVALIAÇÃO DA DIFUSÃO DE CLORETOS ATRAVÉS DA CÉLULA DE
MIGRAÇÃO USADA NA NORMA ASTM C 1202 -05
Suany Rayssa da Silva Santana1; Fuad Carlos Zarzar Júnior2
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Muitos estudos são realizados para o desenvolvimento de concretos cada vez mais resistentes à
penetração de íons cloretos, visando proteger as armaduras do concreto armado. Inicialmente a presente
pesquisa consistia em uma análise prática de concretos de diferentes traços a partir de ensaio de difusão
com a utilização da célula de migração utilizada pela American Society for Testing (ASTM) C 1202 05 “Standard Test Method for Electrical Indication of Concrete’s Ability to Resist Chloride Ion
Penetration” por meio de metodologias de ensaio apresentadas na NT BUILD 492 “Concrete, Mortar
And CementBased Repair Materials: Chloride Migration Coefficient From Non-Steady-State Migration
Experiments”, porém, com a paralisação dos laboratórios da Universidade Católica de Pernambuco
devido à pandemia do Covid 19, os ensaios laboratoriais ficaram inviáveis. Tendo em vista as diversas
formas de se estudar o desempenho dos diferentes concretos e a variação entre elas, esse trabalho tem o
objetivo de apresentar, sob forma de revisão da literatura, os ensaios acelerados e de longa duração
normatizados de penetração de íons cloro no concreto e suas diferentes formas de análise, a fim de
facilitar a escolha do método em pesquisas futuras; também são apresentados os pontos negativos e
positivos dos mesmos com base em estudos de outros autores acerca do tema. Não existem no Brasil
normas para esse tipo de ensaio, assim, as metodologias apresentadas de maneira mais detalhada são
das quatro normas internacionais mais difundidas: NT BUILD 492:1999, ASTM C1202:2017,
AASHTO T259:1980 e NT BUILD 443:1995. Concluiu -se que os ensaios de longa duração analisam
o concreto de maneira mais natural do que os ensaios acelerados, já que nenhum movimento dos íons é
forçado por uma fonte externa e por isso oferecem resultados mais realísticos. Entretanto os estudos
voltados a analisar e comparar métodos acelerados e de longa duração mostram que essas duas
metodologias apresentam boa correlação e que ambas podem ser utilizadas para analisar o concreto
quanto à penetração por cloretos.

Palavras-chave: penetração de cloretos; ensaios; coeficiente de difusão, coeficiente de migração.
Projeto de Pesquisa: Manifestações patológicas, comportamento mecânico e vida útil de componentes de
concreto
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AVALIAÇÃO DE SOLOS UTILIZADOS COMO BARREIRA REATIVA NO
TRATAMENTO DE LIXIVIADO
Thaís Soares Barros e Silva¹; Eduardo Antonio Maia Lins ²
¹Estudante do Curso de Engenharia Civil do Centro de Ciências e Tecnologia; E-mail:
thais.2014110238@unicap.br
²Professor do Curso de Engenharia Ambiental do Centro de Ciências e Tecnologia; E-mail:
eduardomaialins@gmail.com

O consumo é um ato natural para todo ser vivo, para as necessidades mais básicas, como se alimentar.
O problema é o consumo desenfreado, qual o mundo atual se encontra, onde é mais vantajoso comprar
um novo objeto do que consertar o antigo. Com todo esse consumo há a geração de resíduos sólidos
urbanos, estes que tem como destino final os aterros sanitários, uma vez que a técnica da reciclagem não
é utilizada como deveria. Uma vez que neste local de disposição final dos resíduos sólidos urbanos há a
geração de chorume, tem que se ter um cuidado especial com os mesmos. Este percolado pode infiltrar
no solo, contaminando este, além dos corpos d´água sendo eles superficiais ou não, podendo prejudicar
a vida e saúde de quem mora em seus arredores, principalmente, fora quem utiliza os corpos d´água
contaminados. Visando analisar o comportamento dos materiais arenosos e argilosos como reagentes no
tratamento do chorume, esta pesquisa pretende desenvolver um tratamento através da técnica que
consiste na criação de um obstáculo a jusante da fonte de contaminação contendo compostos químicos
ou biológicos que reagem com os contaminantes realizando um tratamento na água subterrânea que por
ela passa. O método utilizado para obter os resultados desejados consiste em simular valas baseadas nos
estudos de Farace et al. Para a simulação foram coletadas três amostras de materiais arenosos e argilosos
para se analisar seu comportamento como reagente, além de utilizar o chorume coletado no aterro da
Muribeca.
Palavras chave: chorume , obstáculo ,materiais argilosos e arenosos , reagente.
Projeto de Pesquisa: Estudo Do Comportamento dos solos como Camada de Base em Aterros Sanitários de
resíduos sólidos urbanos
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DIAGNÓSTICO DE ILHAS DE CALOR E CHUVA ÁCIDA NA CIDADE DO RECIFE
– ESTUDO DE CASO NO BAIRRO DA BOA VISTA.
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A chuva ácida é um tema que vem sendo difundido e valorizado nos últimos anos, em função dos
potenciais impactos que estes podem causar à qualidade de vida da sociedade (TEZA, 2005). O estudo
da qualidade da água escoada é fundamental, tanto para caracterizar as consequências de uma
determinada atividade poluidora, quanto para se estabelecer os meios para que satisfaça determinado
uso da água. Fatores como poluição do ar, fontes de calor (combustão de combustíveis fósseis por carros
ou fábricas) e redução da cobertura vegetal são desencadeadores deste fenômeno (WENG, 2009). Essa
chuva, quando atinge o pH inferior a 5,6, é considerada como ácida. Os impactos dessa chuva variam
deste a alteração da biota a destruição de monumentos. O presente trabalho visa contribuir com os órgãos
ambientais através das análises sobre chuva ácida, com seus possíveis impactos, tendo como estudo de
caso, a incidência no bairro da Boa Vista, localizado na cidade do Recife-PE. A metodologia utilizada
para análise da água escoada foi o Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater de
2012. As coletas realizadas nos tubos de queda da drenagem de água pluvial no bairro da Boa Vista.
Onde os valores de pH do escoamento da água de chuva encontrados variaram entre 4,3 a 8,9. O valor
médio numérico do pH das 43 amostras foi de 6,72814. Os valores de pH da água de chuva encontrados
variaram entre 3,56 a 9,35. O valor médio numérico do pH das 51 amostras foi de 6,739608. Portanto,
notou-se que a água da chuva nesse período não possuiu as características de uma água destilada,
apresentando a média das condutividades analisadas de 104,6521 µS e alcançando um patamar máximo
de até 487,9 µS, concentrações bem acima das obtidas por Santos e Gastmans, (2016) nas águas de
chuva de Rio Claro/SP. Conclui-se que a análise físico-química realizada não pode indicar uma
predominância da chuva com acidez elevada no Bairro da Boa Vista, mesmo que alguns resultados
tenham apresentado chuvas levemente ácidas, porém não há evidencias que constata a presença
frequente dessa acidez nas precipitações; Percebeu-se uma alteração significante na água da chuva ideal
e a observada na prática, essa diferença possivelmente está relacionada a construção civil e alto fluxo
de veículos presentes na cidade de Recife mais especificamente no bairro da Boa Vista;
Palavras-chave: Chuva ácida, Precipitação, Escoamento, Qualidade da água.
Projeto de Pesquisa: Diagnóstico de ilhas de calor e chuva ácida na cidade do Recife – Estudo de caso no bairro
da Boa Vista
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ESTUDO DA PROPAGAÇÃO DE RECALQUES EM FUNDAÇÃO DO TIPO
RADIER ESTAQUEADO
Yuri Brainner Silva Morais1; Joaquim Teodoro Romão de Oliveira2
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Como na atualidade processo de verticalização urbana está se tornando cada vez mais comum,
há uma crescente busca por construções de edificações altos. Desta forma, o radier estaqueado surge
como uma solução de fundação redutora de recalques para esses tipos de prédios. Então essa pesquisa
científica tem como essência a análise de radier estaqueados com base em estudos elaborados nos
trabalhos de Ferreira (2018) e Santos Netos (2019), tendo como foco os recalques máximos, médios e
mínimos quando a estrutura da fundação é submetida a diversas variações paramétricas (tipo de solo,
nível d’água, espessura do radier, comprimento e quantidade de estacas) e também quando são
considerados cenários diversos de tipos de apoio. Comparando os resultados dos dois estudos, percebese que as deformações se assimilam no cenário realista quanto a localidade dos recalques máximos e
mínimos.

Palavras-chave: radier estaqueado; recalque.

Projeto de Pesquisa: Análises tensão-deformação-resistência de materiais usados em obras geotécnicas
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AVALIAÇÃO DO RISCO OCUPACIONAL E QUALIDADE DE VIDA DOS
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, TÉCNICOS DE ENFERMAGEM E
CUIDADORES DE IDOSOS DO LAR GERIÁTRICO PADRE VENÂNCIO.
Alessandra Luckwü da Silva¹; Marina de Lima Neves Barros2
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Introdução: O risco ocupacional e a qualidade de vida são de suma importância para a saúde do
indivíduo, porém ela depende de muitos fatores, dentre eles destaca-se o trabalho. A forma como o
indivíduo se relaciona com o seu trabalho tem causado grande preocupação, pois as principais causas
são o desgaste físico e o adoecimento. Objetivos: Verificar o risco ocupacional e qualidade de vida dos
profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos do lar geriátrico Padre
Venâncio. Método: O estudo foi desenvolvido no lar geriátrico Padre Venâncio, com os profissionais
de enfermagem, técnicos de enfermagem e cuidadores de idosos. O estudo é de caráter observacional,
descritivo, de corte transversal e quantitativo. A amostra foi composta de 9 indivíduos do sexo feminino,
foram aplicados os questionários sociodemográfico, Censo de Ergonomia, Checklist de Couto e
WHOQOL-Bref. Resultados: Foi constatado que (100%) dos participantes eram mulheres, a média de
idade foi de 41,44 anos, em que a região de maior desconforto nos cuidadores e técnicos de enfermagem
(44,44%) foram na coluna, apenas um participante que o mesmo era profissional de enfermagem
apresentou dor nas regiões do ombro e pescoço. Na amostra (88,89%) tiveram condição ergonômica de
fator biomecânico de moderada importância e apenas (11,11%) apresentou fator biomecânico pouco
significativo. A pontuação no WHOQOL-Bref, por domínio foi: físico= 16,38, psicológico= 15,56,
social= 15,11 e ambiental = 11,58, obtendo uma qualidade de vida boa. Conclusão: Desta forma, os
resultados encontrados ampliam o conhecimento acerca do tema abordado e alertam para a necessidade
da discussão sobre a saúde do trabalhador afim de que, através da identificação dos problemas, sejam
estudadas propostas de implementação de intervenções com objetivo de minimizar os riscos aos quais
estes profissionais estão submetidos durante sua jornada de trabalho.
Palavras-chave: Risco ocupacional; qualidade de vida; Saúde do trabalhador.
Projeto de Pesquisa: Recursos de Avaliação, Perfil Epidemiológico e Intervenção Fisioterapêutica do Sistema
Osteomioarticular.
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INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO ALÍVIO DA DOR NO PARTO
VAGINAL: UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Amanda Coutinho Alves Santos1; Valéria Conceição Passos de Carvalho 2
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O protagonismo da mulher vem sendo um assunto bastante mencionado depois da humanização do
parto, ela torna-se personagem principal do trabalho de parto vaginal e para que isto ocorra a informação
é fundamental, neste contexto a fisioterapia obstétrica vem se destacando, pois tem como objetivo
orientar a mulher com técnicas para promover analgesia, relaxamento e conscientização perineal,
reduzindo a necessidade de intervenções farmacológicas. Entretanto, o desconhecimento da atuação da
fisioterapia no trabalho de parto pode dificultar a implantação desse profissional na equipe que integra
a saúde da mulher na sala de parto. Objetivo: A presente pesquisa tem como objetivo principal descrever
a eficácia da intervenção fisioterapêutica na sala de parto para a redução do quadro álgico nas mulheres.
Métodos: O trabalho consiste em uma retrospectiva, descritiva e documental, que foi elaborada com
estudos do ano de 2015 a 2020 na base de dados indexadas: MedLine Pubmed, LILACS, Scielo e Google
acadêmico, foram utilizados os seguintes descritores: “labor pain”, “labor obstetric” e "physical therapy”
na língua inglesa, portuguesa ou espanhola. Resultados: A revisão inicial constou de 610 artigos
selecionados, essa análise foi dividida em três etapas: pré-análise, exploração do material e tratamento
dos resultados obtidos, chegando nos 8 artigos utilizados. Os principais resultados encontrados na
revisão mostraram efeitos favoráveis para as parturientes durante o trabalho de parto, as principais
técnicas utilizadas foram a bola suíça, massoterapia e TENS, todas apresentaram efeitos satisfatórios em
relação ao alívio da dor. Conclusão: Esta revisão permitiu dar visibilidade sobre as técnicas não
farmacológicas fisioterapêuticas para o alívio da dor, que mostraram efeitos positivos e benéficos para
as parturientes durante o trabalho de parto vaginal.

Palavras-chave: Fisioterapia, dor de parto, trabalho de parto.

Projeto de Pesquisa: Perfil epidemiológico, avaliação, tratamento e prevenção das disfunções do assoalho
pélvico em adultos
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INVESTIGAÇÃO DO BRINCAR NO COTIDIANO DE CRIANÇAS ACOMETIDAS
PELA SÍNDROME CONGÊNITA DO ZIKA VÍRUS
Amanda Santos Vidal de Negreiros1; Cristiana Maria Macedo de Brito2
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Justificativa: A síndrome congênita do Zika vírus (SCZKV) compreende uma série de afecções
neurológicas e distúrbios osteomioarticulares que afetam o desenvolvimento neuropsicomotor e
atividades rotineiras das crianças, como a locomoção, o autocuidado e o brincar. A brincadeira facilita
o aprendizado e o desempenho funcional do sujeito, além de ser uma ferramenta potencializadora da
neuroplasticidade. Apesar das peculiaridades das crianças com SCZKV, o lúdico fornece uma motivação
para atingir suas metas e aprimorar suas habilidades. Objetivo: Investigar o hábito de brincar no
cotidiano de indivíduos com a SCZKV, identificando as dificuldades e adaptações realizadas durante
essas atividades. Métodos: Estudo observacional, de corte transversal descritivo com crianças com
SCZKV, entre 3 e 5 anos, e seus respectivos cuidadores. Trinta cuidadoras foram entrevistadas com um
questionário sobre as condições sociodemográficas da família, perfil clínico das crianças e
características das atividades lúdicas. Resultados: As participantes eram as próprias mães, em sua
maioria casada ou em união estável, sem profissão, com renda mensal de até dois salários mínimos. A
maioria das crianças possuía perímetro cefálico entre 40 cm e 45 cm, exibindo calcificação cortical,
cílios longos, hipertonia de extremidades e hipotonia de tronco, entre outros sinais congênitos. As
brincadeiras relatadas eram de cunho audiovisual e sensorial, como cantar, dançar e jogar bola, fazendo
uso de brinquedos que emitem som e luz. Dentre as respostas exibidas pelas crianças estão os sorrisos,
maior desempenho visual, vocalizações e determinada adequação de tônus. Diante de dificuldades como
posicionar a criança e coordenar os movimentos, as principais adaptações realizadas pelas mães tinham
por objetivo a estabilização de tronco. Conclusão: Constatou-se a grande variação de sinais congênitos
presentes nas crianças com SCZKV, assim como os diferentes níveis de comprometimento neuromotor,
ressaltando, ainda, a importância do brincar no ambiente terapêutico.
Palavras-chave: ZIKA vírus; Recreação; Desempenho psicomotor.
Projeto de Pesquisa: Avaliação e intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças
e adolescentes.
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ANÁLISE DAS VARIÁVEIS ASSOCIADAS À ADESÃO TERAPÊUTICA
MEDICAMENTOSA EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS ATENDIDAS EM
SERVIÇO DE REFERÊNCIA DO RECIFE
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Nos últimos anos, principalmente após o início da epidemia da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida
(Aids), as Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) readquiriram importância como problemas de
saúde pública. Com o advento da terapia antirretroviral (TARV), os portadores do Vírus da
Imunodeficiência Humana (HIV) passaram a integrar o grupo de doenças crônicas, sendo fundamental
para a redução da morbimortalidade e manutenção da qualidade de vida a adesão terapêutica. Em virtude
disso, é necessário reconhecer as variáveis que influenciam na adesão as terapias modificadoras do curso
da doença dentre os pacientes portadores do vírus HIV atendidos na Policlínica Lessa de Andrade
através de um estudo descritivo, transversal e quantitativo. A fim de correlacionar a adesão à TARV
com a progressão da doença e qualidade de vida nos pacientes portadores de HIV, bem como ISTs
concomitantes, foram empregados os questionários Socioeconômicos e de Avaliação da Adesão ao
Tratamento Antirretroviral (CEAT-VIH) e obtidas informações dos prontuários acerca dos dados
clínicos dos pacientes atendidos durante a vigência da pesquisa. Foram entrevistados 22 indivíduos, cuja
média de idade foi de 38,04±11,4 anos, 80,9% eram do sexo masculino e com renda individual mensal
menor ou igual a 3 salários mínimos, os solteiros equivaliam a 61,9% da totalidade e 38% cursavam ou
já tinham concluído o ensino superior. Na análise clínica, sífilis pretérita ou atual foi reportada por
47,6% dos indivíduos. A aplicação do CEAT-VIH evidenciou que 54,4% dos pacientes apresentam
adesão estrita. Referia estar assintomática 81% da amostra e 68,4% obtiveram carga viral não detectável.
A aderência medicamentosa foi elevada em contrapartida a estudos nacionais, resultado associado a
maior grau de satisfação com a saúde e a não progressão da patologia. O delineamento das variáveis
individuais envolvidas no cuidado do sujeito identificados através do processo de escuta favorece uma
abordagem assertiva pela equipe de saúde.
Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis, Terapia antirretroviral, Adesão terapêutica
Projeto de Pesquisa: Perfil Clínico e Socioeconômico de Portadores de Infecções Sexualmente Transmissíveis
Atendidos nos Serviços de Saúde de Recife
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ANÁLISE DO RISCO ERGONÔMICO E DA QUALIDADE DE VIDA EM
MASSOTERAPEUTAS CEGOS
Ana Carolina Queiroz Vieira1; Marina de Lima Neves Barros2
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Justificativa: A ergonomia relaciona o ser humano com o trabalho objetivando garantir uma melhor
qualidade de vida pessoal e no trabalho. Na perspectiva dos massoterapeutas, eles são naturalmente
expostos a posturas desgastantes em tempo excessivo, podendo leva-los a desenvolver as chamadas
LERs e DORTs, que geram impactos negativos para o trabalhador e sua função. Aliado a isso, a
deficiência visual pode se tornar mais um obstáculo para uma melhor qualidade de vida, por motivos
como fadiga, estresse e menos oportunidades. Objetivo: Analisar o risco ergonômico e a qualidade de
vida em massoterapeutas cegos. Métodos: O estudo foi de caráter observacional, de corte transversal
descritivo e quantitativo, com 5 massoterapeutas, de ambos os sexos, com idade entre 18 e 59 anos.
Cada participante respondeu a 5 questionários: sociodemográfico, censo de ergonomia, WHOQOL e
dois check-lists, o primeiro para avaliação da exigência da coluna vertebral pelos esforços no trabalho
e o segundo foi para avaliação simplificadas condições biomecânicas do posto de trabalho. Resultados:
80% dos entrevistados apresentam dor em relação a coluna e membros superiores, apenas 40% destes
alegam ter relação com o trabalho e 60% afirmam ser um incômodo leve. Foi visto que após a utilização
do RULA, na maioria dos casos (60%), se faz necessário introduzir mudanças imediatas no local de
trabalho e em 40% dos casos, precisam mudar mediante uma melhor investigação. Em 40% dos
indivíduos o posto de trabalho apresentou altíssima exigência e em 100%, por itens de desqualificação,
apresentam uma condição ergonômica ruim. Conclusão: Os massoterapeutas estão sujeitos a lesões
pelas exigências da profissão, sugere-se então a implantação da fisioterapia preventiva para diminuir
esse risco e mais pesquisas sobre essa população.
Palavras-chave: massoterapeutas; ergonomia; risco ocupacional; condições laborais.

Projeto de Pesquisa: Recursos de Avaliação, Perfil Epidemiológico e Intervenção Fisioterapêutica do Sistema
Osteomioarticular.
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PRÁTICAS DE ATENÇÃO AO PARTO NORMAL HUMANIZADO: ATUAÇÃO DAS
DOULAS NA REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA
Ana Carolina Silva Quiros¹; Valéria Conceição Passos de Carvalho²
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Resumo: A mulher tem o protagonismo e domínio sobre a gestação e parto, tendo esse papel sofrido
influência dos atos de medicalização do nascimento, com o objetivo de reduzir a natimortalidade. Com
isso foram evidenciadas inúmeras práticas inadequadas que foram naturalizadas ao longo dos anos no
parto, recebendo posteriormente o nome de violência obstétrica. A fisioterapia obstétrica tem papel
fundamental no auxílio a gestante, no pré parto, parto e puerpério, sendo a formação de Doula mais um
artifício para propiciar o suporte necessário ao auxilio da parturirente e reduzir substancialmente as
violências que podem vir a ocorrer com a gestante e a criança.

Objetivo: A presente pesquisa tem

como objetivo principal avaliar a percepção e vivências práticas das Doulas sobre a violência obstétrica
e as principais ações intervencionistas para reduzi-la. Métodos: O trabalho consiste em um estudo do
tipo exploratório/descritivo, com abordagem qualitativa, o tamanho da amostra é de conveniência no
total de quatro Doulas, Foram identificadas por D1, D2, D3 e D e questionadas com perguntas que
remeteram as percepções sobre o conhecimento acerca da violência obstétrica, quais práticas são
evidenciadas ao longo da atividade de Doula, quais práticas julgam causar mais impacto na redução da
violência obstétrica e quais as atitudes tomadas no sentido de tentar reduzi-las, além da recepção da
equipe multidisciplinar de saúde quanto a intervenção da Doula no momento do parto. Resultados: O
trabalho foi desenvolvido em 3 eixos principais: violências obstétricas nas práticas diárias das doulas,
ações efetivas na redução de violência obstétrica e receptividade da equipe multidisciplinar com as
intervenções das Doulas. Segundo as entrevistas, em sua totalidade as doulas evidenciam violências
obstétricas, sendo episiotomia, manobra de Kristeller, violência verbal e toques vaginais repetitivos, as
citadasno estudo. Quanto a receptividade da equipe, foi evidenciado que sofre interferência da falta de
conhecimento sobre a função exata das doulas, sobrepondo a outros profissionais. O instrumento
fundamental no combate a violência obstétrica é munir a gestante de todas as informações a cerca do
parto, permitindo a gestante ter domínio sobre seu trabalho de parto. Conclusão: Este trabalho permitiu
evidenciar a importância das Doulas como agente na humanização do parto e redução de violência
obstétrica, sendo necessários mais estudos com esse grupo focal, visando a importância do tema e
escassez literária dessa evidência.
Palavras-Chave: 1.Doulas, 2. Obstetrícia, 3. Parto.
Projeto de Pesquisa: Perfil Epidemiológico, Avaliação, Tratamento E Prevenção Das Disfunções Do Assoalho
Pélvico Em Adultos.
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SAÚDE E CIBERCULTURA: ATENÇÃO BÁSICA NAS REDES SOCIAIS DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
André Telles de Albuquerque Lima1; Leila Karina de Novaes Pires Ribeiro2
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As políticas de Saúde Pública no Brasil sempre tiveram a necessidade de fazer ações de cunho educativo
voltados para a saúde da população, principalmente para Atenção Básica à Saúde (ABS), que tem como
prioridade as ações de promoção e prevenção. O Ministério da Saúde (MS), que tem entre suas
atribuições a divulgação e educação em saúde, utiliza-se de vários meios de comunicação, entre eles,
páginas oficiais em redes sociais. O objetivo do estudo foi analisar a cibercultura na página do MS na
rede social do Facebook enfocando a ABS. Trata-se de um estudo qualitativo, com informações
públicas. Utilizou-se o método netnográfico, através da observação participante na página da instituição
na rede social. Analisou-se seu funcionamento, seu poder de comunicação, sua interação com os
seguidores e as postagens relacionadas à atenção básica publicadas em 2018. O MS tem 5,9 milhões de
seguidores na sua página e realiza diariamente publicações. Foram analisadas cerca de 550 postagens
em 2018. A vacinação foi o tema mais citado, sendo feito 89 posts sobre o assunto, alcançando 33000
curtidas (reações dos seguidores), 3000 comentários e 115000 compartilhamentos. As postagens do MS
são geralmente simples, possuem imagem, linguagem acessível e texto curto com esclarecimentos sobre
saúde. Os textos visam rápida leitura, mas costumam possuir um link, antecedido pela frase “saiba mais
em”, que dá acesso a conteúdos externos mais complexos, possibilitando aprofundamento do assunto.
O MS também costuma utilizar hashtag (#), que é um indexador e classifica as mensagens de acordo
com um tópico. Ele é utilizado para buscas, construção de identidade, autopromoção e ajuda na
disseminação da informação. Conclui-se, portanto, que a página do MS possibilita novas formas de
comunicação com configurações culturais próprias. Possui grande poder e facilidade para disseminar
conteúdos. Entretanto, é necessários novos estudos para a compreensão de seus reais impactos e poder
de resolubilidade em saúde.

Palavras-chave: Netnografia; Ciberespaço; Facebook.
Projeto de Pesquisa: Saúde e Cibercultura: Soluções na Rede. Uma Netnografia das Redes Sociais do Ministério
da Saúde
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AVALIAÇÃO SEGMENTAR DO CONTROLE DE TRONCO EM CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM PARALISIA CEREBRAL
Anna Clécia de Miranda Faustino1; Cristiana Maria Macedo de Brito2
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Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) descreve um grupo de desordens permanentes do
desenvolvimento do movimento e da postura, atribuído a um distúrbio não progressivo, durante o
desenvolvimento do cérebro fetal ou infantil, podendo contribuir para limitações funcionais da pessoa.
O comprometimento motor da PC afeta normalmente o controle de tronco da criança, causando
dificuldades para respirar, falar, rolar e transferir-se, influenciando as atividades da vida diária.
Objetivo: Avaliar o controle segmentar de tronco em crianças e adolescentes com PC. Métodos: Estudo
observacional descritivo com 20 crianças e adolescentes com PC, cujos responsáveis foram submetidos
a um questionário sociobiodemográfico, elaborado pela própria pesquisadora. As crianças foram
submetidas à avaliação do comprometimento motor pelo Sistema de Classificação da Função Motora
Grossa (GMFCS) e à avaliação do controle de tronco através da escala padronizada de avaliação
segmentar do controle de tronco Segmental Assessment of Trunk Control (SATCO). Resultados:
quanto ao comprometimento motor, a maior parte encontra-se no nível II (caminha independente dentro
de casa), seguido dos níveis III (usa cadeira de rodas manuais para deslocamentos de maiores distâncias)
e V (usuário de cadeira de rodas e tem marcha apenas assistida pelo cuidador). Quanto ao controle
segmentar de tronco, 75% apresentam controle (estático, ativo e reativo) de cabeça e torácico, enquanto
que 70% apresentam controle (estático, ativo e reativo) na região lombar, como também no controle
completo de tronco. Conclusão: O presente estudo revelou uma população com certa independência no
nível de comprometimento motor com a maior parte apresentando controle completo de tronco,
especialmente de cabeça e torácico, seguido da região lombar, revelando certa mobilidade.
Palavras-chaves: Paralisia cerebral, crianças, adolescentes.

Projeto de pesquisa: Avaliação e intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento neuropsicomotor da criança e
do adolescente
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ATIVIDADES AQUÁTICAS (HIDROTERAPIA) E FORTALECIMENTO DO CORE
Antônio Filipe Sales da Paz¹; Marcio Botelho Pedrosa²
1

Graduando do Curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP).

filipesalespaz@hotmail.com
²Orientador PIBIC e Docente do Curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco
(UNICAP). marcio.botelho@unicap.br
Contextualização: Uma alternativa de treinamento físico que vem sendo comumente utilizado por
diversas áreas é a hidroterapia, um recurso fisioterapêutico importante que utiliza piscinas aquecidas
para o tratamento de variadas disfunções. Os efeitos fisiológicos proporcionados pela água são amplos
e envolvem respostas cardíacas, respiratórias, renais e musculoesqueléticos. Os músculos da parede
abdominal têm como função principal proporcionar estabilidade à coluna vertebral. O trabalho dos
músculos abdominais é de fundamental importância para o ser humano, pois estes músculos tendem a
reduzir a compressão nos discos intervertebrais e auxiliam na melhora da mecânica respiratória e nos
movimentos da pelve. Os músculos abdominais são componentes do CORE, que por sua vez é um termo
que tem sido designado para se referir aos músculos do complexo lombo-pélvico. O fortalecimento desta
musculatura é defendido como uma maneira para prevenir e reabilitar várias desordens
musculoesqueléticas e da coluna lombar provenientes da fraqueza da musculatura abdominal. Objetivo
geral: Realizar uma revisão de literatura sobre a hidroterapia e o fortalecimento do CORE.

Objetivos

específicos: Identificar os benefícios da Hidroterapia; Analisar os mecanismos utilizados pela
Hidroterapia para o fortalecimento do CORE; Elucidar a importância do CORE para o corpo humano.
Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura sobre Atividades Aquáticas (Hidroterapia) e
Fortalecimento do Core. A seleção dos artigos para esta revisão utilizou as seguintes bases de dados:
BIREME (Centro Latino-americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), LILACS (Latin
American and Caribbean Health Sciences), MEDLINE (U.S National Institute of Medicine), PUBMED
(National Library of Medicine and The National Institute of Health) e SCIELO (Scientific Eletronic
Library Online). Os artigos serão localizados através da utilização das seguintes palavras-chave:
Fisioterapia, Hidroterapia, Fortalecimento e CORE. Resultados: Foram encontrados 181 artigos
utilizando as bases de dados e as palavras-chave supracitadas. Após retirar os duplicados e os que não
abordavam o tema em questão restaram 85 artigos. Posteriormente foi realizada uma análise criteriosa
onde foram excluídos: artigos de revisão (42), artigos que não utilizaram a hidroterapia como
intervenção (24), artigos que apresentavam dados insuficientes (11) e artigos sem acesso (1). Com isso,
7 artigos foram selecionados para a presente pesquisa.Conclusão: A hidroterapia proporciona
benefícios importantes ao corpo humano, consequentemente aos músculos da região do CORE.
Melhorando a sua capacidade funcional e assim contribuindo para uma melhora na respiração, no
sistema cardiovascular e musculoesquelético.
Palavras-Chave: Fisioterapia, Hidroterapia, Fortalecimento do Core.
Projeto de pesquisa:: Análise da Biomecânica e Funcionalidade em Ambiente de Terapia Aquática
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ANÁLISE DO RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS
SUBMETIDOS AO TREINAMENTO PROPRIOCEPTIVO: UMA REVISÃO DE
LITERATURA
Bárbara Paula de Aristeu Magalhães 1; Érica Patrícia de Lira Borba Uchôa2
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Introdução: O processo de envelhecimento promove alterações fisiológicas e anatômicas, que vão
interferir na desenvoltura do idoso nas suas atividades corriqueiras. A partir dos 40 anos, há uma redução
de cerca um centímetro por década na sua estatura, devido a diminuição do líquido sinovial nas
articulações, ocasionando redução dos arcos plantares, aumento da curvatura cifótica da coluna e
alterações dos discos intervertebrais. O declínio de algumas funções fisiológicas e anatômicas, associada
pelo risco de quedas, decorrente das alterações nos sistemas que fazem parte da manutenção e execução
do equilíbrio e da coordenação precisam ser investigadas progressivamente, desse modo, observa-se a
necessidade de avaliar o risco de quedas e qualidade de vida de idosos submetidos ao treinamento
proprioceptivo. Objetivo: Analisar através de uma revisão de literatura a influência da propriocepção
no risco de quedas e qualidade de vida em idosos. Materiais e métodos: Revisão de literatura onde foi
realizada uma pesquisa para obtenção de artigos que corresponda ao objetivo do estudo, que foram
publicados no período de 2010 a 2020 nas bases de dados bibliográficos Pubmed, Scielo, PEDro, Lilacs
e Portal Capes. As palavras chaves utilizadas foram “Idosos’’, “quedas”, “qualidade de vida” e
“propriocepção” e suas correlatas em inglês e espanhol. Para avaliar a qualidade dos estudos foi utilizada
a Escala PEDro, sendo incluídos apenas de alta qualidade metodológica.Resultados: Três ensaios
clínicos randomizados controlados foram selecionados por corresponderem aos critérios da escala.
Observou-se que treinamento proprioceptivo proporcionam melhoras significativas na redução do risco
de quedas e na escala de qualidade de vida. Considerações Finais: É possível inferir através dos estudos
analisados que a propriocepção traz efeitos benéficos melhorando a qualidade de vida e reduzindo o
risco de quedas em indivíduos idosos. No entanto, nota-se a escassez de trabalhos com alta qualidade
metodológica que façam a abordagem desse tema.

Palavras-chave: Idosos; Propriocepção; Quedas; Qualidade de vida.
Projeto de Pesquisa: “Fisioterapia na saúde de indivíduos idosos: recursos de avaliação e intervenção nas
alterações osteomioarticulares”
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A INFLUÊNCIA DA REALIDADE VIRTUAL COMO INSTRUMENTO
TERAPÊUTICO PARA LOMBALGIA EM ADULTOS JOVENS
Beatriz Rithiely Henrique Ramos da Silva1; Marina de Lima Neves Barros2
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Justificativa: A origem da dor lombar está localizada entre a 12° vértebra torácica e prega glútea, e
alguns fatores de risco para seu desenvolvimento são o sedentarismo, o trabalho sentado por várias horas
e atividades que ultrapassem a força do trabalhador. Diante disso, o tratamento da lombalgia é mais
eficaz quando apresenta o foco no paciente como um todo e não na sua lesão. Por isso, a Realidade
Virtual (RV) tem sido utilizada como ferramenta terapêutica na fisioterapia, pois incluem correções
posturais, aumento da capacidade de locomoção, força e amplitude de movimento, além de promover
motivação através da sua ludicidade. Objetivo: Avaliar a utilização da Realidade Virtual como
instrumento terapêutico para lombalgia em adultos jovens. Métodos: Estudo de caráter quasiexperimental, de corte transversal descritivo e quantitativo, com a participação de 6 indivíduos, do sexo
feminino, com idade entre 20 e 25 anos. Foi realizada avaliação postural e a aplicação do Índice de
Incapacidade de Oswestry (IIO) para avaliar as limitações e dificuldades laborais, antes e após as dez
(10) sessões do Nintendo Wii. Assim como foi utilizada a Escala Visual Analógica (EVA) em todas as
sessões antes e após a utilização do Nintendo Wii para avaliar a intensidade da dor. Resultados: As
participantes obtiveram variação da dor lombar através da EVA, na avaliação quarto (4) dos indivíduos
relataram dor lombar moderada e após as 10 sessões a totalidade das voluntárias não apresentaram dor.
E também, uma evolução satisfatória da capacidade funcional. Contudo, não houve mudanças posturais
nos indivíduos participantes do estudo. Conclusão: A utilização do Nintendo Wii demonstrou-se eficaz
na redução da dor lombar e na melhora da funcionalidade. Apesar disto, é recomendado que haja
replicações deste estudo com uma amostra maior e mais diversificada para reforçar as evidências obtidas
nesta pesquisa.

Palavras-chave: lombalgia; reabilitação; realidade virtual.

Projeto de Pesquisa: Atenção fisioterapêutica na saúde do indivíduo adulto: recursos de avaliação, perfil
epidemiológico e intervenção.
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A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: ANÁLISE DOCUMENTAL EM
PORTFÓLIOS DE ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Brenda Caroline Ramos Marques de Oliveira1; Paulo Marcelo Freitas Barros2
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A antiga visão fragmentada sobre saúde foi modificada e atualmente abrange um conceito amplo e
interdisciplinar, sendo percebida como uma complexa rede interativa entre as dimensões: físicas,
psicológicas, espirituais, sociais e ambientais. Nesse contexto, ao pensarmos em solução de problemas
teremos que utilizar essa mesma complexa rede interativa, principalmente, no contexto da Atenção
Básica em Saúde. Para tanto, as novas gerações precisam entender e vivenciar tal nível de complexidade.
Portanto, o objetivo do presente estudo foi analisar as soluções referidas por alunos do Curso de
Medicina, em contexto de aprendizagem em grupo utilizando a metodologia PBL, para atuação
multidisciplinar a partir de um estudo de caso típico na área da Atenção Básica. A presente pesquisa
descritiva documental quali-quantitativa, analisou 10 portfólios produzidos entre os anos de 2018 e
2019. As avaliações realizadas por parte dos outros participantes em relação aos seus líderes 95,3%
relataram que seu líder teve uma conduta “excelente” e apenas 4,7% “bom” com relato dos problemas:
1º dificuldade em aceitar sugestões (33,3%), 2º má distribuição das funções (33,3%) e 3º má Integração
do grupo (33,3%). As soluções foram sugerir que os líderes se propusessem a aceitar sugestões,
distribuíssem homogeneamente as funções entre os membros e que estimulasse a integração entre
todos. De acordo com as autoavaliações dos líderes, os resultados encontrados foram: 40% das
lideranças receberam o conceito “excelente” e 60% obtiverem “bom”. Eles referiram em si os
problemas: Má administração do tempo (40%), falta de integração entre os membros (40%) e falta de
logística (20%). As soluções sugeridas foram: Ter mais controle do grupo e do tempo, ter auxílio do
cronômetro, integrar o grupo e ter mais autoridade. Assim, o nível de abrangência das soluções foi
considerado pouco abrangente, uma vez que, as soluções para os problemas enfrentados na liderança
foram pouco diversificadas, visto que, os alunos não incluíram a si mesmos nas soluções, nem referiram
quem, quando, quanto, como e onde as soluções poderiam ter seguimento. Certamente, tais achados
sugerem a necessidade de investimentos constantes na autopercepção e convivência colaborativa para
que o futuro desempenho desses alunos em equipes de Atenção Básica possa progressivamente aumentar
o nível de atuação estipulado pelas políticas integrativas do SUS em relação à Atenção Básica de forma
abrangente e holística.
Palavras-chave: aprendizagem; liderança; saúde coletiva.
Projeto de Pesquisa: A Solução Como Objeto De Estudo: Análise Documental Em Portólios De Alunos Do Curso
De Medicina.
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ASSOCIAÇÃO ENTRE OS FATORES DESENCADEANTES E A ANSIEDADE:
UMA REVISÃO INTEGRATIVA
Carlos Alberto Tenório de Araújo III1; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza2
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JUSTIFICATIVA: No mercado brasileiro há poucos estudos sobre a ansiedade, o que compromete o
diagnóstico e a condução de estudos prospectivos para esclarecer fatores de riscos e os possíveis
resultados. Dessa forma, é interessante a realização do presente estudo a fim de se conhecer melhor os
aspectos relacionados aos desencadeantes da ansiedade. OBJETIVO: Analisar a produção científica
relacionada aos fatores desencadeantes da ansiedade na sociedade atual. MÉTODOS: revisão
integrativa de estudos publicados entre 2009–2019, disponibilizados em português e inglês. Foi
realizado um levantamento nas bases de dados Lilacs, PubMed e SciELO. Para análise de qualidade
metodológica, utilizou-se o Critical Appraisal Skill Programme (CASP) adaptado e o Agency for
Healthcare and Research and Quality (AHRQ) adaptado. RESULTADOS: Dentre os fatores
desencadeantes, o estresse ocupacional ganhou destaque no cenário nacional, sendo reconhecido como
grande fator de ansiedade no século XXI. O sistema endócrino é o grande influenciador fisiopatológico
relacionado com o desencadear da ansiedade. A idade e o sexo foram os principais fatores demográficos,
os artigos avaliaram que em média os indivíduos desenvolvem a ansiedade aos 22 anos. Além disso, o
sexo feminino é mais acometido. A maioria dos estudos avaliou o nível socioeconômico utilizando
variáveis como emprego, escolaridade e renda familiar. O componente genético, de fato, pode ser
reconhecido como fator predisponente, entretanto são necessários mais estudos a fim de esclarecer
pontos ainda desconhecidos. De fato, os aspectos socioeconômicos, dentre os demais, apresentaram-se
como principal contribuinte para a ansiedade, sendo inclusive o maior foco dos estudos da revisão.
CONCLUSÃO: Os estudos incluídos sugeriram que fatores demográficos, socioeconômicos,
fisiopatológicos e genéticos seriam os fatores preditores dos transtornos de ansiedade.

Palavras-chave: transtornos de ansiedade; fatores de risco; fatores socioeconômicos.

Projeto de Pesquisa: Ansiedade-traço e Ansiedade-estado em Médicos do Hospital Santo Amaro da Santa Casa
de Misericórdia do Recife
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PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SMARTPHONE POR CRIANÇAS.
Débora dos Santos Silva1; Érica Patrícia Borba Lira Uchoa2
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Justificativa: A coluna cervical é composta de sete vértebras, as quais recebem as denominações de C1
a C7, sequencialmente, no sentido crânio-caudal. No decorrer da puberdade, os problemas físicos que
podem acometer crianças e pré-púberes constituem fator de risco para disfunções na coluna vertebral
que dificilmente serão reversíveis na fase adulta, como as alterações estruturais relacionadas às posturas
inadequadas. Um dos fatores relevantes na análise etiológica das alterações posturais é o uso de
eletrônicos portáteis, pois as demandas gravitacionais dos músculos do pescoço são relatadas como 3 a
5 vezes mais altas quando se segura um smartphone com uma postura de cabeça e pescoço flexionada
do que com uma postura neutra sentada. Objetivo: Avaliar perfil socioclínico, nível de dor e padrão de
utilização de smartphone em crianças. Método: É um estudo do tipo observacional, descritivo-analítico,
de corte transversal e de caráter quantitativo. Foi realizado no período de março a abril/2020 através da
aplicação de formulário Google elaborado para a presente pesquisa pelos pesquisadores responsáveis, e
disponibilizado em dispositivo móvel pelo aplicativo do whatsapp. Neste formulário continha dados
referentes a informações pessoais como idade, peso, altura, o padrão de utilização de smartphone, como,
por exemplo, tempo, principais posturas adotadas, se apresentam dor durante a utilização do aparelho e
o tipo de dor relatada. Resultados: A amostra em estudo foi composta por 57 crianças com idades entre
8 e 12 anos, com média de 9,26±1,53 anos e média de IMC de 19,17 ±3,99. Identificou-se que 57,9%
(n=33) das crianças possuem celular smartphone, 77,2% (n=44) há mais de um ano, 56,1% (n=32) o
utilizam entre 2 e 4 horas por dia. Além disso, verificou-se que 26,3% (n=15) das crianças relataram dor
após o uso do smartphone. Considerações Finais: Com base nos dados coletados, é possível verificar
que, atualmente, a utilização do smartphone é um hábito comum entre crianças. No entanto, o padrão de
uso identificado não aparenta ser responsável por dores cervicais nessa idade, apesar de representar risco
para o surgimento de patologias futuras.
Palavras-chave: Crianças; Dor; Coluna; Smartphone.
Projeto de Pesquisa: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Fisioterapêutico nas Alterações Posturais em
Crianças e Adolescentes.
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EXPERIÊNCIA DE GRUPOS BALINT NO CURSO MÉDICO: IMPACTOS NA
SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA
Déborah Karoline de Lira Sales e Silva1; José Waldo Saraiva Câmara Filho2
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Estudos na população de estudantes de medicina, apontam indicadores de estresse elevado, risco
aumentado de transtorno psicopatológico e má qualidade de sono na maioria dos graduandos.
Entendendo que o cuidado da saúde do aluno potencialmente repercute na formação do futuro médico,
atividades em grupo – chamadas de grupos Balint – foram implantadas na Unicap com o propósito de
analisar e discutir as dificuldades de interação dos profissionais e estudantes com o seu paciente. O
presente estudo, buscou servir como instrumento de avaliação de atividades de extensão utilizando
grupos Balint, contemplando seu possível papel tanto na abordagem dos aspectos potencialmente
estressantes e adoecedores da relação médico-paciente, quanto em forma de contribuição para uma
formação saudável e integral do profissional médico. Realizado de forma analítica, observacional, com
corte transversal, comparou o “Grupo Balint” composto por alunos participantes desta atividade de
extensão e o “grupo controle” composto por alunos participantes de ligas acadêmicas. Foram utilizados
como instrumentos de avaliação o Questionário sociodemográfico, a Escala de Estresse Percebido
(PSS), o Self-Report Questionnaire-20 e o Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). A análise dos
questionários mostrou maiores níveis de estresse (PSS) e de má qualidade do sono (PSQI) nos
balintianos, quando comparado as ligas acadêmicas. No entanto a possibilidade de desenvolvimento de
transtorno mental (SQR-20) não apresentou significância estatística. Todavia, considera-se que as
consequências abordadas no estudo e encontradas no curso médico poderiam ser minimizadas com a
criação de espaços de discussão nos quais as emoções decorrentes da formação possam ser
compartilhadas, como no Grupo Balint. Apesar da amostra pequena, que impediu a generalização dos
dados, o estudo se mostrou relevante e original, levantando diversos questionamentos e trazendo a
necessidade de seguimentos de projetos em torno do Grupo Balint e de seus benefícios.

Palavras-chave: 1. Saúde Mental, 2. Estresse, 3. Estudantes de medicina.
Projeto de Pesquisa: Experiência de grupos Balint no curso médico: Impactos na saúde mental do estudante de
medicina e sua relação com o paciente
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PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÃO ERÉTIL EM HOMENS SUBMETIDOS A
DIFERENTES TIPOS DE PROSTATECOMIA RADICAL: UMA REVISÃO DA
LITERATURA.
Deolinda Flávia Cavalcanti Gonçalves da Silva1; Silvana Maria de Macêdo Uchoa2
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Contextualização: O câncer de próstata (CaP) é considerado o segundo tipo mais comum. Essa
neoplasia acomete exclusivamente o público masculino e a idade é um marcador de risco importante
para este tipo de câncer, o tratamento considerado padrão ouro é a prostatectomia radical (PR).
Entretanto, esta cirurgia pode provocar sequelas consideráveis, como a incontinência urinária e a
disfunção erétil (DE). No presente estudo focaremos na DE. A PR pode ser realizada por abordagem
aberta, laparoscópica ou robô-assistida. A técnica via aberta tradicional, é realizada através de um corte
na região inferior do abdome ou no períneo. A abordagem laparoscópica é uma técnica minimamente
invasiva. A técnica robô-assistida também é minimamente invasiva e traz as mesmas vantagens da
abordagem laparoscópica, sendo que com uma abreviação da curva de aprendizado. Objetivo: Verificar
em qual tipo de prostatectomia radical a DE é mais prevalente. Métodos: A busca foi realizada no
período de abril a junho de 2020 para artigos publicados em Português, Inglês e Espanhol, que foram
publicados no período de 2010 a 2020, e disponibilizados com textos completos, nas bases de dados
eletrônicas: Scielo, PubMed e Google Acadêmico. Foram identificados 682 artigos, mas apenas 11
atenderam aos critérios de inclusão. Resultados: Em geral, a maioria dos estudos mostrou que os
menores percentuais de disfunção erétil pós-intervenção eram nos pacientes submetidos a cirurgia
robótica quando comparados a outras técnicas cirúrgicas. Tanto a PR retropúbica, quanto a cirurgia
laparoscópica. Conclusão: Observou-se que na maioria dos estudos, a técnica PRLaR se mostrou
superior as demais técnicas em relação a taxa de DE e incontinência urinária, complicações cirúrgicas,
transfusão sanguínea, tempo de internação hospitalar, sangramento perioperatório e satisfação geral do
paciente. Como também se observou a necessidade de mais estudos comparativos entre as três técnicas.
Palavras-chave: Disfunção erétil; Prostatectomia Radical; Prostatectomia radical retropúbica;
Prostatectomia radical robô-assistida; Prostatectomia radical laparoscópica.
Projeto de Pesquisa: Abordagens fisioterapêuticas nas disfunções sexuais femininas e masculinas.
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CIBERCULTURA NAS REDES SOCIAIS: SOLUÇÕES DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA
A ATENÇÃO BÁSICA.
Élida Cristina Nascimento do Rêgo1; Leila Karina Pires de Novaes Ribeiro2
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O Ministério da Saúde (MS) é o órgão responsável pela organização e pela elaboração de planos e de
políticas públicas voltados para a promoção, a prevenção e a assistência à saúde dos brasileiros,
incluindo as da Atenção Primária à Saúde (APS). Observa-se que atualmente, a internet não é só uma
fonte de informação sobre o processo saúde/doença/cuidado, mas também uma tecnologia que permite
a construção de novas formas de subjetividades e de interação socioafetiva, ganhando destaque no
campo da saúde coletiva. Nesse contexto, o MS incorpora essa nova tecnologia da informação, incluindo
a utilização de redes sociais. O objetivo da pesquisa é a análise da cibercultura na página do MS na rede
social do Facebook enfocando as soluções relacionadas à Atenção Básica no ano de 2018. É uma
pesquisa qualitativa, netnográfica, a qual tem como base a observação participante no ciberespaço e que
teve como campo de estudo a página no Facebook do MS, com a análise das postagens de janeiro a
dezembro de 2018. O MS mantém essa página ativa desde dezembro de 2010. Essa ferramenta possui
2.9 milhões de curtidas e 5.3 milhões de seguidores e tem a missão de “qualificação do SUS por meio
do diálogo com a população”. A página tem publicações quase diárias, com temas relevantes,
principalmente, para a APS. No contexto das postagens, percebe-se que os seguidores conseguem
interagir de maneira direta, reagindo e comentando nas publicações e recebendo respostas
individualizadas do MS. É perceptível o enfoque no assunto imunização/vacinação, seguido de
publicações sobre alimentação saudável, utilizando-se de fotos e vídeos. Nota-se também que os posts
são formados por imagens simples e textos diretos, que deixam claro o objetivo proposto, facilitando a
compreensão de pessoas leigas. Com isso, há o estímulo da participação ativa dos cidadãos que curtem
a página, aumentando o engajamento cívico, a provisão de informação e a democratização. Diante desse
cenário, conclui-se que o MS se utiliza do ciberespaço como um grande divulgador de saberes,
mostrando a incorporação de novas tecnologias da informação e corroborando com a função de
comunicação e de educação em saúde para a população.

Palavras-chave: Atenção Básica à Saúde; Ministério da Saúde; Ciberespaço.
Projeto de Pesquisa: Saúde e Cibercultura: Soluções na Rede. Uma Netnografia das Redes Sociais do
Ministério da Saúde
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O PARADIGMA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL UM OLHAR FEMININO.
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Contextualização: O câncer de próstata é um tipo de neoplasia muito frequente nos homens, e persiste
como a segunda maior causa de óbito oncológico no sexo masculino. Foucault, estudioso da sexualidade
humana, de sua história e significados, considera que, apesar de tamanha importância, o tema
“sexualidade” é ainda muito envolto por tabus e pouco explorado em nossa sociedade. A mulher
contemporânea, impõe-se na sociedade em diferentes áreas, incluindo a sexual, tendo espaço para
escolhas e vontade em assuntos que antes não podiam sequer serem ditos em discurso privado, quanto
mais ser pauta de discurso público. Objetivo: Avaliar a visão da parceira sobre a disfunção erétil do seu
parceiro pós prostatectomia radical. Métodos: Estudo do tipo misto, realizado com 3 casais, no período
de dezembro/2019 a abril/2020. Os homens foram avaliados através do IIEF-5 (Índice Internacional de
Função Erétil), ICIQ – SF (International Consultation on Incontinence Questionnaire – Short Form e a
NSSS (Nova Escala de Satisfação Sexual), enquanto as mulheres através do FSFI (de Funcionamento
Sexual Feminino), a NSSS (Nova Escala de Satisfação Sexual) e uma entrevista semidirigida. Foi
realizada uma análise descritiva e qualitativa a qual foi feita com base na teoria da análise temática de
Minayo. Resultados: As mulheres em sua maioria tem nível superior completo de escolaridade, são
pardas, estão na menopausa e possuem alteração da função sexual. Os homens são brancos, passaram
em sua maioria pela abordagem laparoscópica em rede privada e não tinham disfunção sexual prévia.
Referente ao IIEF-5, foi observado uma heterogeneidade entre os participantes, pois cada indivíduo
apresentou um resultado diferente: Disfunção Erétil Severa, Ausência de Disfunção Erétil e Disfunção
Erétil Leve e em relação ao ICIQ-SF apresentaram impacto moderado na qualidade de vida, devido à
incontinência urinária. Em relação a NSSS os casais obtiveram uma sintonia acima de 50%, e seus
maiores conflitos foram relacionadas a reação, iniciação, satisfação, criatividade, disponibilidade e
diversidade. Conclusão: O pós operatório de prostatectomia radical junto com suas complicações,
interferem diretamente nas suas relações conjugais em diversos aspectos. Mesmo na era futurista em
que vivemos, ainda existem inúmeros tabus a serem quebrados relacionados a sexualidade e ao sexo, o
que impõem diversos desafios no pós operatório, os quais implicam em várias consequências para a
saúde, qualidade de vida e na comunicação e satisfação do casal.
Palavras-Chave: câncer de próstata, prostatectomia radical, sexualidade, disfunção erétil.
Projeto de Pesquisa: Abordagens fisioterapêuticas nas disfunções sexuais femininas e masculinas.
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COMPARAÇÃO DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL INSTRUMENTAL E DA
LIBERAÇÃO POSICIONAL EM PACIENTES COM RETRAÇÃO MUSCULAR
ASSINTOMÁTICA DE MEMBROS INFERIORES
Ellen Raquel Lopes Rodrigues1; Paulo Henrique Altran Veiga2
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Introdução: A retração muscular é o estado hipertônico do músculo com encurtamento mensurável do
complexo músculo-tendão, e resulta na alteração da viscoelasticidade fascial, além de converter as fibras
colágenas, e transformar cadeias fasciais saudáveis em cadeias lesionais restringindo assim, a
mobilidade e flexibilidade normais desse músculo. A técnica de Liberação Miofascial vai atuar retirando
as restrições fasciais causadas pela retração muscular. Objetivo: Comparar a diferença da liberação
miofascial instrumental e a liberação posicional em pacientes com retração muscular dos membros
inferiores. Método: Estudo transversal de ensaio clínico randomizado com 35 indivíduos, os mesmos
foram submetidos a testes de retração dos músculos dos membros inferiores, foi avaliado e reavaliado
com o goniômetro. Um grupo foi submetido à Liberação Miofascial Instrumental realizado com a
utilização dos raspadores de polietileno e o outro às manipulações de Liberação Posicional. Foi utilizado
técnicas de estatística descritiva com desvio padrão, foi utilizado o teste Komogorov-Smirnov, student
pareado e P valor. Resultados: Verificou-se que as técnicas de Liberação Miofascial Instrumental e
Liberação Posicional apresentaram valores estatisticamente significativos e fidedignos na melhora do
quadro de retração muscular com o P valor de 0,0001 nos dois grupos e com um R Squared de 76,31%,
já em relação à comparação das técnicas não houve diferenças estatisticamente significativas
apresentando um P valor de 0,8523, porém nas queixas de dores, apenas no grupo instrumental foram
observados indivíduos relatando dores. Conclusão: O presente estudo constatou que a Liberação
Miofascial Instrumental e a Liberação Posicional são eficazes na melhora do quadro de retração
muscular, porém ambas as técnicas são estatisticamente parecidas.
Palavras-chave: Liberação Miofascial; Liberação Posicional; Retração Muscular.

Projeto de Pesquisa: Influência da Liberação Miofascial Superficial e Profunda na Força Muscular.
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INFLUÊNCIA DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL SUPERFICIAL E PROFUNDA NA
FORÇA MUSCULAR
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Justificativa: As aderências das fáscias do quadríceps, podem levar a diminuição da amplitude de
movimento, bem como o desenvolvimento da força de extensão do joelho, que contribuem de forma
passiva na estabilização articular e no comprometimento do movimento. Essas relações entre as camadas
fasciais e as articulações vão condicionar não somente a estática, mas também toda a nossa dinâmica
gestual e capacidade de desenvolvimento da força. Objetivos Geral e Específico: Comparar a força
muscular do quadríceps antes e após a Liberação Miofascial Superficial e Profunda; Identificar as
técnicas mais eficientes (Superficial ou Profunda) de Terapia Manual de Liberação Miofascial.
Metodologia: Foram incluídos no estudo 8 indivíduos, sendo, primeiramente, avaliados pela
dinamometria de extensão do joelho com equipamento SP Tech da MEDEOR MedTech® em três
repetições para obter a força média de contração do quadríceps (músculo reto femoral), em seguida,
submetidos à Liberação Miofascial Superficial (LMS) no membro inferior esquerdo e à Liberação
Miofascial Profunda (LMP) no membro inferior direito e, então submetidos, novamente, à avaliação
com o dinamômetro. Resultados: Neste estudo, 25% dos participantes eram do sexo masculino e

75% do sexo feminino, a média de idade foi de 22 anos. Com a técnica de LMS observa-se que
não houve alteração relevante quanto ao ganho de força, sendo o valor de P = 0,7324. E,
enquanto à LMP, também não houve alteração relevante da força, mas houve melhor
desempenho quando comparada à LMS, sendo o valor de P = 0,4490. Conclusão: Observamos
que as Liberações Miofasciais Profundas ou Superficiais não trazem benefícios quanto ao ganho de força
muscular. Estimula-se o empenho de pesquisadores neste campo para melhores resultados e conclusões
quanto à relação força/liberação miofascial que ainda é carente de estudos na literatura atual
Palavras-chave: terapia manual; fonoforese; membro superior.
Projeto de Pesquisa: Influência Da Liberação Miofascial Superficial E Profunda Na Força Muscular do
Professor Orientador Paulo Henrique Altran Veiga.
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CIBERCULTURA DAS REDES SOCIAIS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE: UM
ENFOQUE SOBRE AS INTERAÇÕES E SOLUÇÕES DE SEGUIDORES
Felipe Fernando Figueiredo Falcão de Farias1; Leila Karina de Novaes Pires Ribeiro2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Voluntário (PIBIC

UNICAP, PIBIC CNPq ou PIBITI CNPq). E-mail: felipeffffarias@gmail.com
2

Professor do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

leila.ribeiro@unicap.br
A Lei Orgânica da Saúde no Brasil estabelece que as pessoas têm direito à informação sobre saúde e
que é dever do governo realizar divulgação sobre serviços de saúde. O Ministério da Saúde (MS), órgão
responsável pela elaboração e políticas públicas de saúde no país, utiliza-se de vários instrumentos e
técnicas com tal finalidade, incluindo a manutenção de páginas em redes sociais. A página do MS no
Facebook é um espaço que possibilita interações com a população que participa da rede social: os
seguidores. Por integrar o mundo virtual (ciberespaço) obedece a construções socioculturais próprias –
a cibercultura – que precisa ser melhor compreendida. O objetivo deste estudo é analisar a cibercultura
na página do MS no Facebook enfocando a interação dos seguidores no ano de 2018. Trata-se de uma
pesquisa qualitativa e netnográfica que utilizou a observação participante nas redes sociais. A página da
organização no Facebook conta com cerca de 5.270.442 seguidores. Esse espaço dispõe de vários
instrumentos para informar sobre saúde e estimular a interação com a população, como: fotos, vídeos e
lives. No período estudado, a postagem com maior número de interações continha 2,3 mil comentários
que foram classificados em “dúvidas”, “críticas”, “marcações”, “sugestões”, “soluções” e
“brincadeiras”. O MS costuma responder aos seguidores, entretanto, na maior parte das vezes, de forma
padronizada. Apesar da superficialidade na relação com os seguidores, percebeu-se uma evolução nas
formas de interação, com a utilização de respostas com melhor embasamento científico e uso de lives
com interações ao vivo. Conclui-se, portanto, que a larga abrangência e alcance das postagens do MS
na rede social torna esse espaço um meio de comunicação em massa. Contudo, a página do MS no
Facebook estabeleceu novos conceitos de cenários psicossociais e práticas educativas. Apesar da
interação com os seguidores ainda mostrar-se incipiente e diversas vezes mecânica, observou-se uma
evolução. Além disso, a introdução e mudanças constantes das ferramentas dentro da página reforçam
a necessidade de novos estudos para melhor compreensão do fenômeno.

Palavras-chave: Ciberespaço; Netnografia; Saúde Pública.
Projeto De Pesquisa: Saúde E Cibercultura: Soluções na Rede. uma Netnografia das Redes Sociais do Ministério
Da Saúde
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A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: PRIORIDADES NA UBS DO PONTO
DE VISTA DOS ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA
Flavia Cardoso Ferro1; Paulo Marcelo Freitas Barros2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; IC Voluntário. E-mail:

flavia.2016151042@unicap.br
2

Professor do Curso de Medicina e Fonoaudiologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-

mail: paulofreitasb@gmail.com

A presente pesquisa foi desenvolvida na área de Saúde Coletiva com enfoque na solução de problemas.
O objetivo foi estudar problemas e soluções em documentos acadêmicos desenvolvidos na área de saúde
coletiva pelos alunos do Curso de Medicina da UNICAP com enfoque na identificação do nível de
abrangência das soluções. A pesquisa foi documental realizada de modo quali-quantitativo, sendo do
tipo descritivo analítica para a identificação dos problemas e das soluções e do tipo qualitativa para
realizar uma análise de conteúdo apenas das soluções. Os dados foram coletados em 100 portfólios
produzidos pelos alunos do primeiro período do Curso de Medicina da UNICAP durante o módulo de
Assistência Básica à Comunidade no ano de 2018 e 2019. Os problemas mais referidos foram, por ordem
decrescente, nas áreas de: saneamento básico, falta de funcionários, falta de pavimentação, territórios
descobertos pela UBS, coleta de lixo ineficiente, falta de acessibilidade, desvio de função, falta de
medicamentos, problemas com a marcação de consultas e o excesso de famílias por UBS. Com relação
às soluções, as principais medidas resolutivas foram sugeridas nas áreas de “Gestão” seguidas de
mudanças na área “Comportamental”, “Formação de parcerias e redes”, “Sociocultural-educacional”,
“Financeira” e “Jurídica”. Sobre o nível de abrangência das soluções, elas foram classificadas como em
condição “precária” com apenas algumas soluções em nível “bom” e nenhuma em nível “excelente”. De
forma geral, apesar do considerado bom nível educacional dos estudantes de medicina, a proposição de
soluções sistêmicas para problemas complexos não pareceu ser uma tarefa de fácil realização.
Constatação que suscita a inclusão sistemática desse tema em todos os níveis educacionais.

Palavras-chave: 1. Solução; 2. Saúde Pública; 2. Atenção Básica
Projeto de Pesquisa: A Solução Como Objeto de Estudo: Análise Documental Em Portólios de Alunos do Curso
de Medicina.
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL DE PACIENTES
COM LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES: RELATO DE CASOS
Francisco Junior Bezerra Figueiredo1; Teresa Cristina da Costa Vieira2
1

Estudante do Curso de fisioterapia do Centro de ciências biológicas e saúde; IC Voluntário. E-mail:

franciscofigueiredo8@gmail.com
2

Professora do Curso de fisioterapia do Centro de ciências biológicas e saúde; E-

mail:teresa.vieira@unicap.br
Introdução: O linfedema é uma condição clínica de caráter crônica e progressiva, causada por edema
decorrente de acúmulo de líquido rico em proteínas no espaço intersticial. Pode ser classificado em
linfedema primário e secundário. Tem influência na funcionalidade, na mobilidade, nas atividades de
vida diária e profissional dos indivíduos acometidos. A fisioterapia ocupa papel de destaque no
tratamento, através da terapia complexa descongestiva (TCD) que é realizada em duas etapas: fase
intensiva e de manutenção. Objetivo: Avaliar o nível de independência funcional de pacientes com
linfedema de membros inferiores (MMII). Métodos: Trata-se de um estudo de casos, foi realizado no
período de agosto de 2019 até junho de 2020. Foi desenvolvida em duas etapas. Na primeira foi realizada
uma busca pelos participantes e solicitado a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(TCLE). Na segunda foram aplicados o questionário clínico sociodemográfico elaborado pelos
pesquisadores e a Medida de independência funcional (MIF). Resultados: Os participantes
apresentavam grau I do linfedema, com causa secundária, comorbidades associadas como: hipertensão,
diabetes e obesidade. O estilo de vida aliado a fisioterapia teve uma contribuição importante para
independência funcional completa dos pacientes. Conclusão: Sugere-se novos estudos com uma
amostra maior de pacientes e que também verifiquem a correlação com o acompanhamento
fisioterapêutico. É de grande relevância novos estudos relacionados com esse tema, visto que essa
condição clínica crônica pode interferir, em diversos aspectos, de uma forma negativa na vida das
pessoas portadores de linfedema.

Palavras-Chave: Linfedema; Doenças linfáticas; Desempenho Físico Funcional

Projeto de Pesquisa: Prevenção, avaliação e tratamento fisioterapêutico dos distúrbios vasculares periféricos em
adultos e idosos.
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PERFIL CLÍNICO E EPIDEMIOLÓGICO DE PORTADORES DE DOENÇA RENAL
CRÔNICA, SUBMETIDOS À TERAPIA HEMODIALÍTICA.
Gabriela Tahim Gonçalves de Lima1; Glívia Maria Barros Delmondes2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Bolsista UNICAP.

E-mail: tahimgabriela@gmail.com
2

Professor do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

glivia.delmondes@unicap.br

Introdução: A Doença Renal Crônica (DRC) tornou-se um problema de saúde pública. O principal
método de tratamento utilizado pelos portadores de DRC é a terapia hemodialítica, a qual apresenta um
custo elevado para as políticas públicas de saúde por 85% a 95% de a terapia ser subsidiada pelo SUS.
Portanto, esse estudo torna-se indispensável, auxiliando na promoção da saúde e preparando os
profissionais da área de saúde para o controle de comorbidades, diminuindo a taxa de mortalidade e a
melhorando a qualidade de vida. Objetivo: Analisar o perfil epidemiológico e clínico dos portadores de
DRC submetidos à terapia hemodialítica. Métodos: A amostra foi composta por prontuários de
portadores de DRC, que estão sendo submetidos ao tratamento hemodialítico na unidade em estudo, a
fim de traçar o perfil dos pacientes, utilizamos como base um roteiro para a coleta de dados primários
provenientes dos prontuários existentes no setor, sendo analisadas seis variáveis: faixa etária, sexo,
tempo do tratamento hemodialítico, o tipo de acesso, patologias associadas e a duração da terapia diária.
Resultados: Foi obtido no estudo, no local da amostra, 158 prontuários para a análise. Após análise, foi
concluído que houve predominância de pacientes do sexo masculino (58,23%), faixa etária entre 31 a
60 anos (47,30%), está de 1 a 5 anos (76,11%) utilizando a terapia hemodialítica, o uso da fístula
arteriovenosa (67,72%) e apresentam como principal comorbidade a hipertensão arterial (36,71%).
Conclusão: Os resultados deste estudo sinalizam a importância do melhor acompanhamento prédialítico desses pacientes, para o gerenciamento do cuidado, que pode subsidiar estratégias para a
prevenção da doença e estimular a adesão ao tratamento.

Palavras-chave: Doença Renal Crônica; Hemodiálise; Perfil Epidemiológico.
Projeto de Pesquisa: Abordagem Da Fisioterapia Inter E Intradialítica Em Pacientes Renais: Do Ambulatório À
Unidade De Terapia Intensiva.
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA: PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS EM
GESTANTES ATENDIDAS EM UMA POLICLÍNICA NA CIDADE DE OLINDA-PE
Geicianfran da Silva Lima1; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos2
1

Acadêmica do Curso de Enfermagem do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; PIBIC UNICAP. E-

mail: geicianroque@gmail.com
2

Professora do Curso de Enfermagem do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

tutornad@yahoo.com.br
A incontinência urinária (IU) durante a gestação está relacionada às diversas modificações corporais,
devido a adaptação do corpo feminino às alterações advindas desse período.

Durante o tempo de

gestação, ocorrem muitas alterações nas funções do assoalho pélvico, relacionadas com efeitos
hormonais, alterações mecânicas, como efeito da pressão do útero gravídico sobre a bexiga e a
diminuição significativa da capacidade vesical, o que influência na perda acidental de urina. A
ocorrência desse problema muitas vezes é subestimada. Este estudo objetivou estimar a prevalência e
fatores associados a incontinência urinária em gestantes cadastradas em uma Policlínica da cidade de
Olinda-PE. Trata-se de um estudo descritivo exploratório de caráter quantitativo, realizado na Policlínica
Rio Doce II, situada no Município de Olinda/PE. A amostra foi não probabilística de 62 usuárias. Para
a avaliação das perdas urinárias, foi utilizado o questionário International Consultation on Incontinence
Questionnaire. A prevalência de incontinência encontrada na amostra foi de 35,5%. As variáveis
continuas, foram analisadas através do teste t de student e, as variáveis nominais, através do teste exato
de Fisher, observando valores ≤ 0,05% para as decisões estatísticas. A prevalência encontrada foi de
35,5%, com maior frequência para incontinência de urgencia e esteve associada as seguintes variáveis:
idade gestacional, número de gestações, peso, história familiar de IU, álcool e tabagismo. Estes
resultados serão uteis aos enfermeiros da Atenção básica na condução do acompanhamento pré-natal.

Palavras-chave: Incontinência urinária; Gestação; Atenção primária a saúde.

Projeto de Pesquisa do professor orientador: Prevalência e fatores associados a incontinência urinária na
gestação.
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ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM GESTANTES COM DIAGNÓSTICO DE
MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS
Gustavo Fonseca de Albuquerque Souza1; Nadja Maria Jorge Asano2
1

Estudante do Curso de medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Voluntário. E-mail:

gustavo.2018110227@unicap.br
2

Professora doutora do Curso de medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

nadja.asano@unicap.br
Justificativa: a gestação é caracterizada por um período de modificações no corpo da mulher, tanto no
aspecto físico quanto emocional. Assim como essas alterações o diagnóstico de malformação fetal (MF)
pode predispor à distúrbios psíquicos, influenciando negativamente o apego materno-fetal. Objetivos:
determinar os fatores associados a ansiedade e depressão e avaliar o apego materno-fetal em gestantes
com diagnóstico de malformações congênitas. Métodos: estudo prospectivo transversal, durante o
período de dezembro/2019 a março/2020. Foram incluídas gestantes com diagnóstico de MF atendidas
no Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP) e excluídas àquelas que não
possuíam > 18 anos ou não sabiam do diagnóstico da MF há > 3 semanas. Aplicou-se um questionário
com as variáveis descritivas, além da Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão e da Escala de Apego
Materno-Fetal. O projeto foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisas com seres humanos do IMIP,
sob parecer 3748150. Para análise estatística foi aplicado modelo de regressão logística multivariado
com nível de significância de 5%. Resultados/Discussão: foram incluídas 77 gestantes com fetos
malformados, dentre as quais 46,8% possuíam sintomas ansiosos, 39% sintomas depressivos, 54,5%
médio apego e 45,5% alto apego materno-fetal, em conforme com a literatura. Antecedentes de
ansiedade e depressão e não possuir religião foram associados à ansiedade e depressão, enquanto saber
da malformação há ≥10 semanas associou-se apenas a ansiedade e gestação múltipla a depressão.
Quanto ao apego médio foram associados escolaridade entre 1-11 anos, estar empregada, não ser
procedente da região metropolitana do Recife, idade gestacional da descoberta da MF no primeiro e
segundo trimestre, não possuir partos anteriores e abortos anteriores; e ter realizado tratamento para
ansiedade e depressão. Conclusão: observou-se uma alta prevalência de sinais e sintomas ansiosos e
depressivos em gestantes com fetos malformados, apesar do alto apego materno-fetal. Diante disso, urge
a necessidade da criação de novas linhas de cuidado voltadas à saúde mental destas mulheres,
objetivando, assim, reduzir esses altos índices.
Palavras-chave: apego materno-fetal; sintomas depressivos; transtornos ansiosos.
Projeto de Pesquisa: Sintomas De Ansiedade E Depressão Em Gestantes Atendidas Em Um Centro De SaúdeRecife/Pernambuco.
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PERFIL CLÍNICO E DE INTERNAMENTO DAS CRIANÇAS COM QUADRO
RESPIRATÓRIO EM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO RECIFE
Gustavo Henrique Ribeiro da Costa1; Erideise Gurgel da Costa2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Voluntário. E-mail:

gustav12@gmail.com / gustavo.2016110765@unicap.br
2

Professor do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

erideise.costa@unicap.br

As infecções de Vias Aéreas (IVAs) são síndromes causadas por diversos microrganismos dos quais se
destacam, principalmente, os vírus e bactérias. Podem ser classificadas em IVAs superiores, quando
acometem os seios paranasais e região superior da laringe e faringe, ou IVAs inferiores, quando
acometem principalmente os pulmões. Por possuir uma alta virulência e meios de contaminação de fácil
disseminação, as IVAs são responsáveis por um grande número de hospitalizações e mortalidade
infantil. Este é um estudo observacional transversal retrospectivo documentacional, realizado através da
análise de 67 prontuários de pacientes entre 0 a 10 anos de idade internados na enfermaria e UTI com
quadro de infecção respiratória, no Hospital Infantil Maria Lucinda, na cidade do Recife, durante o
período de 2018 a 2019, com o objetivo de descrever o perfil clínico epidemiológico destas crianças.
Todos os pacientes foram procedentes do estado de Pernambuco, advindos da Região Metropolitana do
Recife e do Agreste Pernambucano. Destes, 29 eram do sexo feminino e 38 do sexo masculino, tendo
sido divididos em grupos de acordo com a faixa etária. Foram constatados no total cinco diagnósticos
principais, sendo o mais prevalente Pneumonia e seguido por Crise Asmática, Bronquiolite Viral Aguda,
Síndrome Coqueluchóide e Bronquite Aguda. Todos os pacientes receberam tratamentos seguindo
protocolos clínicos baseados em evidências e diretrizes de saúde e obtiveram alta hospitalar por melhora
clínica. A radiografia de tórax foi o exame mais indicado para evidenciar alterações do sistema
respiratório, além de definir diagnósticos e os fármacos mais utilizados foram os antibióticos,
corticóides, broncodilatadores e anti-térmicos. Além disso, não foi possível identificar existência de
infecção hospitalar durante período de internamento por ausência do registro de informações necessárias
em prontuário e somente 20% dos pacientes apresentaram diagnóstico final divergente do inicial.

Palavras-chave: Infecções de vias aéreas; Tratamento hospitalar; Pediatria.

Projeto de Pesquisa: Perfil clínico epidemiológico das crianças internadas com quadro respiratório em hospital
de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019
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PERFIL DOS PORTADORES DE INFECÇÕES SEXUALMENTE
TRANSMISSÍVEIS: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA
Hemily Vasconcelos Barreto1; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza2
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Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e de Saúde; IC Voluntário; E-mail:

hemily.2019109113@unicap.br
2
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manuela.souza@unicap.br

Embora escassa, existe uma procura pela determinação do perfil socioeconômico e demográfico dos
portadores de infecções sexualmente transmissíveis, principalmente a dos infectados pelo HIV. Esse
estudo analisa, frente a grande importância do desenvolvimento de políticas públicas mais específicas e
diretas, o perfil demográfico de portadores de infecções sexualmente transmissíveis, ISTs, atendidos em
um serviço de saúde da cidade do Recife, Pernambuco, em busca de uma representação da realidade
atual desse público. O propósito deste estudo foi traçar o perfil demográfico dos portadores de ISTs
atendidos na Policlínica Lessa de Andrade, no Recife, com foco no perfil econômico, na distribuição
étnica e na relação entre os fatores sociodemográficos e a qualidade de vida desses indivíduos. O estudo
descritivo, transversal e quantitativo foi realizado com 37 pacientes portadores de ISTs e HIV positivo
atendidos na Policlínica Lessa de Andrade com idade entre 18 e 70 anos, com base em entrevista através
de um questionário semiestruturado. Com o análise do perfil foi encontrada prevalência de pacientes do
sexo masculino, de raça parda, com idade média de 39,30 anos, de orientação heterossexual, solteiro, de
baixa escolaridade, possuinte de alguma religião, consumidor de álcool e outras drogas, de coitarca
precoce, com atividade sexual ativa com companheiro (a), residente com familiares, que teve como
forma de contágio a via sexual, assintomático, com autoavaliação do estado de saúde como boa, de baixa
renda com distribuição para 1 ou 2 pessoas. O estudo conseguiu obter o perfil sociodemográfico e
econômico atual dos portadores de ISTs, e forneceu uma base para o desenvolvimento e aprimoramento
de políticas públicas específicas para o grupo estudado.
Palavras-chave: HIV; perfil socioeconômico; infecções sexualmente transmissíveis

Projeto de Pesquisa: Perfil Clínico E Socioeconômico de Portadores de Infecções Sexualmente Transmissíveis
Atendidos nos Serviços de Saúde De Recife
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE E DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO WHODAS 2.0 EM
INDIVÍDUOS COM LESÕES MEDULARES
Hunny Fernanda Robespierre de Santana1; Ana Karolina Pontes de Lima2
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2
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A Lesão Medular é uma alteração na medula que compromete as funções motora, sensitiva e autônoma.
Ela pode ser permanente ou temporária. É uma patologia que pode ocorrer em qualquer pessoa, mas
ocorre normalmente em homens adultos. As causas dessa doença podem ser traumáticas (acidentes no
trânsito, acidentes físicos não intencionais, ferimentos à bala) ou não traumáticas (doenças
degenerativas, iatrogenia, paralisia pós-operatória, tuberculose). É necessário que o terapeuta faça uma
avaliação minuciosa para melhor estabelecer o tratamento para cada indivíduo, obtendo uma percepção
de consequências socioeconômicas, por exemplo. Esse estudo teve por objetivo avaliar as condições de
saúde e deficiência através do WHODAS 2.0 de indivíduos com Lesões Medulares. Para realizar o
estudo os pesquisadores trabalharam em um laboratório especializado em fisioterapia e terapia
ocupacional, em Recife-PE. Foram selecionados 7 indivíduos com as características inclusivas, para
realizar uma avaliação sócio clínico demográfica e uma avaliação com o WHODAS 2.0, tais indivíduos
assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para comprovar sua participação no trabalho.
A maioria dos seus estudados eram homens (n=6), de idade entre 20 a 35 anos (n=4), com escolaridade
incompleta (n=6), em condição de vida assistida (n=5), vivendo oficialmente casados ou na condição de
companheiros (n=6), sem emprego (n=5) e que relataram uma lesão na cervical (n=5). Entre os
lesionados na cervical, há destaque apenas para um, pois ele não soube especificar a vértebra lesionada,
mas informou ter tido um acidente que atingiu o pescoço. Após as avaliações de saúde e deficiência, os
analistas observaram que a maioria dos pacientes (n=4) revelaram uma dificuldade mínima no domínio
4, resultando uma média de 3,57% no domínio que requer atividade positiva em relações interpessoais.
Por outro lado, todos os pacientes (n=7) relataram maior dificuldade em um domínio 5, sobre atividades
escolar, diária ou no trabalho, totalizando 74,55% em média desse domínio. Conclui-se, portanto, que
os pacientes, com maiores dificuldades tendem a ter uma lesão mais alta, que interfere menos nas
relações interpessoais, embora interfira diretamente nas atividades diárias.
Palavras-chave: Fisioterapia; Doenças da Medula Espinhal; Funcionalidade.

Projeto de Pesquisa: Métodos e Técnicas de Avaliação nas disfunções do Sistema Nervoso Central e Periférico.
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COMPARAÇÃO DO NÍVEL DE MOBILIDADE DOS PACIENTES INTERNADOS
NO HOME CARE UTILIZANDO A ESCALA PERME
Iasmim Ilana de Santana Fortunato1; Valdecir Castor Galindo Filho2
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Introdução: O Escore Perme de Mobilidade Funcional em UTI, também designada de Escala Perme
(EP) Perme é uma ferramenta para medir o status mobilidade dos pacientes, começando com a
capacidade de seguir comandos e culminado na distância percorrida. Objetivo: Comparar a mobilidade
funcional dos pacientes internados no Home Care nas modalidades de internamento domiciliar (ID) e
atendimento domiciliar (AD) através da EP. Métodos: Estudo de corte transversal realizado entre o
período de março e maio de 2020, envolvendo pacientes internados no Home Care e divididos em dois
grupos: grupo internamento domiciliar (GID, n =12) e grupo atendimento domiciliar (GAD, n =12). A
EP foi aplicada em ambos os grupos e consiste de 15 itens, constituindo 7 domínios e cuja pontuação
varia de 0 a 32 pontos, sendo a menor pontuação indicativa de baixa mobilidade. Para análise estatística,
utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro Wilks, Test t de student e o Teste de Mann-Whitney,
considerando-se p<0.05. Resultados: Observou-se diferença significativa nos valores total da EP para
o GAD 22.50 (12-29) quando comparado ao GID 6 (0-1), p < 0.001. Ainda, verificou-se semelhante
comportamento quando analisado os domínios da EP separadamente, com exceção para o domínio
estado mental que não apresentou diferença significativa entre os grupos.

Não houve diferença

significativa entre ambos os grupos no tocante a PAS, PAD, FC, FR e SpO2.
Conclusão: Verificou-se que a EP detectou maior comprometimento funcional dos pacientes na
modalidade internamento domiciliar quando comparado aos pacientes na modalidade atendimento
domicílio. Entretanto, necessário se faz a realização de outros estudos envolvendo a EP nesta população
de pacientes.
Palavras-chave: Perme, Mobilidade, Home Care.

Projeto de Pesquisa: Intervenções Terapêuticas aplicadas ao tratamento das afecções cardiorrespiratórias.
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PERFIL CLÍNICO-EPIDEMIOLÓGICO, COGNIÇÃO E FUNCIONALIDADE DO
MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO DE INDIVÍDUOS ACOMETIDOS POR
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO
Ingrid Holanda Silva1; Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida2
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Introdução: Os comprometimentos sensório-motor, especialmente de membro superior, e cognitivo no
pós Acidente Vascular Encefálico (AVE) são bastante comuns, e resultam em grande prejuízo na
independência durante as Atividades de Vida Diária (AVD’s). Objetivo: Descrever as características
clínico-epidemiológicas de pacientes com sequela de AVE, enfatizando as funções cognitivas e do
membro superior parético. Metodologia: Estudo descritivo transversal, com 12 indivíduos, que foram
submetidos à avaliação sócio-clínico demográfico, cognitiva (Mini Exame do Estado Mental) e de
função sensório-motora do membro superior (Escala de Desempenho Físico Fugl-Meyer). Resultados:
Observou-se um predomínio de pacientes com AVE isquêmico e crônico (tempo do evento acima de 06
meses), comprometimento do hemisfério esquerdo, com maior frequência de mulheres, faixa etária de
46-60 anos, casados, com filhos, realizando tratamento fisioterapêutico. No MEEM a maioria estava
abaixo do ponto de corte e na Fugl Meyer, prevaleceu o comprometimento leve e moderado. Conclusão:
Pode-se concluir que a pesquisa utilizou de um número limitado de pacientes, sendo assim, os resultados
não podem ser extrapolados para a população geral. Porém, traz reflexões importantes para serem
consideradas na prática clínica do fisioterapeuta neurofuncional, como o olhar mais direcionado às
condições sensório-motoras do membro superior e avaliação cognitiva, além das características gerais
dos pacientes.
Palavras-chave: Acidente Vascular Encefálico; Cognição; Hemiparesia; Funcionalidade

Projeto de Pesquisa: Recuperação Funcional De Pacientes Com Manifestações Neurológicas
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PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E FATORES DETERMINANTES NA
QUALIDADE DO SONO EM ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Isabelle Thays de Freitas Ramos1; Nadja Maria Jorge Asano2
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Introdução: O sono é um processo dinâmico responsável pela manutenção de processos metabólicos e
edificação da memória, uma má qualidade do sono pode levar a alterar desde a disposição física, como
a cognição e a memória do indivíduo. Altos níveis de estresse diário, má alimentação, consumo
excessivo de cafeína e tempo de sono curto, geralmente, estão presentes na rotina do universitário de
Medicina, levando a esse grupo maior risco de desenvolver distúrbios do sono. Objetivo: Descrever o
perfil sociodemográfico e os fatores determinantes na qualidade do sono em estudantes universitários.
Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, transversal e quantitativo em acadêmicos do curso de
medicina de uma universidade da cidade de Recife-PE. Participaram alunos do primeiro ao sétimo
período do curso em que responderam dois questionários: acerca dados sociodemográficos e a Escala
de Sonolência de Epworth, que avalia o grau de sonolência diurna excessiva. Resultados e discussão:
A partir da coleta de 113 alunos, foram obtidos como resultado que a maioria percentual dos estudantes
eram mulheres, na faixa etária de 18-23 anos, solteiros, que não praticavam atividade remunerada. Fato
esse que segue o encontrado na literatura com grande parte dos estudantes mulheres, jovens, solteiros
que não exerciam atividade remunerada. Além disso, morando próximo a faculdade, e, usavam como
principal meio de locomoção o carro, gastando entre 5-25 minutos no seu trajeto entre casa e a faculdade.
Ao filtrar os estudantes com escore compatível com sonolência diurna excessiva, o padrão se manteve
o mesmo e totalizou 53,98% (n=61) de todos os estudantes. Conclusão: Mediante o exposto, nota-se
que os estudantes do curso médico são um grupo de risco para desenvolvimento de distúrbios do sono.
Além disso, há a necessidade de mais estudos que relacionem a sonolência diurna excessiva com os
dados sociodemográficos dos estudantes.
Palavras-chave: transtornos do sono-vigília; sonolência; estudantes de medicina.

Projeto de Pesquisa: Avaliação Da Qualidade Do Sono Em Estudantes Universitários
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RELAÇÃO ENTE DOR E POSTURA EM INDIVÍDUOS DO SEXO FEMININO COM
LOMBALGIA
Jainy Cristina Novaes Gomes1; Marina de Lima Neves Barros2
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Justificativa: A lombalgia é um sintoma de etiologia multifatorial que acomete ambos os sexos, o pico
é entre 35 aos 59 anos, inclui fatores como estilo de vida, sedentarismo e obesidade. A dor pode ser
definida como uma experiência subjetiva que estar associada à lesão real ou potencial nos tecidos. Sendo
considerada como uma experiência, uma sensação, genuinamente subjetiva e pessoal. Falando-se
também, sobre postura onde é um estado de equilíbrio dos músculos e ossos com capacidade para
proteger as demais estruturas do corpo humano. Objetivo: averiguar a relação da dor e a postura de
pacientes sedentárias com lombalgia. Métodos: Estudo de caráter quasi-experimental, de corte
transversal descritivo e quantitativo, com a participação de 16 indivíduos sedentários, sexo feminino,
com idade entre 18 e 59 anos. Foi realizada com cada participante uma avaliação postural, questionário
de dor McGILL; como também, foram realizados testes de mobilidade da coluna vertebral, como Stibor,
Schober e terceiro dedo (3º) ao chão. Resultados: A partir, da análise do estudo, foi possível constatar
algumas alterações posturais, principalmente um aumento da lordose cervical e lombar e aumento da
cifose torácica. Além disso, ao responderem o questionário McGILL, foi relatado que o mesmo ajudou
a especificar melhor a dor na lombar de forma mais detalhada das participantes. Conclusão: Assim, foi
notório na maioria das avaliadas um aumento da lordose cervical e lombar e queixa de dor moderada a
intensa na lombar tendo relação direta com a postura, entretanto se faz necessário a realização de estudos
mais aprofundados acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Avaliação postural; lombalgia; sedentarismo.

Projeto de Pesquisa: Recursos de Avaliação, Perfil Epidemiológico e Intervenção Fisioterapêutica do Sistema
Osteomioarticular.
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AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM E ENTOAÇÃO DESCENDENTE: UM ESTUDO
ENUNCIATIVO NA LINGUAGEM DO AUTISTA
Jakeline Pereira de Biase Santos¹; Isabela Barbosa do Rêgo Barros²

¹Estudante do Curso de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista (PIBIC UNICAP).
E-mail: jaquedbiase@gmail.com
²Professora dos Cursos de Letras, Fonoaudiologia e Vice-coordenadora do Programa de Pós-Graduação
em Ciências da Linguagem da UNICAP; E-mail: isabela.barros@unicap.br

O autismo é uma condição psíquica caracterizada como um transtorno comportamental que acomete a
interação social. Ao tratar-se da comunicação e da linguagem, a criança autista, em seu processo de
aquisição da linguagem, pode ter como características próprias estereotipias relacionadas ao mutismo,
vocalizações, gritos aleatórios, neologismos e ecolalia. Essas são formas encontradas pelo autista para
fazer uso da língua. Por isso, deve-se ressaltar que a passagem da instância de locutor à sujeito ocorre
na enunciação que é formulada por Benveniste como a língua em funcionamento a partir de uma
atividade própria de utilização. Este ato acontece porque o indivíduo é o responsável pela motivação
que ocorre em sua língua por meio de seu discurso. Ao propor a Teoria da Enunciação, Benveniste
relaciona o que chamou de “aspecto vocal”, este tem como característica um elemento transversal ao
discurso que permite e singulariza cada indivíduo na gramática de sua língua. A partir do pressuposto
de que cada indivíduo é agente no funcionamento da língua, é possível pensar em marcas enunciativas
do autista através de suas mudanças entoacionais, considerando a língua uma composição de elementos
segmentais e suprassegmentais, tal como a entoação, suprassegmento da prosódia. Sendo assim, este
trabalho de cunho qualitativo, visou investigar a entoação descendente na linguagem de crianças autistas
durante o processo de aquisição de linguagem, utilizando da análise de fragmentos do discurso autístico
pertencentes ao banco de dados do laboratório de aquisição de linguagem do Programa de Pós-graduação
em Ciência da Linguagem (PPGCL) da Universidade Católica de Pernambuco. Os resultados que
adentraram este trabalho, mostram que a criança autista se enunciou por meio de uma possível afirmação
demarcada pela entoação descendente e ascendente, as quais poderiam ser, ainda, interpretadas como
uma resposta a outro indivíduo. Portanto, os elementos prosódicos, em especial a entoação descendente,
que faz parte do processo de comunicação, deu ao autista a oportunidade de se enunciar e de se apropriar
da língua fazendo parte de uma interação que possibilita a passagem do locutor a sujeito num processo
de apropriação da língua.

Palavras-chave: autismo; prosódia; enunciação; aquisição da linguagem.
Projeto de Pesquisa: Diálogos em linguística: do formal ao discursivo.
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EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE PLANTAS COM PROPRIEDADES
CICATRIZANTES
Jefferson Renato Silvério da Silva 1; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos 2
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Existe uma infinidade de produtos para curativo disponíveis no mercado, no entanto, o custo relacionado
a essas tecnologias é alto e tem sido apontado como excludente para várias camadas da população.
Medicamentos à base de plantas têm sido usados para acelerar a cicatrização de feridas desde os tempos
antigos, em todo o mundo, orientados pela sabedoria popular. Diante disto, a partir dos resultados
obtidos na primeira etapa do projeto de pesquisa, na qual se realizou entrevista com pacientes que
apresentavam feridas em três hospitais do Recife, foram identificadas 48 plantas com potencial para
cicatrização. Este estudo visa apresentar os resultados da segunda etapa do projeto que objetivou analisar
as propriedades cicatrizantes das plantas citadas pelos pacientes de três hospitais do Recife, tomando
por base as evidências da literatura. Trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura organizado
pelas seguintes etapas: seleção do assunto abordado; identificação de palavras-chave; aplicação dos
critérios de inclusão e exclusão; pesquisa na literatura; estratégias de análise; síntese e apresentação dos
resultados. Utilizou-se os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): o nome científico de cada
planta medicinal AND antibacteriano AND cicatrização de ferida. As bases de dados consultadas foram
a biblioteca nacional de medicina/centro nacional de informação em biotecnologia (NIH/PubMed),
Literatura Latino- americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS)e a biblioteca eletrônica
cientifica online (SciELO). Os resultados obtidos demonstraram que, embora de conhecimento popular,
muitas plantas ainda não tem a necessária evidência cientifica, que autorize seu uso de modo sistemático
na população. Das 21 plantas listadas, de acordo com a informação de pacientes com feridas, na primeira
etapa desta pesquisa, apenas 10 haviam sido avaliadas em geral através de estudos pré-clínicos sobre
sua ação cicatrizante e, apesar dos bons resultados, somente o Confrei já se encontra em fase II do estudo
clínico. A falta de relato científico para 11 plantas de conhecimento popular, assim como o caráter
incipiente da pesquisa sobre as 10 estudadas nesta pesquisa podem incentivar novas ou dar continuação
as já existentes.
Palavras-chave: Ferimentos e lesões; Cicatrização; Plantas medicinais.

Projeto de Pesquisa: Uso de plantas medicinais para o tratamento de feridas.
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A EPIDEMIOLOGIA DE NEOPLASIAS EM PESSOAS VIVENDO COM HIV/AIDS
José Albano Tenório de Moura Filho1; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza2
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JUSTIFICATIVA: São limitados os estudos que abordam de modo global a questão das neoplasias
associadas ao HIV, também são demasiadamente escassos aqueles que usam de fontes atuais para
formular dados, à vista disso, torna-se importante o estudo a fim de abordar o panorama completo da
relação entre neoplasias e HIV quando se trata de fatores epidemiológicos. OBJETIVO: Analisar a
produção científica relacionada a epidemiologia de neoplasias em pessoas vivendo com HIV/aids.
MÉTODOS: Revisão integrativa de estudos publicados entre 2009–2019, disponibilizados em
português e inglês. Foi realizado um levantamento nas bases de dados Lilacs, PubMed e SciELO. Para
análise de qualidade metodológica, utilizou-se o Critical Appraisal Skill Programme (CASP) adaptado
e o Agency for Healthcare and Research and Quality (AHRQ) adaptado. RESULTADOS: O linfoma
não-Hodgkin, o sarcoma de Kaposi e o câncer cervical invasivo apresentaram os maiores índices de
prevalência como as neoplasias mais frequentes em indivíduos HIV+, as quais são considerados
definidoras da síndrome da imunodeficiência humana adquirida (AIDS). O sexo masculino e os
caucasianos, foram considerados consecutivamente, o gênero e a raça mais relacionados ao
desenvolvimento de neoplasias em indivíduos vivendo com HIV/aids. CONCLUSÃO: Ficou claro que
o sarcoma de Kaposi (SK), o linfoma não Hodgkin (NHL) e o carcinoma do colo uterino são as
neoplasias mais frequentes em pacientes com AIDS. Além disso, de modo geral, o sexo masculino e a
raça caucasiana são as características predominantes e a maior parte dos estudos foram do tipo
longitudinal.
Palavras-chave: Síndrome de Imunodeficiência Adquirida; epidemiologia; Sarcoma de Kaposi;
Linfoma não Hodgkin; Neoplasias do Colo do Útero.
Projeto de Pesquisa: Perfil clínico e socioeconômico de portadores de infecções sexualmente transmissíveis
atendidos nos serviços de saúde de recife
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INCONTINÊNCIA URINÁRIA EM GESTANTES: IMPLICAÇÕES NA QUALIDADE
DE VIDA
José William Araújo do Nascimento1; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos2
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Gestantes com sintomas de incontinência urinária são impactadas em diversas áreas da atividade social,
emocional e sexual, com piora da percepção geral de saúde e possível piora na qualidade de vida. Desta
forma, objetivou-se estimar o impacto da incontinência urinária na qualidade de vida em gestantes de
uma unidade de saúde da atenção secundária. Trata-se de um estudo quantitativo e transversal de
abordagem descritiva, realizado em uma policlínica do município de Olinda-PE. Foram incluídas
gestantes independentemente da idade gestacional, primíparas, multíparas e/ou com idade igual ou
superior a 18 anos e excluídas aquelas que possuíam sintomas auto relatados de infecção do trato urinário
e as de gestação de alto risco. Para avaliação da qualidade de vida foi utilizado o instrumento validado
King’s Health Questionnaire. Os dados foram analisados por meio do Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS) através dos testes qui-quadrado de independência e de U de Mann-Whitney. Adotou-se
um nível de significância de 5%, considerando valores significativos <0,05. 62 gestantes participaram
do estudo, com uma média de idade de 25,69 anos. 40 usuárias (64,5%) não tinha sintomas de
incontinência urinária enquanto que 22 (33,5%) tinham. Quanto a avaliação da qualidade de vida nas
gestantes, os domínios com maior impacto negativo foram percepção geral de saúde (38,7 ± 21,5) e
relações pessoais (38,4 ± 16,1). O domínio com pior qualidade de vida entre as gestantes com sintomas
de IU foi “sono e disposição” (55,2 ± 40,6 contra 20,8 ± 32,6 nas sem IU). Todas as variáveis tiveram
associação significativa, especialmente os domínios 2, 3, 6, 7 e 8 (p: <0,001). Desse modo, verificou-se
que os sintomas de incontinência urinária provocaram um impacto negativo na qualidade de vida das
gestantes. Porém outros fatores como o suporte social e emoções também prejudicaram a qualidade de
vida em algumas gestantes, independente da queixa urinária.
Palavras-chave: Gravidez; Incontinência urinária; Qualidade de vida.

Projeto de Pesquisa: Prevalência e fatores associados a incontinência urinária na gestação.
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AVALIAÇÃO DA FUNCIONALIDADE DE PACIENTES NO HOME CARE
ATRAVÉS DA ESCALA DE MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL
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Introdução: A Escala da Medida de Independância Funcional (MIF) tem sido bastante utilizada para
avaliar a funcionalidade de pacientes com Acidente Vascular Encefálico, traumas cerebrais, claudicação
intermitente e durante a utilização de programas de reabilitação. Diferentemente de outras escalas
utilizadas para avaliar a funcionalidade, esta escala além de mensurar a função motora, também analisa
a cognição social dos indivíduos. Entretanto, são escassos os estudos evidenciando o uso desta
ferramenta na avaliação funcional de pacientes o Home Care (HC). Objetivo: Comparar a
funcionalidade dos pacientes internados no HC através da MIF nas modalidades de internamento
domiciliar (ID) e atendimento domiciliar (AD). Métodos: Estudo de corte transversal realizado entre o
período de março e maio de 2020, envolvendo pacientes internados no Home Care e divididos em dois
grupos: grupo internamento domiciliar (GID, n =10) e grupo atendimento domiciliar (GAD, n =10). A
MIF foi aplicada em ambos os grupos e consiste de 7 itens, baseados na necessidade que o paciente tem
de ajuda ou não, além de ser organizada em18 domínios, os quais representam as funções motora e
cognitiva. Entretanto na avaliação desta amostra forma utilizados os itens da MIF pertinentes apenas à
função motora. Para análise estatística, utilizou-se o teste de normalidade de Shapiro Wilks e o Teste de
Mann-Whitney, considerando-se um intervalo de confiança de 95%, ou seja, p<0.05. Resultados: Os
achados deste estudo evidenciaram maiores valores da MIF total no GAD 64.00 (34-89) quando
comparado ao GID 14.50 (13 – 29), p < 0.001. Além disso, comportamento semelhante também foi
verificado por parte do GAD em relação ao GIT quando realizada a análise de cada domínio da MIF
separadamente (p < 0.001). Não houve diferença significativa entre ambos os grupos no tocante aos
parâmetros cardiorrespiratórios (PAS, PAD, FC, FR e SpO2).Conclusão: Constatou-se que a aplicação
da MIF na avaliação da funcionalidade dos pacientes internados no Home foi capaz de detectar maior
mobilidade funcional naqueles assistidos pela modalidade atendimento domiciliar (AD) em comparação
a modalidade internamento domiciliar (ID). Entretanto, sugeri-se a realização de outros estudos
envolvendo a MIF em pacientes no Home Care, principalmente em associação com outras ferramentas
que possam analisar as possíveis barreiras que dificultem a mobilidade nesta população de pacientes.
Palavras-chave: Medida de Independência Funcional, Síndrome do Imobilismo, Home Care.
Projeto de Pesquisa: Intervenções Terapêuticas aplicadas ao tratamento das afecções cardiorrespiratórias.
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COMPARAÇÃO DO PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE
UTILIZAÇÃO DE SMARTPHONE ENTRE CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Juliana Malveira Pereira1; Érica Patrícia Borba Lira Uchôa2
1

Estudante do Curso de fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; IC: Voluntária. E-

mail: julianamalveira20@gmail.com
2

Professor do Curso de fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:
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Introdução: O smartphone é o equipamento de maior procura e interesse atualmente entre crianças e
adolescentes. Ao se manusear esse dispositivo adota-se uma postura de flexão da cabeça, associada ao
tensionamento dos ombros e movimentação excessiva dos dedos. Assim, seu uso excessivo pode
acarretar cada vez mais cedo degenerações na coluna cervical e dores musculares. Objetivo: Comparar
os dados socioclínico, as formas de utilização do smartphone e nível de dor devido ao uso excessivo na
infância e adolescência. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, descritivo-analítico, de corte
transversal e de caráter quantitativo. Crianças e adolescentes de ambos os sexos, responderam juntos
com seus pais um formulário elaborado pelo Google Forms®. Este formulário continha dados referentes
a dados clínicos, como idade, peso e altura, entre outra; ao padrão de utilização do smartphone, como
posturas adotadas, locais mais usados para se manusear o aparelho; e, nível de dor após o uso. Caso a
resposta fosse positiva, em relação a dor, era utilizado a escala visual analógica (EVA) para mensurar o
nível de dor. A amostra foi composta por 57 crianças e 20 adolescentes, houve uma frequência
aumentada de meninos (n=31, 54,4%) na fase da infância, enquanto nos adolescentes, a frequência foi
maior nas meninas (n=11, 55%. Foi relatado que 80,7% (n=46) das crianças e 90,0% (n=18) dos
adolescentes costumam flexionar a cabeça para baixo ao utilizar o smartphone e ainda pode-se observar
que a alternância do uso das mãos apresentou frequência de 45,6% (n=26) nas crianças; e, de 65,0%
(n=13) para os adolescentes. Obteve-se que 26,3% (n=15) das crianças relataram dor após o uso do
smartphone, nos adolescentes observou-se que 50,0% (n=10) relataram dor após o uso. Com relação à
escala visual analógica (EVA) foi obtido média de 4,07 para as crianças; e, de 4,10 para os adolescentes,
sendo classificada com dor moderada. Foi verificado diferença significante apenas em relação a região
e tipo da dor. Considerações Finais: Nesse estudo foi encontrado que crianças e adolescentes cada vez
mais passam mais tempo a frente do smartphone trazendo vários problemas a saúde física devido à má
postura adotada durante seu uso, e uma das consequências são as dores em diferentes regiões após o uso
desse equipamento.
Palavras-chave: Crianças; Adolescentes; Dor; Postura.

Projeto de Pesquisa: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Fisioterapêutico nas alterações posturais em crianças
e adolescentes.
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

131

“TERAPIA AQUÁTICA NAS AFECÇÕES DE COLUNA. ”
Julyana Rosceli Rocha Paiva1; Márcio Botelho Pedrosa2
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Introdução: as afecções da coluna vertebral são conhecidas popularmente como “dores na coluna”.
Contudo, embora elas sejam vistas de um modo mais generalizante, elas podem englobar diferentes
patologias, tais como: dores torácicas e ciáticas, transtornos nos discos, dores lombares, cervicalgias,
espondiloses e radiculopatias. Justificativa: no Brasil, quase 30% das pessoas aposentadas por invalidez
possuem afecções na coluna. Tal conjuntura evidencia que essa é uma das principais patologias a afetar
a população brasileira, principalmente em sua fase de vida produtiva. Atualmente, existem diversos
tratamentos para esse quadro clínico. No entanto, dentre todas as alternativas para o cuidado de
indivíduos com afecções na coluna, as atividades terapêuticas aquáticas oferecem menor risco, além de
serem de fácil execução para os mais diferentes perfis etários e físicos de pacientes. Dessa forma, essa
pesquisa se propõe a verificar o grau de eficácia do tratamento de afecções na coluna por meio de
hidroterapia, ponderando até que ponto essa é a mais adequada e melhor opção disponível. Métodos:
para isso, realizou-se uma revisão de literatura a partir de artigos originais e publicados o mais
recentemente possível. Na coleta do corpus, fez-se uso das seguintes plataformas de dados: CINAHL –
Cumulative Indes of Nursingand Allied Health Literature; MEDELINE - Medical Literature Analysis
and Retrieval System Online; e LILACS - Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da
Saúde. O estudo foi realizado em quatro etapas: 1) busca com o uso dos termos isoladamente nas bases
de dados; 2) pesquisa através do operador lógico AND; 3) leitura dos títulos e dos resumos selecionados,
de acordo com o objetivo traçado e critérios de elegibilidade previamente definidos; 4) leitura na íntegra
e análise crítica dos artigos selecionados para análise. Após as buscas, quatro artigos atenderam a todos
os critérios de inclusão. Resultados: a partir da revisão de literatura, foi possível constatar que a
hidroterapia pode ser um recurso acessível a um grande número de pessoas, principalmente a
hidroginástica. De modo geral, as atividades terapêuticas no meio aquático apresentaram em todos os
estudos analisados resultados bastante eficazes e significativos no tratamento das patologias
relacionadas à coluna. Conclusões: considerando-se que a hidroterapia é acessível a indivíduos com as
mais diversificadas condições físicas e idades mostra-se, com frequência, um bom recurso seguro para
os cuidados com a saúde do sistema muscoesquelético, compreende-se que ela pode ser bastante
benéfica, principalmente ao que se refere a pessoas da terceira idade.
Palavras-chave: hidroterapia; coluna vertebral; distrofia muscular.
Projeto de Pesquisa: Terapia aquática nas afecções de coluna.
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AVALIAÇÃO DA SAÚDE E DEFICIÊNCIA ATRAVÉS DO WHODAS 2.0 E
MEDIDA DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL NA DOENÇA DE POMPE: ESTUDO
DE DOIS CASOS

Kaline Acioli Silva¹; Ana Karolina Pontes de Lima².
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Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; IC Voluntário. E-mail:
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A doença de Pompe é de origem hereditária, autossômica recessiva progressiva, ocorre pela deficiência
de alfa-glucosidase acida (GAA), sucedendo no acúmulo de glicogênio nos tecidos do corpo. A fraqueza
muscular é o principal sintoma, afetando inicialmente os músculos paravertebrais e proximais de
membros inferiores, causando dificuldades nas atividades de vida diária e alterações posturais, por isso
é necessário realizar uma avaliação no estado de saúde, deficiência e funcionalidade. O objetivo do
estudo foi avaliar a saúde e deficiência, bem como a independência funcional na doença de Pompe.
Trata-se de um estudo de dois casos, coletados no ambulatório de referência de doenças
neuromusculares de um hospital universitário do Recife. Foi aplicado o questionário sociodemográfico,
o WHODAS 2.0 para avaliar a saúde e deficiência, e a Medida de Independência Funcional (MIF) para
avaliar a independência funcional. A amostra foi composta por dois pacientes, ambos do sexo
masculino, casados e não apresentavam morbidades. Na aplicação do WHODAS 2.0, foi observada uma
grande diferença no percentual na média geral e dos domínios, onde o paciente 2 teve uma maior
porcentagem, indicando uma maior deficiência. Quando aplicada a MIF, ambos obtiveram a
classificação de independência completa. Foi verificada, através do WHODAS 2.0, uma discrepância
na saúde e deficiência, indicando que apesar das idades serem próximas, a doença se expressou de forma
diferente em cada um. Já em relação à MIF, essa diferença não foi observada e ambos os pacientes
apresentaram independência completa. Na literatura, não foram encontradas pesquisas que verificassem
a influência da aplicação da MIF e WHODAS 2.0 em pacientes com doença de Pompe.

Palavras-Chave: Métodos, Avaliação da deficiência; Glicogenose 2.

Projeto de Pesquisa: Métodos e técnicas de avaliação nas disfunções do Sistema Nervoso Central e Periférico
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AVALIAÇÃO DO NÍVEL FUNCIONAL DE MEMBRO SUPERIOR E COGNITIVO
EM PACIENTES PÓS ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO

Kaline Lima da Silva¹; Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida².
1

Acadêmica do curso de Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP), Recife, PE,
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MSC em saúde pública pelo centro de pesquisas Aggeu Magalhães (CpqAM), Professor(a) do curso

de Fisioterapia da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Rua do Príncipe, s/n, Boa Vista,
Recife – PE; E-mail: cristiana.machado@unicap.br

Introdução: O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é definido como uma disfunção vascular de origem
isquêmica ou hemorrágica, afeta ambos os sexos, com maior incidência na idade de 65 a 74 anos,
podendo também acometer indivíduos jovens. A hemiparesia no lado contralateral da lesão, perda de
amplitude de movimento, espasticidade do membro superior e os déficits de cognição são alguns fatores
importantes que tem influenciado diretamente na reabilitação e resultado do tratamento em pacientes
pós AVE. Objetivo: Descrever/apresentar o nível de recuperação funcional do membro superior
parético e cognitivo de pacientes pós AVE. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, observacional,
do tipo transversal, onde 12 indivíduos participaram da pesquisa, foi aplicado o questionário sócio
clínico e em seguida os participantes foram submetidos a um processo de triagem sendo avaliados pelo
Mini Exame do Estado Mental (MEEM) e pela Escala de Desempenho Físico Fugl-Meyer (FM).
Resultados: Dos 12 indivíduos, 10 tiveram AVE isquêmico e 09 foram acometidos no hemicorpo
direito. Foi possível observar as médias dos escores do MEEM e FM: 25,8±2,9 e 38,7±15 pontos,
respectivamente. Conclusão: Apesar de o presente estudo não revelar evidências causais os resultados
encontrados na amostra demonstram que o comprometimento cognitivo não parece influenciar no
desempenho sensório-motor de membro superior. Pode-se concluir que esses resultados não são
representativos para a população geral, necessitando de uma amostra maior e uma metodologia
delimitada para um estudo analítico.
Palavras-Chave: 1. Acidente Vascular Encefálico, 2. Cognição, 3. Hemiparesia

Projeto de Pesquisa: Recuperação funcional de pacientes com manifestações neurológicas
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DETERMINAÇÃO DO POTENCIAL ANTI-INFLAMATÓRIO DE 1,2,3-TRIAZÓIS
COM FTALIMIDAS LIGADAS
Lael Lucas Silva1; Shalom Pôrto de Oliveira Assis2.
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Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Bolsista PIBIC
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A química medicinal e seus avanços tem aumentado cada vez mais a busca por novos fármacos mais
eficazes e que apresentem menos efeitos colaterais. As ftalimidas têm ganho destaque desde o século
passado, e seus derivados demonstram diversas ações biológicas. A classe dos 1,2,3 triazóis, com os
avanços em seu processo de síntese através do método click, se destaca por suas características químicas,
as quais têm demonstrado em estudos efeitos bio farmacológicos importantes. Nesse cenário, a união
dos centros farmacofóricos das ftalimidas e dos 1,2,3 triazóis tem despertado o interesse de diversos
grupos de pesquisa na última década, como uma estratégia de hibridação molecular com diversos efeitos
biológicos retratados pela literatura. Logo, este presente trabalho objetivou sintetizar e verificar a
atividade anti-inflamatória aguda de 1,2,3 triazóis com ftalimidas ligadas. A síntese foi bem sucedida
com bons rendimentos, utilizando o método proposto na literatura, baseado na química click, e foram
nomeados de Compostos 1 e 2. A atividade anti-inflamatória foi verificada através de duas metodologias
in vivo, as quais foram aplicadas em camundongos. Na primeira, induziu-se o edema na pata de
camundongos e verificou-se, ao longo de 48h, se as drogas sintetizadas iriam diminuir o volume da pata,
comparada às drogas Ibuprofeno e Ácido Acetilsalicílico (ASA). Os resultados foram superiores para
os heterocíclicos no tempo de 48h, com enorme discrepância comparada às drogas do mercado. A
segunda metodologia consistiu na indução da peritonite nos camundongos, e análise posterior do líquido
peritoneal, para análise do efeito dos compostos heterocíclicos e das drogas Ibuprofeno e ASA sobre a
concentração de Leucócitos, proteínas totais, albumina, transaminase glutâmico-oxaloacética (TGO),
transaminase glutâmico-pirúvica (TGP), fosfatase alcalina, desidrogenase láctea, ureia e creatinina. Os
resultados demonstraram uma ação redutora na concentração dessas substâncias superior por parte dos
compostos 1 e 2 na maioria dos parâmetros avaliados, em comparação com o controle positivo, e
consequentemente um maior efeito anti-inflamatório. Não é possível destacar a superioridade em um
dos compostos, pois estes dividiram a superioridade a depender do resultado. Este estudo contribui com
esses achados e une-se à literatura recente para apontar a necessidade de novos estudos, para o
encaminhamento de ensaios clínicos os quais investiguem a obtenção de resultados igualmente eficazes
in vivo.
Palavras-chave: Ftalimidas; 1,2,3 Triazóis; Atividade Anti-inflamatória.
Projeto de Pesquisa: Determinação do Potencial Anti-inflamatório de 1,2,3 Triazóis com Ftalimidas Ligadas.
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RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDAS DE IDOSOS SUBEMTIDOS A
REABILITAÇÃO VIRTUAL: REVISÃO DE LITERATURA
Laís Cabral de Lima1; Érica Patrícia Borba Lira Uchôa2
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Justificativa: O envelhecimento populacional é uma realidade, trazendo consigo diversas alterações
fisiológicas, psicológicas e sociais. Através desse processo, ocorrem transformações no sistema
musculoesquelético que colaboram para a redução da coordenação, do equilíbrio e alterações na marcha,
proporcionando um aumento no risco de quedas. O entendimento das mudanças ocasionadas nesse
período pode proporcionar tanto uma maior qualidade de vida, como também a manutenção da saúde
desses indivíduos. A reabilitação virtual pode ser utilizada como uma técnica para prevenir essas
comorbidades auxiliando na redução do risco de quedas e na melhora da qualidade de vida. Objetivo:
Examinar através de uma revisão de literatura a influência da Reabilitação Virtual no risco de quedas e
qualidade de vida em idosos. Métodos: Revisão de literatura, na qual foi feita uma verificação de
bibliografias publicadas nas bases de dados PUBMED, SCIELO, PORTAL CAPES, LILACS e
PEDRO, no período de 2010 a 2020. As palavras chave utilizadas foram “idosos”, “quedas”, “qualidade
de vida” e “reabilitação virtual” e suas correspondentes na língua inglesa e espanhola. Para avaliar a
qualidade metodológica desses artigos aplicou-se a escala PEDro, sendo incluídos no estudo apenas
artigos de alta qualidade metodológica. Resultados: No final da análise, cinco ensaios clínicos
randomizados foram selecionados por se adequarem aos critérios da pesquisa, em que foi verificado que
a reabilitação virtual proporciona melhora nos escores de escalas que avaliam o risco de quedas e a
qualidade de vida dos idosos. Considerações finais: Foi possível perceber os efeitos benéficos desse
tipo de terapia para melhora da qualidade de vida e para redução do risco de quedas em indivíduos
idosos. Sugere-se, a inserção de forma mais ampla, atividades de reabilitação através da realidade virtual
no tratamento de indivíduos idosos. Contudo, mostra-se que são necessários mais estudos de alta
qualidade metodológica que abordem esse tema.
Palavras-chave: idosos, quedas, qualidade de vida, reabilitação virtual.
Projeto de Pesquisa: Fisioterapia na saúde de indivíduos idosos: recursos de avaliação e intervenção nas
alterações osteomioarticulares.
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A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: PRIORIDADES NA ATUAÇÃO
INTERPROFISSIONAL REFERIDAS POR ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA

Larissa Cordeiro Diniz¹; Paulo Marcelo Freitas de Barros²
¹Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde - CCBS; Bolsista PIBIC
UNICAP. E-mail: cdiniz.lari@gmail.com
²Professor do Curso de Fonoaudiologia e de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde CCBS. E-mail: paulofreitasb@gmail.com
O Ministério da Educação preconiza que o curso de graduação em Medicina tenha como perfil a
formação do médico com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Assim, a
atuação interprofissional, sobretudo na Atenção Básica, pautada na identificação da natureza dos
problemas e na sua resolução é fundamental para garantir a saúde integral do indivíduo. O objetivo do
presente estudo foi analisar problemas e soluções em documentos acadêmicos, desenvolvidos na área
de saúde coletiva do curso de medicina da UNICAP, com enfoque em identificar os principais problemas
e soluções referidos, bem como classificar o nível de abrangência das soluções. Para tal, foi feita uma
pesquisa do tipo quali-quantitativa, sendo do tipo descritivo analítica para a identificação e observação
de frequência dos problemas e qualitativa na utilização de análise de conteúdo sobre as soluções. Os
dados foram coletados em 10 portfólios produzidos pelos alunos do primeiro período do Curso de
Medicina da UNICAP durante o módulo de Assistência Básica à Comunidade no ano 2019.2 a partir de
um estudo de caso típico da comunidade. Os principais problemas referidos na área física foram as
comorbidades hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. No aspecto mental, depressão e
labilidade emocional; na esfera social, dependência química e etilismo. Na esfera ambiental, ausência
de saneamento básico e má mobilidade urbana; problemas referentes ao âmbito espiritual não foram
mencionados. As principais soluções na área física foram encaminhamento a médicos especialistas, ao
fisioterapeuta e ao dentista. No aspecto mental, consulta com psiquiatra e acompanhamento psicológico.
Na esfera social, visitas domiciliares pelo ACS foi a solução mais mencionada. No aspecto ambiental,
reclamação na prefeitura e atuação da Secretaria de Controle Urbano. No âmbito espiritual, inserção da
paciente em grupos da igreja. Quanto ao nível de abrangência das soluções, houve predomínio do
conceito “regular”, em que elas, em geral, foram comentadas superficialmente, além da ausência da
menção a custos financeiros e da auto inclusão, na condição de estudantes. Constatou-se que, apesar de
verificada uma visão sistêmica e multidisciplinar em saúde, houve dificuldade em formular soluções
sistêmicas abrangentes para os problemas encontrados. Vive-se a transição da visão fragmentada para a
sistêmica e é normal que a ampliação dessa percepção seja algo gradual. Assim, é evidente a necessidade
de aprofundamento acerca dessa temática em todos os níveis educacionais.
Palavras-chave: Atenção primária à saúde; aprendizagem; integralidade em saúde.
Projeto de Pesquisa: A solução como objeto de estudo.
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

137

AVALIAÇÃO DA SONOLÊNCIA DIURNA NA QUALIDADE DO SONO EM
ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
Larissa Valeska da Silva Moura1; Nadja Maria Jorge Asano²
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O sono é definido como um estado de inconsciência do qual a pessoa pode ser despertada por estímulo
sensorial ou por outro estímulo. Um estilo de vida que leva à privação do sono pode desencadear
distúrbios do sono, tal como a sonolência diurna excessiva (SDE), que se manifesta como um desejo de
adormecer em situações do cotidiano nas quais o indivíduo deveria permanecer acordado. Em estudantes
de medicina nota-se a existência de condições que aumentam a predisposição desse grupo a desencadear
SDE. O presente estudo tem como objetivo avaliar a sonolência diurna na qualidade do sono em
estudantes do curso de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco. Trata-se de uma pesquisa
quantitativa, descritiva, de levantamento por coleta de dados através do instrumento de pesquisa, sendo
este a Escala de Sonolência de Epworth (ESE), a qual mede a sonolência diurna do indivíduo. Assim,
foram coletados dados de 113 estudantes e através da análise de dados foi constatado que 54% (n=61)
dos estudantes apresentaram algum grau de SDE e o escore médio obtido na ESE entre os participantes
foi de 10,5. Em relação a esses resultados, dados semelhantes foram obtidos em outros estudos que
ratificam os dados apresentado nessa pesquisa. Ao analisar a prevalência de SDE com os períodos
acadêmicos os dados demonstraram um percentual maior que 50% em quase todos os períodos, mas não
houve correlação de maior período com maior escore na ESE. Ao comparar por sexo foi possível
identificar que o sexo feminino foi o que mais obteve universitários com SDE, bem como demonstrado
no resultado de outro estudo. Em suma, a maioria dos estudantes apresentam SDE e não há associação
entre maior período e maiores índices de SDE. Sabe-se também que o sexo feminino é mais acometido
pela SDE. Logo, é importante que haja mais estudos sobre esse tema para esclarecer mais correlações.
Além disso, a alta incidência de SDE indica a necessidade das universidades abordar esse assunto e
buscar disseminar temas como gerenciamento do tempo e higiene do sono para esses estudantes.
Palavras-chave: distúrbios do sono por sonolência excessiva; escala de sonolência de epworth;
estudantes de medicina.

Projeto de Pesquisa: avaliação da qualidade do sono em estudantes universitários
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PERFIL E AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA DE INDIVÍDUOS COM
LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES: RELATO DE CASOS.
Lizandra Santos da Silva1; Teresa Cristina da Costa Vieira.2
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Introdução: O linfedema é uma condição crônica, caracterizado pelo acúmulo de proteínas de fluídos
e interstícios. É classificado em primário e secundário, e pode ser identificado em diferentes graus.
Objetivo: O objetivo deste presente estudo é traçar o perfil e realizar a avaliação da qualidade de vida
de indivíduos com linfedema de membros inferiores. Métodos: Neste estudo, foram utilizados dois
questionários, o clínico sociodemográfico para obter informações dos participantes como idade,
escolaridade, sexo, tempo do linfedema, causa, estágio, entre outras. Já o questionário utilizado para
avaliar a qualidade de vida, foi o Whoqol-bref, este que é composto 26 questões, agrupadas em facetas
estas que são divididas por 4 domínios, a pontuação dos escores foi obtida através da escala de 4 a 20.
Resultados: Quanto aos resultados, ambos os pacientes apresentaram linfedema secundário, porém
paciente 1 apresentou unilateral à direita e o paciente 2 apresentou bilateral, ambos apresentaram
comorbidades como hipertensão e diabetes. Quanto as pontuações do Whoqol-bref, ambos apresentaram
menor pontuação no domínio físico, quanto maior pontuação o paciente 1 apresentou no domínio
psicológico e o 2 apresentou no de relações sociais. Conclusão: Sugere-se novos estudos com maior
número de participantes, para que seja realizada análise mais apurada dos dados coletados.

Palavras-Chave: Linfedema; Doenças linfáticas; Qualidade de vida.

Projeto de Pesquisa: Prevenção, avaliação e tratamento fisioterapêutico dos distúrbios vasculares periféricos em
adultos e idosos
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EXPERIÊNCIA DE GRUPOS BALINT NO CURSO MÉDICO: IMPACTOS NA RELAÇÃO
COM O PACIENTE E O DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EMPÁTICAS
Luan Amaral Magalhães Sousa1; José Waldo Saraiva Câmara Filho 2
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Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Bolsista (PIBIC UNICAP).
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2
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Introdução: É fato estabelecido que as habilidades empáticas são essenciais para a construção do vínculo
terapêutico, elemento básico na relação médico-paciente saudável. A perda de habilidade empática com um
subsequente impacto negativo sobre a resiliência tem sido reportada em estudantes de medicina ao percorrer
as fases clínicas de seu treinamento. Esse declínio na empatia e resiliência pode estar relacionado à carga de
trabalho acadêmico, assédio de colegas, estresse, ansiedade ou depressão associados a pressões do curso e
modelos negativos. Dentre as diversas intervenções propostas para o desenvolvimento e facilitação da relação
empática estão os grupos Balint. Estes são especialmente desenhados para o auxílio na relação médico-paciente
promovendo a redução das dificuldades interpessoais ao mesmo tempo em que facilita o método empático.
Objetivo: Avaliar a participação nos grupos Balint no desenvolvimento de atitude empática na relação que se
estabelece com o paciente. Métodos: Trata-se de um estudo analítico, observacional, com corte transversal,
em que foram comparados dois grupos: “Grupo Balint” composto dos alunos participantes desta atividade de
extensão e o “grupo controle” composto por alunos participantes de outras atividades de extensão tipo ligas
acadêmicas através da coleta de dados de 36 estudantes de medicina da Universidade Católica de Pernambuco,
por meio da aplicação da Escala de Resiliência de Wagnild & Young e do Interpersonal Reactivity Index, que
avalia componentes cognitivos e afetivos da empatia. Resultados: Dos 36 participantes, 8 eram integrantes
do Grupo Balint e 28 de ligas acadêmicas. A Escala de Resiliência demostrou superioridade estatística no
grupo das ligas acadêmicas, com escore médio de 115.6 ±19.3 obtido pelos participantes do Grupo Balint e
129.4 ±14.6 pelos integrantes de ligas acadêmicas, cujo valor de “p” foi 0.0351 (significância <0.05). Quanto
a coleta do Interpersonal Reactivity Index, o Grupo Balint foi superior estatisticamente, a média em pontos foi
de 79±8.6 no Grupo Balint e 64.4±13.6 nas ligas acadêmicas, cujo valor de “p” foi 0.0072 (significância <0.01).
Conclusão: Apesar da pequena amostra populacional, os resultados apoiam uma visão mais otimista sobre a
questão da empatia e resiliência no currículo médico e encorajam a iniciativa de treinamentos destinados a
ajudar jovens estudantes de medicina a levar em conta o componente emocional da relação médico-paciente.

Palavras-chave: grupo balint; empatia; resiliência; estudantes de medicina.

Projeto de Pesquisa: Experiência de grupos Balint no curso médico: Impactos na saúde mental do estudante de medicina
e sua relação com o paciente
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ANALISE DO PERFIL FÍSICO-FUNCIONAL DE PRATICANTES DE ATIVIDADE
FÍSICA
Lucas Vinicius da Costa Lima1; Bruno Gilberto de Melo e Silva2
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INTRODUÇAO: A avaliação Funcional é um meio de estimativa que busca a triagem do movimento
com objetivo de identificar se há possíveis disfunções musculares, as quais são provenientes de
alterações da mobilidade, estabilidade e/ou coordenação podendo gerar assimetrias e futuras lesões
(HEINRICH, 2017). Dentre outras, a Functional Movement Screen (FMS) ™, é uma ferramenta de
avaliação que tenta avaliar os padrões fundamentais de movimento de um indivíduo e prescrever
exercícios terapêuticos. Diante do exposto, se faz necessário uma revisão de literatura para que possa
haver um melhor desfecho com a finalidade de realizar uma triagem das melhores estratégias de
exercícios para tentar corrigir possíveis movimentos compensatórios e/ou fora dos padrões funcionais,
a partir da avaliação do FMS™, de verificar a eficiência desses exercícios corretivos na melhora da
execução do movimento, com evolução do perfil físico funcional do individuo e aumento da pontuação
do score final gerado da reavaliação do FMS™. OBJETIVO: Este estudo objetiva avaliar a influência
dos exercícios terapêuticos na melhora do perfil físico funcional em indivíduos hígidos, praticantes de
atividade física, de acordo com a avaliação do FMS™. RESULTADO: A princípio foi identificado um
total de 609 artigos, somando-se todas as bases de dados. Com os descritores junção de descritores.
Porem, 527 se repetiram nas diferentes bases e outros 20 não preenchiam os critérios deste estudo, pois
eram revisão de literatura. Após isto, foram pré-selecionados 62, destes artigos, contudo, foram
excluídos 52 após leitura do tema e do resumo, por não possuir o conteúdo necessário e objetivos
diferentes do proposito do estudo presente. Por fim, obteve-se 10 artigos selecionados para embasar esta
revisão literária. Considerações Finais: Foi evidenciado padrões de compensações e alterações
biomecânicas em diferentes modalidades de diferentes classes e grupos de atletas. A partir desta
avaliação, as evidencias nos permite concluir que os exercícios terapêuticos são eficazes na melhora do
perfil físico funcional, consequentemente da pontuação do score final do FMS™, direcionado pela
prescrição de exercícios, treinamento esportivo específico e funcional, com um efeito direto no
desempenho do atleta e reduzindo os fatores de risco de lesões.
Palavras-chave: 1.atividade física, 2.avaliação, 3.movimento 4. Exercícios terapêuticos

Projeto de Pesquisa: Fisioterapia Esportiva: avaliação, prevenção e tratamento das lesões relacionadas ao esporte
competitivo e recreacional.
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EVIDÊNCIA CIENTÍFICA SOBRE PLANTAS COM PROPRIEDADES
ANTIMICROBIANAS
Lucia Ingridy Farias Thorpe1; Isabel Cristina Ramos Vieira Santos 2
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Uma ferida pode representar um distúrbio simples ou complexo para a pele ou outros tecidos, podendo
comprometer a qualidade de vida das pessoas acometidas. A complicação mais comum à cicatrização
de feridas é a instalação de uma infecção. Embora as bactérias sejam uma parte comum da microbiota
da pele, a invasão e proliferação de organismos patogênicos e a formação de um biofilme pode impedir
a cicatrização de feridas. Considerando-se a cultura popular e as dificuldades de acesso ao sistema de
saúde, as pessoas têm buscado cada vez mais tratamentos alternativos para tratamento de suas feridas.
Diante disto, buscou-se neste estudo analisar, com base na literatura, as evidências científicas sobre
propriedades antimicrobianas de plantas medicinais de conhecimento popular. Trata-se de um estudo de
revisão integrativa da literatura organizado pelas seguintes etapas: seleção do assunto abordado;
identificação de palavras-chave; aplicação dos critérios de inclusão e exclusão; pesquisa na literatura;
estratégias de análise; síntese e apresentação dos resultados. Utilizou-se os seguintes descritores em
Ciências da Saúde (DeCS): o nome científico de cada planta medicinal AND antibacteriano AND
cicatrização de ferida. As bases de dados consultadas foram a biblioteca nacional de medicina/centro
nacional de informação em biotecnologia (NIH/PubMed), Literatura Latino- americana e do Caribe em
Ciências da Saúde (LILACS)e a biblioteca eletrônica cientifica online (SciELO). Os resultados obtidos
demonstraram que das 48 plantas identificadas na primeira etapa desta pesquisa, 22 delas foram referidas
como possuindo potencial ação antibacteriana e destas, apenas 13 foram testadas para isto. A maior
frequência delas apresentou evidência para ação antimicrobiana contra as bactérias que comumente
infectam as feridas, embora ainda se encontrem na fase de estudo pré-clínico. Os presentes achados
podem ser utilizados para pesquisas adicionais visando o desenvolvimento de novos agentes
antibacterianos e coberturas, e justificam o conhecimento popular sobre plantas para o tratamento de
feridas infectadas.
Palavras-chave: Ferimentos e lesões; Infecção de ferimentos; Plantas medicinais.

Projeto de Pesquisa: Uso de plantas medicinais para o tratamento de feridas.
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ANÁLISE DO NÍVEL DE CONHECIMENTO TÉCNICO-CIENTÍFICO SOBRE
AEROSSOLTERAPIA PELOS FISIOTERAPEUTAS QUE ASSISTEM A
PACIENTES NO HOME CARE.
Marcella Larissa Cabral Roque1; Valdecir Castor Galindo Filho2
Fisioterapia / CCBS; marcellacabral8@gmail.com; vcastorgalindo@yahoo.com.
Introdução: As nebulizações têm sido utilizadas na prática clínica com o objetivo de depositar
diferentes tipos de medicamentos finamente pulverizados na forma de aerossóis diretamente no trato
respiratório, em virtude da grande área de secção transversal da via respiratória e redução dos efeitos
adversos ocasionados, caso estas drogas fossem utilizadas pela via oral. Entretanto, para que haja
eficácia na deposição dos diferentes medicamentos ao longo do trato respiratório e seja alcançada
melhora clínica dos pacientes, vários aspectos devem ser levados em consideração. Desta forma, com
os avanços tecnológicos e o interesse pela pesquisa científica, novos protótipos mais sofisticados de
nebulizadores tem surgido no mercado e se faz necessário por parte dos profissionais de saúde o
entendimento adequado no manejo dos aparelhos de nebulização junto aos pacientes acompanhados nos
ambulatórios, enfermarias e Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Objetivo: Analisar o nível de
conhecimento técnico-científico sobre aerossolterapia pelos fisioterapeutas que assistem os pacientes no
Home Care. Materiais e Métodos: É um estudo do tipo observacional, analítico de corte transversal em
abordagem quantitativa. Foram coletados os dados relacionados aos profissionais, em seguida aplicado
um questionário semiestruturado, contendo 10 questões de múltipla escolha, abordando aspectos
inerentes à prática inalatória com nebulizadores. Resultados: Os achados deste estudo mostraram que
75.67% (28) dos participantes da amostra apontaram ter conhecimento sobre o nebulizador a jato, e
78,37% (28) dos fisioterapeutas afirmaram utilizar as drogas inalatórias prescritas pelos médicos nos
pacientes internados no Home Care. Com relação ao tempo utilizado para realização das nebulizações,
54.05% (20) dispõe de 5 a 10 minutos, 97.29% (36) dos fisioterapeutas disseram titular o gás para
inalação em 6-8 L/min. e 48.64% comentou que utiliza 3 ml de solução para nebulização. Quando
questionados sobre a frequência da troca dos dispositivos de nebulização nos pacientes acompanhados
no domicílio, 27.02% (10) dos profissionais responderam mensalmente, 48.64% (18) dos participantes
disseram ter conhecimento do uso de processo químico para desinfecção e 29.72% (11) comentaram
não saber o tipo de desinfecção realizada. Ainda, 86.48% (32), responderam que utilizavam a máscara
como interface, 54.05% (20) afirmou orientar os pacientes durante a nebulização quanto ao padrão
ventilatório utilizado. Quanto ao tempo de vida útil dos dispositivos, 54.05% dos participantes
afirmaram que a troca era feita mediante quebra ou extravio de peças do dispositivo e 35.13% não
sabiam informar sobre como ocorria à renovação dos nebulizadores nas residências dos pacientes.
Conclusão: Os resultados obtidos a partir da aplicação de um questionário sobre os aspectos técnicos
da aerossolterapia por parte dos fisioterapeutas que assistem pacientes no Home Care evidenciaram a
existência de lacunas no conhecimento por parte destes profissionais de saúde. Necessário se faz maiores
esclarecimentos e por parte destes profissionais através de protocolos e orientações quanto ao manuseio
dos nebulizadores, pois isto é indispensável para que a prática terapêutica das nebulizações possam surtir
efeitos clínicos na deposição dos fármacos carreados durante as inalações.
Palavras-chave: Nebulizações, Home Care, Aerossóis.
Projeto de pesquisa: Recursos Terapêuticos Manuais e Instrumentais e Novas Tecnologias utilizadas pela
Fisioterapia na abordagem das Disfunções Cardiorrespiratórias.
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QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES RENAL CRÔNICO SUBMETIDO À
HEMODIÁLISE
Maria Auxiliadora dos Santos Rolim1, Glívia Maria Barros Delmondes2
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Introdução: A doença renal crônica (DRC) consiste em lesão renal e perda progressiva e irreversível
da função dos rins, quando a função renal apresenta uma redução abaixo bem significativo, torna-se
necessário o uso de um tratamento de hemodiálise, diálise peritoneal e o transplante renal, que, por sua
vez, também compromete as dimensões física, psíquica e social, as quais podem influenciar diretamente
na qualidade de vida (QV). Objetivo: Avaliar a qualidade de vida em pacientes com doenças renal
crônica submetido à hemodiálise. Métodos: estudo observacional, descritivo, de corte transversal e de
caráter quantitativo, com 38 pacientes de uma clínica renal. Foi utilizado um questionário que avalia a
qualidade de vida de paciente submetido à hemodiálise - KDQOL-SFTM 1.3. Os dados foram analisados
estatístico descritivo, média e desvio padrão. Resultados: Houve predomínio de homens 22 (57,89).
Das dimensões analisadas com menores escores foram: papel profissional, função física, funcionamento
físico e a sobrecarga da doença. Maiores escores foram: qualidade de interação social, estimulo da
equipe de enfermagem, função social e bem-estar emocional. Conclusão: Contatou-se que a qualidade
de vida relacionada à saúde destes pacientes encontra-se comprometida em diversos aspectos avaliados
pelo KDQOL-SFTM 1.3, podendo ser identificado em uma grande parte de pacientes onde não possui
expectativa de melhora da doença.

Palavra-Chave: doença renal crônica; hemodiálise; qualidade de vida.

Projeto de Pesquisa: Abordagem da fisioterapia inter e intradialítica em pacientes renais: do ambulatório a
unidade terapia intensiva.
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ESTUDO DO ELETROCARDIOGRAMA E DO ECOCARDIOGRAMA DE
ESTUDANTES DE UMA ESCOLA MÉDICA DO RECIFE
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As doenças cardiovasculares representam as principais causas de morbimortalidade na atualidade e por
isso, estratégias de prevenção vem sendo instituídas para realizar o controle dos seus fatores de risco.
Os Estudantes de Medicina, por sua vez, são frequentemente expostos a fatores de risco cardiovasculares
e poucos são os estudos envolvendo o rastreio nessa população, sobretudo, utilizando exames da
cardiologia. O objetivo do presente estudo consiste em realizar e interpretar o eletrocardiograma e o
ecocardiograma em estudantes de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP),
durante dois anos. Trata-se de uma coorte prospectiva com estudantes de Medicina matriculados no
segundo semestre de 2018, que concordaram em participar do estudo através do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido. Foram excluídos os estudantes que não concordaram em participar
de qualquer etapa do estudo ou aqueles com idade acima de 35 anos. O eletrocardiograma (ECG) e
ecocardiograma (ECO) foram utilizados na pré-análise, com 8 meses e com 15 meses de projeto.
Participaram do estudo 17 estudantes de Medicina e todos foram submetidos ao ECG na pré-análise.
Nesse sentido, os achados eletrocardiográficos encontrados no estudo foram: a taquicardia sinusal
presente na pré-análise em 5,8% (n=1), 11,76% (n=2) com 08 meses e 5,8% (n=1) aos 15 meses; o
distúrbio de condução do ramo direito foi o achado mais prevalente, apresentando na pré-análise pouco
mais de 23% (n=4), durante 08 meses cerca de 12% (n=2) e aos 15 meses, 29,41% (n=5); desvio de eixo
estando presente apenas na pré-análise com 5,8%. Vale destacar ainda que nenhum dos exames
alterados na pré-análise sustentaram as alterações na segunda medição, no entanto 02 participantes
apresentaram o distúrbio de condução do ramo direito tanto na coleta com 08 meses, quanto em 15
meses. O ECO não pode ser realizado na pré-análise e com 15 meses, bem como não foi não foi
realizado em todos os estudantes, por questões relacionadas à acessibilidade. Desta forma, 08
participantes que apresentaram alterações ao ECG na pré-análise e aos 08 meses foram submetidos ao
ECO, de modo que todos os exames estavam dentro dos padrões de normalidade, excluindo a presença
de alterações estruturais. Portanto, os achados encontrados através da realização do ECG e ECO durante
o período de 15 meses não tiveram relação com doença cardíaca estrutural, no entanto, não se pode
excluir a influência dos fatores de risco cardiovasculares na gênese das alterações, uma vez que os
estudantes de medicina são frequentemente expostos a hábitos não saudáveis. Mais estudos são
necessários para analisar o efeito dos FRCV sobre os Estudantes de Medicina.
Palavras-chave: fatores de risco cardiovascular; estudantes de Medicina; eletrocardiograma.
Projeto de Pesquisa: Avaliação De Risco Cardiovascular Entre Estudantes De Uma Escola Médica Do Recife:
Um Estudo De 2 Anos
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AVALIAÇÃO DOS FATORES DO ESTILO DE VIDA, MEDIDA DA PRESSÃO
ARTERIAL E ANTROPOMETRIA DOS ESTUDANTES DE UMA ESCOLA
MÉDICA
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Justificativa: As Doenças Crônicas não Transmissíveis têm grande mortalidade, com estimativa de 23
milhões de óbitos em 2030, sendo a maior parte desses decorrente de doenças cardiovasculares (doenças
arteriais coronarianas e acidentes vasculares encefálicos). No que diz respeito aos Estudantes de
Medicina, pesquisas mostram que apresentam uma série de fatores de riscos modificáveis, os quais
devem ser combatidos de forma precoce a fim de evitar desfechos negativos. Objetivo: Verificar a
presença e a evolução dos fatores de risco cardiovasculares entre estudantes de Medicina da
Universidade Católica de Pernambuco durante dois anos. Metodologia: Foi realizada coorte
prospectiva, com os alunos do curso de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco, num
intervalo de 15 meses, com três avaliações antropométricas. Utilizou-se o Questionário Internacional de
Atividade Física, para a classificação dos alunos quanto ao nível de atividade física, além de realizar o
cálculo para carga tabágica e aferição de pressão arterial de cada aluno. A avaliação antropométrica
consistiu na mensuração de peso, altura, IMC, circunferência de cintura. Utilizou-se o Test de
Kolmogorov-Sminorv Anova e Bonferroni pos hoc para análise estatística das variáveis paramétricas
repetidas. A pesquisa atendeu às recomendações do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.
Resultados: 12 alunos, 83,33% mulheres e 16,66% homens. Houve redução significativa da média da
PAD, enquanto que a média da CC sofreu aumento significativo. Apesar de não ter sido significativa,
houve redução da prática de atividade física com o passar do curso. Conclusão: Os estudantes de
Medicina vivem sob a exposição constante dos FRCV. É imprescindível que as universidades promovam
ações sobre estilo de vida, bem como espaços para a prática de atividades físicas, diminuindo
morbimortalidade desses jovens no futuro.

Palavras-chave: Estudantes de Medicina; Fatores de Risco Cardiovascular; Medidas Antropométricas.

Projeto de Pesquisa: Avaliação de Risco Cardiovascular entre Estudantes de uma Escola Médica do Recife:
estudo de 2 anos.
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DETERMINAÇÃO DO PERFIL LIPÍDICO E GLICÊMICO DOS ESTUDANTES DE
UMA ESCOLA MÉDICA DO RECIFE
Maria Claudia da Silva Tavares1; Shalom Pôrto de Oliveira Assis2
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As doenças cardiovasculares (DVC) têm etiologia multifatorial e são responsáveis por altas taxas de
morbimortalidade na população mundial. Entre as DCV, destaca-se a doença arterial coronariana, com
sua progressão para infarto agudo do miocárdio e morte súbita, que está fortemente relacionada com a
presença de fatores de risco modificáveis. A prevenção precoce da doença arterial coronariana requer
um controle dos fatores de risco desde muito cedo em decorrência da sua característica de se iniciar com
o indivíduo ainda numa idade jovem, sendo acelerada na fase adulta. Estudos com populações de
universitários evidenciam a presença de hábitos nocivos à saúde cardiovascular como o sedentarismo.
Em relação ao curso de Medicina, é sugerido que elevados níveis de estresse vivenciados pelos alunos
no enfrentamento das adversidades da prática médica culminam com uma sobrecarga e com a perda do
controle do tempo, com consequente diminuição nos horários de sono, lazer e atividades físicas.
Conhecer mais sobre os fatores de risco cardiovasculares, permitem elaborar estratégias mais eficazes
para a prevenção das DCV. O trabalho teve como objetivo verificar a presença e a evolução dos fatores
de risco cardiovasculares entre estudantes de Medicina da Universidade Católica de Pernambuco
(UNICAP), durante dois anos. Foi realizado um estudo do tipo coorte prospectivo com os alunos de
Medicina da UNICAP que iniciaram o curso no segundo semestre de 2018, no qual foram coletados os
dados da pré-análise. A amostra foi definida por acessibilidade e os dados colhidos nos dois primeiros
anos da graduação, em três etapas. A etapa B (foco central deste trabalho) culminou na avaliação
laboratorial da GJ, CT, HDL-c, LDL-c, VLDL-c e TG, através de coleta do sangue periférico dos
estudantes participantes. A pesquisa ocorreu na própria universidade, onde foram avaliados 17 alunos
no primeiro período do curso de Medicina com uma faixa etária entre 17,8 a 25,6 anos. Os resultados
evidenciaram que a maioria dos valores estavam no nível de normalidade preconizado pelo valor de
referência, com exceção do HDL-c que não estava no valor preconizado desde o início, apresentandose com um aumento de 10,4% em seus níveis séricos, independente da divisão por sexo. Além disso,
observa-se valores limítrofes no LDL-c apresentando-se entre 100 a 101mg/dL entre ambos os sexos.
Há um significativo aumento dos valores na população feminina, exceto no VLDL-c e HDL-c. A partir
dos resultados obtidos foi possível concluir e então comparar, após quinze meses, mudanças no perfil
glicêmico e lipídico dos alunos de medicina. Vê-se que houve um aumento rápido e importante nos
níveis séricos, levando em consideração a idade e o curto espaço de tempo entre as medições. Dessa
forma, observa-se a importância de novos estudos acerca da educação em saúde e desfechos
cardiovasculares nos acadêmicos de medicina, um campo de pesquisa ainda recente e escasso, mas
necessário para promover abordagens mais direcionadas a este público.
Palavras-chave: Doença cardiovascular; Fatores de risco cardiovasculares; Níveis séricos.
Projeto de Pesquisa: Determinação do perfil lipídico e glicêmico dos estudantes de uma escola médica do Recife.
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COMPARAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA, DE SONO E NÍVEL DE DEPRESSÃO
EM IDOSOS SEDENTÁRIOS E PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA
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Introdução: O envelhecimento é um conjunto de consequências do processo natural e manifesta-se por
um declínio das funções de diversos órgãos. Apesar da grande maioria da população idosa se considerar
saudável, sabe-se que a saúde e a qualidade de vida estão relacionadas com vários comportamentos e
hábitos. Objetivo: Comparar a qualidade de vida, de sono e o nível de depressão em idosos sedentários
e praticantes de atividade física. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivoanalítico, de corte transversal e quantitativo. Os critérios de inclusão foram idosos acima de 60 anos e
de ambos os sexos. Os de exclusão foram comprometimento cognitivo e neurológico, que apresentam
patologias associadas que interferissem na função e na mobilidade e pacientes com doenças terminais.
Realizou-se uma conversa explicativa sobre o estudo e após a assinatura do TCLE iniciou-se a coleta de
dados sócio clínicos e aplicação do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburg (IQSP), Escala de
Depressão Geriátrica (GDS-30) e Escala de Qualidade de Vida de Whoqol-old. Posteriormente foi
realizada a análise descritiva e estatística dos dados coletados. Resultados: A amostra foi formada por
um total de 33 idosos, sendo eles divididos em três grupos: 15 do grupo dos sedentários (GS), 11 do
grupo de praticantes de atividade física com acompanhamento (GACA) e 7 do grupo de praticantes de
atividade física sem acompanhamento (GASA). Foi possível observar as médias dos escores nas escalas
IQSP, GDS-30 e Whoqol-old, 6,52 ± 3,80, 8,73 ± 5,32 e 69,5 ± 11,8, respectivamente, dessa maneira,
não sendo possível observar diferenças estatísticas entre os três grupos em nenhuma das escalas
avaliadas. Considerações finais: O presente estudo não revelou evidências causais sobre o impacto dos
exercícios físicos realizados com idosos em todos os domínios da vida, sono e depressão.

Palavras-Chave: Idoso, qualidade de vida, qualidade de sono, depressão

Projeto de Pesquisa: Fisioterapia na saúde de indivíduos idosos: recursos de avaliação e intervenção nas
alterações osteomioarticulares
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EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS NO COMBATE AO VALGO DINÂMICO DO
JOELHO EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA: UM ARTIGO DE REVISÃO

Maria Eduarda Melo Ferraz Veríssimo¹; Bruno Gilberto de Melo e Silva²
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Contextualização: O valgo dinâmico do joelho é um dos desvios que mais acometem o sexo feminino,
em decorrência da pelve mais alargada e maior fraqueza muscular, dessa forma, mulheres praticantes de
atividade física se tornam mais propensas ao valgo dinâmico do joelho, caracterizado pelo incorreto
posicionamento dos joelhos no plano frontal durante a execução do gesto esportivo. Essa condição
ocorre pela junção de movimentos que envolve a articulação do joelho por abdução e rotação lateral e a
articulação do quadril pela adução e rotação medial. Portanto, os exercícios terapêuticos são
treinamentos disciplinados e organizados de movimentos do corpo e da postura com objetivo de
minimizar os fatores de risco na prática esportiva como também melhorar a função física, equilíbrio,
coordenação, mobilidade e estabilidade. Objetivo: Analisar se os exercícios terapêuticos podem
influenciar acerca do valgo dinâmico em praticantes de atividade física. Métodos: Estudo de revisão
integrativa de literatura, realizado no período de março a junho de 2020, com artigos dos últimos 10
anos, em português e inglês. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados, Pubmed, Scielo e
PEDro e os mesmos localizados através das palavras-chave. Resultados: Os exercícios terapêuticos
utilizados demonstraram efeitos positivos no ângulo do valgo dinâmico do joelho, da dor e aumento no
desempenho das atletas. Foram propostos diversos exercícios as participantes tais como, one-leg jump
onto balance mat, one-leg drop jump on balance mat, single-leg-squat without support, single-leg-squat
with a hand, single-leg-squat with force applied in the direction of hip adduction, quadriceps
strengthening, hip strengthening, stretching. Conclusão: O estudo revelou que os exercícios
terapêuticos adotados foram de relevância na melhora do valgo dinâmico na articulação do joelho em
praticantes de atividade física sem lesões prévias e SDFP, mostrando resultados significativos quanto a
força muscular e a dor femoropatelar. Porém, existe ainda a necessidade de novas pesquisas acerca do
tema proposto para que hajam novas abordagens e melhores resultados.
Palavras-Chave: Joelho valgo; Exercício terapêutico; Atividade física.
Projeto de Pesquisa: Fisioterapia esportiva: avaliação, prevenção e tratamento das lesões relacionadas ao esporte.
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TREINAMENTO DOS MÚSCULOS DO ASSOALHO PÉLVICO PARA MELHORA
DA CONSCIÊNCIA PERINEAL EM MULHERES JOVENS: UM ESTUDO
PRELIMINAR
Maria Eduarda Siqueira Veras1; Valéria Conceição Passos de Carvalho2
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Introdução: A conscientização e o fortalecimento dos Músculos do Assoalho Pélvico (MAPs) é uma
importante estratégia de otimização da saúde e da Qualidade de Vida (QV) de mulheres jovens, a
disseminação da informação sobre o próprio corpo garante a prevenção de possíveis distúrbios e um
envelhecimento saudável. Objetivo principal: Quantificar o efeito do treinamento dos MAPs

na

função perineal em universitárias sem queixas urinárias. Método: Estudo do tipo piloto com 4
voluntárias que foram submetidas a uma avaliação e a um protocolo de cinesioterapia para
conscientização corporal em 10 sessões e ao final uma reavaliação, foram aplicados dois questionários:
socio-bio-demográfico para traçar o perfil da amostra e o Índice de Função Sexual Feminina (FSFI)
questionário breve, com 19 questões multidimensionais, que avalia a resposta sexual feminina, foi
realizada uma análise descritivas dos resultados com a composição de gráficos e tabelas. Resultados:
Em relação ao questionário sócio-bio-demográfico todas as participantes eram universitárias,
sedentárias e sem gestações prévias, sendo a média de idade de 20 anos, que utilizavam a camisinha
masculina e o anticoncepcional oral como meio de prevenção para a gravidez. De acordo com as
participantes, três apresentavam insatisfação na educação sexual recebida e apenas uma definiu o
impacto da educação sexual como extremamente positivo e as quatro relataram grau de satisfação sexual
bom. Quando questionadas sobre a satisfação da imagem corporal, três participantes responderam como
muito pouco? Com relação ao recrutamento das fibras do Assoalho Pélvico (AP), observou-se um
incremento de contração quando comparada a avaliação que era de 11,12 uV e após a intervenção passou
para 39,44 uV. Quanto à pontuação do questionário FSFI, as participantes apresentaram um escore geral
médio de 21,67, abaixo do ideal, sendo indicativo para disfunção sexual, um dos domínios que foram
identificados como mais acometidos foi o de excitação. Conclusão: Os resultados obtidos neste estudo
piloto apontam para uma influência positiva dos exercícios de consciência perineal na força de contração
das fibras musculares do assoalho pélvico, principalmente das fibras fásicas, o que poderá reduzir o
risco do desenvolvimento de incontinência urinária de esforço, e no aumento da consciência perineal
em jovens universitárias.
Palavras-chave: Assoalho Pélvico; Cinesioterapia; Biofeedback.
Projeto De Pesquisa: Perfil Epidemiológico, Avaliação, Tratamento E Prevenção Das Disfunções Do Assoalho
Pélvico Em Adultos.
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DISFUNÇÕES SEXUAIS NO PUERPÉRIO DE PARTO CESÁRIO: RELATO DE
CASOS
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Introdução: A Disfunção Sexual (DS) está ligada a alteração de uma ou mais fases do ciclo de resposta
sexual. As Disfunções Sexuais Femininas (DSF) apontam como fatores predisponentes questões
psicológicas e sociais, mas sabe-se que questões físicas e hormonais também podem causar essas
disfunções e, isso inclui puérperas, tendo em vista que o corpo passa por várias transformações durante
a gestação e irão repercutir no período puerperal. Objetivo: Descrever a presença de DSF em puérperas
de parto Cesário. Métodos: Relato de casos, realizado com 3 voluntárias, na qual foram aplicados no
puerpério imediato, um questionário sociodemográfico e um questionário para avaliação da função
sexual, o Female Sexual Function Index (FSFI), foi realizada uma reavaliação com as voluntárias após
60 dias de puerpério com o FSFI por telefone. A análise realizada foi descritiva, com a composição de
tabelas, comparando os resultados obtidos na avaliação e reavaliação. Resultados: O perfil foi
caracterizado por uma idade média de 33,3 anos, que vivem em união consensual, e escolaridade
referente ao 2º grau completo para 2 e incompleto para uma puérpera. A maioria era sedentária. Na
avaliação, dados relativos ao período gestacional, observou-se a presença da DSF em duas puérperas.
No processo de reavaliação agora relacionado ao período puerperal todas apresentaram DSF.
Conclusão: A presente pesquisa revela forte presença de DSF sexual na gravidez e maior no puerpério.
Esses dados demonstram a necessidade de se averiguar e orientar essas mulheres já no período
gestacional para melhor conhecimento sobre o que é a DSF e quais são as opções de tratamento.
Palavras-chave: Período pós-parto; Sexualidade; Prevalência; Questionário.

Projeto de Pesquisa: Perfil epidemiológico, avaliação, tratamento e prevenção das disfunções do assoalho
pélvico em adultos.
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INFLUÊNCIA DA ATIVIDADE AQUÁTICA NA GESTANTE
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Contextualização: A prática de atividade física regular promove bem-estar e longevidade. Hoje
sabemos que a pratica de exercícios durante a gestação é benéfico para mãe e para o feto. Entretanto,
pesquisas mostram um declínio na pratica de exercícios físicos durante a gravidez. Os exercícios
aquáticos, de acordo com evidências cientificas, são considerados os mais seguros a serem praticados
durante a gestação. A água possui algumas propriedades bastante benéficas principalmente para as
gestantes como a flutuabilidade e a pressão hidrostática. Estas propriedades diminuem o impacto nas
articulações, provocam ajustes nos sistemas endócrino e circulatório melhorando o retorno venoso,
diminuindo a freqüência cardíaca, ajudando manter o controle da pressão arterial. As atividades quando
realizadas em meio aquático proporcionam maior conforto para a gestante, principalmente nos últimos
meses da gestação onde as alterações biomecânicas estão mais acentuadas dificultando realização de um
trabalho em solo.Objetivo geral: Analisar por meio de revisão de literatura às evidências científicas
sobre os efeitos de um programa de atividade aquática moderada e supervisionada na saúde das
gestantes.Objetivos específicos: Averiguar os efeitos do exercício aquático nas alterações biomecânicas
na mulher gestante. Verificar as alterações biomecânicas das gestantes que geram indicações para
fisioterapia aquática. Investigar as repercussões do exercício aquático nas alterações fisiológicas típica
da gestação por meio de uma revisão de literatura Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura sobre
a Influência da Atividade Aquática na Gestante. Para a seleção dos artigos para esta revisão foram
utilizadas as seguintes bases de dados: MEDLINE, PUBMED, SCIELO, PEDro e GOOGLE
SCHOLAR. Os artigos foram localizados utilizando as seguintes palavras-chave: Atividade Aquática,
Efeitos, Grávida, Gestação. Resultados: Foram encontrados 29 artigos utilizando as bases de dados e
as palavras-chave supracitadas. Na triagem inicial, encontrou-se, pelos descritores, 29 artigos. Em
seguida, sucedeu-se uma leitura criteriosa de acordo com o título e resumo. Foram excluídos 22 artigos
devido à duplicidade nas bases de dados e não atenderem aos critérios de inclusão que foram: artigos
publicados nos anos de 2015 a 2020, nos idiomas inglês, português e espanhol e que abordassem o tema
objeto de estudo. Após uma leitura critica restaram apenas 07 artigos para leitura de texto completo.
Conclusão: O estudo mostrou que a Atividade aquática na gestante saudável tem resultados muito
positivos. A água possui propriedades como a flutuabilidade e a pressão hidrostática que atuam de forma
benéfica nas alterações biomecânicas, fisiológicas e emocionais que ocorrem na gravidez. Um programa
de exercício aquático moderado e supervisionado trás inúmeros benefícios tanto para mãe quanto para
o feto. Entretanto, é algo que precisa melhor estudado e com mais rigor metodológico.
Palavras-Chave: Atividade aquática, Efeitos, Grávidas, Gestação.
Projeto de Pesquisa: Análise da Biomecânica e Funcionalidade em Ambiente de Terapia Aquática
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ESTRATIFICAÇÃO DOS PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UMA
EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Mariana Barros Mendonça Figueirêdo1; Pedro Rafael Salerno2
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Justificativa: Com as mudanças sócio-demográficas no Brasil e seu impacto na saúde da população e,
consequentemente, nas unidades do SUS, ressalta-se a importância no desenvolvimento de estudos que
apontem o perfil clínico que propiciam a procura de um atendimento no serviço de emergência
cardiológica especializado. Objetivo: Estratificar o acesso dos pacientes ao atendimento médico da
emergência cardiológica do Pronto-Socorro Cardiológico Universitário de Pernambuco Profº Luiz
Tavares (PROCAPE). Metodologia: Estudo descritivo, transversal, quantitativo com aplicação de um
questionário a 104 pacientes atendidos na emergência cardiológica do PROCAPE de setembro a
novembro de 2019. Foram avaliados os seus prontuários para analisar se o diagnóstico médico é uma
emergência cardiológica ou outra e se os pacientes tinham histórico de doença cardiológica. Resultados:
No estudo, 61,6% têm de 50 a 70 anos, 82,7% são do sexo masculino e 77,3% são hipertensos. Quanto
ao tempo de início dos sintomas, 36,5% os apresentou em minutos/horas, enquanto 63,5% tinha há
dias/meses. Dos atendidos com alteração do padrão dos sintomas pré-existentes, 96,4% tinham um
diagnóstico prévio de cardiopatia, enquanto 3,6% não tinham o diagnóstico, mas já apresentavam
sintomas antes de chegarem na emergência. Naqueles sem alteração do padrão dos sintomas antigos,
80% tinham o diagnóstico prévio de cardiopatia, enquanto 20% não tinham. Pelo prontuário, 81 eram
uma emergência cardiológica, 04 emergência não cardiológica, 19 eram ambulatoriais. No questionário,
60,6% disseram ter diagnóstico prévio de doença cardiovascular, enquanto 39,4% responderam não ter.
Porém, no prontuário, desses 39,4%, 29,8% tinham cardiopatia prévia e não sabiam, enquanto 9,6% de
fato não tinham o histórico. Conclusão: O perfil clínico dos usuários da emergência do PROCAPE
consiste em sua maioria indivíduos do sexo masculino, adultos e idosos, portadores de emergência
cardiológica, cuja maioria possui cardiopatia clínica prévia.
Palavras-chave: perfil; sintomas; cardiopatia; histórico.
Projeto de Pesquisa: Acesso e estratificação dos pacientes no atendimento médico em uma emergência
cardiológica de referência no estado de Pernambuco.
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE SUJEITO DEPRESSIVO EM SUA
SINGULARIDADE E VISÃO FAMILIAR
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INTRODUÇÃO: Acordado pela Antropologia, Itinerários Terapêuticos são conceitos mais amplos
envolvendo aspectos socioculturais, haja vista serem trajetórias individuais ou coletivas que almejam a
preservação ou recuperação da saúde (MARTINEZ, 2006; PINHO; PEREIRA, 2012). A partir da
Reforma Psiquiátrica brasileira, ocorrida ao final do século XX, o indivíduo com transtorno mental,
como o depressivo, conquista sua subjetividade e singularidade. OBJETIVO: Mapear o itinerário
terapêutico de sujeito depressivo em suas vivências, e na perspectiva do familiar. METODOLOGIA:
Estudo qualitativo, transversal e analítico. Trata-se de um tipo específico de História de Vida, onde se
visa criar um documento, captar dados e produzir sentidos para histórias individuais (HAGUETTE,
1992). Ocorreu em sistema de telecomunição com sujeito depressivo e seu familiar, em
acompanhamento psiquiátrico de um serviço secundário de saúde, localizado no Grande Recife. Houve
uma análise temática de conteúdo a partir das entrevistas semidiretivas, sendo a identidade dos sujeitos
preservação com substituição por pseudônimos. RESULTADOS: Há temas centrais que direcionam o
sentido da memória do paciente e esposa para determinados eventos, uma narrativa das experiências do
adoecimento. Os principais temas foram os seguintes: Percepção dos primeiros sintomas antes do
tratamento; médicos, psicólogos e terapeuta ocupacional particulares; avaliação dos atendimentos
particulares; CAPS particular e atividades multidisciplinares; médico particular atual e psicóloga;
avaliação do estado atual do processo saúde doença. Se retratando ao último tema, o sujeito Paulo relata:
“Me vejo mais calmo, mas vez por outra, as ideias ruins voltam e você fica precisando ter muito controle
para não se deixar levar por elas”. CONCLUSÃO: Entender o contexto de vida do paciente, interpretado
por ele e pela esposa, permite acessar particularidades que o levaram a iniciar seu processo de cuidado
no âmbito da saúde mental. Contudo, a presente pesquisa não visa minimizar a discussão a uma busca
pela causa, mas sim possibilitar ao sujeito autonomia para contar sua história.

Palavras-chave: Saúde Mental; Depressivo; Itinerário Terapêutico.
Projeto de Pesquisa: Itinerário Terapêutico em Saúde Mental: Uma Abordagem Etnometodológica.
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AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE SONO DE ADULTOS E IDOSOS COM
LINFEDEMA DE MEMBROS INFERIORES.
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Contextualização: O linfedema de membros inferiores (MMII) por ser uma doença crônica que causa
diversas alterações que interferem na vida e saúde dos indivíduos acometidos e se apresentar com
manifestações clínicas desconfortáveis, tais como: edema, dor, aumento do volume do membro afetado,
entre outras. Deslumbrou-se a necessidade de avaliar e evidenciar os possíveis impactos que o linfedema
pode ocasionar em relação à qualidade de sono desses indivíduos. Objetivo: Avaliar a qualidade de
sono de adultos e idosos com linfedema de membros inferiores. Métodos: Estudo do tipo observacional,
descritivo, de corte transversal e de caráter quantitativo. Foi realizado com 10 pacientes que realizavam
atendimentos em um serviço de referência no tratamento do linfedema no Recife-PE, no período de
agosto de 2019 a julho de 2020. Os pacientes foram avaliados, de forma individual, através da aplicação
de dois questionários. Um para coleta de dados pessoais, clínico sociodemográfico e o outro para avaliar
a qualidade do sono com a aplicação do Índice de Qualidade de Sono de Pittsburgh (PSQI). Este último,
é composto por sete componentes que avaliam o sono em qualidade subjetiva, distúrbio do sono, latência
do sono, duração do sono, eficiência habitual do sono, uso de medicamentos para o sono, disfunção
diurna. A pontuação varia entre 0-3 pontos sobre cada componente, e a soma desses 7 componentes
fornece um escore total de 21 pontos, no qual pontuações baixas indicam melhor qualidade de sono.
Resultados: Os pacientes, em sua maioria, possuíam nível de escolaridade ensino fundamental
incompleto, eram pretos, com idade acima dos 40 anos, eram inativos e portavam outras comorbidades.
Grande parte apresentava linfedema de MMII há mais de 20 anos, em grau II e todos se submetiam a
tratamento fisioterapêutico.

Referente ao PSQI foi observado que 90% dos avaliados possuíam

alterações no padrão do sono, 50% apresentaram sono ruim, enquanto 40% distúrbio do sono.
Conclusão: Sono e saúde possuem uma grande correlação e os pacientes com linfedema de MMII
podem representar um fator de risco para a piora da qualidade de sono. No entanto, diante da escassez
na literatura sobre o tema, faz- se necessário maior esclarecimento.
Palavras-Chave: linfedema, doenças linfáticas, transtorno do sono

Projeto de Pesquisa: Avaliação da qualidade de sono de adultos e idosos com linfedema de membros inferiores.
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FORMAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE BIOFILME BACTERIANO NA
SUPERFÍCIE DE SONDAS DE ASPIRAÇÃO ENDOTRAQUEAL
Marília Azevedo Guimarães Soares 1; Galba Maria de Campos Takaki 2
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A sonda de aspiração endotraqueal é responsável por manter a permeabilidade das vias respiratórias,
prevenir infecções e facilitar as trocas gasosas. A prevenção contra agentes infecciosos não ocorre de
forma adequada e eficaz, assim, estudos com polímeros, como quitosana, devido às suas propriedades
farmacológicas, devem ser realizados no intuito de minimizar tais infecções. Assim, estudos foram
realizados com duas sondas de aspiração endotraqueal enumeradas em sonda 1 e 2, e autorizadas pelo
responsável legal do usuário. Inicialmente, as bactérias presentes na sonda foram isoladas por meio da
técnica Instituto Adolfo Lutz, sendo verificada a presença de três grupos bacterianos diferentes:
Alcaligenes sp, presente em ambas as sondas; e Pseudomonas aeruginosa, encontrada apenas na sonda
1, e Shigella sp, presente somente na sonda 2. As bactérias isoladas e identificadas foram submetidas ao
antibiograma pela metodologia de Kirby e Bauer, usando 17 discos de antibióticos utilizados na prática
médica. Os estudos com quitosana foram realizados pela obtenção do polímero a partir de exoesqueleto
de camarão, cuja atividade antimicrobiana foi avaliada frente às bactérias isoladas. Observou- se que a
Pseudomonas aeruginosa, isolada da sonda 1, demonstrou resistência a todos os 17 antibióticos
utilizados. Além disso, com relação a produção de betalactamase, foi visto, ainda que a mesma P.
aeruginosa apresentou um resultado pior em termo de resistência quando comparado a do grupo
controle, que por ser hospitalar, já é considerada uma cepa perigosa, sendo uma potencial ameaça á
saúde dos pacientes.. A quitosana, quando avaliada a sensibilidade contra Alcaligenes sp, da sonda 1 e
Shigella sp, da sonda 2, demonstrou ser sensível até nas concentrações mais baixas. Com os resultados
obtidos observa-se que as vias áreas são um local de fácil contaminação por micro-organismos, sendo
comum a presença de patógenos na sonda de aspiração endotraqueal, fato evidenciado pela presença de
Alcaligenes sp e Shigella sp; nas duas sondas endotraqueais analisadas, sendo a Pseudomonas
aeruginosa a bactéria que apresenta o fenômeno de multirresistência. Portanto, considerando o perfil de
suscetibilidade apresentada pelas referidas bactérias, torna-se imprescindível estudos voltados para a
produção de um envoltório de quitosana, no intuito de reduzir as contaminações bacterianas em sondas
de aspiração endotraqueal, promovendo assim, a segurança na prática médica e eficiência na inibição
das infecções com micro-organismos resistentes. Infelizmente, devido a pandemia, não foi possível
concluir a formação das membranas de quitosana e ,desta forma, pretende-se dá continuidade ao
presente projeto no ano que vem.
Palavras-chave: Quitosana, resistência bacteriana e traqueostomia.
Projeto de Pesquisa: coleções de culturas ucp (unicap) e ufpeda (ufpe): caracterização, potencial biotecnológico,
informatização, gestão e certificação (isso 9001:2008).
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FATORES DE RISCO BIOLÓGICOS, COMORBIDADES E INFECÇÕES DE
REPETIÇÃO ASSOCIADOS A INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS EM CRIANÇAS
ATÉ 10 ANOS
Marina Beltrame1; Erideise Gurgel da Costa2
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As infecções de Vias Aéreas (IVA) representam um fator de risco que interfere no desenvolvimento das
crianças e, no Brasil, chegam a causar cerca de 32 mil mortes por ano. Assim, comorbidades como
presença de doenças respiratórias pré-existentes, malformações congênitas, história prévia de sibilância
associados a fatores de risco como história familiar de atopia, amamentação não exclusiva e com
interrupção precoce, baixo nível de educação parental, clima, via de parto e sinais e sintomas
respiratórios contribuem tanto para uma IVA quanto para uma reinternação. Nesse sentido, reconhecer
esses fatores ajuda a diminuir o intervalo de tempo entre o surgimento de sintomas e auxílio médico.
Este estudo apresenta o perfil clínico epidemiológico de crianças de 0 a 10 anos, internadas em hospital
de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019, por meio da análise de prontuários de
pacientes internados, por no mínimo 3 dias, com diagnóstico ou evolução para infecção respiratória,
determinando a prevalência de infecções respiratórias reincidentes, identificando as comorbidades e
fatores de risco e documentando a média de tempo desde o surgimento dos sintomas até a procura pelo
serviço de saúde. Foram analisados 67 prontuários, dos quais 34% dos pacientes foram reinternados,
sendo uma única internação prévia mais prevalente entre os lactentes. 23 crianças apresentaram história
prévia de sibilância como a principal comorbidade e 15 atopia familiar. Fatores de risco importantes
como via de parto não foram relatados em 46,3% dos prontuários e o nível educacional parental mais
prevalente foi o ensino médio. Os principais sintomas descritos foram dispneia (60), ruídos anormais
(58) e tosse (55). O intervalo de tempo médio desde o surgimento dos sintomas até a busca por serviços
médicos foi de 6,7 dias. Observou-se que os profissionais de saúde, no preenchimento do prontuário,
valorizam mais o quadro clínico do que fatores de risco, comorbidades e reinternações, comprovado
pelo alto percentual de dados que não são descritos nos documentos. Essa conduta interfere no cuidado
pontual e na saúde do protagonista: o paciente.
Palavras-chave: Fator de risco; Comorbidades; Reinternação.
Projeto de Pesquisa: Perfil clínico epidemiológico das crianças internadas com quadro respiratório em hospital
de referência da cidade do recife no período de 2018 a 2019.
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE SUJEITO PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA
EM SUA SINGULARIDADE E VISÃO FAMILIAR
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INTRODUÇÃO: Historicamente, a esquizofrenia é marcada por uma rotulação que despreza a
singularidade de cada sujeito portador desse transtorno. Com a Reforma Psiquiátrica brasileira, ocorrida
no século XX, houve a construção de novos modelos assistenciais, visando a inclusão do usuário em
Saúde Mental na sociedade e na cultura. Nesse contexto, valida-se o itinerário terapêutico, que busca
compreender os aspectos socioculturais envolvidos no adoecimento e a subjetividade das vivências
durante a trajetória de cuidado. OBJETIVO: Mapear o itinerário terapêutico de um sujeito portador de
esquizofrenia em suas vivências e na perspectiva do familiar. METODOLOGIA: Estudo qualitativo,
transversal e analítico. Ocorreu através de videoconferência, com uma paciente portadora de
esquizofrenia e com sua respectiva filha. As entrevistas foram semidiretivas, tendo como base o método
de História de vida, que permite uma análise da interseção entre vida individual e contexto social do
indivíduo. Com os devidos consentimentos, as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas
e submetidas a uma Análise Temática de Conteúdo. RESULTADOS: Os relatos foram agrupados em
temas centrais para um melhor direcionamento e compreensão do itinerário terapêutico: sintomas
psicóticos antes e após a primeira internação, percepção da filha do início do transtorno, primeiro
internamento em hospital psiquiátrico, experiência de tratamento em um hospital psiquiátrico, segundo
internamento: clínica psiquiátrica, mudança para Recife e surtos após interromper uso de medicações,
atendimento com neurologista, atendimento espiritual, psiquiatra e psicólogo atuais e particulares,
experiência de atendimento no CAPS conjunto com psiquiatra e psicólogo atuais, percepção da filha
sobre a relação com a mãe e, por fim, avaliação da abordagem terapêutica do psiquiatra e do psicólogo
atuais. CONCLUSÃO: A partir de uma abordagem psicossocial, na análise das narrativas, nota-se a
valorização da terapia com psiquiatra e psicólogo em conjunto ao CAPS, como sendo determinante no
resultado positivo do itinerário terapêutico. Contudo, uma importante crítica presente em ambos os
relatos, diz respeito à falta de valorização da política de saúde mental, um dos grandes desafios ainda da
atualidade.
Palavras-Chave: Itinerário Terapêutico; Reforma Psiquiátrica; Esquizofrenia
Projeto de Pesquisa: Itinerário Terapêutico em Saúde Mental: Uma Abordagem Etnometodológica.
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RISCO DE QUEDAS E QUALIDADE DE VIDA EM IDOSOS SUBMETIDOS A
CINESIOTERAPIA: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
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Introdução: O envelhecimento pode ser compreendido como um conjunto de alterações funcionais e
estruturais que são desfavoráveis ao organismo. Essas modificações diminuem as habilidades motoras
através da instabilidade musculoesquelética, provocando alterações sociais e psíquicas. Em
consequência disso, os idosos sentem mais dificuldade para corrigir o deslocamento do corpo dentro de
um espaço físico, estando mais suscetíveis a quedas e reduzindo a capacidade desse idoso de ter uma
qualidade de vida satisfatória. Com a finalidade de retardar essas alterações, a cinesioterapia dispõe
técnicas para reduzir o risco de quedas e consequentemente melhorar a qualidade de vida. Objetivo:
Analisar, através de uma revisão de literatura, o risco de quedas e a qualidade de vida de idosos
submetidos à cinesioterapia. Métodos: Inicialmente foi realizada uma busca por artigos científicos nas
bases de dados LILACS, PEDRO, PORTAL CAPES, PEDRO, PUBMED E SCIELO, utilizando o
cruzamento das palavras chaves “idosos”, “quedas”, “cinesioterapia” e “qualidade de vida”, nas línguas
português, inglês e espanhol e nnos últimos 10 anos (2010 a 2020). Posteriormente foi realizado a análise
da qualidade metodológica por meio da escala de PEDro. Resultando na inclusão de quatro artigos de
alta e moderada qualidade metodológica. Resultado: Todos os artigos incluídos no presente estudo
comprovaram que a cinesioterapia contribui de forma na direta no aumento dos escores das escalas
utilizadas para avaliar o risco de quedas e a qualidade de vida dos idosos. Conclusão: Acredita-se que,
através dos dados obtidos, nos estudos que um programa de intervenção cinesioterapêutica proporciona
melhora significativa no equilíbrio, flexibilidade e na funcionalidade, diminuindo o risco de quedas e
melhorando sua qualidade de vida.
Palavras-chave: Idosos; Quedas; Qualidade de vida; Cinesioterapia.
Projeto de Pesquisa: Fisioterapia na saúde de indivíduos idosos: recursos de avaliação e intervenção nas
alterações osteomioarticulares
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ATIVIDADE ANTIPIRÉTICA DE FTALIMIDAS LIGADAS À 1,2,3-TRIAZÓIS
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Introdução: A medicina vem evoluindo, junto com as medidas terapêuticas, e a descoberta de novos
fármacos. No início, limitavam-se apenas a isolar extrato bruto de plantas com eficácia conhecida,
porém, atualmente, a química biológica não somente a criar análogos sintéticos e derivados, mas
também a criar novas moléculas, com estrutura química que vieram a se tornar fármacos. Muitas classes
de compostos orgânicos em estudo têm demonstrado promissores efeitos biológicos, como a ftalimidas
e seus derivados (ASSIS et al., 2012; ASSIS et al., 2013) com o intuito de originar moléculas inéditas
com potência biológica e menos tóxicas que as já existentes. É importante mencionar as ftalimidas e
seus derivados, assim como os triazóis, sendo compostos o extensamente estudadas dentro da química
medicinal, por apresentarem diferentes atividades biológicas. Objetivo: Sintetizar e determinar a
atividade antipirética de 1,2,3-triazóis ligados a ftalimidas. Metodologia: A pesquisa será feita com a
análise, síntese, e verificação da atividade antipirética de novas ftalimidas ligadas à 1,2,3 triazóis
administrados em camundongos com febre induzida, comparando com controle negativo
(carboximetilcelulose) e positivo (dipirona). Resultados e Discussão: A administração do
Saccharomyces cerevisiae, induziu o aumento da temperatura dos camundongos. A febre induzida,
entretanto, decaiu após 1h, 2h, 3h, 4h, 5h, e 6h após a administração das drogas testes sintetizadas, a
TRI-FTA 2, a TRI-FTA 3, a TRI-FTA 4 e a TRI-FTA 5, demonstrando a propriedade biológica dos
compostos, um significativo efeito antipirético (de acordo com estudos literários prévios).
Especificamente as drogas TRI-FTA-3 e TRI-FTA-4 obtiveram redução da temperatura de forma mais
relevante, inclusive quando comparada à dipirona, um antipirético mundialmente utilizado. Conclusão:
Drogas derivadas da ftalimida ligada a 1,2,3-triazóis apresentam atividade antipirética, mostrando,
assim, a notabilidade dessa pesquisa ser baseada na relação entre ftalimidas e triazóis, pelos seus fatores
de diminuição da febre.
Palavras-chave: ftalimida; triazol; antipirético.

Projeto de Pesquisa: Desing, Síntese E Avaliação Antinociceptiva, Anti-Inflamatória E Antipirética De 1,2,3Triazóis Ligados À Ftalimida.
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ACESSO DOS PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO EM UMA
EMERGÊNCIA CARDIOLÓGICA DE REFERÊNCIA NO ESTADO DE
PERNAMBUCO
Natália de Castro Borges1; Pedro Rafael Salerno2
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JUSTIFICATIVA: O acesso à saúde está relacionado às condições de vida do usuário somada às do
serviço, e é um elemento essencial do atendimento para que se possa incidir efetivamente na saúde do
indivíduo e da coletividade. A avaliação de unidades de saúde é imprescindível quando se busca
estabelecer metas para melhoria da qualidade na atenção e atendimento. OBJETIVO: Avaliar o acesso
dos pacientes ao atendimento médico da emergência cardiológica do Pronto-Socorro Cardiológico
Universitário de Pernambuco (PROCAPE). METODOLOGIA: Estudo descritivo transversal,
quantitativo com aplicação de um questionário pelos pesquisadores, a pacientes que procuraram
atendimento médico na emergência cardiológica do PROCAPE no período de setembro a novembro de
2019. Foram analisados prontuários dos mesmos pacientes para analisar se o diagnóstico médico é ou
não uma emergência cardiológica. RESULTADOS: Participaram do estudo 105 usuários do serviço.
Mais da metade 65 (61,9%) está na faixa etária dos 50 aos 70 anos e 87 (82,9%) são do sexo masculino.
A maioria 39 (37,1%) reside na Região Metropolitana do Recife. Quanto ao meio de transporte, a
ambulância foi o mais usado 57 (54,3%). 58 dos entrevistados (55,3%) levaram menos de 1h para se
deslocar ao serviço. Os dados obtidos mostram não haver dificuldades de mobilidade no serviço,
caraterizada pela sinalização adequada no setor. A avaliação dos entrevistados evidencia satisfação com
as condições do ambiente do serviço, 67 (63,8%) afirmaram estar muito satisfeitos. O mesmo padrão se
repete na opinião quanto ao tempo de espera, 69 (65,7%) opinaram que foi excelente. Quanto ao
atendimento médico e da enfermagem, ambos foram muito bem avaliados, com percentual significativo
de satisfação. 86 (81,9%) e 88 (83, 8%), responderam que estavam muito satisfeito, respectivamente.
Com relação ao serviço geral, 73 (69,5%) estavam muito satisfeitos. A maioria (74,3%) acha que é
necessário encaminhamento médico formal para o atendimento na emergência. Quanto às características
dos sintomas apresentados, os dados obtidos demonstraram que 81 (77,9%) foram classificados como
emergência cardiológica. CONCLUSÃO: Os usuários do PROCAPE recebem um atendimento de
qualidade com facilidade de acesso à emergência.
Palavras-chave: avaliação; satisfação; cardiologia.
Projeto de Pesquisa: Acesso e estratificação dos pacientes no atendimento médico em uma emergência de
referência no estado de Pernambuco.
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A INFLUÊCIA DO ALONGAMENTO PASSIVO E DA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL
INSTRUMENTAL EM PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA COM DOR
LOMBAR: UMA REVISÃO DE LITERATURA
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Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Bolsista PIBIC

UNICAP, nsantosps@gmail.com.
2
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brunomelo16@hotmail.com.

No Brasil, a dor lombar pode apresentar uma prevalência anual de 65% e é percebido também que mais
de 50% dos indivíduos que manifestam tais queixas não procuram qualquer intervenção que cesse esta
dor, e nos praticantes de atividade física, não é diferente. A atividade física exercida de forma apropriada
provoca uma melhora significativa no funcionamento dos sistemas corporais e redução considerável da
dor, entretanto, a realização de forma inadequada, trazem acometimentos na coluna lombar agudos ou
crônicos. Dentre as técnicas fisioterapêuticas, destacam-se a de alongamento passivo e liberação
miofascial instrumental. O alongamento objetiva melhorar a amplitude de movimento, e no caso do
passivo, é desenvolvido por uma força externa, o fisioterapeuta, de forma rítmica e contínua. A liberação
miofascial instrumental tem como princípio tornar a fáscia muscular menos tensa e é realizada de forma
que o material é deslizado por todo o tecido e a duração, a direção e a profundidade da mobilização
ocorrem a partir da percepção do profissional. Objetivo: Verificar a eficácia da liberação miofascial
instrumental e do alongamento passivo em praticantes de atividade física com dor lombar através de
uma revisão de literatura. Materiais e métodos: Inicialmente, realizou-se um levantamento bibliográfico
de artigos científicos publicados nos últimos cinco anos nas principais bases de dados, seguido da análise
de qualidade metodológica na Escala PEDro, resultando na inclusão de onze artigos de qualidade
moderada a alta. Resultados: Na maioria dos estudos foi comprovado que as técnicas dispõem de efeitos
positivos na mobilidade e na redução da dor. Considerações finais: Considera-se que ambas as técnicas
apresentam benefícios com suas particularidades entretanto, maiores números de artigos foram
encontrados a respeito da liberação miofascial instrumental, na qual, pode-se adotar melhores
relevâncias no que se refere a aplicação de maneira eficaz com objetivo de redução da dor e melhora da
mobilidade na região da coluna vertebral lombar.

Palavras-chave: Dor lombar; Exercício físico; Alongamento, Mobilização de tecidos moles.
Projeto de Pesquisa: Avaliação, prevenção e tratamento das lesões relacionadas ao esporte.
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CORRELAÇÃO DO NÍVEL DE FUNCIONALIDADE COM RISCO DE QUEDAS EM
IDOSAS ATIVAS E SEDENTÁRIAS
Odete Lisbôa Lira Nogueira1; Érica Patrícia Barba Lira Uchôa2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia/ PIBIC UNICAP; odete.2016170001@unicap.br/

2

Professor do Curso de Fisioterapia do Centro CCBS; erica.uchoa@unicap.br

Introdução: O envelhecimento é um processo contínuo durante o qual ocorre declínio progressivo de
todos os processos fisiológicos. Objetivo: Correlacionar o nível de funcionalidade com risco de quedas
em idosas ativas e sedentárias. Metodologia: Estudo observacional, descritivo-analítico, de corte
transversal, de caráter quantitativo. A amostra foi constituída de 23 idosas (4 ativas e 19 sedentárias),
com idade igual ou superior a 65 anos. Para determinar o nível de atividade física, utilizou-se o
Questionário Internacional de Atividade Física (IPAQ); o nível funcional foi avaliado pela Escala de
Lawton e Brody e o risco de quedas através da Escala de Equilíbrio de Berg. No tratamento estatístico
foi aplicado o teste qui-quadrado ou teste de Fisher para as variáveis quantitativas. Os dados foram
analisados pelo software Excel versão 16.31 e SPSS ® , versão 26.0; e, o nível de significância e erro
estatístico foi considerado de 5% (p < 0,05). Resultado: Pela análise dos dados, pode-se observar que
não houve correlação estatisticamente significante das variáveis de nível de funcionalidade e do risco
de quedas com a atividade física. Porém, verificou-se um acréscimo do risco de quedas em idosas que
apresentaram aumento do nível de dependência e baixa atividade física. Considerações finais: Sugere
através da correlação entre as variáveis de níveis de funcionalidade e de atividade física com risco de
quedas que, é possível inferir que pode haver um acréscimo do risco de quedas em idosas com aumento
do nível de dependência em idosas com baixo nível de atividade física. Por tanto, a prática de exercícios
físicos realizados de forma sistemáticas para idosos parece ser uma estratégia interessante para
minimizar os efeitos do processo de envelhecimento, no risco de quedas em mulheres idosas.

Palavras-chave: Idoso; Capacidade Funcional; Quedas e Atividade Física

Projeto de Pesquisa: Fisioterapia na saúde dos indivíduos idosos: recursos de avaliação e intervenção nas
alterações osteomioarticulares.
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CARACTERIZAÇÃO DE PERFIS SOCIOECONÔMICO, DEMOGRÁFICO,
NUTRICIONAL E DE IMUNIZAÇÃO ASSOCIADOS A INFECÇÕES
RESPIRATÓRIAS NAS CRIANÇAS DE ATÉ 10 ANOS
Paloma Morcourt Diniz e Silva¹; Erideise Gurgel da Costa2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Voluntário. E-mail:

pmorcourt@gmail.com
2

Professor do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

erideise.costa@unicap.br
OBJETIVO: Descrever o perfil clínico epidemiológico das crianças com faixa etária de 0 a 10 anos,
internadas em hospital de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019.
MÉTODOS: Estudo primário observacional transversal retrospectivo documentacional, realizado
através da análise de prontuários de pacientes internados na enfermaria e UTI com quadro de infecção
respiratória entre 0 a 10 anos, no Hospital Infantil Maria Lucinda, na cidade de Recife, no período de
2018 a 2019. Dentre os critérios de inclusão, pacientes internados por no mínimo 3 dias.
RESULTADOS: No critério idade, 68,7% correspondiam aos Lactentes, sendo a média de idade de
1,91 anos. O sexo masculino foi o mais prevalente (56,7%), junto à etnia parda (62,7%). Ainda nos
fatores sociodemográficos, 97% era procedente da Região Metropolitana do Recife. Nas variáveis de
perfil socioeconômico, 88% das mães possuíam 20 anos ou mais. A idade paterna não foi revelada em
100% dos casos. A taxa de desemprego materna foi de 32,84% e a paterna de 5,9%. Em relação às
condições de moradia, 70,2% residiam em casa de alvenaria, 70,2% com água tratada, quase 60% com
eletricidade e quase 40% com saneamento básico, apesar de ausência de resposta em 40% nos dois
últimos. A média de moradores por cômodo foi de 1,89. Apenas 10,5% afirmavam ter contato com
animais. A prevalência e implicância do contato com tabaco é de difícil análise visto que 94% dos
prontuários não havia informações. Em relação a cobertura vacinal, 56,7% possuíam cartão vacinal
completo. No perfil nutricional, 11% nasceu baixo peso. Quanto à alimentação, 31,3% ainda se alimenta
de leite materno e 40% usufruem do cardápio familiar. A ingesta de cerais, pães, tubérculos e raízes foi
semelhante às de verduras, legumes, frutas, laticínios, carnes, ovos, grãos, óleos e gorduras, variando de
37 a 51%. CONCLUSÕES: Os resultados mostraram a importância dos aspectos socioeconômico,
demográfico, nutricional e de imunização da criança no desenvolvimento de infecções das vias aéreas.
Percebe-se, ainda, a ausência de diversas informações pertinentes para a contextualização dos fatores
que levaram essas crianças à necessidade de internação pelas IVAs.

Palavras-chave: Infecções de vias aéreas; Perfis sociais; Pediatria.
Projeto de Pesquisa: Perfil clínico epidemiológico das crianças internadas com quadro respiratório em hospital
de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019.
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AVALIAÇÃO ACERCA DO CONHECIMENTO NO MANEJO DA
OXIGENOTERAPIA PELOS FISIOTERAPEUTAS QUE ASSISTE PACIENTES NO
HOME CARE
Patrícia Lopes Ferreira de Lima1; Valdecir Castor Galindo Filho2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; IC Voluntário. E-mail:

patricia.2017111918@unicap.br
2
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Introdução: A oxigenoterapia é um recurso bastante utilizado no regime de Home Care, internação
domiciliar, que possibilita a administração do gás oxigênio em concentrações acima da fração inspirada
pelo ambiente. O gás oxigênio apesar de ser essencial à vida, quando tem seu uso em altas frações, pode
ser danoso para a saúde do paciente. Em acréscimo a esse efeito deletério, não existem protocolos
descritos na literatura que possam assegurar um monitoramento adequado deste recurso. No Home Care
tem sido instituído a aplicação da oxigenoterapia de forma liberal, conduzida de forma aleatória e sem
fundamentação científica, o que pode aumentar a mortalidade. Objetivo: Avaliar o conhecimento no
manejo da oxigenoterapia pelos fisioterapeutas que acompanham os pacientes internados no Home Care.
Materiais e Métodos: Este estudo é do tipo observacional, analítico de corte transversal em abordagem
quantitativa, com base na análise de um questionário aplicado para fisioterapeutas sobre o conhecimento
no manejo de oxigenoterapia nos pacientes assistidos no Home Care. O estudo foi realizado no período
de agosto de 2019 a maio de 2020 na empresa CONFIARE Saúde. Foram coletados dados pessoais e
acadêmicos dos fisioterapeutas participantes do estudo e dados pertinentes ao uso da oxigenoterapia,
com 17 perguntas objetivas relacionadas ao uso deste recurso. Resultados: Quanto à administração do
oxigênio, verificou-se que 37.14% dos fisioterapeutas utilizam o sistema de baixo fluxo e em relação
aos fatores que influenciam a administração do gás, 94.30% relataram que o conforto e a adesão do
paciente eram importantes para a eficácia do tratamento. Ainda, 80% faziam registros nos prontuários
eletrônicos ou físicos, sabendo-se da inegável importância do compartilhamento dessas informações
com os demais profissionais. A monitorização da pressão parcial de oxigênio (PaO2) deve ser sempre
realizada nos pacientes que usam a oxigenoterapia, entretanto, 48.60% dos fisioterapeutas responderam
nunca utilizar a PaO2 como parâmetro. Somando-se a isto, é observado no estudo o uso de protocolos
liberais, onde 60% dos profissionais relataram que não havia protocolos conservadores, mesmo sabendo
da importância dos mesmos (62.85%). Conclusão: O presente estudo demonstrou a falta de
conhecimento acerca da aplicabilidade clínica da oxigenoterapia em pacientes no Home Care. Desta
forma, necessário se faz a realização de outros estudos que possam elucidar, na prática clínica, o manejo
do oxigênio mediante as exacerbações dos pacientes e que possam, também, direcionar a equipe
multiprofissional do Home Care na assistência junto aos pacientes.
Palavras-chave: Oxigenoterapia; Home Care; Pressão arterial de oxigênio.
Projeto de Pesquisa: Recursos terapêuticos Manuais e Instrumentais e Novas Tecnologias utilizadas pela
Fisioterapia na abordagem das Disfunções Cardiorrespiratórias
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PERFIL CLÍNICO, NÍVEL DE DOR E PADRÃO DE UTILIZAÇÃO DE
SMARTPHONE POR ADOLESCENTES
Pedro Rodolfo Celestino de Farias1; Érica Patrícia Borba Lira Uchôa2
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Introdução: O uso frequente de smartphones está relacionado com o desencadear de disfunções
biomecânicas, dores musculoesqueléticas, alterações na mobilidade e na postura cervical durante todas
as fases da vida do indivíduo, mas merece atenção especial na fase de desenvolvimento. Objetivo:
Analisar e comparar o perfil clínico, o nível de dor e padrão de utilização do smartphone durante a
adolescência. Materiais e Método: Trata-se de um estudo observacional, descritivo-analítico de corte
transversal e de caráter quantitativo, realizado através da aplicação de um formulário online, que
continha dados referentes a informações pessoais, padrões de utilização do smartphone e do nível de dor
através da escala visual analógica, ao final, foi realizado a análise estatística onde foi aplicado o teste tStudent. Resultados: A população do estudo foi composta por 20 adolescentes com idades entre 13 e
17 anos, sendo 55% do sexo feminino e 45% do masculino. Com relação ao perfil clínico, foram
observadas diferenças estatisticamente significantes para o peso, no qual os adolescentes do sexo
masculino mostraram ter um peso maior em relação ao sexo feminino, 80% da amostra realizam
regularmente alguma modalidade esportiva e 35% já apresentavam distúrbios na coluna vertebral, tendo
a escoliose como maior achado. Quanto ao padrão de utilização 85% utilizavam por 5 horas ou mais ao
dia, e 90% relataram realizar a flexão anterior da coluna cervical durante o uso. A dor relatada foi de
intensidade moderada, principalmente na região cervical e do tipo continua. Considerações Finais: Ao
se analisar os dados encontrados, foi possível observar que os relatos de dores crônicas podem estar
associados com o tempo de uso excessivo e com a postura adotada. Entretanto devido à escassez na
literatura nesta área, se faz necessário a realização de outros estudos, envolvendo este grupo de
indivíduos. Desta forma, será possível entender melhor as alterações provocadas pelo uso deste recurso
tecnológico e por conseguinte, elucidar o surgimento precoce de distúrbios posturais e síndromes
dolorosas que acometem os adolescentes.
Palavras-chave: Adolescente; Smartphone; Dor;
Projeto de Pesquisa: Prevenção, Diagnóstico e Tratamento Fisioterapêutico nas alterações posturais em crianças
e adolescentes
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IDEAÇÃO SUICIDA EM PACIENTES COM DOENÇA DE PARKINSON
Rafael Márcio Batista Vaz Ferreira dos Santos1; Nadja Maria Jorge Asano2
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2
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Introdução: A Doença de Parkinson (DP) é uma afecção crônica do sistema nervoso que acarreta tanto
distúrbios motores (tremor em repouso, rigidez, bradicinesia e instabilidade postural) quanto alterações
não motoras (depressão, ansiedade, apatia e alucinações), sendo estas mais angustiantes e problemáticas
tanto para o paciente quanto para a família, uma vez que os sintomas de depressão levam a uma perda
de interesse nas atividades da vida diária e com isso há um aumento da morbidade. Pacientes com DP e
depressão apresentam menos sentimento de culpa, ódio e tristeza, além de apresentarem um aumento da
insatisfação geral, estas alterações podem ser responsáveis por uma predileção ao suicídio ou a ideação
suicida nesta população quando comparada a população idosa no geral. Objetivo: Correlacionar sinais
de ideação suicida em pacientes portadores de doença de Parkinson atendidos no Programa PróParkinson no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco. Métodos: Foram
recrutados pacientes com diagnóstico de Doença de Parkinson, no período de agosto de 2019 a julho de
2020, sendo aplicados o Mini Exame do Estado Mental, como forma de triagem dos pacientes, um
questionário com questões de ordem socioeconômica e questões envolvendo o histórico neurológico e
psiquiátrico dos pacientes, além da aplicação da Escala de Ideação Suicida de Beck Resultados: Quanto
aos dados socioeconômicos, a idade dos entrevistados variou entre 53 e 89 anos, sendo a maioria com
faixa etária entre 61 e 70 anos, do sexo masculino, casados ou em união estável, ensino médio completo,
aposentados, morando em residência própria com pelo menos mais 1 pessoa. Com relação aos hábitos
de vida, a maior parte dos entrevistados, praticava atividade física, 4 vezes por semana, não fazia uso de
álcool, fumo ou drogas ilícitas. No que diz respeito ao passado neurológico a maioria teve o diagnóstico
da DP há menos de 10 anos, fazia uso de mais de um antiparkinsoniano, sendo o prolopa/levodopa o
mais utilizado, quanto ao histórico psiquiátrico, a maioria dos entrevistados não teve diagnóstico prévio
de transtornos psiquiátricos e não havia tido pensamentos suicidas anteriormente. No tocante a Escala
de Ideação Suicida de Beck, a maior parte dos pacientes não apresentou sinais de ideação suicida, apenas
1 paciente apresentou ideação moderada a severa. Conclusão: Devido a limitação do tamanho da
amostra não foi possível observar a relação entre a ideação suicida em pacientes com Doença de
Parkinson e a idade, sexo, tempo de evolução da doença ou outras características, sendo assim necessária
uma nova coleta de dados a fim de aumentar o tamanho da amostra e consequentemente perceber as
características mais prevalentes dos pacientes com Doença de Parkinson com ideação suicida.
Palavras-chave: Doença de Parkinson, Ideação suicida, Saúde mental
Projeto de Pesquisa: Correlação Dos Transtornos Depressivos Em Pacientes Com Doença De
Parkinson
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A SOLUÇÃO COMO OBJETO DE ESTUDO: AVALIAÇÃO DE PARTICIPANTES
EM ATIVIDADE PBL, REFERIDAS POR ALUNOS DO CURSO DE MEDICINA

Rebeca Menezes de Souza1; Paulo Marcelo Freitas de Barros2
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Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; IC Voluntário.
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2
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A presente pesquisa foi desenvolvida com enfoque na resolução de problemas relacionados ao
comportamento de universitários participantes de atividades em grupo, envolvendo o contexto da
Atenção Primária. Teve o objetivo de estudar problemas e soluções em documentos acadêmicos
desenvolvidos por alunos do Curso de Medicina da UNICAP. Ela foi quali-quantitativa, sendo do tipo
descritivo analítica para a identificação dos problemas e qualitativa para a análise das soluções por meio
de uma análise de conteúdo. Os dados foram coletados em 100 portfólios produzidos pelos alunos do
primeiro semestre do Curso de Medicina da UNICAP durante o módulo de Assistência Básica à
Comunidade nos anos de 2015, 2018 e 2019 utilizando como base, a metodologia ativa PBL. Os
principais problemas referentes aos participantes foram: má distribuição das atividades, dificuldades na
proposta do trabalho, e distribuição do tempo. As soluções sugeridas mais frequentes nas avaliações não
foram abrangentes, ficando restritas apenas a: melhorar o trabalho conjunto e otimizar o tempo.
Constata-se a necessidade de mais estudos para esclarecer mais a concepção de Soluciologia, por se
tratar de uma ciência nova. Quanto à formação médica, é importante senso de autocrítica construtiva
não só no contexto da abordagem na Atenção Primária em Saúde, mas também objetivando a promoção
de medidas resolutivas mais eficientes, bem como maior autonomia dos discentes no processo de
construção de seu conhecimento enquanto potencial profissional de saúde.

Palavras-chave: Aprendizagem; Atenção Primária; Saúde Coletiva.

Projeto de Pesquisa: A solução como objeto de estudo: avaliação de Participantes em atividade PBL, referidas
por alunos do curso de Medicina
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AVALIAÇÃO DA FORÇA MUSCULAR PERIFÉRICA, FORÇA DE PREENSÃO E
COMPOSIÇÃO CORPORAL NA DOENÇA DE POMPE: RELATO DE CASOS.
Renata de Farias Costa1; Ana Karolina Pontes de Lima2.
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A doença de Pompe é uma patologia rara e de origem genética, que tem como causa a deficiência de
maltase ácida, cujo diagnóstico é identificado pela creatina quinase, que geralmente está alterada em
todas as formas da doença, tendo como principal comprometimento a diminuição da força muscular. O
objetivo da pesquisa foi avaliar a força muscular, força de preensão e composição corporal em dois
indivíduos com a doença de Pompe. É um estudo de dois casos, no qual foi realizada a avaliação da
força muscular, usando a escala Medical Research Council (MRC); avaliação da força de preensão, por
meio de um dinamômetro manual; e a medição da composição corporal, através do DEXA. Foram
avaliados dois indivíduos com doença de Pompe, que não tinham comorbidades e nem utilizavam
equipamentos auxiliares. Quanto à força muscular, o primeiro paciente apresentou comprometimento
nos membros inferiores, enquanto o segundo nos membros superiores. Na força de preensão, o paciente
1 não apresentou boa força de preensão, já o caso 2 apresentou uma boa força. Na composição corporal,
o paciente 1 tinha Índice de Massa Corpórea (IMC) normal e foi diagnosticado com osteoporose na
coluna, já o caso 2 apresentou IMC acima do peso e foi diagnosticado com osteopenia no quadril. Podese concluir que foram observardas algumas diferenças nos graus de força com o uso da escala MRC,
tanto nos membros superiores, como nos membros inferiores. Na força de preensão, um caso estava com
alteração. Já na composição corporal, mostrou que um indivíduo estava acima do peso e foi possível
notar a osteoporose em um dos casos.

Palavras-chave: Avaliação da deficiência; Inibição Muscular Artrogênica; Glicogenose 2.

Projeto de Pesquisa: Métodos e Técnicas de Avaliação nas disfunções do Sistema Nervoso Central e Periférico
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ESTUDO DA ATIVIDADE ANTINOCICEPTIVA DE 1,2,3-TRIAZÓIS COM
FTALIMIDAS LIGADAS
Renata Patrícia Freitas Soares de Jesus1; Shalom Pôrto de Oliveira Assis2
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O emprego clínico a longo prazo de analgésicos e anti-inflamatórios está associado a efeitos colaterais
significativos, incluindo lesões gastrointestinais e toxicidade renal. Na esperança de obter novos
fármacos mais seguros várias pesquisas com compostos sintéticos têm sido realizadas. O objetivo deste
trabalho foi sintetizar e estudar a atividade antinociceptiva de 1,2,3-triazóis com ftalimidas ligadas. Dois
compostos triazólicos ftalimídicos inéditos foram sintetizado através de uma reação de cicloadição,
sendo denominados de compostos 1 e 2, os quais apresentaram rendimentos de

73% e 87%

respectivamente. Para a avaliação das atividades antinociceptivas dos compostos 1 e 2 foram realizados
os testes das contorções abdominais induzidas pelo ácido acético, da formalina e o da placa quente. Em
todos os testes realizados foram utilizados camundongos swiss machos e a via de administração dos
compostos testados foi a oral.

Os resultados obtidos através do modelo de contorções abdominais

demonstraram que a administração dos compostos 1 e 2 reduziram significativamente (P<0,001) as
contorções abdominais em 76,67% e 64,44% respectivamente. No modelo da formalina, os compostos
1 e 2 reduziram a reatividade dos animais tanto na fase neurogênica quanto na fase inflamatória. Quando
utilizado o modelo térmico observou-se o aumento do tempo de latência do animal sob a placa quente
em ambos os compostos testados de maneira tempo-dependente. Os compostos estudados apresentaram
bons rendimentos e graus de pureza. Pelo fato dos compostos 1 e 2 elevarem o limiar de dor induzida
em modelos químicos e térmicos de antinocicepção, pode-se inferir que esses compostos são dotados de
atividade antinociceptiva, tanto de origem periférica quanto associado a mecanismos centrais de inibição
da dor e inflamação, o que remete para a necessidade de aprofundamento dos estudos, sobretudo os
direcionados aos mecanismos de ação.

Palavras-chaves: analgesia, testes de nocicepção, fármacos sintéticos, síntese química.
Projeto de Pesquisa: Desing, síntese e avaliação antinociceptiva, anti-inflamatória e antipirética de 1,2,3triazóis ligados à ftalimida
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LOMBALGIA NO PUERPÉRIO DE PARTO CESÁREO: RELATO DE CASOS
Rívica Oliveira do Nascimento da Fontoura Guedes1; Valéria Conceição Passos de Carvalho2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; IC Voluntário. E-mail:

rivkaguedes12@hotmail.com
2

Professor do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde E-mail:

valeria.passos@unicap.br

Introdução: A lombalgia é um sintoma de dor, na qual a sua localização fica entre a região inferior do
último arco costal e a prega glútea, no período gestacional é muito comum o aparecimento da lombalgia,
por causa das alterações impostas no útero gravídico e no período puerperal o seu aparecimento devese ao autocuidado, cuidado com o recém-nascido e também pode estar relacionado a via de parto, como
por exemplo a incisão cirúrgica da cesárea. Objetivo: Descrever a prevalência de lombalgia no
puerpério de parto cesáreo. Métodos: Trata-se de um estudo de caso, realizado com 3 voluntárias, na
qual foram aplicados um questionário sócio-bio-demográfico e um questionário para lombalgia no
puerpério imediato contendo 18 questões, a análise realizada foi descritiva com a composição de tabelas.
Resultados: Como característica da amostra as três participantes eram jovens, viviam em união
consensual, eram primíparas, não praticantes de atividade física e não tiveram intercorrência durante o
parto cesáreo. A dor lombar esteve presente em todas as três puérperas entrevistadas, sendo que a maior
prevalência de dor insuportável foi relatada pelas puérperas 1 e 3, e pouca dor na puérpera 2.
Conclusão: No presente estudo foi observada a presença de lombalgia nas puérperas que realizaram
parto Cesário, o que sugere uma forte influência deste procedimento sobre o desencadeamento do
processo álgico no puerpério imediato. Faz-se necessário mais estudos com amostras maiores para
elucidar melhor esta relação a fim de contribuir na compreensão e intervenção oportuna e adequada,
servindo de apoio para os profissionais que lidam com a saúde da mulher.

Palavras-chave: Lombalgia. Puerpério. Cesárea.

Projeto de Pesquisa: Perfil epidemiológico, avaliação, tratamento e prevenção das disfunções do assoalho
pélvico em adultos.
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PREVALÊNCIA DAS CO-INFECÇÕES EM PACIENTES HIV SOROPOSITIVOS
Rodolfo Feitosa de Figueiredo Moreira1; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Voluntário (PIBIC

UNICAP, PIBIC CNPq ou PIBITI CNPq). E-mail: rodolfo.2018205222@unicap.br
2

Professora Doutora do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

manu.brsouza@gmail.com

O Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) é uns retrovírus humano. Além disso, ele é composto por
um envoltório lipídico derivado da membrana do hospedeiro, duas fitas de RNA idênticas não
complementares. A transmissão do HIV ocorre sob condições que facilitam a troca de sangue ou líquidos
corporais que possuem o vírus ou células infectadas. O HIV atua diretamente no sistema imune,
destruindo as células CD4+. Em decorrência, há o desequilíbrio das respostas imunológicas naturais e
adquiridas. As alterações do sistema imunológico causadas pelo HIV caracterizam a síndrome de
imunodeficiência adquirida (AIDS), deixando o organismo do hospedeiro exposto à agressão de agentes
exógenos, proporcionando infecções oportunistas. Tem-se como objetivo identificar a prevalência das
co-infecções em pacientes HIV soropositivos, identificar as co-infecções mais prevalentes em pacientes
soropositivos, traçar a distribuição étnica dos portadores de HIV/AIDS com histórico de co-infecções e
investigar a influência do gênero do paciente na incidência de co-infecções em pacientes HIV
soropositivos naqueles pacientes atendidos na Policlínica Lessa de Andrade. Trata-se de um estudo
descritivo, transversal e quantitativo desenvolvido na Policlínica Lessa de Andrade no período de agosto
de 2019 até junho de 2020. No período da pesquisa, foram entrevistados 37 indivíduos. De acordo com
os dados sociais coletados, a população do sexo masculino representa 75,6% do total, com média de
idade de 41,94 anos. Na análise do segundo objetivo específico avaliado na pesquisa, 29,7% dos
pacientes apresentam Sífilis, 2,7% Herpes Zóster, 2,7% Pneumonia. 54% não apresentaram nenhuma
co-infecção. Como evidenciado na análise dos grupos étnicos, a maioria dos pacientes portadores de
HIV/aids são pardos, representando 60% do total, seguido por negros (25%) e brancos (15%). De acordo
com os dados coletados, verifica-se que do total de pacientes abordados com o questionário referente às
co-infecções, a maior quantidade de pacientes afirmou ter, no curso do HIV/aids, se infectado com
sífilis, ser do grupo étnico pardo e ser homem.
Palavras-chave: HIV; aids; sexo; grupo étnico; infecções.
Projeto de Pesquisa: Perfil Clínico E Socioeconômico De Portadores De Infecções Sexualmente Transmissíveis
Atendidos Nos Serviços De Saúde De Recife
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O USO DA ELETROESTIMULAÇÃO CIRCULATÓRIA DA DISFUNÇÃO ERÉTIL
PÓS PROSTATECTOMIA RADICAL: UMA REVISÃO DE LITERATURA.
Suélen de Fátima Bezerra da Silva ¹; Silvana Maria de Macêdo Uchôa ².
¹ Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Bolsista (PIBIC
UNICAP). E-mail: suelenfafa@hotmail.com
² Professora do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:
silvanammu@gmail.com
Contextualização: O Câncer de Próstata (CP) é uma doença recorrente no mundo inteiro, e uma das
principais formas de tratamento é a Prostatectomia Radical (PR), ou seja, a retirada da glândula
prostática. A PR pode trazer algumas complicações, e dentre elas a Disfunção Erétil (DE), que pode
comprometer a função endotelial do pênis. Diante do exposto, a literatura cita a eletroestimulação (EE)
que tem como finalidade promover benefícios no tratamento da DE, dentre eles, modificar a condução
nervosa e a contração dos músculos do pênis. Objetivos: Realizar uma revisão da literatura a cerca do
uso da eletroestimulação circulatória na disfunção erétil pós Prostatectomia. Método: Trata-se de uma
revisão de literatura, no período de março a junho de 2020. Com uma busca de artigos nos últimos 10
anos, através de palavras chaves contidas no título ou no resumo. Foram selecionados artigos nas línguas
português, inglês e espanhol, através das seguintes bases de dados: Google Acadêmico, Scielo e
PubMed. Foram identificados 171 artigos, porém, apenas 7 deles atenderam aos critérios de inclusão e
foram selecionados para uma leitura detalhada. Resultados: Vários autores utilizaram os recursos da
eletroterapia, relatando os efeitos benéficos do tratamento, tais como a promoção de forma segura e
eficaz na melhora da circulação dos músculos penianos, sempre respeitando os limiares sensoriais de
cada indivíduo. Dentre os estudos selecionados, observa-se que a maioria utilizou o Índice Internacional
da Função Erétil (IIFE-5) para analisar a eficácia da EE. Contudo, alguns desses estudos incluíram
também a cinesioterapia e o biofeedback, com o intuito de restaurar a função dos músculos da região do
pênis. Fato este que impede de se ter uma visão exclusiva da atuação apenas da EE. Conclusão: A
presente revisão de literatura sugere que a EE é um recurso terapêutico eficaz no tratamento da disfunção
erétil pós PR. Porém, observa-se que é necessário realizar mais estudos nessa área com um segmento a
longo prazo para uma melhor compreensão dos efeitos dessa EE na DE pós PR. Além do mais, existe
falta de consenso em relação a parametrização da largura de pulso, frequência e tempo de utilização da
corrente elétrica. Podemos também evidenciar a necessidade de realização de mais estudos
randomizados e controlados com um número amostral maior.
Palavra Chave: Câncer de Próstata, Prostatectomia Radical, Disfunção Erétil e Eletroestimulação.
Título do Projeto de Pesquisa: Abordagens fisioterapêuticas nas disfunções sexuais femininas e masculinas.
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ITINERÁRIO TERAPÊUTICO DE UM SUJEITO PORTADOR DE TRANSTORNO
BIPOLAR ATENDIDO EM UM SERVIÇO SECUNDÁRIO DE SAÚDE
Talita Maria Fonsêca Maranhão da Costa1; Moab Duarte Acioli2
1

Estudante do Curso de Medicina.do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); Bolsista PIBIC

UNICAP. E-mail: talitamaranhaoc@gmail.com
2

Professor do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); E-mail:

mbacioli@uol.com.br

INTRODUÇÃO: O Transtorno Bipolar possui prevalência entre 0,6 a 1,6% da população mundial e seu
quadro clínico é marcado por fases depressivas e de manias. É melhor analisado como uma forma de
espectro e assim o olhar acerca do itinerário terapêutico desses pacientes é algo totalmente oportuno.
OBJETIVO: Analisar o itinerário terapêutico de um sujeito portador de transtorno bipolar
acompanhado em um serviço de saúde mental no Grande Recife na perspectiva do mesmo e de um
familiar. METODOLOGIA: É uma pesquisa qualitativa, analítica e transversal. A coleta foi realizada
através de videoconferências com uma paciente portadora do transtorno e de seu pai, de acordo com
critérios de inclusão e exclusão. As entrevistas foram baseadas em um formato semiestruturado,
utilizando como base o método de História de vida, no qual ao se pedir que uma história seja contada,
surjam uma infinita possibilidade de ramificações e aprofundamentos. Com os devidos consentimentos,
as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas e submetidas a uma Análise Temática de
Conteúdo. RESULTADOS: Foi possível agrupar os depoimentos em temáticas específicas e em ordem
cronológica de acordo com o tratamento realizado: história do início do transtorno, primeiro psiquiatra
e psicóloga particular, primeira internação em clínica psiquiátrica, novo psiquiatra e psicóloga
particulares, segunda internação clínica psiquiátrica, terceira internação clínica psiquiátrica,
participação de um CAPS público, novo médico psiquiatra e psicólogo particular, segunda participação
em um CAPS público, primeira participação em um CAPS privado e, por último, acompanhamento
terapêutico atual. Os dizeres dos sujeitos foram concordantes acerca do uso da multidisciplinaridade
como fator terapêutico positivo, sendo o CAPS o melhor dispositivo. Além disso, as críticas acerca do
uso de terapias inadequadas em internações psiquiátricas também tiveram destaque nos discursos.
CONCLUSÃO: Desde o diagnóstico do transtorno até os dias atuais a paciente utilizou uma variedade
de dispositivos terapêuticos, tornando possível a descrição de aspectos positivos e negativos de cada
um. Foi consenso entre os sujeitos que abordagens que não consideram o individualismo do doente e
impõe distanciamento social é ultrapassado e não deve mais existir.
Palavras-chave: pesquisa qualitativa; transtornos mentais; reforma psiquiátrica.
Projeto de Pesquisa: Itinerário Terapêutico em Saúde Mental de Usuários da Atenção Básica em Olinda: Uma
Abordagem Etnometodológica.
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EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS EM PRATICANTES DE ATIVIDADES FÍSICAS
COM TENDINOPATIA PATELAR: UM ARTIGO DE REVISÃO
Thais Ribeiro Lopes 1; Bruno Gilberto de Melo e Silva 2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde (CCBS); Voluntária

(PIBIC UNICAP). E-mail: thaisrlopes.fisio@gmail.com
2

Professor do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde (CCBS); E-mail:

brunomelo16@hotmail.com
Introdução: A tendinopatia patelar (TP), conhecida também como jumper’s knee (joelho de saltador),
é uma das afecções mais frequentes do joelho em atletas que realizam regularmente alguma atividade
esportiva. Objetivo: Avaliar, a partir de uma revisão de literatura, práticas terapêuticas de cinesioterapia
para o tratamento da tendinopatia patelar em atletas que fazem regularmente exercícios esportivos.
Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura que visou identificar, selecionar e avaliar criticamente
as evidências científicas na intervenção dos exercícios terapêuticos em praticantes de atividades físicas
com TP. Para a busca dos estudos, foram utilizadas as seguintes bases de dados: Lilacs, Medline, Scielo,
PubMed e PEDro. Foram incluídos estudos originais do tipo ensaios clínicos, relacionados as práticas
terapêuticas na TP, indexados nas bases de dados selecionadas previamente, escritos nas línguas
portuguesa, inglesa e espanhola no período de 2010 a 2020, com resumos disponíveis e acesso na íntegra
por meio online e gratuito. Resultados: Foram selecionados treze estudos para análise, dos quais
mostraram as práticas terapêuticas utilizadas para o tratamento da TP. Como instrumentos para coletas
de dados junto ao público alvo, observou-se predominantemente o uso do questionário Visa-P associado
ou não à EVA. Desses estudos, seis aplicaram apenas o Visa-P; sete aplicaram o Visa-P associado a
EVA. Quanto ao público alvo, em sua maioria foram atletas de ambos os sexos. Considerações finais:
Observou-se que a fisioterapia é eficaz no tratamento da dor e da função em pacientes com TP, sendo
que os exercícios excêntricos e exercícios excêntricos juntos com agachamento com declínio foram os
que apresentaram melhores resultados em atletas, mostrando-se superior as outras intervenções
fisioterapêuticas associados a exercícios excêntricos, tais como terapias de ondas de choque
extracorpórea, injeções guiadas por imagem de alto volume, injeções de plasma rico em plaquetas, e
adesivo trinitrato de gliceril.

Palavras-chave: Exercícios excêntricos, lesões esportivas, tendinopatia patelar.

Projeto de Pesquisa: Avaliação, prevenção e tratamento fisioterapêutico das lesões relacionadas ao esporte
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PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES SEXUAIS DURANTE O PERÍODO
GESTACIONAL
Thamires Thaís de Lira1; Valéria Conceição Passos de Carvalho2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde, Voluntária, PibicUnicap;
E-mail: lira.thamires@gmail.com
²Professora do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:
valeriapassos@gmail.com
Contextualização: As disfunções sexuais femininas (DSF) apresentam etiologia multifatorial nos
aspectos biológico, fisiológico e psicológico. No ciclo gravídico-puerperal é observado uma tendência
a um declínio na atividade sexualnos domíniosdesejo, excitação, lubrificação, orgasmo, satisfação e
dispareunia que poderá impactar na qualidade de vida dessas mulheres. Durante a gravidez, ocorre
diversas alterações musculoesqueléticas, uma delas é a diminuição da força muscular e aumento da
frouxidão ligamentar que podem interferir diretamente na função dos músculos do assoalho pélvico,
favorecendo o aparecimento de disfunções.Objetivo:Descrever a prevalência de DSF durante o período
gestacional.Métodos: Estudo do tipo corte transversal, observacional e descritivo, com 38 mulheres
convidadas a participar desta pesquisa voluntariamente, sendo solicitada a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecimento (TCLE). A coleta dos dados foi através de um questionário com
perguntas para obtenção do perfil sociodemográfico e reprodutivo. Foram aplicados os seguintes
questionários: o FSFI (Índice de Funcionamento Sexual Feminino) e o QSF (Questionário do Quociente
Sexual).Foi realizada uma análise estatística descritiva e analítica, utilizando o Teste KomogorovSmirnov e o teste t de student. Todas as conclusões foram realizadas com o p-valor de 0,05. Resultados:
A amostra se caracterizou por mulheres jovens entre 18 e 24 anos, que viviam em união consensual, e
ficaram grávida pelo menos 1 ou 2 vezes e tem baixa escolaridade. Segundo o FSFI a distribuição das
gestantes quanto as DFS observou-se que o melhor domínio foi o da lubrificação e o mais afetado foi o
orgasmo. Em relação ao QSF
é possível observar que 52,6% (n=20) das gestantes avaliadas
apresentaram escore bom a excelente e 39,5% (n=15) escore regular a bom. A distribuição das gestantes
em relação as características sociodemográficas segundo quociente sexual – versão feminina, não
mostrou associação entre eles. Foi verificada associações significantes com número de gravidezes e de
filhos vivos. Assim podemos dizer que a maioria das gestantes com os melhores quocientes sexuais
tiveram menos gravidezes e consequentemente têm menos filhos vivos (p-valor=0,024 e p-valor=0,040)
respectivamente. Com relação a distribuição das gestantes avaliadas quanto aos escores do Female
Sexual Function Index segundo faixa etária, verificamos associações significantes para o escore de
satisfação (p-valor=0,021). Assim, podemos dizer que que o escore de satisfação foi, em média, maior
entre as gestantes mais jovens quando comparadas com as mais velhas (p=0,010). Conclusão:Os
resultados da pesquisa apontam para a presença de DFS durante o períodogestacional, estando associada
de forma significante as variáveis idade e número de filhos, ou seja,quanto maior a idade da gestante e
o número de filhos pior seu desfecho em relação a sua funçãosexual.A presença de algum tipo de DFS
neste período, sugere a implantação de medidas de promoção asaúde e prevenção das disfunções sexuais
na gestação, bem como, novas pesquisas com o intuito decompreender melhor a função sexual da mulher
em todas as suas fases da vida.
Palavras-Chave: Disfunção, Gestantes, Sexual.
Projeto de Pesquisa: Perfil Epidemiológico Avaliação, Tratamento E Prevenção Das Disfunções Do Assoalho
Pélvico Em Adultos
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

176

INVESTIGAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO ENTRE O COMPROMETIMENTO MOTOR E
A INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
PARALISIA CEREBRAL
Thayanne Oliveira Souza 1; Cristiana Maria Macedo de Brito 2
Fisioterapia / CCBS; thayanne.2016110596@unicap.br / cristiana.brito@unicap.br
Introdução: A Paralisia Cerebral (PC) é uma lesão não progressiva da postura e do movimento,
decorrente de afecção do Sistema Nervoso Central, levando a um atraso de desenvolvimento
neuropsicomotor, alteração do tônus muscular, movimento, percepção, capacidade de interpretar
estímulos ambientais, o que influencia a funcionalidade e as atividades de vida diária da criança.
Objetivo: Investigar a associação entre o comprometimento motor e a independência funcional em
crianças e adolescentes com PC. Métodos: Estudo observacional, descritivo e analítico, com 23
crianças e adolescentes, cujos responsáveis foram submetidos a um questionário sócio clínico e
demográfico. Os participantes foram submetidos à avaliação do comprometimento motor, através do
Sistema de Classificação da Função Motora Grossa (GMFCS). Para avaliar a independência funcional,
foi utilizado o Pediatric Functional Independence Measure (WeeFIM). Resultados: Os participantes
têm idade média de 12,4 anos, sendo a maioria do sexo feminino e, segundo o GMFCS, a maioria
apresenta mobilidade com limitações, utilizando mobilidade motorizada ou cadeira de rodas. Quanto à
independência funcional, observou-se a necessidade de assistência moderada. Ao analisar o perfil sócio
demográfico com o nível comprometimento motor, verificou-se uma associação estatisticamente
significante com o sexo. Ao analisar o comprometimento motor com a independência funcional,
observou-se que a independência funcional foi maior para as crianças e adolescentes com nível de
comprometimento dois, quando comparados com o nível cinco (p-valor=0,011); e para as crianças e
adolescentes com nível de comprometimento três, quando comparados ao nível cinco (p-valor=0,012).
Conclusão: O presente estudo revelou uma população de crianças e adolescentes com níveis de
comprometido motor moderado a grave, independência funcional moderada. Só foi identificada
associação estatisticamente significante entre a independência funcional e o comprometimento motor,
revelando que essa independência se mostrou maior nas crianças com menor nível de comprometimento
motor.
Palavras-Chaves: paralisia cerebral; comprometimento motor; crianças; adolescentes.
Projeto de Pesquisa: Avaliação e intervenção fisioterapêutica no desenvolvimento neuropsicomotor de crianças
e adolescentes
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RELAÇÃO MIOFASCIAL ENTRE O OMBRO E AS VISCERAS: EXISTE COMO
AVALIAR?

Thayna Maria Praia Baratella; Paulo Henrique Altran Veiga;

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro CCBS; Voluntária. E-mail: thaynabaratella1@gmail.com.
Professor do Curso de Fisioterapia do Centro CCBS; E-mail: paulohveiga@gmail.com.

Introdução: O corpo é uma unidade física e biológica cujo principal exemplo que podemos dar é a fáscia.

Ela serve de ligação entre vários tecidos e órgãos. O ombro é formado por três articulações e seu principal
grupo muscular é o manguito rotador. O fígado é a maior glândula do organismo. O estômago é uma
víscera oca constituída por uma parede fibromuscular. A partir do momento que o fígado ou o estomago
entra em disfunção ocorre um desarranjo fascial que leva a alterações biomecânicas do ombro. Objetivo:
Identificar se existe uma forma de avaliar as relações de alterações do ombro com as vísceras. Métodos:
Estudo experimental de antes e depois, com 30 voluntários no grupo ombro direito e lifting do fígado e
30 no ombro esquerdo e lifting do estomago. A avaliação inicial deu-se através de uma ficha de avaliação
sócio clínica. Na percepção de dor foi utilizada a Escala Analógica Visual e a avaliação de amplitude de
movimento foi realizado pela goniometria. Em seguida utilizava-se da manipulação visceral denominada
de lifting durante um minuto. Por fim todos foram reavaliados com os mesmos parâmetros. Resultados:
Na tabela 1, vemos que na comparação do antes e depois do lifting todos os movimentos de rotação medial
e lateral, do estomago e do fígado tiveram um aumento na ADM com valor de p=0,0001. Na figura 1,
vemos que a ADM quando avaliada após o lifting do fígado e estomago não mostra diferenças
exorbitantes, porem observamos que ADM dos movimentos de rotação lateral e medial do ombro direito
são maiores que o do ombro esquerdo. Na figura 2, a comparação da EVA antes e depois do lifting dos
dois órgãos não tiveram diferenças estatísticas com valor de p>0,0005, mostrando que a dor não teve
variável. Conclusão: O presente estudo atingiu todos os objetivos traçados e apresentou resultados
interessantes. O estudo evidenciou a ocorrência do aumento da ADM do ombro esquerdo e direito mas
não demonstrou alterações quanto a dor. Os índices que obtivemos reforça a utilização da manipulação
visceral como fonte de avaliação mais criteriosa para diferenciar disfunções ortopédicas e/ou visceral,
para que seja utilizada a técnica de lifting no fígado ou estomago, em pacientes sintomáticos e
assintomáticos que apresentem dor e perda da ADM em ombro direito ou esquerdo.
Palavras-chave: Fáscia; Ombro; Vísceras; Miofascial; Avaliação;

Projeto de Pesquisa: Influência da liberação miofascial superficial e profunda na força muscular.
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“NÍVEL DE RECUPERAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR PARÉTICO NO
ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO. ”
Thaynan Santos da Silva1; Cristiana Machado da Rosa e Silva Almeida2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; IC Bolsista; E-mail:

thaynansantos10@hotmail.com
2

Professora do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

cristiana.machado@unicap.br

Justificativa: Com alto índice de mortalidade no Brasil, o AVE pode causar várias alterações na vida
do indivíduo, refletindo diretamente na sua qualidade de vida e seu cotidiano. A hemiparesia do membro
superior por sua vez tem sido negligenciada, visto que normalmente os pacientes sem preocupam mais
com a marcha. Dessa forma, é importante o uso de protocolos adequados afim de traçar um plano de
prevenção e promoção a saúde desse indivíduo. Objetivo: Identificar o nível de recuperação do membro
superior parético pós acidente vascular encefálico. Métodos: Estudo descritivo, observacional, do tipo
transversal, com participação de 12 voluntários, de ambos os sexos, com idade entre 36 e 75. Foi
realizada com cada participante uma avaliação sócio-clinica-demográfica, e uma avaliação através da
Escala de Fugl Meyer. Resultados: Os participantes que obtiveram a maior nota da EFM foram aqueles
com idade inferior a 60 anos. As mulheres apresentaram maior desempenho na escala em relação aos
homens, e aqueles que tiveram seu lado dominante comprometido também tiveram as menores
pontuações na Fugl Meyer. Conclusão: Foi identificado os melhores resultados da EFM-MS naqueles
que não realizavam fisioterapia e para aqueles que realizavam entre 1 a 2 vezes por semana. O número
limitado da amostra impossibilitou a generalização dos achados. Porém, os resultados contribuíram para
elucidar o nível do comprometimento motor identificando a necessidade de focar em estratégias mais
específicas para aprimorar a habilidade do membro superior.

Palavras-chave: Ave; Hemiparesia; Funcionalidade; Ave Isquêmico; Ave Hemorrágico.

Projeto de Pesquisa: Recuperação funcional de pacientes com manifestações neurológicas .
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PREVALÊNCIA DE FATORES AMBIENTAIS E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS
INICIAIS EM CRIANÇAS INTERNADAS COM INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS EM
HOSPITAL DE REFERÊNCIA DO RECIFE
Thomás Soares Guedes¹; Erideise Gurgel da Costa2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Bolsista. E-mail:

thomas-guedes@outlook.com
2

Professor do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

erideise.costa@unicap.br

OBJETIVO: Descrever o perfil clínico epidemiológico das crianças com faixa etária de 0 a 10 anos,
internadas em hospital de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019.
MÉTODOS: Estudo primário observacional transversal retrospectivo documentacional, realizado
através da análise de prontuários de pacientes internados na enfermaria e UTI com quadro de infecção
respiratória entre 0 a 10 anos, no Hospital Infantil Maria Lucinda, na cidade de Recife, no período de
2018 a 2019. Dentre os critérios de inclusão, pacientes internados por no mínimo 3 dias.
RESULTADOS: A infecção de vias aéreas inferiores (IVAI) corresponderam a 100%. A média das
idades foi de 1,89, com mediana de 1 ano. Quanto ao sexo, 56,71% (38) eram do sexo masculino,
enquanto 43,29% (29) eram do sexo feminino. Quanto a etnia, a predominância foi de Pardos (62,70%).
Quanto à procedência, 65 moravam Região Metropolitana do Recife (97%). Em relação às faixas etárias,
68,7% dos casos eram Lactentes (entre 30 dias a 2 anos de idade), dos quais 41,3% eram do sexo
feminino e 38,69% do sexo masculino. Com relação à sazonalidade, o período do ano com maior número
de acometimentos é o chuvoso, com 56,71% dos casos, tendo como destaque o mês de junho que
apresenta 28,86% do total. Os sinais e sintomas mais comuns das IVAI foram: Ruídos Anormais
(91,04%), Dispnéia (76,12%), Tosse (70,15 %), Febre (65,67%), Coriza (52,63%), Tiragem (52,23%),
Sibilância (28,35%), Escarro (14,92%) e Otalgia (1,49%), não tendo quadros associados com Dor
Torácica, Hemoptise ou Otorreia. Já em relação à Tiragem, dos que a apresentaram, 51,42% tinham
Subcostal, 42,85% tinham Intercostal, 17,14% tinham de Retração de Fúrcula e apenas 5,71% tinham
tiragem Batimento de asa do nariz. CONCLUSÕES: A faixa etária de maior acometimento foi dos
Lactentes. As variações climáticas mostraram relação com os internamentos, com maiores taxas nos
meses mais chuvosos. Além disso, os sintomas mais comuns encontrados foram: Dispneia, Tosse, Febre,
Sibilância e Ruídos Adventícios, estando em consonância com os dados da literatura. Isso ocorreu pelo
fato que todos os casos do estudo se tratavam de IVAI, sendo essas suas principais apresentações.
Palavras-chave: Infecções de vias aéreas; Variações climáticas; Sintomas; Pediatria;
Projeto de Pesquisa: Perfil clínico epidemiológico das crianças internadas com quadro respiratório em hospital
de referência da cidade do Recife no período de 2018 a 2019.
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DEPRESSÃO EM PACIENTES PORTADORES DE HIV ATENDIDOS EM UMA
POLICLÍNICA RECIFE/PERNAMBUCO: ANÁLISE DOS PROCESSOS
SUBJETIVOS NO ENFRENTAMENTO DA DOENÇA
Vanessa Carvalho Mota Silveira; Manuela Barbosa Rodrigues de Souza2
1

Estudante do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; IC Voluntário. E-mail:

vanessa.2015113468@unicap.br
2

Professora Doutora do Curso de Medicina do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

manuela.souza@unicap.br

Justificativa - Com a eficácia de novas terapêuticas antirretrovirais, a infecção pelo HIV tornou-se uma
condição crônica e, consequentemente, houve um aumento da expectativa de vida desses indivíduos e o
aparecimento de manifestações psiquiátricas, tendo destaque a depressão. Objetivos - Investigar de
forma subjetiva sintomas depressivos em pacientes com HIV/Aids atendidos na Policlínica Lessa de
Andrade, Recife/Pernambuco. Métodos - O estudo foi realizado na Policlínica Lessa de Andrade em
Recife/PE, onde foram obtidas informações sobre perfil socioeconômico, clínico e sintomas depressivos
associados a portadores de Infecções Sexualmente Transmissíveis por meio de entrevistas com questões
disparadoras. Estudo descritivo, transversal e qualitativo desenvolvido no período de agosto de 2019 a
junho de 2020. Os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da Universidade Católica de Pernambuco
(UNICAP). A população amostral foi composta por portadores do vírus HIV de ambos os sexos,
presentes em uma faixa etária de 18 a 70 anos de idade. Resultados e discussão - A identificação de
sintomas depressivos como tristeza, perda de interesse e vontade em realizar atividades e ideação suicida
estiveram presentes no Entrevistado 3. Em concordância com outros autores, questões financeiras e rede
de apoio insuficiente apresentaram-se como fatores de risco adicionais a depressão em todos os sujeitos
da pesquisa. Conclusão - Os portadores de HIV/Aids estão mais propensos a desenvolver depressão já
que precisam lidar com questões relacionadas ao adoecimento, tratamento e enfrentamento social. É
necessária, portanto, a prevenção e detecção precoce de sintomas depressivos em portadores de
HIV/Aids, por meio de escuta atenta dos profissionais de saúde e na aplicação de questionários que
identifiquem fatores de risco.
Palavras-chave: Infecções sexualmente transmissíveis; Soropositividade; Manifestações psiquiátricas.

Projeto de Pesquisa: Perfil Clínico E Socioeconômico De Portadores De Infecções Sexualmente Transmissíveis
Atendidos Nos Serviços De Saúde De Recife
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COMPARAÇÃO DA FORÇA DOS MÚSCULOS ISQUIOTIBIAIS ANTES E APÓS O
ALONGAMENTO E CRIOTERAPIA
Vinicius Alexandre Alves Da Silva1; Paulo Henrique Altran Veiga2
1

Estudante do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS); IC

Voluntário. E-mail: Alexandrevinicius785@gmail.com
2

Professor do Curso de Fisioterapia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde (CCBS) E-mail:

Paulohveiga1@gmail.com
Introdução: Com o aumento do interesse da população em realizar atividades esportivas, se exige do
corpo maior integridade de todo complexo miofascial, e com isso, técnicas de alongamento e crioterapia
são recursos cada vez mais utilizado na prática clínica, devido a sua fácil aplicabilidade e baixo custo.
Objetivo: Identificar os efeitos provocados pela técnica de alongamento e da crioterapia na força dos
músculos isquiotibiais. Metodologia: O estudo foi composto por uma amostra de 26 indivíduos, que
foram divididos em dois grupos, o grupo do alongamento estático (n=12) e o da crioterapia com (n=14),
todos os indivíduos foram avaliados previamente através do dinamômetro manual isométrico HandHeld Dynamometry (HHD). Cada voluntário realizou três contrações, para que dessa forma, pudesse
obter uma média geral dessas contrações, em seguida os voluntários grupo 1, foram submetidos ao
alongamento estático cinco vezes, com a duração de quinze segundos, e o intervalo de trinta segundos
entre cada alongamento. O grupo 2 permaneceram com a bolsa de gelo sobre o ventre médio distal dos
músculos isquiotibiais, durante 20 minutos. Após os procedimentos descritos, todos os participantes
passaram por uma reavaliação da força dos músculos isquiotibiais para identificar os efeitos imediatos.
Resultado: a população do estudo foi composta por 80% do sexo feminino, quanto a avaliação do perfil
no que se diz respeito a idade, peso e altura foi encontrada uma importante homogeneidade entre os dois
grupos. A aplicação da técnica de alongamento provocou uma redução significativa no desenvolvimento
da máxima contração isométrica dos isquiotibiais com um valor de P=0,0006, diferentemente do grupo
submetido a crioterapia que não demostrou alteração significante quando comparado aos valores basais.
Quando observado as variações entre as respostas e a porcentagem de confiança entre os resultados pelo
R Squared, o valor de R total foi de 90,97%, corroborando que houve diferença entre os resultados de
ambos os grupos e além disso, demostra uma alta confiança das respostas. Conclusão: com base

nos dados obtidos pelo dinamômetro manual isométrico (HHD), foi possível concluir que o
alongamento de curta duração quando precedido de atividades de força provoca efeitos adversas
no seu desenvolvimento máximo, já a crioterapia não demostrou nenhuma alteração pós
intervenção.
Palavras-chave: Alongamento; Crioterapia; Força muscular.
Projeto de Pesquisa: Influência Da Liberação Miofascial Superficial E Profunda Na Força Muscular.
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ENTRE O REFORÇO PUNITIVO E AS ALTERNATIVAS PENAIS NA LEI MARIA DA
PENHA: UMA ANÁLISE DAS SENTENÇAS PROFERIDAS NAS VARAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DAS CIDADES DE RECIFE E SÃO
PAULO A PARTIR DA CRÍTICA DECOLONIAL.

Adryel Dreyfuss Fonsêca de Freitas1; Marília Montenegro Pessoa de Mello2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista PIBIC UNICAP. E-mail:
adryelfreitas02@gmaisl.com
2
Professora do Curso de Direito do CCJ; E-mail: marilia_montenegro @yahoo.com.br
A população carcerária brasileira ultrapassou em julho de 2016 a marca de 700 mil pessoas aprisionadas,
onde, 40% destas não haviam sido ainda julgadas e condenadas. O número total de vagas no sistema
prisional é de 367.217, equivalente a pouco mais da metade do número de encarcerados no país. Os
estudos do Ifopen 2016 mostram também que 64% dos encarcerados possuem cor negra e 51% tem o
ensino fundamental incompleto. No que tange os crimes tentados/consumados por homens presos, 1%
corresponde à violência doméstica. Nessa perspectiva, o estudo das alternativas penais é oportuno e
necessário para a reparação da superlotação do sistema prisional brasileiro. Entretanto, este necessita ser
realizado a partir de uma perspectiva nova. Posto que elementos raciais, sociais e de gênero estão
implícitos nas decisões dirigidas a suspensão da liberdade dessas pessoas. O relatório de pesquisa
apresentado pelo Ipea em 2015 com relação à aplicação de penas e medidas alternativas confirma esta
assertiva ao caracterizar como parte dos óbices quanto a adoção dessas medidas “o arbítrio excessivo na
aplicação da pena, visto que vários juízes entrevistados admitem se basear na intuição, analisando a
aparência e o “jeito” do réu (...)”. Ademais, é passivo de atenção o dado referente à violência doméstica
como causa do encarceramento. Visto que, este passou a ser uma realidade após a Lei 11.340/2006,
configurando o reforço punitivo sob uma conduta antes já penalizada. Portanto, trata-se do reflexo desse
robustecimento da atuação penal em decorrência a uma questão de gênero, não se distanciando dos
elementos da subjetividade colonial e concebendo uma realidade que não pode ser ignorada, sendo
assim, abraçada por este trabalho. Conseguintemente, admitindo a colonialidade como um dos
elementos constitutivos do padrão de poder que se sustenta na classificação étnica/racial das populações
e permeia as dimensões subjetivas e matérias de todos os planos da existência social, como nos ensina
o professor Aníbal Quijano, podemos afirmar que esta é presente nas dinâmicas da atuação penal do
Estado brasileiro favorecendo a preservação de uma cultura punitiva estigmatizada e direcionada.
Portanto, avalia-se a presença do ideário decolonial nas análises concernentes ao Sistema de Justiça
Criminal como fator colaborador na busca pela refusão à situação já mencionada. Doravante,
compreendendo que o sistema prisional é, em verdade, produtor de efeitos contrários ao que oficialmente
se dispõe, ou seja, criminaliza, rotula e subjuga os corpos constituindo efeitos meramente punitivosretributivos não ressocializantes, como ensina a professora Vera Andrade, surgindo a dúvida de como
figuram neste as Penas e medidas alternativas. Portanto, são nesses moldes e com a pretensão de
evidenciar apontes sobre as questões aqui suscitadas a fim de fazê-los como forma de integração na
criação de uma epistemologia própria do sul global, que se estrutura o presente trabalho. E isto se dá a
partir da análise das entenças produzinas nas Varas de Violência Domestica e Familiar das cidades de
Recife-PE e São Paulo-SP, entretanto, usando referenciais teóricos que se afastam do pensamento
eurocentrado, valorizando a produção epistêmica afrolatina bem como sul-americana em si, buscando a
coesão teórica dos discursos apresentados, sendo eles, a decolonialidade e o antipunitivismo.
Palavras-chave: Decolonialidade; Criminologia Crítica; Lei Maria da Penha; Penas e Medidas
Alternativas.
Projeto de Pesquisa: “A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as Alternativas Penais”
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SISTEMA TARIFÁRIO: ORDÁLIOS E A PROVA LEGAL.

Alexandre Callou da Cruz Gonçalves; Mateus Costa Pereira
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário. E-mail:

alexandre.2016206481@unicap.br
2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: mateus.pereira@unicap.br

Ao longo dos últimos 12 meses, fizemos uma viagem aos primórdios do processo judicial, dando ênfase
aos primeiros modelos (sistemas) de valoração da prova em juízo. Mais especificamente, estudamos
detalhadamente o sistema tarifário: os ordálios e a prova Legal. O primeiro, refere-se a uma metodologia
cuja primazia acalenta seu âmago no fanatismo religioso. Típico de uma sociedade rudimentar, o Urtheil,
como era conhecido entre seus praticantes, surgiu com a influência/força dos povos germânicos, após a
queda do império romano. Ungida de um caráter excepcional, esse modelo era utilizado em casos de
difícil resolução, como o adultério. Como sua decisão partia de uma da interpretação do resultado de um
experimento (método cabalístico), a racionalidade sobre a matéria probatória sofreu uma abrupta
mudança. Na verdade, os sacerdotes acreditavam que Deus intervia no procedimento, demonstrando sua
vontade no resultado do teste posto em prova. Através desse método, era demonstrado apenas a vitória
daquele que superava o experimento, e não a verdade. Alguns doutrinadores defendem a tese de que
esse modelo não fez parte da história da prova e dos seus sistemas de apreciação. Uma visão
preconceituosa, com a devida vênia. Por ser um modelo cuja racionalidade e humanidade não tinham
vez no processo, os legisladores da época estavam inflamados à humanizar o processo judicial. Após
sua abolição por parte da Igreja, surgiu o segundo, o Sistema da tarifa legal das provas. Com grande
suspeição da imparcialidade dos julgadores (realça-se que possuíam o mínimo de preparação para o
posto), os ativistas judiciais optaram por um sistema cujas provas teriam valores tabelados na lei. Isto é,
o legislador substituiu o juiz, como resumiu Chiovenda. Por meio dessa construção humana, buscou-se
garantir a liberdade às partes, e compelir o arbítrio e abusividade dos juízes vistas e vividas no momento
anterior. Percebe-se que esse método pertence à populações mais organizadas, civilizadas, com uma
ordenação judicial minuciosa. Muito embora ignorado por alguns doutrinadores (infelizmente), esse
modelo representou uma vitória enorme da Justiça, tirando a “verdade” de um fato da sorte, e pondo a
um critério elaborado, pensado e idealizado pelos legisladores, refletido na legislação. Sua grande
contribuição foi a segurança trazida à sociedade. Não é à toa que ainda hoje encontramos reminiscências
desse sistema secular.
Palavras-chave: Jurisdição. Prova (legal). Valoração. Apreciação. Ordálio. Tarifamento. Sistemas.
Projeto de Pesquisa: O livre convencimento motivado como álibi ao desrespeito do dever de fundamentação
das decisões: o Privilégio cognitivo do magistrado e sua sentinela avançada na jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça”.
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O FENÔMENO DA “UBERIZAÇÃO”: A AUSÊNCIA DE MECANISMOS PARA
REGULARIZAÇÃO DA ECONOMIA COMPARTILHADA E OS IMPACTOS NAS
RELAÇÕES TRABALHISTAS ATUAIS
Aline Pires Gomes¹; Fábio Túlio Barroso²
¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:
alinepiresg97@gmail.com.
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: fabio.tulio@unicap.br.
As sociedades atuais estão sendo cada vez mais alteradas em virtude de uma nova realidade polissêmica
e polimorfa, em que as principais mudanças estão sendo repercutidas, sobretudo, pela evolução da
tecnologia. Após a saída de uma sociedade industrial, adentramos em uma sociedade pós-industrial e,
nos dias atuais, estamos migrando para uma sociedade informacional. Os efeitos dessa nova fase
percebida na contemporaneidade ocasionaram o surgimento da informática produtiva, do trabalho
digital, à distância ou via aplicativos, os quais estão cada vez mais se sobrepondo nas relações humanas,
por meio do incremento tecnológico inserido nas novas formas de negócios. Em razão da ascensão dos
aplicativos e plataformas, que estão ganhando cada vez mais relevo no âmbito social e econômico,
surgiu o fenômeno denominado como “Uberização do trabalho”. Além desses termos, também é
conhecido como Uberismo, Economia Compartilhada, Economia de Compartilhamento, GIG Economy,
dentre diversos outros. Com o esse advento e por meio do aumento exponencial das novas tecnologias,
surgiram efeitos inegáveis nas relações humanas, sendo as relações de trabalho uma das mais atingidas
por esse novo modelo de negócio, que se apresenta como mais um projeto disruptivo, o qual vem
acarretando a precarização das relações de trabalho, havendo importantes delineamentos em favor da
humanização do trabalho na Recomendação nº 198 da OIT, uma vez que não há normas específicas que
regulamentam essa atividade no ordenamento jurídico brasileiro. Por essa razão, levando em
consideração que o transporte por aplicativo recebeu o caráter de atividade essencial pelo Poder
Executivo durante os tempos pandêmicos no Brasil, o objetivo geral do presente trabalho é analisar, por
intermédio do método dedutivo, as novas relações de trabalho oriundas da Economia Compartilhada,
com o escopo primordial de que seja assegurada a observância dos direitos mínimos concedidos aos
trabalhadores no art. 7º da Lei Maior, bem como os direitos fundamentais necessários à proteção da
Dignidade da Pessoa Humana, sob pena de violação das diretrizes do Estado Constitucional
Democrático de Direito.
Palavras-chave: Gig Economy; Uberismo; trabalho.

Projeto de Pesquisa: Incursão Na Autonomia Individual, Coletiva E Processual No Âmbito Da Reforma
Trabalhista.
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MORAL SEXUAL, PROSTITUIÇÃO E TRÁFICO DE PESSOAS COMO UM
DEBATE AINDA PENDENTE
¹Amanda Nascimento de Oliveira; ²Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso
¹Estudante do Curso de Direito, Amanda Nascimento de Oliveira, do Centro CCJ; Voluntário. E-mail:
mandideoliveira03@gmail.com;
²Professora do Curso de Direto, Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso, do Centro.CCJ; E-mail:
vanessampedroso@gmail.com.
Tratou-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa e com o estudo do seguinte objetivo: “Identificar
momento social que gera a necessidade de estabelecer políticas de regulamentação da prostituição no
Estado brasileiro”. Buscou-se responder a seguinte questão do plano de trabalho: “A regulamentação da
prostituição no Estado brasileiro” para o processo de aceleração dos projetos de leis tornarem-se leis é
necessária uma posição da sociedade diante da fragilidade causada pela vulnerabilidade social da
profissão. Em vista dessa questão, os objetivos da pesquisa foram: 1. Apontar os agentes beneficiados e
interessados na regulamentação da prostituição no Estado brasileiro; 2. Realizar levantamento dos
projetos de Lei sobre a regulamentação da prostituição no Estado brasileiro; 3. Identificar nos projetos
de Lei brasileiros a dicotomia existente entre exercício e exploração sexual. O projeto passou a ser
desenvolvido a partir de discussões e projetos de Lei que foram formados por meio de estudos do tema,
sendo fundamentais para entender a importância dando prosseguimento a pesquisa, pois os mesmos
ajudaram a entender o contexto que envolve a regulamentação da prostituição para a sociedade.
Essencialmente a pesquisa se caracterizou pelo uso de dados qualitativos e contou com recursos de
artigos, doutrinas e projetos de Lei. A prostituição sob a ótica do ordenamento jurídico brasileiro, é
considerada uma das mais antigas profissões do mundo, tem relatos de sua existência desde a
antiguidade, quando mulheres eram oferecidas como boas vindas a visitantes, há milênios sendo uma
profissão sendo tratada com promiscuidade, imoralidade e libertinagem, gerando em seu cerne
preconceitos, que obrigatoriamente diminuem a condição da pessoa como ser humano. Dessa forma, a
fragilidade causada pela vulnerabilidade social mostra que os profissionais do sexo se prostituem por
questões estruturais, sejam da ordem das necessidades básicas, desemprego, sustento familiar, influência
de familiares e amigos, bem como das questões originariamente simbólicas, vinculadas à intensidade de
poder no núcleo familiar. A partir do Projeto de Lei n. 4211/2012, também conhecido como Projeto de
Lei Gabriela Leite, em homenagem à fundadora da Organização Não Governamental (ONG) “Da Vida”,
de autoria do deputado Jeans Wyllys, ainda tramita para avaliação junto ao Congresso Nacional
brasileiro, versa sobre essa temática na busca por redução dos riscos dessa atividade laboral, na tentativa
de resgatar a dignidade humana, agregando direitos previdenciários e o acesso à justiça como forma de
garantir o recebimento do pagamento pela prestação de serviços sexuais. Recentemente, por militantes
feministas foram reivindicados a proposta de reformulação mais ampla dos direitos dos trabalhadores
sexuais, de qualquer forma, dificilmente o projeto será aprovado. Não ficando concreto quanto à
efetivação de normas protetoras que garantem os direitos trabalhistas, previdenciários e de proteção dos
direitos fundamentais. Sendo os profissionais do sexo pessoas que sofrem exploração, maus-tratos e
vulneráveis, tendo que conviver com a intolerância de uma sociedade repleta de preconceitos. Concluise, portanto, que o ordenamento jurídico não chega, e sem ele, não há uma situação de domínio e
soberania dos profissionais do sexo, existindo cada vez mais um impedimento destes profissionais em
exercer suas atividades com liberdade, responsabilidade e segurança, gerando dificuldade na distinção
entre a exploração sexual que são práticas sexuais pelas quais o indivíduo obtém lucro e o exercício
sexual que se trata da prostituição voluntária, ou seja, exercício livre. As duas sendo realizadas por meio
da livre escolha da mulher, tomando por base o pensamento de Villalba a prostituição forçada
influenciou na prostituição voluntária.
Palavras-chave: 1.Prostituição, 2.Regulamentação No Estado Brasileiro, 3.Prostituição Livre X
Prostituição Forçada.
Projeto De Pesquisa: Identificar Momento Social Que Gera Necessidade De Estabelecer Políticas De
Regulamentação Da Prostituição No Estado Brasileiro.
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UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS NO ÂMBITO DAS AUDIÊNCIAS D E C U S T Ó D I A
R E A L I Z A D A S N O S CASOS DA LEI DE DROGAS
Ana Beatriz Silva Sena1; Manuela Abath Valença2
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A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH) e o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e
Políticos (PIDCP) garantem o direito do preso de ser conduzido, sem demora, à presença de uma
autoridade judicial. Tais normas foram introduzidas no ordenamento jurídico brasileiro, por meio de
decretos, contudo, não houve criação de lei para regular esse procedimento na época. Em 2015, o
Conselho Nacional de Justiça saiu na frente do legislador e editou a Resolução 213/2015, a qual
introduziu as chamadas “audiências de custódia” no Brasil. Segundo a referida Resolução, o
flagranteado deve ser conduzido sem demora à presença do juiz (em até 24 horas), para que o juiz possa,
em sua presença e “rompendo a barreira do papel” (BURTET, 2017), decidir sobre a liberdade daquele
que foi preso em flagrante. Atualmente, tal procedimento consta no caput do artigo 310 do CPP. Haja
vista, o crime de tráfico representa 26% dos casos que chegam às audiências de custódia, isoladamente
considerado, e em 34,3% dos casos, considerando também os casos com concurso de crimes (IDDD,
2019). É também expressivo o número de encarcerados provisoriamente por conta dos delitos associados
à lei de drogas (11.343/06). Com o condão de reduzir o encarceramento provisório, assim como as
audiências de custódia, a Lei 12.403, alterou o Código de Processo Penal para introduzir no ordenamento
jurídico brasileiro as denominadas medidas cautelares alternativas (ou medidas cautelares diversas da
prisão). Este trabalho busca analisar, portanto, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão nos
casos da lei de drogas que são encaminhados às audiências de custódia, atentando para o padrão de
decisão tomada e os critérios utilizados, bem como para o perfil e posicionamentos dos atores
processuais durante as audiências e seus encaminhamentos. Sugere-se, ainda, algumas reflexões críticas
sobre as práticas observadas, através da utilização dos métodos de pesquisa bibliográfica, análise
documental e da observação não-participante, nesses primeiros anos de materialização das audiências
de custódia na Justiça estadual.
Palavras-chave: 1. Audiência de custódia. 2. Lei de Drogas. 3. Medidas Cautelares Alternativas.

Projeto de Pesquisa: Audiências de Custódia: um caminho para o enfrentamento à violência policial e ao
encarceramento provisório?
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PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO E RECEPÇÃO DO AUDIOVISUAL
CONTEMPORÂNEO: MAPEAMENTO E CARACTERIZAÇÃO DAS
PLATAFORMAS DE STREAMING AUDIOVISUAL.
Ana Carolina Guerra Barbosa de Alcântara Rodrigues1; Cláudio Roberto de Araújo Bezerra2
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Esta pesquisa teve por objetivo mapear a expansão das principais plataformas de streaming audiovisual
durante a pandemia da Covid-19, a partir da coleta de dados e informações em sites de empresas
especializadas na gestão de dados, a exemplo do site Nielsen, APP Annie, Sandvine, da plataforma do
Think With Google, que analisa as principais tendências no mercado digital, e em matérias jornalísticas
publicadas na Folha de São Paulo, revista Exame, Portal G1, Nexos, entre outros. A pesquisa, de
natureza exploratória-descritiva, identificou que o crescimento da audiência nas plataformas virtuais
fortaleceu a relação entre produtores e consumidores de conteúdo audiovisual e teve impacto
significativo na produção de séries e filmes (ficção e documentário) no período investigado. Os números
levantados pela pesquisa apontam que as plataformas de streaming ampliaram e diversificaram a oferta
de produtos no mercado audiovisual, na tentativa de atender as demandas e gostos de milhões de pessoas
ao redor do mundo. O estudo procurou também identificar mudanças no comportamento do público no
ambiente digital durante o isolamento social. Entre os fatores que contribuíram para o crescimento da
audiência nas plataformas virtuais estão também as lives, que trouxeram grande engajamento e
participação de variados artistas, conteúdos e festivais. Ademais, procurou-se mostrar o lucro adquirido,
sobretudo, pela Netflix, plataforma pioneira e paradigmática de streaming; as inovações do mercado
audiovisual no período investigado; e a disponibilização de conteúdos de forma gratuita no cenário
nacional e internacional. Por fim, cabe ressaltar que este estudo ainda identificou o processo de
adaptação do setor de exibição ao chamado “novo normal”, com o retorno do Drive-in como medida
temporária de substituição das tradicionais salas de cinema, fechadas por medidas sanitárias de combate
à Covid-19.

Palavras-Chave: Streaming; Audiovisual; Covid-19.
Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação e Recepção do Audiovisual Contemporâneo
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A INCIDÊNCIA DA REFORMA TRABALHISTA NO BRASIL SOBRE A
FLEXIBILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES LABORAIS: UMA CONSEQUÊNCIA DA
CRISE DO ESTADO SOCIAL

Ana Helena Masid Gonçalves¹; Fábio Túlio Barroso²

¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:
ana_helena_masid@hotmail.com.
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: fabio.tulio@unicap.br.

O Estado Social surgiu após uma longa luta histórica, por melhores condições sociais e de trabalho, bem
como pela igualdade material. Entretanto, o Estado Social está enfrentando um cenário de ameaças e
adaptações, resultado de políticas econômicas instáveis, as quais buscam extrair o controle estatal sobre
as relações laborais, atribuindo uma ampliação da autonomia da vontade privada aos sujeitos da relação
de trabalho. A Reforma Trabalhista limitou a intervenção estatal, uma vez que retirou direitos dos
trabalhadores, bem como possibilitou a potencialização do negociado em face do legislado, deturpando
o “Social”, visto que o Direito do Trabalho sempre foi marcado por uma notória intervenção estatal nas
relações de Trabalho, com o intuito de possibilitar uma equiparação formal entre a classe patronal e
empregada. Assim, o estudo demonstrou a realidade atual e suas consequências geradas pela
flexibilização das relações laborais dentro do cenário de instabilidade do atual modelo estatal.
Constatou-se que a reforma trabalhista, a qual surgiu com o advento da lei nº 13.467 de 2017, trouxe o
enfraquecimento do Estado Social, tendo em vista que retirou ou modificou alguns dispositivos
favorecedores do equilíbrio entre as classes sociais.
Palavras-chave: direito do trabalho; intervenção estatal; autonomia privada

Projeto de Pesquisa: Incursão Na Autonomia Individual, Coletiva E Processual No Âmbito Da Reforma
Trabalhista.
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O ESPAÇO EM BLACK MIRROR

Ana Luiza Duarte de Macêdo; Dario Brito Rocha Júnior
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Fruto de um amplo projeto de pesquisa intitulado “Produção, Circulação e Recepção do Audiovisual
Contemporâneo”, a pesquisa tem como objetivo identificar o reconhecimento de elementos narrativos
relativos ao espaço da produção ficcional por parte dos espectadores em redes sociais. Os métodos
utilizados foram: Levantamento bibliográfico de artigos científicos, dissertações e teses, além de livros
e outras publicações científicas sobre espaço; catalogação dos 22 episódios das temporadas disponíveis
da série de TV Black Mirror, seleção de manifestações de espectadores da série de TV Black Mirror em
redes sociais a respeito do espaço e análise das manifestações dos espectadores. Com essas ferramentas,
notamos que a série Black Mirror, partindo de um artefato da Indústria Cultural, traz reflexões acerca
de temática sobre desenvolvimento biotecnológico e seus impactos nas relações humanas. A
popularização da série se torna uma peça fundamental em pesquisas que tentam explicar ou discutir os
episódios. Em nosso caso, a análise da narrativa distópica que o seriado traz consigo. Foram observadas
essas temáticas nos exemplares e também na série, bem como na obra “Isso não é muito Black Mirror”,
de André Lemos (2018), na qual ele comenta como a série tenta explorar o sentimento ambíguo em
relação às consequências do desenvolvimento científico e tecnológico. Cada dia a tecnologia tem se
aperfeiçoado, cada dia surge algum objeto tecnológico diferente e impressionante. E essa é uma das
razões que mais chocam os telespectadores da série. A cada episódio é possível assemelhar com algum
acontecimento do cotidiano. Comprovando que os espectadores veem a série Black Mirror como uma
realidade muito próxima da que estamos vivendo, seja pelos espaços físicos onde a trama acontece,
como o ambiente sociocultural, numa visão mais psicológica, de como o ser humano reage a uma
opinião. Viramos uma sociedade onde você só existe se estiver constantemente ligado à tecnologia. E
Black Mirror trata essa realidade que não está tão distante como pensávamos.

Palavras-chave: elementos narrativos; contemporaneidade; redes sociais

Projeto De Pesquisa: Produção, Circulação E Recepção Do Audiovisual Contemporâneo
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TIPOLOGIA DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E A POSSIBILIDADE DA
ADOÇÃO DE CONVENÇÕES PROCESSUAIS: POSSÍVEIS NORTES PARA
TIPIFICAÇÃO DAS HIPÓTESES DE NEGOCIAÇÃO
Andrielly Calheiros Ribeiro1; Roberta Cruz da Silva2
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Partindo da hipótese de que a Administração Pública está autorizada a utilizar a convenção processual
em seus processos administrativos, surgiu uma nova problemática a ser investigada: como inserir o
instituto da convenção processual nos Processos Administrativos Disciplinares, uma vez que estes, são
caracterizados pelo poder de império, e muitas vezes, resultam uma sanção para o servidor? Seria
possível obter a cooperação de um sujeito processual que, em tese, está em situação de hipossuficiência
e participa de uma relação processual com caráter sancionatório? Neste sentido, objetivou-se identificar
como pode ser utilizada a negociação processual no Processo Administrativo Disciplinar, apresentando
hipóteses de negociação e apontando quais resultados poderão ser alcançados por meio da utilização
desta. Para tanto, expôs-se o conceito, as fases, os princípios, e as possíveis sanções de um Processo
Administrativo Disciplinar. Utilizou-se do método hipotético-dedutivo para enfrentar o problema,
propondo uma solução provisória e, em seguida, realizou-se tentativas de falseamento e de eliminação
de erros da solução proposta. Concluiu-se que, por ser uma espécie de processo administrativo, é
possível a utilização da negociação processual em Processos Administrativos Disciplinares em algumas
hipóteses, como, por exemplo, a convenção sobre o prazo para a conclusão do processo e para a
autoridade julgadora proferir a sua decisão; bem como sobre a suspensão do processo; entre outros.
Sempre com o cuidado de garantir o devido processo legal. Verificou-se que a negociação processual,
ainda que no bojo de um processo administrativo com caráter sancionatório, pode se mostrar oportuna
no alcance da cooperação entre as partes, da eficiência, da celeridade, evidenciando um modelo de
gestão pública dialógica, que possibilita a participação do indivíduo, parte no processo, que neste caso,
é o servidor público.
Palavras-chave: Processo Administrativo Disciplinar; Cooperação Processual; Negociação Processual;
Gestão Pública Dialógica.
Projeto de Pesquisa: Administração Pública Pós-Gerencial: novos desafios para políticas em um ambiente de
governança (projeto coletivo).
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DA VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA CONTRA MULHER NOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL
Ariana Iusala Vasconcelos Correia1; Virgínia Colares Soares Figueiredo Alves2
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Este trabalho tem como objetivo identificar, através da Análise Crítica do Discurso Jurídico (ACDJ), na
superfície textual da decisão judicial sobre o de violência doméstica contra a mulher nos crimes de lesão
corporal marcas das estratégias argumentativas que evidenciem os modos de operação da ideologia. A
análise recorre a algumas estratégias típicas de construção simbólica, tais como os operadores
argumentativos, e os modos de operação da ideologia como categorias para dar conta do funcionamento
dessa gramática textual e dos efeitos ideológicos desse discurso. A análise crítica do discurso jurídico
procura encontrar, nos textos analisados, evidências de como as estruturas e práticas sociais afetam e
determinam a escolha dos elementos linguísticos utilizados num texto e que efeitos estas escolhas
linguísticas podem ter sobre as estruturas e práticas sociais como um todo. O termo crítico é usado para
indicar que esta forma de análise linguística tem como objetivo expor os laços ocultos entre linguagem,
poder e ideologia. Como resultado da análise, constata-se que no acordão do caso da violência doméstica
contra mulher nos crimes de lesão corporal, o magistrado utiliza-se como base a sentença anterior para
proferir sua decisão, em que prevalece a subjetividade na sua linguagem.

Palavras-chave: Análise crítica do discurso jurídico; Modos de operação da ideologia; Decisão judicial;
Violência doméstica.
Projeto de Pesquisa: O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: Análise Das Estratégias
Linguístico-Discursivas E Os Modos De Operação Da Ideologia Na Superfície Das Decisões Judiciais.
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ELEMENTOS NARRATIVOS DA SÉRIE DE TV BLACK MIRROR: O
RECONHECIMENTO DO ENREDO PELOS ESPECTADORES DO SERIADO
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Este estudo trata de dados referentes ao enredo da série britânica Black Mirror, através de referenciais
teóricos dentro da perspectiva de construção de enredo e narrativa, e da percepção dos espectadores, por
meio de duas formas diretas de coleta: repercussão do seriado nas redes sociais e um formulário de
perguntas objetivas e não objetivas. Ao longo do estudo, foi possível observar que determinados temas
são usados frequentemente na construção do enredo dos episódios durante as temporadas. E esses temas
se perpetuam no imaginário do espectador causando o efeito “Isso é muito Black Mirror”, criando
associações imediatas a série quando se deparam com situações, notícias ou obras específicas ocorridas
na vida real, dispondo de uma estrutura clássica na construção do enredo, sendo essa apresentação,
verossimilhança, estado inicial, conflito, desenvolvimento, suspense, clímax e desfecho. O seriado
evidencia ainda mais esses temas como sua identidade, buscando discutir o futuro, debatendo sobre a
relação entre cultura, tecnologia e sociedade que temos atualmente. Sendo esses temas: vigilância,
inteligência artificial, hibridismo, individualidade, cibercultura, distopia, sociedade do espetáculo e
disciplinar. Além disso, foi possível observar por meio das manifestações públicas nas redes sociais dos
espectadores, como se configura a assimilação de notícias e momentos reais, com a construção do enredo
da série. As declarações recolhidas que mais se enquadraram ao segmento “enredo”, durante o nosso
período de coleta, nos mostraram que os acontecimentos envolvendo alguns dos temas citados acima,
são encarados de forma trágica e crítica por quem consome o seriado e se dispõe a comentá-los. Dito
isso, ao final dessa pesquisa, ficou evidente que os espectadores da série reconhecem o enredo do show
quando perceptível alguns temas chaves, responsáveis por construir uma atmosfera distópica que se
propõe a falar de futuro. Contudo, criando paralelos palpáveis com a realidade social contemporânea.

Palavras-chave: sociedade; distopia; percepção.

Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação e Recepção do Audiovisual Contemporâneo
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OLIGOPÓLIO MIDIÁTICO: MENSURANDO CONCENTRAÇÃO EM REDE DE TV
ABERTA NO BRASIL E ARGENTINA
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Esse relatório integra um projeto que busca investigar concentração de mídia na América Latina por
meio do mercado de rede nacional de TV aberta, a partir do pressuposto de que um país com mídia
concentrada tende a apresentar uma democracia fragilizada. Parte-se do seguinte problema: o que os
números de audiência dizem sobre concentração da mídia e democracia na América Latina? Objetivouse, assim, mensurar a concentração do mercado de TV nacional em rede aberta no Brasil e na Argentina,
a partir do debate teórico-conceitual sobre barreiras ao processo de media opening – processo por meio
do qual um sistema de mídia se torna mais independente e representativo da diversidade da sociedade.
São cinco as barreiras previstas pela literatura a uma mídia aberta: (a) violência contra jornalistas
empenhados na defesa do Estado de Direito; (b) leis e políticas autoritárias hostis ao jornalismo
investigativo; (c) oligopólio das empresas de TV; (d) irregularidade em termos de normas relativas ao
jornalismo profissional; (e) alcance limitado da mídia impressa, radiodifusores comunitários e novas
tecnologias da comunicação. A presente investigação volta sua atenção à barreira presente no item “c”,
a saber: oligopólio das empresas de TV. Metodologicamente, adotou-se audiência como variável para a
operacionalização do estudo, somada a uma breve contextualização sobre os dois países, em um esforço
quanti-quali. Para esse propósito, foram aplicadas aos dados as técnicas de mensuração de mercado
Relação de Concentração (CR4), Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) e Noam-Index (MOCDI). A
pesquisa concluiu que Brasil e Argentina possuem mercados altamente concentrados e estruturados em
modelo setorial de concorrência monopolista e setorial oligopolista, respectivamente.

Palavras-chave: oligopólio; concentração; media opening; democracia; América Latina.

Projeto de Pesquisa: What do the numbers say about media and democracy? Measuring and mapping TV market
concentration in Latin America
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DESENVOLVIMENTO HISTÓRICO DA DOUTRINA DO PLANEJAMENTO
TRIBUTÁRIO NO BRASIL
Artur Alves Carvalho Orientador1; Paulo Rosenblatt2
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Em um primeiro momento, é possível afirmar que, desde as civilizações antigas, já existia o poder-dever
de o Estado cobrar tributos, como forma de manutenção da atividade estatal, de modo que, aos poucos,
foram surgindo as primeiras características dos sujeitos da relação tributária. Nesse sentido, não há como
precisar, efetivamente, quando a humanidade se viu obrigada a pagar impostos; porém, especula-se que,
pioneiramente, uma obrigação tributária determinada fora estabelecida entre os anos de 7.000 (sete mil)
e 4.000 (quatro mil) a.C. Observa-se, então, que desde as civilizações antigas, existe de um lado da
relação tributária, um sujeito com o objetivo de arrecadar tributos (o Estado), e, do outro lado, um sujeito
que tem o dever de pagar tributos (o Contribuinte). Assim, com o surgimento da obrigação de recolher
e pagar tributos, o contribuinte, ao longo dos anos, vem, cada vez mais, tentando evitar ou postergar o
pagamento dos referidos tributos, de modo que tal conduta pode ser enquadrada como um Planejamento
Tributário. Nesse contexto, analisando a intensão do sujeito passivo da relação tributária, a partir da
conduta de pagar menos tributos, ou ainda, não os recolhes, é possível dizer se tal conduta consiste em
um Planejamento Tributário lícito, ou ilícito. Para tanto, o presente trabalho de pesquisa, visa
compreender como se desenvolveu o pensamento do Planejamento Tributário no Brasil, a partir das
correntes teóricas firmadas na doutrina de Aliomar Baleeiro, Rubens Gomes de Souza, Alfredo Augusto
Becker, Amílcar de Araújo Falcão, Alberto Xavier e Marco Aurélio Greco, com enfoque nas teorias
baseadas no modelo dualista lícito-ilícito e no critério temporal, onde foi possível firmar um marco
teórico para a conclusão de como era desenvolvido o entendimento desde antigamente até os dias atuais .

Palavras-chave: Planejamento Tributário; Desenvolvimento Histórico; Critério temporal; modelo
dualista lícito-ilícito.
Projeto de Pesquisa: NORMAS GERAIS ANTIELISIVAS
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QUESTÃO RACIAL COMO LENTE: UMA ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA A
PARTIR DAS ENTREVISTAS COM USUÁRIAS DAS VARAS DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA DE RECIFE
Aryádne Elias de Melo1; Marília Montenegro Pessoa de Mello2
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A presente pesquisa teve como escopo analisar, a partir de entrevistas realizadas com vítimas de
violência doméstica em Recife, a aplicação da Lei Maria da Penha(LMP), buscando, para isso, fazer um
recorte de classe e raça. Dessa forma, buscou-se verificar as respostas dadas às mulheres que recorrem
ao judiciário quando denunciam o conflito violento e se são, de fato, eficazes quando observado o
contexto relatado por elas. Assim sendo, questiona-se: O que as mulheres vítimas de violência doméstica
e familiar esperam quando buscam o judiciário para cessar o ciclo violento? O que ocorre? As
expectativas das vítimas são atendidas e consequentemente, elas se sentem acolhidas com as resoluções
oferecidas? Nesse diapasão, teve o intuito de analisar as problemáticas relatadas pelas entrevistadas
acerca da atuação do judiciário, e se a inferência do conflito no âmbito estatal tem causado a
revitimização das entrevistadas. No Sumário Executivo do Conselho Nacional de Justiça, realizado pelo
Grupo Asa Branca de Criminologia, com dados socioeconômicos extraídos da pesquisa realizada nas
varas de Recife/PE, constatou-se que as vítimas são, majoritariamente, mulheres pardas e nenhuma
entrevistada se identificou como preta. Dessa forma, imprescindível o estudo da Lei 11.340 com lentes
voltadas à interseccionalidades, dado que indispensável a utilização dessas dissimilitudes para a
evolução da LMP, para que o acolhimento seja a prioridade e não a reprodução do racismo institucional.

Palavras-Chave: Criminologia Crítica; Lei Maria da Penha; Raça.
Projeto de Pesquisa: “A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as Alternativas Penais”
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JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE E TUTELA MULTIVÍVEL DE
DIREITOS HUMANOS.
Augusto de Mendonça Barros Rolim; Glauco Salomão Leite
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Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas IC Voluntário.
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A judicialização da saúde, tema bastante discutido na atualidade, é um fenômeno que, por excelÊncia,
é consequência da própria previsão do direito social à saúde na vigente Constituição; entretanto,
observa-se desde 2008 até 2017, segundo relatório dirigido ao CNJ, um aumento de 130% nos seus
litígios. Assim, torna-se necessário abordar as questões referentes à judicialização da saúde e estudar a
forma que ela é tratada no Poder Judiciário brasileiro, de modo a verificar melhores formas de
administrar e lidar com este fenômeno. Primeiro analisa-se a situação do direito à saúde no ordenamento
jurídico brasileiro, verificando seu status como direito social incluso no artigo 6º da Constituição Federal
e no artigo 198 do mesmo diploma normativo como obrigação do Estado para com os cidadãos; seguinte,
analisa-se as principais formas de delimitação do conteúdo normativo deste Direito social, a qual é
realizada mediante três formas principais: A reserva imanente de ponderação, a reserva do politicamente
adequado e a reserva do possível. Analisadas as características desse Direito Fundamental no Brasil,
estuda-se a forma com que direitos sociais são abordados na litigância e o caráter econômico destes;
entende-se que para efetivar direitos sociais em litigância, se faz necessária a presença de elementos
extra-jurídicos e sociais tal como o acesso a justiça, acessibilidade dos magistrados e cumprimento das
decisões, da mesma forma como cada direito fundamental, para sua tutela, necessitará da movimentação
de recursos econômicos. Estudou-se também a diferença entre os modelos de supremacia judicial e do
constitucionalismo dialógico, sendo este último caracterizado pela interação com outras instituições
sociais na elaboração das decisões judiciais, não sendo o processo de interpretação completamente dado
ao Judiciário. Analiza-se então, com base no que foi estudado, as decisões dos Recursos Extraordinários
de número 855178 e 657718, chegando à conclusão de que, no Supremo Tribunal Federal, existe
consciência dos problemas enfrentados na tutela do direito à saúde, dos seus efeitos e da necessidade de
diálogo entre instituições para melhor gerir este fenômeno.
Palavras-chave: Direito; Saúde; Diálogo; Auto-contenção; Judiciário; Tutela; Inter-institucional.

Projeto de Pesquisa: JUÍZES GESTORES? DO PROTAGONISMO JUDICIAL AO DIÁLOGO
INSTITUCIONAL NA IMPLEMENTAÇÃO DO DIREITO Á SAÚDE.
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A FLEXIBILIDADE DO ENVELOPE ENQUANTO CARACTERÍSTICA QUE
CONTRIBUI PARA ADEQUAÇÃO DO EDIFÍCIO DA ARQUITETURA MODERNA.
Bárbara Fernandes de Lima1; Paula Maria Wanderley Maciel do Rêgo Silva2
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A flexibilidade é um fator importante para que o edifício consiga manter-se atualizado, adaptando-se às
necessidades de quem o utiliza com o passar do tempo e evitando sua perda ou obsolescência. Um
envelope flexível reflete uma envoltória onde a forma não segue necessariamente a função,
possibilitando adequações internas sem alterações externas, sendo essa uma característica que influencia
na conservação do edifício moderno. Edifícios podem ser mais ou menos flexíveis.Na cidade do Recife,
os bairros de Santo Antônio, São José e Boa Vista abrigam um importante acervo de exemplares da
Arquitetura Moderna. A revisão bibliográfica e pesquisa de campo resultaram numa coleta de 70
edificações. Foi feita uma taxonomia deste conjunto onde diversos aspectos da flexibilidade foram
identificados e estão relacionados à tecnologia construtiva, programa e usuários, adaptabilidade e
soluções da envoltória. O trabalho deseja contribuir para ampliar as discussões quanto à conservação da
arquitetura moderna refletindo sobre questões relativas a necessidades de adequação do edifício para
atender exigências relacionadas a mudança e ou adequação de função e uso, enquanto atributos que
contribuem para a permanência e/ou reconhecimento do valor do objeto.

Palavras-chave: Conservação; Modernismo; Envelope flexível.
Projeto de Pesquisa: Adaptar e Intervir: Desafios da conservação da arquitetura moderna.
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PERCURSO HISTÓRICO DA LINGUAGEM DO DOCUMENTÁRIO E
ATUALIZAÇÕES DO GÊNERO NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL JORNALÍSTICA
PARA MEIOS DIGITAIS

Beatriz Costa de Oliveira Fontes1; Maria Carolina Maia Monteiro2
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2
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O audiovisual é a linguagem hegemônica na web e, por muitas vezes, baseia-se no documentário clássico
em suas produções. Atualmente, muitas empresas de comunicação englobam elementos antigos com
ferramentas novas para criar narrativas multimídia. Por isso, o presente trabalho analisa de que forma
isso é feito, quais traços do documentário clássico podem ser vistos até hoje e se existe uma linguagem
para esse tipo de produção. Com uma análise crítica e bibliograficamente embasada, foi possível
concluir que o modelo de vídeo para internet independe de abordagem de conteúdo, e está mais ligada
com a interação do público e recursos multimídia.

Palavras-Chave: Documentário; Linguagem; audiovisual para meios digitais; plataformas digitais
Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação E Recepção Do Audiovisual Contemporâneo
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ARQUITETURA SOCIAL NAS COMUNIDADES DO RECIFE
Beatriz dos Santos Bueno1; Luiz Ricardo Fonseca Marcondes2
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O trabalho consiste na elaboração de uma análise com registros sobre a rede de Escolas
Comunitárias existentes nas comunidades do Recife, com foco inicial em áreas de ZEIS – Zonas
Especiais de Interesse Social, distribuídas em diferentes Regiões Político Administrativas
(RPA’s), atualizando as informações catalogadas em 2017/2018 no projeto pesquisa N°437320ARQ-029-2015/22 pela discente Gabriela Maria Damasceno Cabral, sobre equipamentos de
educação com potencial para futuras intervenções arquitetônicas de interesse social. A escolha
por estudar arquitetura social nas ZEIS do Recife se dá pela constatação de que há hoje, junto
a esse imenso contingente populacional desfavorecido, uma grande demanda de mercado
reprimida e cujo acesso ainda é dificultado por conta de lacunas na nossa formação acadêmica.
A pesquisa pretende mapear as escolas comunitárias nas ZEIS localizadas no centro expandido
do Recife, identificando no mapeamento as possíveis demandas por intervenções arquitetônicas
e urbanísticas de interesse social, bem como analisar os equipamentos existentes, escolher
alguns exemplos para embasar a criação de um futuro manual para projetos de intervenção em
equipamentos de educação comunitária. É importante frisar que devido os imprevistos
acarretados diante do quadro da Pandemia Mundial esses objetivos foram modificados, da
mesma forma que o diagnóstico pleno com diretrizes projetuais ficou restrito com relação à
aplicação do modelo no quesito quantitativo das escolas, já que não se tornou viável e possível
essa operação, que consiste em primeira instância num levantamento arquitetônico in loco.

Palavras-chave: ZEIS; Escolas Comunitárias; Diretrizes projetuais.

Projeto de Pesquisa: Arquitetura Social nas Comunidades do Recife: Mapeamento das Escolas Comunitárias.
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA COMO ALTERNATIVA AO ENCARCERAMENTO
EM MASSA: POTENCIALIDADES E DESAFIOS
Bianca Lucena Simões1; Fernanda da Fonseca Cruz Rosenblatt2
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A presente pesquisa pretende verificar as potencialidades e desafios da implementação da justiça
restaurativa no cenário de encarceramento em massa brasileiro, objetivando a redução deste. Para isso,
utiliza-se de extensa revisão bibliográfica, nacional e internacional, sobre a literatura vitimológica e
restaurativa, bem como sobre a formação e o status quo do sistema de justiça criminal, sempre através
de uma lente decolonial proporcionada pelo Projeto de Pesquisa anterior. Além disso, mostrou-se
necessária a análise não só de dados fornecidos pelo próprio sistema penitenciário, como também, do
exame de dados secundários, especialmente quanto a aplicação de práticas restaurativas em países com
semelhança ao Brasil nos quesitos seletividade penal e contingente populacional em situação de cárcere.
A partir disso, torna-se possível apreender que a justiça restaurativa demonstra grande potencial para
dirimir o superencarceramento, uma vez que reconhecida como modelo amplo, como verdadeiro
paradigma, capaz de modificar as concepções acerca de justiça, crime, vítima, ofensor e comunidade,
superando a limitação conceitual de que seria mera alternativa penal. Afinal, cuida-se de um paradigma
necessariamente desencarcerador. Igualmente, apresenta-se como modelo criativo de resolução de
conflitos, capaz de modificar e promover uma análise crítica sobre os conceitos e os papéis
desempenhados por vítima, ofensor e toda a comunidade, buscando sempre afastar-se da alçada do
vigente sistema punitivista. Assim, destaca-se a possibilidade de utilização da vítima sub-rogada ao
crime de tráfico de drogas, maior responsável pelo aumento exponencial do encarceramento na América
Latina, pois suprime a ausência de vítima, através de representante do Estado ou da comunidade
diretamente envolvida no conflito. Cuida-se, portanto, de uma tradução revolucionária desta nova forma
de enxergar a própria experiência de justiça, bem como de enxergar as dimensões opressoras das
relações raciais e possivelmente o lugar privilegiado que ocupa a branquitude, na razão de ser do sistema
de justiça criminal brasileiro, forjado à sua proteção institucional.
Palavras-Chave: Encarceramento em Massa; Justiça Restaurativa; Vítima Sub-rogada; Branquitude;
Racismo.
Projeto de Pesquisa: NORMAS GERAIS ANTIELISIVAS
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A REALIDADE VIRTUAL E A AVALIAÇÃO DE EDIFÍCIOS ARQUITETÔNICOS
COM PROTÓTIPOS: QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS
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A avaliação do projeto de arquitetura corresponde a uma etapa do processo de projeto para
desenvolvimento de um artefato a partir do uso de protótipos, que são construídos com base nas técnicas
de prototipagem. É através de um protótipo que o interlocutor materializa o seu conceito para ser melhor
compreendido, explorado, comunicado e avaliado por um outro interlocutor. Este protótipo podendo ser
físico ou virtual, é desenvolvido com o objetivo de compreender, explorar, avaliar e comunicar um ou
mais atributos do produto que está sendo desenvolvido. Com base neste fator, este estudo propõe uma
investigação da experiencia do usuário através do teste de navegabilidade e compreensão projetual em
ambiente virtual. A metodologia utilizada se fundamenta em uma pesquisa qualitativa, permitindo
compreender a avaliação de projetos a partir da simulação em ambientes virtuais, coletando dados sobre
navegabilidade no cenário escolhido e a experiência do usuário. Devido ao cenário mundial de
pandemia, a pesquisa teve que se adaptar à necessidade do isolamento social, ocorrendo modificações
nas etapas anteriormente previstas. Dessa forma, no desenvolvimento da pesquisa foram realizadas as
seguintes ações: a. Aprimoração dos cenários, b. Adequação do experimento em RV para testes remotos,
c. Adaptação do questionário a ferramenta formulário Google e ao teste remoto, d. Teste piloto, e.
Realização dos testes com usuários. Com base no estudo piloto, ajustes foram realizados para a
realização de testes com usuários. Foram realizados os testes com seis estudantes de arquitetura e
urbanismo da UNICAP, através da ferramenta Google Meet. Após os testes foi possível perceber que a
interação do usuário no ambiente que está inserido é um dos fatores chaves para a simulação de um
projeto, permitindo ao usuário perceber melhor as características do ambiente. A partir da seleção de
tarefas a serem realidas, tais como verificar os materiais e ajuste na iluminação, a interação do usuário
com o ambiente virtual foi mais intensificada. Em conclusão, com a realização do teste em ambiente
não imersivo com usuários e aplicação do questionário, foi possível validar a aplicabilidade desta
tecnologia na arquitetura.
Palavras-chave: Simulação ambiente virtual; Protótipo Virtual
Projeto de Pesquisa: Simulações em Ambiente Virtual e o Processo Criativo na Arquitetura e Urbanismo
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ADOÇÃO DA TEORIA DE PRECEDENTES PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:
EM BUSCA DE UMA NOVA RACIONALIDADE DECISÓRIA
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A pesquisa tem como objetivo solucionar o seguinte questionamento: a adoção obrigatória de
precedentes administrativos é um instrumento capaz de restringir a margem decisória da Administração
Pública, garantindo isonomia e segurança jurídica nos processos administrativos adversariais e não
adversariais? Visando obter a resposta para este problema, foi utilizado o método hipotético-dedutivo,
com o propósito de analisar a funcionalidade dos precedentes administrativos no direito brasileiro, visto
que são contemporâneos na Administração Pública. Seu surgimento é derivado de um sincretismo entre
o civil law e o common law, numa tentativa de garantir maior isonomia nas decisões da Administração
Pública em julgamentos de casos futuros. Contudo, ainda que haja a hipótese de que os precedentes
administrativos sejam considerados uma novidade no ordenamento brasileiro, é necessário esclarecer
que já estão presentem na Lei da Ação Popular (4717/1965) e na Lei de Processo Administrativo
(9784/1999), determinações que orientam a fundamentação das decisões, da necessidade de justificativa
quando houver mudança de entendimento. Tem-se, como resultado da pesquisa que, a grande inovação
não trata da utilização da cultura de precedentes, mas que a partir da previsão contida no artigo 30 Nova
Lei de Introdução ao Direito, além de estarem expressamente previstos, adquiriram o efeito vinculante,
tornando-se obrigatória a utilização por órgãos subordinados, de precedentes de determinado órgão
administrativo, o que possibilita um incremento na segurança jurídica nas decisões administrativas
tornando-as coesas. Contudo, é válido mencionar que pode haver exceções na utilização dos
precedentes, sendo necessário que o administrador justifique a decisão. É importante ter em mente que
os precedentes trazem maior segurança jurídica devido à uma relativa fragilidade das decisões
administrativas, alegada por alguns estudiosos, já que existe a possibilidade de serem submetidas ao
Poder Judiciário. Ressalte-se que a utilização dos precedentes não impede que a decisão seja revista,
porém gera maior confiança da população nas decisões tomadas pelos agentes administrativos, trazendo
com isso, além da segurança jurídica a possibilidade de um controle social nos processos administrativos
adversariais e não adversariais.
Palavras-chave: Administração Pública. Precedentes. Segurança Jurídica. Isonomia.
Projeto de Pesquisa: Administração Pública pós- gerencial: novos desafios para políticas em um ambiente de
governança.

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

204

A GESTAÇÃO SUBRROGADA NA REALIDADE DE PERNAMBUCO
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A gestação subrrogada, também conhecida como “barriga de aluguel”, “gestação por substituição”,
apresenta uma evolução da medicina e biomedicina no sentido de permitir o exercício da maternidade
e/ou paternidade para aqueles que por algum motivo não possuem condições naturais para conceber
filhos de origem genética. O desejo de procriação e da implementação do projeto familiar é um dos mais
primitivos do ser humano. Sabe-se que filiação exclusivamente biológica já foi superada no Direito ao
ceder espaço para a filiação socioafetiva, aquela em que é estabelecida através do sentimento de
pertencimento de cada membro da família, pouco importando a origem genética de cada um. Com isso,
essas pessoas passam a ter a faculdade de exercer a maternidade e/ou parentalidade pelo critério
biológico, adoção ou qualquer outra forma de filiação socioafetiva. Ocorre que mesmo tendo o Direito
brasileiro evoluído na questão da filiação, não acompanhou os avanços médicos e biomédicos no tocante
às técnicas de reprodução humana assistidas, como é o caso da gestação subrrogada, ficando tal matéria
sem regulamentação legal alguma. Em virtude da ausência de legislação e a crescente busca para esses
procedimentos, o Conselho Federal de Medicina regulamentou de forma deontológica a prática destas
técnicas de procriação, uma vez que os médicos necessitavam, ao menos, de uma regulamentação ética
sobre a matéria. A omissão afasta também o dever de supervisão do estado impedir eventual
comercialização e lucratividade, em atendimento aos dogmas Constitucionais Brasileiros. Diante disso,
faz-se pertinente analisar a realidade da prática da gestação subrrogada, uma vez que a Resolução do
CFM não possui o condão de regulamentar, tampouco submeter os cidadãos, exceto os médicos, ao seu
fiel cumprimento. A presente pesquisa visa compreender de forma quantitativa a realidade da gestação
subrrogada no Brasil, com enfoque qualitativo no estado de Pernambuco, com objetivo de analisar as
consequências advindas da falta de regulamentação legal sobre a matéria.

Palavras-chave: maternidade; comercialização; conselho federal de medicina.
Projeto de Pesquisa: Autonomia Conjugal E Parental: Novas Perspectivas No Sistema Jurídico Brasileiro
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MULTIPROPRIEDADE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Camila Aguiar Cavalcanti 1; Catarina Almeida de Oliveira 2
1

Estudante do Curso de Direito, do Centro Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:

camilaguiar@live.com
2

Professora do Curso de Direito do Centro Ciências Jurídicas; E-mail: cataoliveira71@gmail.com

O objetivo e a relevância da pesquisa versaram sobre a importância de decisões paradigmáticas como a
por nós investigada, do Superior Tribunal de Justiça, sobretudo no sentido de o Direito acompanhar o
mundo dos fatos, resguardando, dessa forma, o surgimento de novas modalidades não só de negócios
jurídicos, mas também de Multipropriedade. Percebeu-se, dessa forma, a relevância de se positivarem
novos direitos e novas formas de se ter propriedade sem, com isso, afrouxar de forma danosa o rol
taxativo de propriedade contido no Código Civil; antes, tal decisão por nós dissecada, paradigmática
que foi, passou a contemplar, enfim, novas exigências e transformações resultantes de uma sociedade
que se renova e se aprimora a cada decênio, senão a cada semestre. A pesquisa teve como objetivo geral
analisar a decisão paradigmática do Superior Tribunal de Justiça para identificar a eficácia real dos
negócios jurídicos que não asseguram propriedade compartilhada, mas, posse com natureza real de
apartamentos que integrem redes hoteleiras em modalidade de Time Share para constatar possível
segurança jurídica em tais negócios, sobretudo quando se trate de negociantes idosos em seus interesses
de acesso a bens para fins de lazer. Como objetivos específicos, apresentar as diferenças entre
Multipropriedade imobiliária e Multipropriedade hoteleira, bem como analisar os fundamentos da
decisão paradigmática do Superior Tribunal de Justiça para conferir natureza real ao Time Share
Hoteleiro; ademais, a pesquisa se debruçou na temática da segurança jurídica dos negócios de Time
Share, firmados no Brasil entre pessoas idosas e redes hoteleiras. A pesquisa teve natureza investigativa
e descritiva a partir do levantamento dos dados legais e regulamentares, sobretudo dissecando a decisão
paradigmática do Superior Tribunal de Justiça que ensejou a motivação da própria pesquisa, qual seja,
o RECURSO ESPECIAL Nº 1.546.165 - SP (2014/0308206-1). A pesquisa foi realizada,
essencialmente, na análise jurisprudencial em comento, e sobretudo balanceou-se na análise doutrinária,
em especial os estudos e contribuições na área da Multipropriedade do professor Gustavo Tepedino.

Palavras-chave: 1. Multipropriedade hoteleira; 2. Superior Tribunal de Justiça; 3. Direitos reais; 4.
Gustavo Tepedino.
Projeto de Pesquisa: AUTONOMIA DA VONTADE E ROMPIMENTO DO MODELO CLÁSSICO DE
PROPRIEDADE. MULTIPROPRIEDADE
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Após análise doutrinária, se observou que acordos entre empregados e empregadores sempre existiram,
mas essa nova modalidade foi trazida a partir da Reforma Trabalhista de 2017, com o objetivo de garantir
uma maior segurança jurídica aos pactuantes, possibilitando acordos extrajudiciais e levando a causa ao
Judiciário apenas para à chancela de um juiz para produzir, com a homologação, efeito de coisa julgada.
Os requisitos do instituto de homologação de acordos extrajudiciais, observados a partir da CLT
(Consolidação das Leis Trabalhistas) estão expressos no art. 885-B a 855-E. Citando alguns já trazidos
na introdução, segundo o art. 855-B, para o processo de homologação faz-se necessário o início por
petição conjunta e, obrigatoriamente, advogados distintos para as partes, podendo o trabalhador ser
assistido por advogado do sindicato de sua categoria. Como visto acima, sem a presença do advogado,
não é possível ajuizar a homologação, assim, é de suma importância seu trabalho nesse instituto,
concretizando o texto constitucional que aponta o advogado como função essencial à Justiça. O art. 855D dispõe que o juiz tem até 15 dias, a contar da distribuição da petição, para analisar o acordo e designar
a audiência se entender necessário e proferirá sentença. Esse artigo tem conexão ao princípio da
celeridade processual, visto que esse prazo é bastante reduzido. Analisando a garantia de acesso à
Justiça, pode-se dizer que a homologação de acordo extrajudicial dá oportunidade para que as partes
celebrem um acordo previamente, afastado da Justiça estatal. Assim, contribuindo para frear o fenômeno
da judicialização excessiva. Ainda, a ausência de uma jurisprudência sólida do TST sobre o tema
apresenta-se como um obstáculo para a concretização do instituto. O art. 885-B a 885-E representa um
importante instrumento para a efetividade jurisdicional, de forma a estimular a celeridade processual e
materializar os princípios constitucionais da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e razoável
duração do processo. Dentre os aspectos controversos do tema, destaca-se a eventual impossibilidade
de um alto padrão ético por parte dos envolvidos, podendo haver fraudes, abusos e ilicitudes. Assim,
faz-se necessário uma atuação voltada para valores morais, pois sem eles não há como materializar esses
objetivos. Então, cabe aos atuantes do direito prezarem por esses valores. Além disso, um dos princípios
que rege a atuação das partes e do próprio juiz é a boa-fé objetiva, devendo a má-fé do sujeito ser
comprovada. Ademais, com a necessidade de um advogado para cada parte, há a obrigação de que ambos
os envolvidos sejam assistidos por um advogado, que além de materializar o papel de função essencial
à Justiça, deve zelar pelos interesses da parte que patrocina. Dessa forma, a fim de evitar injustiças
provenientes do acordo extrajudicial, é fundamental que o magistrado, ao conduzir esse procedimento,
deva atuar de maneira efetiva para garantir a igualdade material dos litigantes, devendo o magistrado
prezar pela legalidade desse acordo, podendo ele negar a homologação quando vislumbrar qualquer
irregularidade no procedimento.
Palavras-chave: Artigo 855 (855-B; 855-C; 855-D; 855-E); Homologação de Acordo Extrajudicial;
Reforma Trabalhista de 2017.
Projeto de Pesquisa: Dimensões de Acesso à Justiça e os mais novos Instrumentos Processuais
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Black Mirror é uma série de TV britânica criada por Charlie Brooker e veiculada, inicialmente, pelo
Channel Four que, no ano de 2011, teve os seus direitos vendidos para a plataforma de conteúdo
streaming Netflix. A série, classificada como ficção científica, apresenta em sua narrativa gêneros como
o thriller psicológico, drama, suspense e sátira. Uma das principais características da trama é o fato de
que não há uma relação de sequência entre os episódios: cada um deles apresenta uma história
independente. A temática central, no entanto, é a mesma: a relação entre cultura, tecnologia e sociedade,
(quase) sempre dentro da perspectiva de um futuro distópico. Além da análise da ligação existente entre
a cultura digital e as relações sociais, Black Mirror apresenta enredos extremamente atuais e complexos
que desembocam em reviravoltas surpreendentes, permitindo, assim, novos formatos de narrativa
Esta pesquisa dedica-se à investigação dos elementos da narrativa observados na atração, com ênfase
no narrador. Para tanto, se fez necessário estudar, analisar e refletir sobre o papel do narrador a partir de
autores como Benjamin, Greimas e Gancho, tentando concentrar o foco em duas das suas configurações
clássicas: a primeira e a terceira pessoas. Essa abordagem foi adotada observando o narrador como um
dos elementos constitutivos da série e verificando de que maneira esse elemento narrativo é reconhecido
pelos espectadores do seriado. O trajeto metodológico passou por uma revisão de literatura que também
contou com obras clássicas da distopia no Século XX, bem como catalogação de todos os episódios e
levantamento das manifestações desses espectadores por meio de pesquisas de referências nas redes
sociais e também através de um questionário. Por fim, a análise nos levou à conclusão que o papel do
narrador – mesmo sendo um elemento de difícil percepção pelos espectadores comuns – esteve presente
em parte significativa das manifestações levantadas.

Palavras-chave: sociedade; distopia; percepção; narrador.

Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação e Recepção do Audiovisual Contemporâneo
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INTERNACIONAL E O BEPS
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Tributo é toda prestação de caráter pecuniário e compulsório; de natureza não sancionatória; com origem
legal e vinculado à atividade administrativa (Art. 3º, Lei nº 5.172 de 1966). Embora esta seja a definição
do Código Tributário Nacional, é de todo saber que, para a maioria dos contribuintes, o tributo representa
puramente um custo. E custos tendem a ser reduzidos. Logo, há uma tendência natural do sujeito passivo
em querer pagar o menor valor possível daquilo que lhe é cobrado. Por isso, temas como planejamento
tributário e elisão fiscal, embora existam há mais de 100 anos, hoje estão em ebulição. A tendência é
associar a conduta elisiva a uma conduta lícita. Ocorre que o conceito de elisão não é unânime em todos
os ordenamentos jurídicos, o que gera amplas discussões, principalmente por ser bastante comum a
confusão com o conceito de evasão fiscal (i.e., sonegação). No Brasil, o fenômeno designa os
planejamentos tributários lícitos, ao passo que em Portugal designa os planejamentos tributários
abusivos e artificiosos. Até então, o ponto convergente é que os planejamentos tributários estão sendo
combatidos globalmente, principalmente aqueles considerados abusivos. Não é à toa que o estudo das
General Anti-Avoidance Rules (GAARs) cresce cada vez mais no Direito Tributário Internacional. No
Brasil, o Código Tributário Nacional prevê, no parágrafo único do Art. 116, sua polêmica norma geral
antielisiva. Em Portugal, a Lei Geral Tributária dispõe, no Art. 38º, sua cláusula geral anti-abuso
(CGAA). O fato é que os ordenamentos jurídicos de todo o mundo estão cada vez mais propensos a
estabelecer critérios de regulamentação para as suas próprias Normas Gerais Antielisivas. A nível
internacional, o tema envolve, impreterivelmente, o Plano de Combate à Erosão da Base Tributária e ao
Deslocamento de Lucro (BEPS – Base Erosion and Profit Shifting), projeto elaborado pela Organização
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), desde 2013, com a participação dos países
do G20. O objetivo do Projeto é justamente o combate aos “planejamentos tributários agressivos”,
destacando-se, desde logo, seu Plano de Ação 6, que introduz uma Norma Geral Antielisiva baseada em
critérios específicos.
Palavras-chave: elisão; norma geral antielisiva; planejamento tributário, BEPS.

Projeto de Pesquisa: NORMAS GERAIS ANTIELISIVAS
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A discussão sobre os Embargos de Declaração como mecanismo de primazia do mérito é um tema pouco
tratado pela doutrina e por ser um fenômeno de ocorrência recente exige um viés empírico, em face da
necessidade de apuração de dados estatísticos a respeito da denegação e do deferimento dos Embargos
de Declaração e a relação estabelecida com a primazia do mérito. Nesse contexto, o texto foi
desenvolvido de acordo com os objetivos: demonstrar como o remédio processual do Embargo
Declaratório, na prática, possui utilização falha na aperfeiçoação da decisão judicial, e sim, restringe-se
majoritariamente ao prequestionamento processual; abordar sobre os conceitos correlatos a Embargos
de Declaração; apresentar a ampliação das hipóteses de cabimento do Recurso de acordo com as recentes
mudanças em seu conceito dispostas no Código de Processo Civil de 2015; tratar sobre a natureza dos
Aclaratórios e de sua finalidade quando produzir efeitos modificativos; examinar os dados colhidos, no
âmbito do pleno do TRF 5, entre o período de 2016 a 2019 sobre os Embargos de Declaração; demonstrar
a partir do estudo de caso que os Embargos Declaratórios se restringem –majoritariamente- ao
prequestionamento processual. Metodologicamente, o procedimento utilizado é da pesquisa
bibliográfica da doutrina mais avançada e da legislação brasileira, e do estudo de caso com viés
explanatório, assim, possui abordagem qualitativa e quantitativa do problema em análise. Dessa forma,
é relatado nos resultados que, no âmbito do resultado dos julgamentos dos Embargos de Declaração,
somente 63 do total de 252 processos teve o texto modificado de sua decisão embargada, como previsto,
de fato, o julgamento do embargo de declaração tende a ser pelo seu improvimento – em 75% dos
casos- , mantendo o texto da decisão embargada e restringindo, assim, a sua utilidade ao
prequestionamento. Nesse contexto, embora os Embargos de Declaração sejam considerados pela
doutrina como um recurso que propicia o aperfeiçoamento de uma decisão judicial, ao analisa-los no
órgão do Tribunal Regional Federal 5, pode-se verificar que, quando do seu julgamento, pouco
contribuem para a modificação de uma decisão judicial. Concluiu-se, dessa forma, que,
majoritariamente, os Embargos se mostram inútil ao aprimoramento da prestação jurisdicional, e sim,
restringem-se majoritariamente ao prequestionamento processual.
Palavras-chaves: embargos declaratórios; prequestionamento processual; código de processo civil de
2015.
Projeto de Pesquisa: Dimensões de acesso à justiça e os novos instrumentos processuais: as novas ferramentas
do Processo Civil e a busca pela maior efetividade do modelo processual contemporâneo no âmbito da Justiça
Comum e da Justiça do Trabalho.
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A Lei 11.340/06 tem a pretensão de coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher
e, tendo esse objetivo, dispõe de mecanismos voltados à assistência e proteção às mulheres que
vivenciam a violência de gênero. Nesse movimento de ampliação da tutela do Estado em relação ao
problema da violência, ultrapassando o campo estrito da política criminal, estão inseridas as medidas
protetivas de urgência, que são deferidas judicialmente e representam um dos procedimentos mais
solicitados pelas mulheres, em evidente destaque no sistema protetivo da legislação. No intuito de
garantir a efetividade dessas medidas de proteção, diante de um cenário de esvaziamento da finalidade
de contenção da violência por causa do descumprimento da decisão judicial, surge a Lei 13.641/2018, a
qual acrescentou à Lei Maria da Penha o artigo 24-A, tipificando a conduta de descumprimento das
medidas protetivas de urgência, o primeiro crime previsto na Lei 11.340/06. Tendo em vista essa
estratégia do Estado na busca pela ampliação da proteção oferecida à mulher, esta pesquisa tem o
objetivo de analisar essa política estatal de enfrentamento à violência doméstica. Para isso, tendo como
base o referencial teórico utilizado, foi realizada uma investigação do processo legislativo o qual
originou a Lei 13.641/2018, a partir dos registros de discussões no Congresso Nacional relativos à
transformação do Projeto de Lei n°173/2015 na mencionada lei ordinária; além disso, uma análise de 35
decisões, dentre as quais há Apelações, Recursos em sentido estrito e Habeas Corpus, proferidas por
tribunais de segunda instância de todas as Regiões do Brasil, a respeito de casos envolvendo o crime
previsto no atual art. 24-A da Lei Maria da Penha. A partir desse estudo, compreende-se que a Lei
13.641/2018 amplia o poder punitivo, contrapondo-se à Ultima Ratio do Direito Penal, em continuidade
da mesma estratégia punitiva como alternativa à violência doméstica, mas não fornece nenhuma medida
de amparo às mulheres, contemplando suas realidades; em movimento contrário, expõe os problemas e
as insuficiências da jurisdição penal e a presença da ideologia do populismo punitivo.
Palavras-chave: Lei Maria da Penha; medidas protetivas de urgência; criminalização
Projeto de Pesquisa: A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as alternativas penais
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O presente trabalho busca analisar, sobretudo, como se dá a desconsideração de ato ou negócio jurídico
decorrente de planejamento tributário abusivo, mediante abuso de formas, efetuado por empresas
participantes de grupo econômico. Em princípio, foi realizado estudo bibliográfico, com o fito de
elucidar as premissas do projeto, quais sejam, grupos econômicos e abuso de formas. Posteriormente,
foi elaborada análise jurisprudencial, administrativa e judicial, com vistas a apurar o entendimento
firmado pelos julgadores ao apreciarem demandas que versem sobre planejamentos tributários abusivos,
mediante abuso de formas, praticados por empresas participantes de grupos econômicos. Além disso, a
pesquisa traz análise crítica sobre uma possível responsabilização de empresas participantes de grupos
econômicos, disposta no Parecer Normativo n. 4/2018, da Receita Federal, bem como no que tange à
desconsideração da personalidade jurídica dessas empresas. É uma temática de extrema importância,
haja vista que não há norma clara e objetiva no ordenamento jurídico que trate de grupos econômicos
ou abuso de formas, assim como a responsabilização de empresas participantes de grupos econômicos
não está positivada na seara fiscal, o que evidencia a insegurança jurídica a qual estão submetidos os
contribuintes, o fisco e os julgadores.

Palavras-chave: Grupos econômicos; abuso de formas; norma geral antielisiva.

Projeto de Pesquisa: Normas Gerais Antielisivas.
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As audiências de custódia no Recife têm sido um mecanismo muito eficaz para a garantia, ainda que
tímida, dos direitos básicos e fundamentais na luta contra o combate à tortura policial. A partir desse
entendimento é valido enaltecer a importância desse projeto tão recente. Tal necessidade se dá quando
se observa o histórico dos ideais racistas que insistem em ser uma cultura no Brasil, sendo utilizado
como mecanismo de controle de corpos que aprisionam, descrimina e mata o corpo preto. Nesse ínterim,
cabe afirmar que Estado é o principal mecanismo de disseminação do racismo. Prova dessa realidade
são os agentes que representam a população carcerária no Brasil onde a maior parte da das pessoas
presas de cor/etnia pretas e pardas totalizam 63,6% da população carcerária nacional (infopen-jun-2017).
Vale ressaltar, ainda que, o racismo está inserido na lógica de poder que o Estado promove, o qual impõe
em suas diversas estruturas a ideia de que a pessoa negra é inferior a pessoa branca e isso se confirma
através das seguintes análises: o Estado seleciona as pessoas de acordo com o seu grupo social conforme
sua cor, gênero e classe social. O Estado escolhe a norma penal, os sujeitos e as zonas onde seu poder
ostensivo atuará. Logo, a negativa dos direitos fundamentais, as ausências das garantias e a seletividade
penal é um mecanismo do Estado quando ele dita a norma penal, as regiões para quais os batalhões
policiais irão atuar e quais os corpos merecem ou não está recluso de sua liberdade, ele diz
evidentemente para quem ele funciona. Assim, a pesquisa se debruça a redescobrir novas perspectivas
sobre o olhar social, sendo esse também o objetivo das ciências sociais, que neste trabalho se volta a
explorar o conhecimento em busca de uma sociedade melhor.

Palavras-chave: 1. Violência Policial, 2.Racismo, 3. Sistema carcerário.
Projeto De Pesquisa: Seletividade Penal E O Perfil Socioeconômico E Racial Dos Presos Encaminhados Às
Audiências De Custódia No Recife
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A ESTRUTURA RACIONAL DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS
Ciro Luiz Rodrigues de Freitas1; Lúcio Grassi de Gouveia2
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Quando se pode considerar que uma decisão judicial é adequadamente fundamentada? Quando essa
decisão é considerada legítima? Ou, até mesmo justa? O juiz ao se deparar com um determinado conflito
litigioso, para construir a fundamentação tem como pressupostos a norma jurídica e o fato jurídico e
com a relação entre esses dois termos terá ele condição de proferir o julgamento, a decisão, mas para
tanto não poderá deixar de a fundamentar, sendo este um critério dever, a decisão tem que ser
devidamente fundamentada sob pena de nulidade com base no art. 93, inciso IX, da Constituição
Federal, bem como no art. 489 do Código de Processo Civil, possibilitando, assim, revelar os motivos
que o levaram a considerar certas circunstâncias de fato e de direito, ato pelo qual não se confunde com
a discricionariedade e sim de justificação. Por outro lado, apesar do ordenamento jurídico estabelecer
um rol exemplificativo de quando a decisão não é considerada fundamentada, ele não responde à questão
do que seria uma decisão adequadamente fundamentada. Assim, uma fundamentação adequada está
ligado à validade da decisão judicial, de igual modo, está ligada à justiça dessa decisão, é a partir de
uma fundamentação racional em que se demonstra a decisão como um direito subjetivo inerente ao
jurisdicionado, a ser acessível, estável e previsível, protegendo-os contra arbitrariedade e a
antijuridicidade. Portanto, afirma-se que as expectativas na atuação do Poder Jurisdicional estão nas
atitudes de coerência e previsibilidade, isto é, a legitimação de um Poder Judiciário repousa na adequada
fundamentação das decisões judiciais. Todavia, quais caminhos lógicos o juiz estrutura racionalmente a
motivação das decisões para que seja atingida essa finalidade? O presente trabalho buscou responder a
essa pergunta através de uma revisão bibliográfica dos principais autores que trabalharam as teorias da
decisão judicial, abordando a clássica teoria do raciocínio silogístico da decisão judicial, no contexto do
modelo lógico-dedutivo e, posteriormente, apresentou o modelo da estrutura racional da motivação
idealizado pelo italiano Michele Taruffo, em sua obra “A motivação da Sentença Civil”. Ademais, é de
suma importância a compreensão desses fatores e premissas que resultam na construção da estrutura da
fundamentação racional, para evoluirmos no nível de prestação jurisdicional e tornar o juízo coerente e
previsível.
Palavras-chave: fundamentação adequada; estrutura racional da motivação; processo civil.
Projeto de Pesquisa: O dever da fundamentação das decisões judiciais.
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EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DO SÓCIO NA EMPRESA FAMILIAR
Clarissa Teixeira da Veiga1; Roney José Lemos Rodrigues de Souza 2
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A presente pesquisa propõe a análise dogmática da exclusão do sócio na empresa familiar em dois tipos
de sociedade: limitada e anônima. Permeia, especificamente, no âmbito da legislação, da jurisprudência
e da doutrina sobre o tema. Além disso, aborda as apurações dos haveres e a forma de pagamento para
concretizar a expulsão desses sócios. Imperioso explanar o objetivo geral do projeto, que consiste no
desenvolvimento de estudos jurídicos voltados ao debate em torno da livre iniciativa empresarial no
contexto de empresa familiar. Em relação ao objetivo específico do projeto, realiza-se um exame das
decisões judiciais que tratam da exclusão extrajudicial do sócio da empresa familiar, visando assegurar
a preservação do procedimento de exclusão, assim como os parâmetros para apuração dos eventuais
haveres do sócio excluído e analisando os dispositivos contratuais que visam estabelecer a exclusão
extrajudicial em sociedades limitadas e anônimas. Quanto ao método investigação será o exploratório
visando a construção de uma firma base teórica por meio de literaturas especializadas e legislações
especificas para o caso, de modo que à abordagem será qualitativa, pois é nele que se faz a análise dos
dados coletados, buscando os conceitos, princípios, relações e significados dos objetos estudados. Nesse
contexto, haverá a verificação das dificuldades e limitações para a implementação de cada uma dessas
estruturas, estabelecendo conexões com as decisões judiciais que tratam do objeto pesquisado. Por fim,
registre-se que, as sociedades anônimas que possuem o affectio societatis, a exclusão do sócio é
realizada pelo acordo de acionista, principalmente utilizando a cláusula shotgun e a Call option. Já nas
sociedades limitadas, o diploma civil, com o artigo 1085, evita a dissolução total da empresa após a
retirada de um dos sócios, abordando uma nova forma de excluir o sócio extrajudicialmente.

Palavras-chave: Empresa Familiar; Exclusão; Sócio.

Projeto de Pesquisa: Autonomia Da Vontade E Affectio Societatis Na Empresa Familiar
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ESTÉTICA QUEER E O CINEMA INSURGENTE NOS MEIOS AUDIVISUAIS
CONTEMPORÂNEOS A PARTIR DOS FILMES DO COLETIVO SURTO E
DESLUMBRAMENTO
Claudio Silva do Carmo; Alexandre Figueirôa Ferreira2
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A presente pesquisa tem o objetivo de analisar a relação entre tecnologia digital e estética queer no
audiovisual contemporâneo a partir dos filmes produzidos pelo coletivo Surto & Deslumbramento. Em
seu contexto, busca analisar na linguagem e na estética a relação desses filmes com o conceito de cinema
queer e como isso é refletido no cinema insurgente. Sabe-se que a teoria queer partiu do pressuposto de
uma crítica à heteronormatividade homofóbica e os corpos contemplados por esta passaram a ser
entendidos como aqueles colocados contra as normas de identidade socialmente aceitas. Para tanto, a
pesquisa busca compreender a forma em que o coletivo Surto & Deslumbramento fortalece vínculos
para trabalhos com o ato de comunicar e tornar grupos excluídos agora assistidos pela sociedade. Desta
forma, além de uma análise do entendido como cultura queer, foram analisados os filmes, personagens
e os processos de comunicação, identidade visual e divulgação do material, atrelados aos filmes
produzidos pelo coletivo. Nas conclusões do trabalho, foi observada a importância do Surto &
Deslumbramento nas possibilidades de representatividade desses corpos queers, no que se diz a recepção
do audiovisual contemporâneo em grupos sociais que por décadas foram marginalizados pela sociedade,
agora tornando estas modalidades mais plurais e abertas aos diálogos com expressões e espaços tão
representativos.
Palavras-chave: queer; cinema; identidades.

Projeto de Pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo
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DA OMISSÃO LEGISLATIVA À AUTORRESTRIÇÃO JUDICIAL: MANDADOS DE
INJUNÇÃO PREJUDICADOS POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO.
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Este trabalho apresenta uma análise sobre o comportamento autocontido dos ministros do Supremo
Tribunal Federal em sede de mandados de injunção julgados por perda superveniente do objeto. Tal
instituto, previsto no artigo 5o, inciso LXXI, da CF/88 é de competência originária do Supremo Tribunal
Federal, em que o requerente fundamenta seu pedido na omissão legislativa em editar lei necessária para
que norma programática possa vir a produzir efeitos. Foram analisados dois modelos de comportamento
judicial, quais sejam o legalista e estratégico, que, através de suas variáveis, puderam justificar o
comportamento autorrestrito dos ministros. Através da coleta de dados, nos processos analisados em um
espaço temporal de 1988 até 2018, com amostra de 364 casos, possuindo intervalo de confiança de 95%,
e desvio padrão de 5%, consoante padrões adotados em estatística aplicadas a estudos empíricos sociais,
pode-se ver índice de 5,76% de perda superveniente do objeto dentro do cenário dos mandados de
injunção. Foi verificado que quando o mérito do mandado de injunção versar sobre direitos
fundamentais, as chances de o processo ser encerrado por perda de objeto aumentam em 1,51; de outro
modo, quando versar sobre organização do estado, as chances da demanda não sofrer a perda
superveniente de objeto aumentam em 0,79. Outro achado, quando comparado o comportamento dos
ministros relatores do STF, foi que, sendo o mandado de injunção for distribuído para os ministros Dias
Toffoli, Luiz Fux e Rosa Weber, as chances de ocorrer perda de objeto aumentam em 2,55, 2,21 e 2,03,
respectivamente. Além disso, pôde-se verificar que os mandados de injunção que tratem sobre matérias
referentes ao “mundo do trabalho” têm maiores chances de sofrer a perda do objeto em razão da Súmula
33 do STF. Portanto, os temas tratados nos mandados de injunção influenciam no comportamento
autorrestrito dos julgadores, notadamente quanto à opção por aguardar a perda superveniente de objeto,
principalmente quando o mérito tratar de matéria referente a direitos fundamentais; de igual modo que,
o manado de injunção tem mais chances de sofrer a perda de objeto a depender do ministro que venha a
ser o relator.
Palavras-chave: 1.Autorrestrição; 2.Perda do objeto; 3.Mandados de Injunção.
Projeto de Pesquisa: Explorando O “Maravilhoso Mistério Do Tempo”: As Evidências De Virtudes Passivas No
Supremo Tribunal Federal.
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MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO FOTOJORNALISMO
PERNAMBUCANO – ANOS 2010/2011
Danyllo Feliciano da Silva 1; João Guilherme de Melo Peixoto2
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A pesquisa analisou práticas inovadoras voltadas à produção de conteúdo fotojornalístico desenvolvidas
nas principais redações jornalísticas de Pernambuco nos anos 2010 e 2011, como também o ano de 2012.
Para isso, buscou-se mapear e caracterizar experiências fotojornalísticas que apresentem certas
particularidades técnicas, estilísticas e narrativas que permitam tal caracterização. E para tal, optou-se
pelo desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa com foco no método de Análise de Conteúdo (AC),
a qual definiu como corpus os “especiais multimídias” e as “grandes reportagens multimídia”
(LONGHI, 2014) desenvolvidas pelos dois mais antigos veículos de comunicação pernambucanos:
Sistema Jornal do Commercio de Comunicação (portal NE 10) e Diário de Pernambuco. Entre os
resultados esperados, destacam-se: o mapeamento, levantamento e análise de dados, informações,
relatórios, documentos e outros materiais sobre o fotojornalismo e inovação fotojornalística; elaboração
de um índice de inovação para os produtos fotojornalísticos inovadores identificados.

Palavras-chave: Fotojornalismo; Inovação; Especial Multimídia.
Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Experiências Inovadoras no Fotojornalismo Pernambucano
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POLÍTICAS PÚBLICAS, GÊNESE E EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL: O CASO DO
PORTO DIGITAL
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O presente subprojeto de pesquisa tem como objetivo analisar os determinantes da evolução e
desenvolvimento do porto digital, tanto em termos institucionais como em termos econômicos. Para
tanto se ancorou do ponto de vista teórico, no neoinstitucionalismo. Com ele parte-se do pressuposto de
que as instituições e a história importam quando se trata de analisar a relação entre políticas públicas e
desenvolvimento. Para tanto, foi realizado um levantamento bibliográfico e foram coletadas
informações de fontes secundárias. O termo Hélice Tríplice foi criado por Henry Etzkovitz na década
de 90 com o objetivo de descrever o modelo de inovação com base na relação entre as instituições
Governo-Universidade-Empresa. Ela pode ser definida como um modelo de inovação, em que a
universidade, a indústria e o governo – esferas institucionais primárias-, interagem para promover o
desenvolvimento por meio da inovação e empreendedorismo, e que, diante desta interação, instituições
secundárias são formadas conforme a demanda regional. Para compreender as ações e as consequentes
interações entre universidades, empresas e governo na criação do Porto Digital se utilizou de uma
abordagem que define quatro marcos como momentos decisivos de desenvolvimento ao longo do tempo,
tendo seu início na década de 1960. Esses marcos são: polinização, fecundação, propagação e
germinação. O marco da polinização compreende o período em que os agentes se movimentaram para
ter tanto em termos econômicos quanto institucionais, um ecossistema de inovação. A fecundação foi o
período em que as ações desenvolvidas na década de 60 contribuíram para expansão tecnológica e
transformação econômica. Na terceira fase, propagação, surgem negócios de privados de maior porte e
complexidade. Na última fase, a germinação, a ideia do Porto Digital, mesmo que em estágio
(rudimentar), ganhava força e estrutura através das ações realizadas, observadas e analisadas nas décadas
de 60, 70, 80, e mais intensamente na década de 90.

Palavras-chave: Hélice Tríplice; Marcos: inovação.

Projeto de Pesquisa: fatores determinantes da evolução institucional do porto digital.
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CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: A TV ABERTA EM REDE
NACIONAL NO MÉXICO E NO PERU
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Esse relatório integra um projeto que busca investigar concentração de mídia na América Latina por
meio do mercado de rede nacional de TV aberta, a partir do pressuposto de que um país com mídia
concentrada tende a apresentar uma democracia fragilizada. Parte-se do seguinte problema: o que os
números de audiência dizem sobre concentração da mídia e democracia na América Latina? Objetivouse, assim, mensurar a concentração do mercado de TV nacional em rede aberta no México e no Peru, a
partir do debate teórico-conceitual sobre barreiras ao processo de media opening – processo por meio
do qual um sistema de mídia se torna mais independente e representativo da diversidade da sociedade.
São cinco as barreiras previstas pela literatura a uma mídia aberta: (a) violência contra jornalistas
empenhados na defesa do Estado de Direito; (b) leis e políticas autoritárias hostis ao jornalismo
investigativo; (c) oligopólio das empresas de TV; (d) irregularidade em termos de normas relativas ao
jornalismo profissional; (e) alcance limitado da mídia impressa, radiodifusores comunitários e novas
tecnologias da comunicação. A presente investigação volta sua atenção à barreira presente no item “c”,
a saber: oligopólio das empresas de TV. Metodologicamente, adotou-se audiência como variável para a
operacionalização do estudo, somada a uma breve contextualização sobre os dois países, em um esforço
quanti-quali. Para esse propósito, foram aplicadas aos dados as técnicas de mensuração de mercado
Relação de Concentração (CR4), Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) e Noam-Index (MOCDI). Como
conclusão, confirma-se o cenário de concentração em ambos os países, em maior intensidade no caso
do México do que no caso do Peru.

Palavras-chave: democracia; concentração de mídia; media opening; oligopólio.

Projeto de Pesquisa: What do the numbers say about media and democracy? Measuring and mapping TV
market concentration in Latin America
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CRIMINALIZAÇÃO DA HOMOFOBIA PELO STF E A JURISTROCACIA NO
BRASIL
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O presente artigo visa analisar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) ao criminalizar a
homofobia diante da inércia injustificada do Estado. Para tanto, foram observados o conceito de gênero
e sexualidade, o fenômeno do ativismo judicial, a função contramajoritária da Suprema Corte, como
também os requisitos da Ação Direita de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO). Busca-se examinar
a atividade do STF enquanto instituição apta a desempenhar a função contramajoritária para proteção
dos direitos fundamentais e garantir a manutenção do sistema democrático brasileiro, mediante análise
de casos. Levanta-se o debate sobre quais os reais limites da atuação da Suprema Corte em um sistema
com tripartição dos poderes, diante das crescentes decisões tidas como ativistas, em particular, a Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão (ADO 26), por meio da qual se tem a criminalização da
homotransfobia no Brasil. Discute-se também as justificativas levantas pelo STF que foram capazes de
justificar e legitimar sua atuação mais expansiva, assim como também de que maneira o seu papel
contramajoritário pode fortalecer a democracia mediante decisão de criminalizar a homotransfobia.
Conclui-se que os direitos das minorias e o princípio da dignidade da pessoa humana devem ser
respeitados cabendo ao STF o encargo de garantir a plena aplicabilidade da constituição através da
interpretação normativa, exercício da sua função contramajoritária e até mesmo, por meio de decisões
mais ativistas que por vezes poderá ser meio necessário para garantia da norma constitucional, como
observado na ação discutida.

Palavras-chave: Ativismo judicial; Minorias; Criminalização da homofobia; Omissões legislativas;
Projeto de Pesquisa: “Ativismo judicial e a proteção dos direitos fundamentais pelo supremo tribunal federal:
superação ou redefinição dos poderes no Brasil? ”
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“RESILIÊNCIA POPULAR: HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DE TERRITÓRIO
PELAS CLASSES MENOS FAVORECIDAS NA CIDADE DO RECIFE”
Ellen Christine Barbosa da Silva¹; Múcio César de Jucá Vasconcellos2
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Quando as classes dominantes se estabelecem num espaço geográfico, no caso do Recife as planícies,
tendem a compelir os cidadãos desafortunados para áreas periféricas, provocando o processo
denominado gentrificação. Essa população mais carente acaba por ocupar territórios frágeis sob o
aspecto ambiental, por vezes em áreas de risco e desprovidas de infraestrutura urbana básica. Cada sítio
ocupado tem características geográficas, geológicas e ambientais peculiares, o que determina e molda a
morfologia da ocupação e a tipologia de suas construções, como resultante da fusão entre a geografia e
as necessidades espaciais e a cultura e os hábitos das pessoas. No caso do Recife, a população
desafortunada foi ocupando os mangues, morros e alagadiços, e a partir das condições ambientais
resultantes da geografia e tipo de solo, foi se adaptando, desenvolvendo sistema construtivo e usando
materiais disponíveis na localidade, além de criar soluções-tipo, que aqui denominamos de tipologias.
A pesquisa apresentada identifica as tipologias presente nas ZEISs Ilha do Joaneiro e Ilha de Deus, e
apresenta como seus processos de formação foram responsáveis pelos arquétipos nelas estabelecidos.

Palavras-chave: tipologia; geografia; formação; habitação; ocupação; morfologia.

Projeto de Pesquisa: Tipologias E Geografia De Uma Cidade: Uma Análise Das Condições De Habitação
Contemporâneas Em Assentamentos Habitacionais De Baixa Renda No Recife
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CINEMA EM REDE: A DINÂMICA DE PRODUÇÃO DO COLETIVO SURTO &
DESLUMBRAMENTO NO ESPAÇO ONLINE, ROMPENDO COM O
AUDIOVISUAL TRADICIONAL
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O projeto aborda a produção do coletivo Surto & Deslumbramento do ponto de vista digital, fazendo
um olhar sobre o processo de criação cooperativa em rede. O grupo faz parte de uma leva de realizadores
que optaram por fazer uso da internet nas suas produções, a fim de simplificar diversos processos por
trás de uma realização. Olhando pela ótica do conceito do cinema em rede, ou seja, o cinema produzido
na web, que usa ferramentas online e rompe com diversos processos tradicionais do cinema, constatamos
que um estudo de caso do coletivo levaria a um entendimento mais aprofundado acerca do processo
criativo desse cinema online. Para fazer uma observação mais intima sobre a obra e a produção do Surto
& Deslumbramento foram usados e-mails trocados durante as realizações, material bruto das gravações,
roteiros, story-boards, fotos e um olhar amplo acerca de toda a filmografia do grupo. Durante o processo
entendemos o papel das redes para o grupo, que servem como um veículo de comunicação e ferramenta
para compartilhamento de arquivos e links, e compreendemos, por meio de entrevistas, a razão pela qual
o coletivo se apropriou dessa maneira para conceber os filmes. A pesquisa foi, sobretudo, expositiva e
pretende explorar a forma que a internet possibilitou os usuários a tornarem-se criadores, ao passo que
efetuam rupturas com protocolos de uma arte recente, que é o cinema, marcada pelo ritmo tradicional
e que foi facilmente substituído por uma maneira que convém com praticidade e dinamicidade ao
realizador em rede.

Palavras-chave: Surto & Deslumbramento; Cinema em rede; web; filmografia; expositiva; rupturas.

Projeto de Pesquisa: Rupturas estéticas e as inovações dos processos de produção nos filmes do coletivo Surto
& Deslumbramento.
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RACISMO INSTITUCIONAL E FLUXO PROCESSUAL DO DELITO DE
HOMICÍDIO PRATICADO POR POLICIAIS EM RECIFE CONTRA JOVENS
NEGROS
Emilly Mylena Vieira do Nascimento1; Erica Babini Lapa do Amaral Machado2
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Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário (PIBIC/UNICAP). E-mail:

emillymvieira8@gmail.com.
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas. E-mail: ericababini@hotmail.com.

A presente pesquisa trata de investigar o fluxo processual dos delitos de homicídios contra jovens negros
praticados pelas polícias em Pernambuco. A violência policial é indiscutivelmente um dos maiores
problemas da segurança pública no Brasil. De acordo com o FBSP (2018), os agentes de segurança
pública são responsáveis por 11% do total de mortes letais violentas intencionais em 2018, isso significa
que a violência policial mata mais do que as causas naturais. Se a policia parasse de usar sua força letal,
diariamente, dezessete pessoas estariam vivas, o que renderia resultados mais positivos em comparação
a qualquer outra política de prevenção à violência já executada no país (RIBEIRO; DUARTE;2020).
Alguns especialistas afirmam que o Brasil apresenta a polícia mais violenta do mundo (BERNARDO,
2015). A dificuldade de termos dados no sistema de segurança pública, faz com que os três poderes
(legislativo, executivo e judiciário) não se comuniquem. Há uma lacuna imensa entre discurso e prática
no nosso país, diante da seriedade da situação, ocultar dados e informações impossibilitam confrontos
diretos quanto a essa problemática, dando continuidade ao projeto de genocídio de jovens negros, aliás
como explicar que 75% das vítimas letais de intervenção policial, em 2019, são negros (as) (RIBEIRO;
DUARTE;2020). É pelo caráter simbólico de representação no negro na sociedade como violento e
agressivo que culmina em mortes físicas, por isso as problemáticas do sistema de justiça sequer
poderiam ser denominadas como tal, pois se tratam de engrenagem funcionando a todo vapor pela
manutenção de hierarquia sociais formadas e indissociadas do elemento racial (BORGES, 2018, p.71),
é na vigência de um estado democrático que assistimos inúmeros corpos negros sendo empilhados com
total conivência da autoridade estatal.
Palavras-chave: Violência policial; segurança pública; genocídio; jovens negros.
Projeto de Pesquisa: LegitimaçÃo Do Poder Punitivo: Compreendendo Os Discursos Criminológicos Na
Realidade Brasileira A Partir De Atores Do Sistema De ResponsabilizaçÃo Juvenil.
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O ACESSO À JUSTIÇA IMPACTADO PELA AUTONOMIA DOS SUJEITOS

Emmanuelle Cabral de Andrade¹; Rosa Maria Freitas do Nascimento²;
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Com o estado de bem-estar social, foram alargadas as relações entre estado e sociedade, bem como foi
consolidado o modelo de estado como único prestador jurisdicional. Diante da cultura do litígio, se faz
necessário a implementação do sistema multiportas, oportunizando a solução do conflito por meio de
métodos alternativos a jurisdição, sendo esta considerada como última ratio. No litigio entre
particulares, a solução do conflito se mostra factível, mas quando o conflito envolve entes públicos há
obsto a sua efetivação, como a indisponibilidade do interesse público, e a procedimentação fática de tais
métodos, em virtude da falta de regulamentação da matéria. Desta feita, além da superação dos entraves
doutrinários, se faz necessário a oferta de segurança jurídica àqueles que a realizam, sendo assim
possível a implementação da mediação como método mais eficaz e célere.

Palavras-Chave: Segurança jurídica, Direitos indisponíveis, mediação.
Projeto de Pesquisa: A mediação judicial na administração pública, da disponibilidade de direitos e limitações.
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TECNOLOGIAS EMERGENTES: OTIMIZANDO A INTERAÇÃO HUMANOCOMPUTADOR EM ARTEFATO LÚDICO
Erick Bruno Bastos Barros1; Breno José Andrade de Carvalho2
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O plano de trabalho dá continuidade à produção do plano de trabalho intitulado “TECNOLOGIAS
EMERGENTES: INVESTIGANDO A INTERAÇÃO HUMANO-COMPUTADOR EM ARTEFATO
LÚDICO”, desenvolvida pelo egresso Matheus da Costa Germoglio no pibic em julho de 2019. A
pesquisa atual visa melhorar visualmente e otimizar a performance do artefato produzido em parceria
com o plano de trabalho intitulado “A realidade virtual e o processo de avaliação de edifícios
arquitetônicos com protótipos”, da aluna Brenda de Paula Calife, orientada pela professora Christianne
Soares Falcão. O trabalho tem como base o melhoramento de um projeto arquitetônico residencial, que
inclui a visão interna, externa da residência e seu entorno. A pesquisa em questão, desenvolve um
artefato para projeto arquitetônico, a fim de promover uma experiência imersiva de uma maquete virtual
por meio da tecnologia de realidade virtual, facilitando assim o estudo, documentação e exemplificação
de projetos arquitetônicos, que além da informação visual, permite que o usuário obtenha informações
dos artefatos com o auxílio de interfaces informativas que são apresentadas ao decorrer da experiência,
baseando-se no artigo de RAFFAELE, CARVALHO e SILVA, 2017. Após a implementação de novos
itens, mecânicas e uma abordagem de interação lúdica no protótipo, foi realizado testes no modelo sem
imersividade com usuários para validar a aplicação. Devido à pandemia da Covid-19 e o período de
quarentena, os testes precisaram ser feitos a distância através da plataforma Google Meets, e a maioria
das pessoas atualmente não possuem uns óculos de realidade virtual. Durante os testes remotos, foram
relatados erros de performance e queda da taxa de quadros por segundo em alguns dos computadores
dos usuários, devido ao alto número de polígonos nos objetos criados para a mobília interna da casa.
Mesmo assim, os resultados foram, no geral, positivos quanto à praticidade, usabilidade e interação com
os elementos aplicados no protótipo atual.

Palavras-chave: 1. Otimização, 2. Interface, 3. Realidade virtual, 4. Interação humano-computador, 5.
Artefato lúdico.
Projeto de Pesquisa: As Tecnologias Emergentes: Interações Entre O Usuário E Os Artefatos Lúdicos
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AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: O CASO DE BARREIROS-PE
Estela Oliveira Leimig¹; Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna²
¹Estudante do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntária. E-mail:
estela.2018105808@unicap.br
²Professora do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail:
cynthia.suassuna@unicap.br

Conforme o clima vem mudando, eventos hidrológicos extremos estão acontecendo com maior
frequência e intensidade colocando em risco a população em geral, e, especialmente as mais vulneráveis.
De acordo com documentos internacionais as cidades devem implementar políticas de redução e gestão
de risco de desastres e reduzir as vulnerabilidades institucionais e populacionais, desenvolvendo a
resiliência e a capacidade de resposta a perigos naturais e de origem humana, promovendo assim, a
mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. No Brasil a Política Nacional de Proteção e Defesa
Civil (Lei nº 12.608/12) trouxe uma série de objetivos para a redução de risco de desastres, entre eles a
promoção da resiliência das cidades frente desastres decorrentes de eventos extremos. Esta pesquisa
teve como objetivo principal avaliar o grau de resiliência da cidade de Barreiros/PE frente a eventos
hidrológicos extremos, a partir de um sistema de indicadores previamente desenvolvido com o escopo
de medir a resiliência institucional de uma cidade. Foi dividida em três etapas, sendo a primeira uma
revisão da literatura sobre conceitos referentes ao tema, a segunda etapa foi uma pesquisa documental
para a caracterização do município de Barreiros/PE em relação aos seus aspectos físicos,
socioeconômicos, ambientais, além da identificação dos desastres ocorridos no município nos últimos
dez anos. E a terceira etapa consistiu na coleta de dados secundários e primários para a identificação dos
52 indicadores das cinco dimensões do sistema de indicadores de resiliência urbana institucional. Com
a operacionalização do sistema de indicadores obteve-se o índice de resiliência institucional de Barreiros
no valor de 0,64, correspondendo a 64% do valor ideal, tendo em vista que o índice varia de 0 a 1. Esses
resultados podem contribuir para a gestão pública municipal na medida em que identificam, de maneira
objetiva, os aspectos que precisam ser melhorados para a adaptação aos impactos decorrentes das
mudanças climáticas, como também podem contribuir fornecendo informação para a população sobre o
papel dos gestores na garantia do direito a uma cidade segura e sustentável para todos.

Palavras-chave: mudanças climáticas. Sistema de indicadores. Índice de resiliência institucional.
Projeto de Pesquisa: Cidade segura frente a desastres decorrentes de eventos hidrológicos extremos: Medindo
resiliência institucional nas cidades da zona costeira de Pernambuco.
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AVANÇOS TECNOLÓGICOS NO APRENDIZADO DE MÁQUINAS E SUA
CONEXÃO COM A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Eudes Tenório Cavalcanti Filho1; Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos2
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Devido aos significativos avanços da inteligência artificial nas últimas décadas, tornaram-se possíveis
o uso do aprendizado de máquina e o processamento de grandes massas de dados através da Big Data.
Com isso, houve o crescimento do número de projetos e, consequentemente, mais oportunidades para
os usuários interagirem com a tecnologia. Todas essas novidades, na mão de novos públicos fez com
que os pesquisadores procurassem entender a experiência do usuário com os artefatos inteligentes. Para
compreendermos como começou a preocupação com as sensações evocadas nesses usuários finais,
reunimos artigos que falam sobre as experiências dos usuários com artefatos desenvolvidos com
machine learning e inteligência artificial. Concluímos que: (1). Muitos profissionais da área de User
Experience (UX) ainda não se sentem confortáveis em trabalhar em projetos que utilizam aprendizado
de máquina, isso por não entenderem ao certo como a tecnologia funciona. (2). Mesmo que em muitos
artefatos de machine learning hajam profissionais de UX trabalhando por trás, na maioria dos casos,
eles apenas entram nos projetos depois da definição de seu escopo final, dificultando adaptações
necessárias. Baseando-se nisso, aplicamos o método de Campos em um formulário que visou a coleta
de dados mediante parâmetro do nível do contraste óptico de determinado aspecto visual. Ao final da
coleta, concluímos que o método se mostra eficaz na sistematização de uma Big Data, dando sequência
a um aprendizado de máquina para melhora da experiência do usuário com artefatos digitais que utilizam
machine learning.

Palavras-chave: Machine Learning, Inteligência Artificial, Experiência do Usuário.

Projeto de Pesquisa: Ambientes Virtuais: Influenciar Aspectos Ópticos da Composição Fotográfica na Qualidade
da Experiência do Usuário
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“FALECIMENTO DO SÓCIO CONTROLADOR NA EMPRESA FAMILIAR:
DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE E AS ALTERNATIVAS CONSTRUÍDAS POR
MEIO DO PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO”
Ewerton Sérgio Bandeira de Moura Alves1; Roney José Lemos Rodrigues de Souza2
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Ao observar uma empresa familiar, percebe-se que a relação empresarial ali é muito mais intensa e
multifacetada em relação a uma empresa não familiar. Diversos estudiosos estimam que uma empresa
familiar esteja apoiada em um tripé básico que seriam: familia, gestão e propriedade. Cada emlemento
é um ponto chave e fundamental para que uma empresa familiar esteja plena e que perdure por gerações
e este estudo se volta a analisar como fica a empresa após a morte do fundador ou até o patriarca da
empresa, sendo este aquele que possui mais vivência do negócio da familia e que em muitas vezes é o
mesmo que sustenda, no sentido afetido da palavra, a familia. É sabido no ordenamento juridico que
diversas forças permeiam uma empresa seja o próprio direito contratual, direito societário, direito
tributário dentre outros, contudo quando uma empresa familiar tem seu principal gestor falecido, outras
forças passam a implicar na equação, vem participar o direito de familiar e o direito sucessório, ambos
entram de forma que caso a empresa não esteja preparada para o futuro que a espera virá a ruir, uma vez
que com as divisões hereditárias, o patrimonio da empresa no que conserne a gestão, quadro societário
e cotas da empresa, tudo isto irá levar a empresa ao colapso. É neste interim que se presta a atuação de
um profissional bem qualificado capaz de pensar um planejamento sucessório para a empresa, a fim de
garantir o prosseguimento das atividas para além da morte do sócio controlador da empresa que por
muitas vezes é o lider tambem da familia.

Palavras-Chave: Empresa Familiar; Planejamento Sucessório; Dissolução Societária.
Projeto de Pesquisa: Autonomia da vontade e affectio societatis na empresa familia
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O ESTADO DE EXCEÇÃO COMO SUPLEMENTO: OS RASTROS DE UM
SISTEMA DE CRISE NA ORDEM JURÍDICA A PARTIR DE SCHMITT E
DERRIDA
Felipe de Araújo Torres1; Manoel Carlos Uchôa de Oliveira2
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O objetivo deste trabalho foi entender a maneira pela qual a exceção funciona como suplemento. Para
concretizar esse propósito, foi feita uma investigação e comparação de conceitos de cada um dos dois
principais escritores deste trabalho (Schmitt e Derrida) bem como uma séria de intérpretes e
comentadores. Dada a oposição Estado de Direito/Ditadura, o estado de exceção figura aparentemente
no meio, entre cada um dos termos. No entanto, o estado de exceção é ambos e não é nenhum deles. É
a ditadura no interior do Estado de Direito. Atua como seu suplemento. Supre uma ausência originária
no ordenamento, que é a incapacidade deste de prever o incalculável que é o próprio pressuposto da
exceção. O incalculável é o imprevisto, é uma situação de emergência que cria a necessidade para o
Estado de se desfazer das amarras de um ordenamento que não comporta a realidade, pois esta não se
esgota dentro de determinado sistema. Sempre haverá um fora, um exterior. O exterior é o que define o
interior. A identidade do interior só se constitui a partir de uma relação diferencial com o exterior.
Sempre haverá o exterior no interior, presença na ausência. Dessa maneira, a exceção age tal como o
suplemento, acrescenta e supre, seu lugar se insinuando em um vazio. Ameaça à democracia quando
suspende os direitos, mas somente com o intuito de protege-la. Progride e regride. É o exterior no
interior, tanto em relação ao fato que suscita a emergência, sempre imprevisível, quanto em relação ao
poder que ela desperta, o poder soberano, constituinte, criador e, por isso mesmo, exterior, ao e do
ordenamento, mas que reside no ordenamento, justamente na figura da exceção. Além de funcionar
como suplemento, a exceção é figura de intenso debate político-jurídico-filosófico em relação a sua
essência. Schmitt afirmava ser uma situação plena de direitos, porém ajurídica, meramente fática. Já
Agamben, trata a exceção como um esvaziamento de direitos e a eleva à paradigma de governo nas
democracias contemporâneas, enxergando nessa situação o paradoxo da exceção se tornando regra.
Apesar da discussão, concordamos com as contribuições de Michel Troper. A exceção nada tem de
excepcional, não existe paradoxo. Ela é um instituto jurídico, inscrito dentro do ordenamento que cria
uma nova normatividade quando seus pressupostos se confirmam.

Palavras-chave: Exceção; Suplemento; Desconstrução.
Projeto de Pesquisa: O diabo mora nos detalhes”: estado de direito, democracia e direitos subjetivos no
paradigma da exceção como perspectiva da teoria do direito contemporânea
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

230

ENTRETENIMENTO E BOM-SENSO: A FUGACIDADE DOS
COMPARTILHAMENTOS NAS MÍDIAS DIGITAIS, AO QUAL FUNDAMENTAM
OS TRAÇOS DA FACILIDADE, AGILIDADE E DO PODER DOS IMPULSOS
CIBERNÉTICOS
Fernanda Gabriella de Lima Costa1; Alexandre Henrique Tavares Saldanha2
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O ciberespaço é apontado por diversos mundos possuidores de autênticos ou postiços seguidores,
podendo estes serem individuais ou coletivos, a depender da extensão de distribuição informativa
cibernética, tendo, neste ato, caracterizações motivadas de admiração ou repulsa, em personalidades
diversas, a depender da intenção do autor da criação, bem como do público ao qual almeja alcançar.
Desta forma, o espaço cibernético evoca as múltiplas barreiras de censura interpostas para a liberdade
de expressão, outorgando, consequentemente, as versáteis formas dessa mesma liberdade, corroborando,
no entanto, para a busca do vislumbre dos Direitos Fundamentais, no tocante à liberdade de expressão
e conteúdos midiáticos. Alguns métodos que determinam a agilidade dos compartilhamentos
cibernéticos, bem como a ausência de apreciação dos marcos da liberdade de expressão, encontram-se
da ciência dos memes, através do biólogo Richard Dawkins. Os memes, segundo ele, são parecidos com
os nossos genes: pedaços de informação que têm como único objetivo se espalharem pelo mundo através
da multiplicação. Todavia, as redes transformam-se em máquinas de elogios e ridicularizações em uma
escala de velocidade impressionante, alcançando a ideia de isenção dos limites da liberdade de
expressão, gerando vilões e vítimas de curta, média e longa escala. Por conseguinte, o foco da ação está
condicionado a sequenciar todas as demais ações que envolvam a intenção do uso da liberdade de
expressão, o que fundamenta os impulsos cibernéticos que vão desde ações humanitárias ao escárnio
físico, psíquico e outros, o que leva a grande facilidade do insensível ao marco da liberdade de expressão,
como também a reflexão da valia de seu conteúdo, elementos essenciais à percepção de sua relevância.

Palavras-chave: 1.Memes, 2. Mídia digital, 3. Liberdade de expressão.

Projeto de Pesquisa: Silêncio, Tempo e Perda de Objeto: Compreendendo A Autocontenção Estratégica do Stf
em Controle Abstrato.
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NORMA GERAL ANTIELISIVA E A “AUSÊNCIA DE PROPÓSITO NEGOCIAL”
NAS DECISÕES DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FICAIS DE
2013 A 2020
Gabriel Eugênio Barreto Moreira1; Paulo Rosenblatt2
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Este trabalho buscou analisar a aplicação do propósito negocial na jurisprudência do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF. O objetivo foi compreender como os planejamentos
tributários dos contribuintes podem sofrer limitações a partir desta doutrina. A pesquisa sintetizou as
decisões deste tribunal de modo que permitisse extrair conclusões acerca do seu posicionamento em
relação a matéria. A definição de “propósito negocial” é difícil e carregada de um alto grau de
indeterminação. O objeto do estudo torna-se ainda mais difícil quando a legislação sobre o tema é
escassa e problemática. Nesse contexto, o CARF assume um papel de protagonismo. O alto grau de
especialização do órgão permite que suas decisões sirvam de orientações aos interessados: os limites à
atuação fiscalizatória; e os limites à liberdade de organização dos contribuintes. Ao final, a pesquisa
apresentará suas conclusões relacionadas aos seguintes quesitos: o que é o propósito negocial? Quais
ações dos contribuintes podem ser consideradas como dotadas de propósito negocial? O propósito
negocial é uma razão autônoma e suficiente para a desqualificação de planejamentos tributários. As
respostas e análises serão apresentadas considerando, também, o contexto internacional que o tema está
inserido.
Palavras-chave: planejamento tributário; elisão; CARF; e propósito negocial.

Projeto de Pesquisa: Normas Gerais Antielisivas
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UM ESTUDO CRÍTICO SOBRE A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS NO ÂMBITO DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA REALIZADAS NA
JUSTIÇA ESTADUAL DO RECIFE.
Gabriela de Oliveira Amaral1; Manuela Abath Valença2
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A presente pesquisa pretendeu, a partir de um olhar atento às audiências de custódia acompanhadas pelo
grupo Asa Branca de Criminologia na cidade do Recife, analisar decisões proferidas nestas audiências,
com enfoque na aplicação das chamadas medidas cautelares alternativas. Com o advento da Lei
12.403/2011 – a “lei das cautelares” – eliminou-se um insuficiente sistema bipolar, que funcionava entre
dois extremos: a prisão preventiva e a liberdade provisória. Mais um passo dado neste mesmo sentido
foi a implementação das Audiências de Custódia, que têm por escopo assegurar uma apreciação mais
adequada e apropriada da prisão antecipada, à medida que proporciona a presença física do autuado em
flagrante, perante o magistrado. No entanto, a posição da prisão no “teatro penal brasileiro”, de tão
protagonista, não foi alterada com a chegada das medidas alternativas, que pretendiam colocá-la como
ultima ratio das cautelares, porém assim o fizeram tão somente em termos de dever ser. Buscou-se,
então, compreender de que forma estas medidas têm sido utilizadas pelo poder judiciário e qual sua
lógica de aplicação no contexto destas audiências e diante das problemáticas que estruturam o sistema
de justiça criminal brasileiro. Isto, também, costurando-se inevitavelmente uma análise do mais recente
marco legal que trouxe mudanças aos campos penal e processual penal: a Lei 13.964/2019. Mudanças
estas às quais é preciso se atentar, diante das dinâmicas do SJC. Sabe-se que a expectativa, diante destes
institutos, era a de expansão da utilização das medidas cautelares alternativas para que houvesse, então,
uma redução das taxas de encarceramento cautelar. Contudo, se de imediato é possível afirmar que o
número de prisões decretadas foge ao que se esperava a partir dos objetivos destes institutos, que papel
resta às medidas cautelares alternativas nesta lógica?

Palavras-chave: audiências de custódia; medidas cautelares; sistema de justiça criminal.
Projeto de Pesquisa: Audiências de Custódia: um caminho para o enfrentamento à violência policial e ao
encarceramento provisório?
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A CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA À LUZ DA LEGISLAÇÃO PÁTRIA
CONSTITUCIONAL E O OPORTUNO DESINTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA NA UTILIZAÇÃO DESSE TRIBUTO
George Landim de Carvalho Falcão1; Hélio Silvio Ourém Campos2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciência Jurídica da UNICAP; Bolsista PIBIC UNICAP;
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2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciência Jurídica da UNICAP; E-mail:
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A presente atividade de pesquisa tem por objetivo pormenorizar a Contribuição de Melhoria e estudar a
motivação de sua inaplicabilidade por parte da Administração Pública. Justifica-se a escolha pelo tema
por se tratar de uma análise crítica de um Tributo desprezado pelos gestores públicos em razão de
decisões políticas ou correligionárias, bem como pela ausência de pesquisas atualizadas e específicas
relacionadas ao assunto. É inquestionável a necessidade de estudos que busquem debater as decisões
discricionárias da Administração Pública. O objetivo precípuo é compreender a importância da
Contribuição de Melhoria para o Sistema Tributário Nacional e os motivos que ocasionam o desinteresse
na utilização desse Tributo através uma breve abordagem histórica e de análise de dados. Para o
desenvolvimento da pesquisa, foram utilizados os seguintes métodos: a revisão bibliográfica, a coleta
de dados de portais de transparência da União e a análise de precedentes de julgados do STJ. Sob
alegações acerca do baixo retorno financeiro e da dificuldade em apurar o quantum debeatur (a
quantificação da valorização imobiliária gerada), elemento da base de cálculo da Contribuição de
Melhoria, a Administração Pública justifica a pouca utilização desse Tributo. Estima-se que, durante o
período de 2012 até 2012, não houve o recolhimento de Contribuição de Melhoria no Nordeste, enquanto
que, na região Sul, somente 192 municípios realizaram a cobrança. Não deve ser a apuração da
valorização imobiliária um problema, pois o Imposto Predial Territorial Urbano e outras cobranças
similares enfrentam as mesmas dificuldades e são cobradas efetivamente.

Palavras-chave: Contribuição de Melhoria; Sistema Tributário Nacional; Tributo;

Projeto de Pesquisa: Título do Projeto de Pesquisa do Professor Orientador
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A LEI MARIA DA PENHA E A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA: APLICAÇÃO DAS
PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO NA CIDADE DO RECIFE A PARTIR DAS
SÚMULAS 536 E 588 DO STJ
Germana Arruda de Sousa1; Marília Montenegro Pessoa de Mello2
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A presente pesquisa tem como objetivo investigar a aplicação das Súmulas 536 e 588 do Superior
Tribunal de Justiça em diversos Tribunais de Justiça do Brasil. As referidas súmulas, analisadas em
relação com a Lei 11.340/2006, mais conhecida como Maria da Penha, criada para proteger mulheres
vítimas de violência doméstica no Brasil, proporcionaram a análise de diversos aspectos de suas
reproduções. A investigação, que ocorreu através de pesquisa jurisprudencial se deu sobre 32 decisões
referentes à apelações, embargos infringentes, além de alguns recursos especiais, dos Tribunais de
Justiça do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Distrito Federal, assim como algumas decisões
promulgadas pelo próprio Superior. Tal pesquisa, associada a um referencial teórico, suscitou a
percepção de que o entendimento adotado pelo STJ que se traduz nas súmulas 536 e 588 e pode ser
resumido como limitador às alternativas penais é reproduzido de forma unânime nos diversos Tribunais
de Justiça, no recorte das decisões estudadas. Ademais, verificou-se que as decisões fundamentadas nas
supracitadas súmulas contribuem para um cenário de hiperencarceramento e seletividade do sistema de
justiça criminal, além de minimizarem e limitarem a participação da vítima no processamento da ação,
o que consolida uma nova agressão às mulheres vítimas de violência doméstica. Contudo, diante da já
consolidada promulgação de ambos os instrumentos legais, necessário se faz ressignificar suas
aplicações, refletindo acerca de suas implicações e desdobramentos não apenas ao sistema de justiça
criminal como as partes envolvidas nos conflitos domésticos.

Palavras-chave: Maria da Penha; alternativas penais; súmula 536, súmula 588, STJ.

Projeto de Pesquisa: A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as alternativas penais
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DA DECRETAÇÃO DA
PRISÃO PREVENTIVA NAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA

Giovanna Alves Marinho; Virgínia Colares Soares Figueirêdo Alves
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Determinados discursos podem ser vistos como ideológicos e, portanto, relacionados a relações
de dominação. Assim, a busca pela hegemonia por meio da linguagem diz respeito à busca pela
universalização de perspectivas particulares, razão pela qual se utiliza métodos de Análise
Crítica do Discurso Jurídico para identificar representações ideológicas contidas nas superfícies
textuais de decisões prolatadas no âmbito do Poder Judiciário, o que permite a análise de como
as legitimações decorrentes dessas representações contribuem na sustentação ou na
transformação de relações de dominação. Neste sentido, a presente pesquisa teve como escopo
mapear estratégias argumentativas que evidenciem os modos de operação da ideologia em
decisões judiciais prolatadas em audiências de custódia e registradas na superfície textual do
Termo de Audiência de Custódia. Portanto, a partir da análise do Termo de Audiência de
Custódia nº 0016029-16.2019.8.17.0001, foi possível verificar crenças e valores impregnados
no discurso do juiz responsável por decretar a prisão preventiva dois duas pessoas supostamente
presas em flagrante em razão do cometimento de crimes previstos na Lei nº 11.343/2006 (Lei
de Drogas), o que contraria o princípio jurídico da imparcialidade do juiz e contribui para o
aumento da população carcerária brasileira.

Palavras-chave: 1.Ideologia 2.Poder Judiciário 3. Audiência de Custódia 4. Hegemonia
5.Discurso
Projeto de Pesquisa: O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: Análise Das Estratégias
Linguístico-Discursivas E Os Modos De Operação Da Ideologia Na Superfície Das Decisões Judiciais.
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CONCENTRAÇÃO DE MERCADO DE MÍDIA: O CASO DA TV ABERTA EM
REDE NACIONAL NO CHILE E NA COLÔMBIA
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Esse relatório integra um projeto que busca investigar concentração de mídia na América Latina por
meio do mercado de rede nacional de TV aberta, a partir do pressuposto de que um país com mídia
concentrada tende a apresentar uma democracia fragilizada. Parte-se do seguinte problema: o que os
números de audiência dizem sobre concentração da mídia e democracia na América Latina? Objetivouse, assim, mensurar a concentração do mercado de TV nacional em rede aberta no Chile e na Colômbia,
a partir do debate teórico-conceitual sobre barreiras ao processo de media opening – processo por meio
do qual um sistema de mídia se torna mais independente e representativo da diversidade da sociedade.
São cinco as barreiras previstas pela literatura a uma mídia aberta: (a) violência contra jornalistas
empenhados na defesa do Estado de Direito; (b) leis e políticas autoritárias hostis ao jornalismo
investigativo; (c) oligopólio das empresas de TV; (d) irregularidade em termos de normas relativas ao
jornalismo profissional; (e) alcance limitado da mídia impressa, radiodifusores comunitários e novas
tecnologias da comunicação. A presente investigação volta sua atenção à barreira presente no item “c”,
a saber: oligopólio das empresas de TV. Metodologicamente, adotou-se audiência como variável para a
operacionalização do estudo, somada a uma breve contextualização sobre os dois países, em um esforço
quanti-quali. Para esse propósito, foram aplicadas aos dados as técnicas de mensuração de mercado
Relação de Concentração (CR4), Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) e Noam-Index (MOCDI). A
pesquisa concluiu que Chile e Colômbia possuem alta concentração de mídia, o que oligopoliza o poder
na mão de poucos, fortalece um sistema de manipulação e de concessão de poder baseado em interesses
políticos e provoca ameaças à democracia.
Palavras-chave: media opening; concentração de mídia; qualidade da democracia; TV aberta;
mensuração.

Projeto de Pesquisa: What do the numbers say about media and democracy? Measuring and mapping TV
market concentration in Latin America.
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A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
COMO CONCILIADORA: GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E
REDUÇÃO DAS DEMANDAS JUDICIAIS.
Giovanna da Câmara Fischer Vieira 1; Rosa Maria Freitas do Nascimento2
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Este trabalho analisa os mecanismos extrajudiciais de prevenção e redução de conflitos implementados
pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco no exercício de sua função por meio de políticas
internas como forma de garantia do acesso à justiça à população hipossuficiente, bem como de que
forma ocorrem esses procedimentos de conciliação e mediação e o percentual de composição das
demandas cíveis levadas à tentativa de acordo. Com índice de aproximadamente 80% (oitenta por cento)
de composição de conflitos em 2019, a atuação extrajudicial da DPPE tem grande influência na redução
das demandas judiciais, uma vez que o termo de conciliação emitido pela Defensoria Pública consiste
em título extrajudicial, não necessitando de homologação pelo Poder Judiciário.

Palavras-chave: 1.Defensoria Pública; 2. Conciliação; 3. Acesso à Justiça

Projeto de Pesquisa: Tutela estatal e sistema multiportas: o sujeito como protagonista do procedimento
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AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: O CASO DE TAMANDARÉ-PE
Giovanna Moreira Pires Xavier¹; Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna²
¹Estudante do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista CNPq. Email: giovanna.2015201391@unicap.br
²Professora do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail:
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Em decorrência das mudanças climáticas verifica-se um aumento na intensidade e na frequência dos
eventos hidrológicos extremos que causam grandes perdas humanas e prejuízos materiais em larga
escala, principalmente em cidades. A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, a Lei 12.608/12
elenca vários objetivos e diretrizes, entre eles: a redução de riscos de desastres, o estímulo ao
desenvolvimento de cidades resilientes, além de atribuir competências aos municípios, entre elas a
incorporação de ações de proteção e defesa civil ao planejamento municipal, a identificação e
mapeamento das áreas de risco de desastres, a promoção da fiscalização das áreas de risco de desastre e
a vedação de novas ocupações nessas áreas. Esta pesquisa teve como objetivo avaliar o grau de
resiliência urbana institucional frente a eventos hidrológicos extremos, na cidade de Tamandaré/PE,
município da zona costeira do estado de Pernambuco, a partir da utilização de um sistema de indicadores,
previamente desenvolvido para esse fim. Trata-se de um instrumento que possibilita a avaliação da
capacidade institucional de resiliência de uma cidade frente a um desastre decorrente de um evento
hidrológico extremo. A metodologia da pesquisa foi dividida em três etapas: uma revisão da literatura
para uma construção do arcabouço teórico, uma pesquisa documental para a caracterização do município
de Tamandaré/PE em relação aos aspectos físicos, socioeconômicos, ambientais e para a identificação
dos desastres ocorridos nos últimos dez anos. Na terceira etapa para a identificação dos indicadores e
sua posterior operacionalização e geração do índice, procedeu-se à coleta de dados secundários, obtidos
nas bases de dados oficiais brasileiras, em sites do município e na legislação municipal. A coleta de
dados primários, que deveria ter sido feita em campo, nos órgãos municipais, não pode ser realizada em
razão da pandemia da corona vírus. Esta circunstância trouxe como consequência a impossibilidade de
operacionalização do sistema de indicadores para a geração do índice de resiliência urbana institucional
do município, entretanto, da análise dos indicadores obtidos de forma remota foi possível concluir que
o município não investe em redução de riscos, não possui arcabouço administrativo de gestão de riscos
de desastres e nem executa medidas administrativas de prevenção, preparação e resposta a desastres
decorrente de eventos hidrológicos extremos.
Palavras-chave: mudanças climáticas; gestão de desastres; sistema de indicadores.
Projeto de Pesquisa: Cidade segura frente a desastres decorrentes de eventos hidrológicos extremos: Medindo
resiliência institucional nas cidades da zona costeira de Pernambuco.
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RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS COM ANÁLISE DE MÉRITO
Guilherme Henrique Lopes De Lima1; Vinicius De Negreiros Calado2
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O presente plano de trabalho tem como objeto de estudo decisões do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
proferidas em recursos especiais não conhecidos, de modo a identificar se houve ou não (em cada caso)
o enfrentamento de conteúdo de mérito, a partir do texto das ementas. Para além disso, o presente
trabalho tem objetivos específicos, bem como, levantar as decisões colegiadas do STJ, segundo os
critérios metodológicos estabelecidos (recursos especiais em matéria processual civil, com filtros
relativos ao ano e as palavras chave), catalogar as decisões colegiadas do STJ, segundo os critérios
metodológicos estabelecidos, identificar, dentro do escopo espaço-temporal delimitado (ano de 2010),
através da análise dos julgados, aquelas que inserem, em recursos não conhecidos, enfrentamento de
mérito na ementa, categorizando-os e verificar, se nas decisões que contém análise de mérito na sua
ementa, existem fundamentos expressos no voto condutor para apontar se houve (ou não) violação de
procedimento. Como método, inicia-se a construção preliminar do corpus, cuja escolha recaiu sobre a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ dada a importância e influência de suas decisões,
realizando-se a seleção dos julgados a partir de critérios objetivos através do mecanismo de busca
informatizado da própria instituição que possibilitou realizar filtros com precisão. O primeiro filtro de
pesquisa objetivo adotou a chamada “pesquisa livre” (terminologia do site) contendo a seguinte
expressão: “recurso não conhecido”, limitando-se ao ano de 2010. Ou seja, o sistema informatizado de
busca na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ procurou em todos os julgados (apenas
decisões colegiadas) disponíveis pela expressão antes mencionada, de modo que retornou como
resultado da busca todas as decisões que continham a mesma no ano de 2010. Posteriormente foi
aplicado o segundo filtro que consistiu na análise de cada julgado (manualmente pelo pesquisador) para
a verificação do seu conteúdo, através da leitura da sua ementa e caso necessário, a análise do inteiro
teor dos acórdãos. A partir de tudo que já foi estudado e exposto, conclui-se que grande parte daquilo
que o STJ designou como precedente no ano de 2010, sendo feito como argumento de autoridade são,
na verdade, autorreferências vazias de sentido, pois o mérito dos casos não foram efetivamente julgados,
pois há o uso estratégico das ementas, com o fim de aniquilar o caso, servindo apenas como argumento
de autoridade para atribuir um sentido de coerência para o intérprete quando não há coesão textual em
virtude da ausência de apreciação dos casos-julgados.
Palavras-chave: não conhecido; mérito; corpus.
Projeto de Pesquisa: “Ementa, Voto Condutor E Decisão: Uma Análise Crítica De Julgados ́não Conhecidos ́ Do
Stj No Ano De 2010”
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MODALIDADES DE TIME SHARING NA PRÁTICA JURÍDICA BRASILEIRA
Gustavo Coutinho de Souza1; Catarina Almeida de Oliveira2
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O presente trabalho, primeiramente, versa sobre o surgimento do time sharing, mostrando a reinvenção
econômica europeia no período após a Segunda Guerra Mundial; da mesma maneira, sua vinda e
desenvolvimento no Brasil, desta vez, os meios jurídicos e os objetivos financeiros. Em segundo lugar,
o conceito de time sharing tomando como base selecionada doutrina, em destaque a de Gustavo
Tepedino que durante mais de uma década, foi praticamente o único doutrinador brasileiro sobre a
matéria que seria desdobrada em institutos peculiares, encontrando terreno fértil no mercado, mas, ainda
incipiente na legislação brasileira, fazendo necessária a pesquisa neste campo, para definir suas feições,
complexas em virtude de sua natureza real ou por vezes, pessoal. Enfim, especula-se sua utilização no
cenário socioeconômico brasileiro, seja quanto às possibilidades econômicas – fundos de
desenvolvimento imobiliário de desenvolvimento, seja pelos interesses socias, em preocupação jurídica
para conferir maior facilidade e segurança à pessoa idosa de obtenção de uma segunda moradia de lazer,
i. e., casa de férias.
Palavras-chave: time sharing; direito das coisas; pessoa idosa.

PROJETO DE PESQUISA: Autonomia Da Vontade E Rompimento Do Modelo Clássico De Propriedade.
Multipropriedade.
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BLACK MIRROR E ANÁLISE NARRATIVA
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O estudo pretende mostrar todo um caminho que foi construído para perceber se a série de TV britânica
Black Mirror acompanha as transformações da nossa sociedade, mostrando um espelho negro desta. O
fim deste distanciamento na análise episódica é igualmente estudado por autores como Lemos (2018),
na obra Isso (não) é muito Black Mirror. A pesquisa, inicialmente, busca explicar o contexto social no
qual a série se enquadra, se apoiando no pensador Debord (2003), percebendo a espetacularização da
sociedade em que vivemos. Em um segundo momento, o estudo vai pontuar o que foi feito para chegar
na construção de conhecimento para entender esse universo e seus termos, fixando, assistindo e
produzindo. Em um terceiro momento, os estudos se concentram na análise da narrativa de Gancho
(2001), começando a perceber o elemento narrativo do personagem, o qual foi selecionado para a
observação. A visualização da série fica mais clara também com a visão da construção narratológica de
Baudrillard (1981), percebendo a construção dos simulacros e representações que também são
mostrados em alguns episódios da série. A quarta etapa do trabalho foi buscar a percepção de quem
consome o produto, levantado todas as informações de print, nas redes sociais: Facebook, Instagram e
Twitter. Foi produzido um formulário, onde a audiência da série foi provocada a refletir sobre o que
estava assistindo, para uma análise mais objetiva do objeto e sub-objeto de pesquisa.
Palavras-Chave: Black Mirror; Ficção Científica; Narrativa; Personagem.
Projeto de pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo
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ANÁLISE CRÍTICA DA EVOLUÇÃO HISTÓTICA DO DIREITO AO
DESENVOLVIMENTO
Hélio Pereira Guerra Neto1; Rafael Baltar de Abreu Vasconcelos2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:

helioguerra@live.com
2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas E-mail: baltarrafael@yahoo.com.br

O Direito ao Desenvolvimento foi proposto inicialmente por Kéba Mbaye, um jurista senegalês, em
1972, em um momento de grande discussão da Nova Ordem Internacional Econômica (NOIE). Para a
maioria dos Estados integrantes da Organização das Nações Unidas (ONU), que são de terceiro mundo,
os países desenvolvidos possuem uma dívida histórica com eles devido há séculos de colonização e
exploração de suas riquezas, sendo assim, o Direito ao Desenvolvimento consiste na obrigação legal dos
países ricos os transferir riqueza, estabelecer acordos comerciais que lhes favoreçam, entre outras
medidas de redistribuição de capital. Desta forma, estas nações que visavam uma Ordem Internacional
Econômica mais justa, se aliaram, formando o Movimento dos Não Aliados. Já para os países
desenvolvidos essa abordagem do direito ao desenvolvimento não existe, bem como é infundada, pois
eles aceitariam um dever moral e não obrigatório de ajuda-los, mas não poderiam aceitar uma obrigação
legal de transferir suas riquezas as nações em desenvolvimento. A abordagem do direito ao
desenvolvimento defendida pelos países de primeiro mundo coloca a pessoa humana como o sujeito do
desenvolvimento, bem como seu beneficiário, ou seja, todos têm o direito à um padrão de vida adequado,
comida, roupas e abrigo, como também à contínua melhora das condições de vida. Os Estados Unidos
da América (EUA), como modelou e dominou a Ordem Internacional Econômica (OIE) no pós 2ª
Guerra, fez uma grande oposição a NOIE. Destarte, após vários debates e discussões nos encontros da
ONU ao decorrer da década de 70, a demanda dos países em desenvolvimento foi rejeitada, todavia,
como o Movimento dos Não Aliados não possuía o poder de aprovar resoluções vinculantes, não tiveram
outra alternativa, a não ser aceitar a proposta feita pelos países nortenhos. Por conseguinte, a assembleia
geral da ONU no dia 04 de dezembro de 1986, adotou, por meio da resolução 41/128, à Declaração do
Direito ao Desenvolvimento, a qual enuncia o direito ao desenvolvimento como um direito humano
independente, bem como um pressuposto para outros direitos.

Palavras-chave: Direito ao Desenvolvimento; 3º Mundo; Direito de Reparação; ONU.
Projeto de Pesquisa: Direitos Humanos E Dependência: A Reforma Das Ordens Políticas E Econômicas Dos
Países Do Terceiro Mundo
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ARBITRAGEM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: hipóteses de cabimento
Henrique Nonato Quaresma dos Santos1; Sérgio Torres Teixeira2
1

Estudante do Curso de direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário. E-mail:

henriquequaresma98@hotmail.com
2

Professor do Curso de direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: sergio.torres@unicap.br

Dentre todos os meios extrajudiciais para a resolução de conflitos, tendo em vista a morosidade muitas
vezes fatal do Poder Judiciário, o Dispute Boards e o procedimento arbitral, são, sem dúvidas, uns dos
mais escolhidos como meio alternativo para a resolução de contendas, razão pela qual estão ganhando
grande visibilidade e importância no cenário atual. Prova disso, pode ser encontrada na Nova Lei de
Licitações que está em tramite no Congresso Nacional, prevendo, expressamente, que serão cabíveis a
formação de um Comitê de Resolução de Disputas para acompanhamento da execução do contrato
administrativo celebrado e a escolha pelo Procedimento Arbitral. Diante disso, utilizando-se do método
indutivo, o artigo elaborado possui como finalidade compreender o cabimento da utilização dos meios
supramencionados pela Administração Pública, compreendendo desde suas vantagens até suas
desvantagens. Ao contrário do que uma leitura rápida acerca do tema pode transparecer, está consolidada
a legalidade da utilização da Arbitragem pela Administração Pública, fato que, frise-se, não fere o
princípio da supremacia do interesse público, pelo contrário, reforça e resguarda, pois, além de uma
solução célere, tempestiva e qualificada, pode também evitar um deságio social. Em suma, no presente
trabalho, compreende-se que a junção da utilização desses meios só se faz recomendável e mais
econômica diante de grandes empreendimentos, contratos complexos e aqueles em que o interesse social
seja a principal finalidade, pois demandam um elevado custo financeiro. Nesse diapasão, ainda, é
demonstrado que apesar de serem meios diversos, essas formas de resolução de conflitos não se
excluem, podendo serem utilizados de forma complementar para garantir, de fato, o alcance ao interesse
público, pois, repise-se, possibilitam uma resolução não só qualificada, mas tempestiva do conflito
instaurado, evitando deságios econômicos e financeiros para o Estado. Em tempo, corroborando a
autonomia desses meios extrajudiciais, a Nova Lei de Licitações prevê ainda que poderão versar,
inclusive, acerca do equilíbrio econômico e financeiro do contrato, mas, conforme abordado no artigo
elaborado, não poderá ser realizado com base na simples autonomia das vontades, motivo pelo qual fazse imprescindível o respeito aos requisitos já existentes na atual Lei de Licitações que ainda está vigente,
qual seja, a lei nº 8.666/96. Por fim, conclui-se que a Nova Lei vem com a finalidade de desafogar o
Poder Judiciário acerca das ações que versam sobre conflitos decorrentes de contratos administrativos
realizados pela Administração Pública, bem como possibilitar a resolução célere dessas intempéries.
Palavras-chave: Licitações. Dispute boards. Arbitragem. Administração
Projeto de Pesquisa: Dimensões De Acesso À Justiça E Os Novos Intrumentos Processuais: as novas ferramentas
do processo civil e a busca pela maior efetividade do modelo processual contemporâneo no âmbito da Justiça
Comum e da Justiça do Trabalho.
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AVALIANDO RESILIÊNCIA URBANA INSTITUCIONAL FRENTE A EVENTOS
HIDROLÓGICOS EXTREMOS: DE SIRINHAÉM –PE
Indielle Karine de Almeida Silva1; Cynthia Carneiro de Albuquerque Suassuna2
¹Estudante do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntária. E-mail:
indielle.2017130548@unicap.br
²Professora do Curso de Bacharelado em Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail:
cynthia.suassuna@unicap.br

Nas últimas décadas o Brasil tem registrado um aumento em eventos hidrológicos (inundações,
enxurradas e alagamentos), sendo as regiões sul, sudeste e nordeste as mais afetadas, evidenciando as
fragilidades políticas, econômicas, sociais e institucionais. A problemática que se estudou diz respeito
às vulnerabilidades das cidades costeiras frente aos impactos decorrentes de eventos hidrológicos
extremos, que vem ocorrendo em razão das mudanças climáticas. Neste sentido, esta pesquisa buscou
entender como as cidades da zona costeira de Pernambuco estão se organizando para enfrentar esse
desafio, uma vez que, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, com uma abordagem fortemente
preventiva, determina as diretrizes dos Municípios, dentre outras, a incorporação das ações de proteção
e defesa civil no planejamento municipal. Há necessidade de preparar as cidades resilientes para o
enfrentamento destes eventos, que possam desenvolver e melhorar planos de ações em redução de riscos.
Para medir o grau de resiliência institucional, dispõe-se dos indicadores que são importantes
instrumentos tanto de planejamento como de gestão. O objetivo da pesquisa foi avaliar o grau de
resiliência institucional da cidade de Sirinhaém - PE, pertencente ao setor sul da zona costeira do estado
de Pernambuco frente a eventos hidrológicos extremos, a partir de um sistema de indicadores
desenvolvido pela profa. Cynthia Suassuna A pesquisa foi dividida em três etapas, na primeira foi feita
a revisão de literatura para construção de arcabouço teórico em conceitos de resiliência, resiliência
urbana, desastres, redução e gestão de desastres, indicadores, risco, incerteza e perigo. Na segunda etapa,
foi feita a categorização do município em seus aspectos climáticos, geográficos, sociais, econômicos e
institucionais dos serviços públicos prestados a população e na terceira etapa, foi aplicado o sistema de
indicadores sobre os dados colhidos. O resultado obtido gerou o índice de resiliência urbana institucional
(IRCi) de 0,47, significando que o município de Sirinhaém possui diversas carências legais, de recursos
financeiros e de políticas de prevenção e redução de desastres. Ficou clara, a falta de previsão de
garantias e proteções legais à população sirinhaense em relação às áreas de risco, comprometendo assim,
o direito à cidade segura.
Palavras-chave: Indicadores; Resiliência; Desastres; Riscos; Sirinhaém;
Projeto de Pesquisa: Direito à Cidade Segura Frente a Desastres: Avaliando a Resiliência Institucional na Região
Metropolitana do Recife.
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A REROALIMENTAÇÃO DA ENGRENAGEM DO MACHISMO À LUZ DA
MICROFÍSICA DO PODER E DA REALIDADE DE CONTRÁRIOS
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O machismo, o qual é estruturante da sociedade patriarcal, foi, através dos séculos, e continua sendo,
responsável pelo silenciamento compulsório das mulheres. Dessa forma, a historicidade da emancipação
feminina é marcada pela luta das mulheres por uma sociedade em que exista equidade entre os gêneros
e igualdade de direitos entre estes. A partir disso, o presente trabalho objetivo analisar o processo de
emancipação feminina a partir da teoria de poder estudada por Michel Foucault, a fim de traçar um
paralelo entre suas ideias acerca de Poder, Direito e Verdade e a questão do silenciamento feminino em
virtude da usurpação do lugar de fala das mulheres, analisando, ainda, de que maneira o machismo está
presente no ordenamento jurídico pátrio. Para tanto, foram realizadas pesquisas documentais através de
revisão bibliográfica e análise da doutrina e legislação, restando demonstrado que o machismo é
retroalimentado por uma engrenagem de poder que divide os discursos entre dominantes e dominados.
Os saberes dominantes, assim, produzem efeitos de Verdade que são legitimados pelas Instituições, por
meio do Direito e, com isso, tais Instituições são como uma teia, responsáveis por manter a estrutura do
poder. Desse modo, o discurso machista é dominante por ser dotado de poder, uma vez que sempre foi
negado às mulheres o espaço público e, portanto, usurpado seu lugar de fala. A partir da (re) tomada
deste, poderá ocorrer o que Foucault denomina insurreição do saber sujeitado e, com isso, a inserção do
discurso feminino nas Instituições. Desse modo, o ordenamento jurídico pátrio, o qual serve ao
machismo desde as mais antigas Legislações brasileiras, poderá ser responsável por garantir,
efetivamente, a igualdade de direitos entre homens e mulheres.

Palavras-chave: Machismo; Poder; Discurso.
Projeto de Pesquisa: Já acabou o tempo que a mulher só dizia: xô galinha e cala boca, menino?! A negação do
feminino no estado antidemocrático brasileiro – uma análise do local de fala à luz da teoria crítica do direito
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MAPEAMENTO DE INOVAÇÃO EM METODOLOGIAS,
PRÁTICAS DE APRENDIZAGEM E NARRATIVAS EM GRUPOS PERIFÉRICOS
DA GRANDE RECIFE
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Ao mapear iniciativas de projetos educomunicativos não-escolares produzidos em territórios periféricos
da cidade do Recife, o estudo provoca uma reflexão sobre a importância das narrativas na construção
das subjetividades e percepções, e do potencial de aprendizagem e inovação contido nelas. Também
motiva uma revisão a respeito do contexto sociopolítico e econômico brasileiro, trazendo questões
latentes para o centro da discussão, como o racismo, violências de gênero e as profundas desigualdades
que marcam o país. O grande objetivo da pesquisa é identificar os meios pelos quais a tecnologia da
informação é utilizada pelas populações de bairros cujo acesso é limitado, descortinando novas
referências, interpretações e métodos nas interações comunicacionais.

Palavras-chave: inovação; periferia; comunicação, aprendizagem, experiência, Grande Recife

Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Inovação em metodologias, práticas de aprendizagem e narrativas em
grupos periféricos
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O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO SOB A ÓTICA DA NOVA ORDEM
ECONÔMICA MUNDIAL
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Durante a primeira parte desse Projeto, a pesquisa realizada foi voltada principalmente ao Direito ao
Desenvolvimento em geral, com produção de artigo científico conjunto para o 16º Congresso Brasileiro
de Direito Internacional. Nessa vertente, foi aprofundado o tema principalmente em seus aspectos
econômicos e geopolíticos. O termo Direito ao Desenvolvimento surge em 1972 através do jurista
senegalês Kéba M’Baye, servindo como uma maneira de atribuir autoridade legal e ética às
reivindicações dos países de Terceiro Mundo pela redistribuição de recursos. Nessa época, já havia o
conceito de países de primeiro e terceiro mundo, bem como começavam a se discutir as consequências
que essa diferenciação implicava. O cenário era de um mundo no qual os países desenvolvidos –
encabeçados, principalmente, pelos Estados Unidos, apresentavam uma narrativa de defesa aos direitos
humanos frente aos governos autoritários que surgiam em alguns países de Terceiro Mundo. Ocorre que,
na verdade, essa oratória camuflava o desejo das grandes potências de controlar o mercado e a economia
mundial. Frente a essa situação, os países de Terceiro Mundo começaram a organizar-se de modo a
aceitar a narrativa de defesa dos direitos humanos, porém propondo uma ideia de direito ao
desenvolvimento, segundo a qual estes países seriam dotados de uma série de direitos em decorrência
da sua situação de descolonizados, que deveriam ser atendidos pelos países desenvolvidos. Esse embate
foi alvo de discussões desde os anos sessenta, perdurando pelos anos 80, quando foi adotada a
Declaração Sobre o Direito ao Desenvolvimento – completamente distinta daquela inicialmente
planejada pelos países de Terceiro Mundo, visto que tiveram que ceder a várias condições
implementadas pelos países desenvolvidos para conseguirem alguma credibilidade às suas
reivindicações –, em 1986. Assim, essa mudança na “ideia publicada” do direito ao desenvolvimento
acarretou, consequentemente, um esfriamento em discussões extremamente importantes à NOEI,
inclusive aquelas concernentes ao mercado internacional, favorecendo, desse modo, os países
desenvolvidos a manterem o domínio da economia mundial. Na segunda etapa da pesquisa, foi analisada
a relação da noção de diretos humanos que se desenvolvia de modo estratégico no cenário internacional,
e como essa ideia influenciou na retomada dos países no período pós-ditadura, como no Brasil, com a
promulgação da Constituição de 1988, com notável caráter de quebra de paradigmas ao assumir uma
postura mais protecionista quanto aos direitos trabalhistas, formalizando uma série de medidas sociais
de amparo ao trabalhador. À medida em que o cenário internacional foi se delineando, os meios de
trabalho foram se adaptando a essas tendências, tendo assumido, nos últimos anos, caráter muito mais
aproximado de um mercado de trabalho mais liberal, flexível, o que necessariamente impactou no modo
como essas proteções sociais se faziam convenientes ou não. Como reflexo dessas novas tendências,
analisou-se a Reforma Trabalhista de 2017, traçando um comparativo histórico, social e econômico entre
o seu momento de publicação e aquele em que foi promulgada a Constituição de 1988.
Palavras-chave: Direito Ao Desenvolvimento; Nova Ordem Econômica Internacional; Terceiro
Mundo; Países Descolonizados; Proteção Social; Proteção Trabalhista; Reforma Trabalhista;
Constituição De 1988.
Projeto de Pesquisa: Direitos Humanos e Dependência: A Reforma das Ordens Políticas e Econômicas dos
Países de Terceiro Mundo.
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TECNOLOGIAS EMERGENTES PARA A PRODUÇÃO DE CONTEÚDO
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Essa pesquisa tem o objetivo de identificar as tecnologias emergentes na criação de produtos
audiovisuais jornalísticos realizados na televisão e plataformas digitais. O estudo propõe a realização de
um levantamento de iniciativas jornalísticas que fazem uso de tecnologias com Realidade Virtual,
Aumentada, Melhorada e Imagens 360° para geração de empatia. Foi feita uma pesquisa qualitativa e
quantitativa do tipo descritiva para verificação de conteúdo realizado com as tecnologias que deixam a
matéria mais atrativa, provocam a reflexão do usuário, a partir da imersão e da interação com o conteúdo.
o maior problema dessa tecnologia ainda é o custo e o difícil acesso para maior parte da população, tanto
nos termos da produção quanto de consumo. No entanto, muitas empresas na área de comunicação têm
explorado essas novas tecnologias e mostrado uma nova tendência do mercado.

Palavras-chave: Tecnologia; Jornalismo; Comunicação; Empatia; Imersão.

Projeto de Pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo da Professora Orientadora
Maria Carolina Maia Monteiro.
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MÉTODOS DA CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NO DIREITO DE FAMÍLIA:
EFETIVAÇÃO DE DIREITOS ATRAVÉS DA TUTELA EXTRAJUDICIAL.
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Este trabalho possui o objetivo de analisar como Direitos Fundamentais podem ser, de fato,
concretizados por um Acesso à Justiça realizado através da mediação e conciliação, a partir de seus
métodos de aplicação. A motivação deste artigo é baseada na análise dos conflitos familiares brasileiros
e a duração dos processos e suas resoluções no judiciário. O método de raciocínio utilizado é o dedutivo,
dessa maneira, parte da visão ampla dos métodos de resolução de conflitos para a resolução dos casos
de conflitos familiares utilizando tais métodos. com natureza bibliográfica e jurisprudencial, sendo
realizada por meio por meio de pesquisa bibliográfica e pela própria legislação brasileira, com destaque
para a Resolução n.º 125 do Conselho Nacional de Justiça, a Lei da Mediação, e o Código de Processo
Civil de 2015, e o informativo do CNJ em 2019 da Justiça em Números.
Palavras chave: Conciliação e Mediação. Direito de Família. Acesso à Justiça. Tutela Extrajudicial

Projeto de Pesquisa: Tutela Estatal E Sistema Multiportas: O Sujeito Como Protagonista Do Procedimento
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A VIOLENCIA OBSTÉTRICA COMO UMA VIOLAÇÃO A AUTONOMIA DA
MULHER: UMA ANÁLISE SOBRE A NEGAÇÃO DA LIBERDADE CORPORAL
FEMININA
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A finalidade do presente trabalho é voltada ao enfrentamento a violência de gênero, em destaque a
violência obstétrica como consequência da estruturação do patriarcado na sociedade atual e do processo
de patologização do parto durante a história, levando em conta ainda a violência em razão da raça,
segundo os estigmas que acompanham a mulher negra em trabalho de parto, tendo em vista que a
sociedade brasileira ainda reproduz o racismo em larga escala, inclusive no âmbito da medicina. Para
observar a problemática levei em conta as taxas de violência obstétrica no Brasil e as recomendações da
Organização Mundial de Saúde em relação as conceituações e aos procedimentos que devem ser tidos
como diretrizes nos hospitais e nas maternidades de todo o país, perpassando pelas leis e projetos de leis
que buscam diminuir tal crise. É inerente de tal pesquisa o estudo do silenciamento da mulher, como
uma forma de domesticalização dos corpos femininos, baseado na ideia da falsa autonomia corporal e
da deturpação do termo “empoderamento”, visto que ambos os conceitos somente podem ser postos em
práticas quando o indivíduo, a gestante, possui acompanhamento e informações verídicas e de qualidade
por parte da equipe médica.

Palavras-chave: Gestação; Feminismo; Autonomia.
Projeto de Pesquisa: Já se acabou o tempo que a mulher só dizia: xô galinha e cala a boca, menino?!” A negação
e o silenciamento do feminino no estado antidemocrático brasileiro -uma análise do local de fala à luz da teoria
crítica do direito.
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LIBERDADE DE PENSAMENTO E DISCURSO DE ÓDIO NO STF E NO SISTEMA
INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS
Jhenyffer Gabrielle Pereira de Melo1; Glauco Salomão Leite2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista (PIBIC UNICAP), E-mail:

jhenyffer.2018130408@unicap.br
2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: glauco.salomao@unicap.br

O presente trabalho tem como objetivo central arquitetar uma abordagem sobre a liberdade de
pensamento e seus limites, estabelecendo assim uma conexão entre tal direito fundamental e o fenômeno
do discurso de ódio que é caracterizado, precipuamente, por seu teor segregacionista e discriminatório.
Essa pesquisa surge da importância que o direito à liberdade de expressão possui para a construção e
manutenção de uma democracia efetiva e da necessidade de se pensar o discurso de ódio como um
obstáculo à concretização desse objetivo. Busca-se compreender, através de uma análise bibliográfica e
jurisprudencial, o comportamento do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Sistema Interamericano de
Direitos Humanos quando se deparam com os impasses provocados em decorrência do uso ilimitado da
liberdade de pensamento. Adota-se o caso “Ellwanger” para o estudo da conduta do STF levando em
consideração que, sem dúvidas, esse representa o precedente mais conhecido do cenário brasileiro acerca
do tema. Tratando-se do Sistema Interamericano de Direitos Humanos sua postura será ponderada a
partir da analise de casos sentenciados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos. Ademais,
discutem-se algumas teorias sobre o direito à liberdade de expressão, o discurso de ódio e a relação entre
ambos. Conclui-se que há formas distintas de definir o direito à liberdade de expressão e, desse modo,
embora constitua um direito fundamental poderá ter seu exercício restringindo, diante de situações
específicas, a fim de evitar excessos.
Palavras-chave: Direitos Fundamentais. Discurso de ódio. Estado Democrático de Direito. Liberdade
de expressão. Minorias.

Projeto de Pesquisa: Ativismo Judicial E A Proteção Dos Direitos Fundamentais Pelo Supremo Tribunal Federal:
Superação Ou Redefinição Da Separação Dos Poderes No Brasil?
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL IMPRESSO JORNAL DO
COMMERCIO SE APROPRIA DO INSTAGRAM
João Gabriel da Silva1; Aline Maria Grego Lins2
1

Estudante do Curso de Jornalismo, do Centro de Ciências Sociais (CCS); Bolsista CNPq. E-mail:

joaogabrieljornalismo@hotmail.com
2

Professora do Curso de Jornalismo, do Centro de Ciências Sociais (CCS); E-mail:
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O objetivo deste trabalho é mostrar como o jornal impresso pernambucano Jornal do Commercio (JC)
se apropria do Instagram para compartilhar conteúdos audiovisuais, visto a popularidade que a rede
social vem obtendo entre os internautas, nos últimos anos, e o seu crescente uso pelos veículos de
comunicação. Estabelecemos dois períodos de análise a fim de observar como e se o jornal estabelece
uma linguagem própria para os vídeos postados no Instagram e com que frequência eles aparecem. Para
fundamentar a pesquisa, recorremos a autores que já fizeram estudos sobre o aplicativo, como Aragão
(2012), Mendes (2014) e Piza (2012), além de outros estudos de caso realizados por Luz e Woitowicz
(2017), Rodrigues, Rocha e Rodrigues (2018) e Leão e Lins (2019). Como resultado, percebeu-se que
não há um padrão de publicação de vídeos nem no perfil nem nos stories da conta do JC no Instagram.
Espera-se que esta pesquisa contribua para as discussões sobre o audiovisual contemporâneo e sobre a
produção de vídeos para as redes sociais pelos jornais brasileiros.
Palavras-chave: Instagram; audiovisual; jornal impresso.

Projeto de Pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo
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CRIAÇÃO DE ARTEFATOS DE ARTE EM 3D PARA AMBIENTE VIRTUAL
IMERSIVO
Jonny Willian Oliveira Lima1; Anthony José da Cunha Carneiro Lins 2
1

Estudante do Curso de Jogos Digitais do Centro de Ciências Sociais (CSS); Bolsista (PIBIC CNPq). E-

mail: jonnypowerbr@hotmail.com 2Professor do Curso de Jogos Digitais do Centro de Ciências Sociais
(CCS) e Pesquisador do NPCIAMB. E-mail: anthony.lins@unicap.br
O projeto “AS TECNOLOGIAS EMERGENTES NO DESENVOLVIMENTO DE ARTEFATOS
LÚDICOS”, o qual se trata da junção de vários subprojetos, tem como objetivo criar soluções interativas
através de dispositivos de realidade virtual de baixo custo a fim de auxiliar pessoas com disfunções
cognitivas. Com este subprojeto denominado “CRIAÇÃO DE ARTEFATOS DE ARTE EM 3D PARA
AMBIENTE VIRTUAL IMERSIVO”, procurou-se criar cenários virtuais 3D para que os usuários
pudessem interagir. Para uma melhor adequação ao público-alvo e aos dispositivos para os quais o
projeto foi idealizado, uma série de pesquisas foram realizadas através de artigos científicos, cursos e
tutoriais para se ter um maior embasamento nas escolhas do design, assim como para encontrar melhores
técnicas para a redução de polígonos nos modelos 3D (assets), de forma a otimizar o projeto. Durante o
processo de produção dos assets, notou-se que seria necessário se aprofundar em conhecimentos mais
específicos na seção de texturização dos modelos, o que possibilitou um grande aprendizado e evolução
no decorrer do projeto. Como resultado, foram desenvolvidos 37 objetos de baixa poligonagem (Low
Poly), assim como 59 texturas foram utilizadas, sendo estas majoritariamente com resoluções de 1K
(1024x1024), a fim de não sobrecarregar o projeto como um todo. Ao todo, foram feitas 3 cenas: Um
campo, uma representação do cenário do Cristo Redentor (RJ) e uma Praia. Os softwares utilizados para
a criação dos modelos foram o Autodesk Maya 2017 e Adobe Photoshop 2019. O software final a que
o projeto é destinado é a engine Unity, a qual possibilita a implementação da realidade virtual ao produto
final. Portanto, tendo em vista que diversos itens 3D foram realizados e finalmente testados com
diferentes dispositivos móveis a fim de simular uma realidade virtual de baixo custo, conclui-se que os
objetivos propostos foram atingidos, havendo outras possibilidades que também podem ser exploradas
nos futuros subprojetos. Por fim, é importante ressaltar que é sempre ideal se manter preparado na área
em que se deseja atuar, para evitar ao máximo possível contratempo, assim como também é necessário
enfatizar que trabalhar com este público é sempre uma experiência enriquecedora e motivacional. O
possível próximo passo para o projeto se tratará da implementação de testes com pessoas em ambientes
controlados com escalas cada vez mais amplas.
Palavras-chave: 1. Disfunções Cognitivas, 2. Realidade Virtual, 3. Low Poly.
Projeto de Pesquisa: As Tecnologias Emergentes No Desenvolvimento De Artefatos Lúdicos
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MODELO CLÁSSICO DE PROPRIEDADE E OS NOVOS INTERESSES NA
CONTEMPORANEIDADE
José Alberto de Moura Farias Filho1; Catarina Almeida de Oliveira2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário. E-mail:

Albertodemoura@outlook.com.br
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: cataoliveira71@gmail.com

A presente pesquisa intenta, por meio da relação entre Direito, Propriedade e autonomia da vontade,
propor algumas reflexões a respeito dos novos interesses da contemporaneidade. Tais questões,
permeiam uma sociedade notadamente plural e incluída no mundo digital; A pertinência de tal pesquisa
está atrelada ao fato de que o instituto da propriedade possui uma dimensão jurídica indiscutivelmente
dinâmica. Isso porque, dado o lapso temporal, consoante realizações jurídicas e grandes marcos civispolíticos a propriedade passou a ser muito mais do que um direito absoluto; Sua relevância para o pleno
desenvolvimento dos sujeitos de direito, fez com que nosso ordenamento jurídico consagrasse o instituto
não apenas no Código Civil, mas também na Carta Magna de 1988; Este relatório final é resultado de
um estudo bibliográfico e exploratório, tendo, ainda, como análise o modelo ‘time-sharing’’ que
potencializa o aproveitamento de diversos imóveis, dando condições de uma maior possibilidade de
pessoas ao acesso à propriedade em diferentes períodos anuais e em casos específicos; Temos, por fim,
uma expansão da propriedade, sua concepção tradicional é, de certo modo, mitigada ao passo em que a
multipropriedade busca satisfazer o dinamismo do mundo globalizado e multifacetado

Palavras-chave: Moradia, Função Social, Time-Sharing.

Projeto de Pesquisa: Autonomia Da Vontade E Rompimento Do Modelo Clássico De Propriedade.
Multipropriedade’’
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GESTÃO E CONTROLE NA EMPRESA FAMILIAR: ESTRATÉGIAS PARA A
PRESERVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS E ECONÔMICOS
José Renato Pereira Ribeiro Filho1; Roney José Lemos Rodrigues de Souza2
1

Estudante de Direito da UNICAP, vinculado ao Centro de Ciências Jurídicas; Pesquisador Voluntário.

E-mail: Jrenato-98@hotmail.com
2

Professor do curso de Direito da UNICAP, integrante do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail:

roney.lemos@unicap.br
O desenvolvimento da atividade econômica de caráter privado, realizada de forma profissional e
organizada, encontra no Código Civil, especialmente no artigo 966, os contornos para sua
caracterização. Ademais, o Código Civil e a Lei 6.404/76 regulam a estrutura e a organização das
sociedades empresárias, ou seja, das pessoas jurídicas constituídas, em regra por duas ou mais pessoas,
com o propósito de desenvolver a atividade econômica voltada à produção e ou à circulação de bens ou
de serviços. Dentro desse contexto, a empresa assume um aspecto funcional, que reside na própria
atividade econômica, assim como denota um aspecto subjetivo, centrado na pessoa (física ou jurídica)
daquela que pratica os atos necessário à consecução dos fins empresariais. Nessa ordem de ideias,
constata-se a presença das empresas familiares, com marcante presença no Brasil, com histórico de
êxitos e fracassos de negócios formados por membros unidos por vínculos familiares. Ciente do papel e
da importância deste perfil empresarial na economia, sobretudo pela capacidade de geração de emprego,
renda e receitas tributárias, faz-se necessário um espaço para discussão e possíveis ações relacionadas à
manutenção de tais negócios, que estão suscetíveis às mudanças de comando entre gerações. Debater o
problema relacionado à sucessão desses negócios, observando as dificuldades comumente encontradas
quando da passagem do poder de uma para outra geração, apresenta- se adequado e relevante. Portanto,
o objetivo geral do trabalho é analisar as características da empresa familiar quanto à condução de seus
negócios, gestão e controle, além de avaliar estratégias para sua preservação. Assim, justificou-se a
realização de pesquisa exploratória, visando encontrar respostas para o problema de pesquisa, assim
delimitado: quais são os instrumentos mais adequados para assegurar a gestão eficiente da empresa
familiar, preservando os direitos políticos e econômicos para efeitos sucessórios? Realizando a análise
de dispositivos de estatutos de empresas familiares foram identificadas regras adequadas e eficazes para
preservação de direitos políticos e econômicos (controle), tais como, o acompanhamento das variações
na participação societária dos seus acionistas e o acordo de voto em bloco.
Palavras-chave: 1. Empresa Familiar; 2. Gestão; 3. Controle.
Projeto de Pesquisa: Autonomia da vontade e affectio societatis na empresa família.
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FATORES DETERMINANTES DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E ECONÔMICA
DO PORTO DIGITAL
José Thales da Silva Nascimento1; José Alexandre Ferreira Filho2
1

Estudante do Curso de Ciências Econômicas do Centro de Ciências Sociais; Bolsista (PIBIC UNICAP).
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2
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Um dos principais representantes da nova economia de Pernambuco é considerado o maior Parque
Tecnológico do Brasil, o Porto Digital tem sede no Bairro do Recife Antigo e agrupa mais de 250
empresas e instituições dos setores de Tecnologia da Informação, Comunicação e da Economia Criativa.
Considera-se,

especialmente

para

países

em

desenvolvimento,

que

o

investimento

em

empreendedorismo e em setores economia criativa pode contribuir para o crescimento e prosperidade
econômica; a partir de uma maior competitividade entre as indústrias para fidelizar o cliente, a economia
está se orientando não mais para o modelo convencional manufatureiro, mas para um modelo onde a
criatividade faz expandir os horizontes das inovações. Os parques tecnológicos são iniciativas
localizadas em um loteamento apropriadamente urbanizado, que tem ligação com instituições de ensino
e pesquisa, favorece a formação e crescimento de empresas de bases tecnológicas e estimula a
transferência de tecnologia. O parque contou, em sua partida, com R$ 33 milhões em recursos do
Governo do Estado para implementação de infraestrutura e condições necessárias para a sua operação
(PORTODIGITAL,2017). Em 2019, o faturamento das empresas embarcadas no Porto Digital chegou
a R$ 2,3 bilhões - valor 23,94% maior do que o registrado no ano anterior, de R$ 1,8 bilhão. Sendo
assim, o porto Digital impulsionou a Economia Pernambucana e Impacta diretamente o PIB do País.
Seguindo o modelo Triple Helix, governo, academia e estado, o Porto Digital tornou-se um dos
principais representantes da nova economia de Pernambuco, e é considerado o maior Parque
Tecnológico do Brasil. O Porto Digital é um parque urbano instalado no centro histórico do Bairro do
Recife e nos bairros de Santo Amaro, Santo Antônio e São José, totalizando 171 hectares, conta com
cinco aceleradoras de negócios que tem por objetivo exponenciar seus resultados. O parque tecnológico
hoje reúne mais de 9.000 profissionais altamente qualificados, sendo 800 deles empreendedores. O
faturamento total das organizações do Porto Digital, entre os anos de 2010 e 2011, cresceu
consideravelmente. Em 2010, o faturamento foi de R$ 870.873.585,00 reais, já em 2011, o montante
chegou a R$ 1000.528.105,39 reais (PORTO DIGITAL, 2012). Segundo Francisco Saboya, presidente
do Porto Digital, em palestra na semana de inauguração do Mestrado de Indústrias Criativas da
Universidade Católica de Pernambuco, o parque tecnológico nunca decresceu economicamente, o Porto
sempre esteve em evolução contínua. Sendo assim, o Porto Digital tem tudo para crescer de forma
considerável e notória, é um dos principais agentes da Economia Pernambucana.
Palavras-chave: Porto Digital; Economia Criativa; Políticas Públicas.
Projeto de Pesquisa: Políticas públicas; Gênese e Evolução Institucional: O caso do porto Digital
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(COR) LONIALISMO: O RACISMO ESTRUTURAL LATINO-AMERICANO
ENQUANTO TRAÇO DA COLONIALIDADE NO SISTEMA PRISIONAL
José Vianês da Silva1; Manuela Abath Valença2
1
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2
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A análise das dinâmicas modernas, tais como o Estado Nacional e Direito, enquanto reflexos de um
pensamento colonial racista, mantedor de estereótipos e causador de exclusão e encarceramento, notase presentes, tendo em vista os crescentes números de encarcerados. a discussão a respeito deste assunto
elucida elementos que comprovem que os fatores como traços étnicos, raça/ cor dos povos explorados
pela colonialidade se aplicam à violência numa espécie de movimento perpetuador de opressões, motivo
para a maior parte da população carcerária brasileira ser negra, o que torna fundamental um recorte do
pensamento decolonial. Além disso, eventos hodiernos nacionais e internacionais, de luta contra o
racismo, ajudam a ilustrar e evidenciam dados que comprovam esse resquício do mal trazido pela
colonialidade e que se reflete no sistema de justiça criminal, pondo em xeque a sua efetividade se os
objetivos declarados aos quais se propõe. No que tange a metodologia utilizada para a realização do
trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas acerca do tema e análise de dados secundários, a fim
de conhecer profundamente e fundamentar cientificamente a pesquisa Com essas análises é possível,
portanto, apresentar algumas conclusões não tão esperançosas assim: a maior parte da população
carcerária brasileira é de jovens negros e de classe média baixa, periféricos E com baixo grau de
escolaridade e audiência de custódia-, instrumento de avanço no que diz respeito ao controle da atividade
policial de relatos de casos de tortura-Vem evidenciando a mentalidade punitivista dos operadores do
direito que atuam nesta frente, qual seja as realizações de audiências de custódia, a utilizá-la como mais
um mecanismo que pode ser mais uma forma de manter estereótipo e encarceramento.

Palavras-chave: Decolonialidade; Audiência de Custódia; Sistema de Justiça Criminal.

Projeto de Pesquisa: Audiência de custódia: um caminho para o enfrentamento à violência institucional e ao
encarceramento provisório?
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PERCURSO HISTÓRICO DA LINGUAGEM DO TELEJORNALISMO E
ATUALIZAÇÕES DOS FORMATOS NA PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
JORNALÍSTICA PARA MEIOS DIGITAIS
Júlia Emilly Maria da Silva Farias1; Maria Carolina Maia Monteiro2
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Este projeto de pesquisa estudou sobre a produção audiovisual jornalística para meios digitais. A partir
da análise, foi possível identificar que a hegemonia do meio televisivo vem sendo abalada e a internet
vem consolidando-se cada vez mais como a fonte de informação mais popular e a escolha preferencial
para obter e divulgar notícias. Desde então, passou-se a produzir conteúdos audiovisuais massivamente
na internet e nas redes sociais. As TVs, por conseguinte, observaram que o mundo online passou a
solidificar-se progressivamente e, de início, transpôs sua produção para a web; logo depois, perceberam
que era necessário adaptarem-se, disponibilizando as suas programações na rede e criando conteúdos
exclusivos para o meio digital, acessíveis a todos os telespectadores e internautas. A linguagem foi
remodelada e a formalidade aos poucos foi deixada de lado. As TVs passaram a investir em textos
coloquiais, tornando-os, assim, mais acessíveis e próximos do público. Criado a partir desse conceito,
em 2015, o G1 em 1 Minuto, fruto do G1, portal de notícias da Rede Globo, foi ao ar pela primeira vez.
O boletim jornalístico passou a informar os assuntos factuais de forma leve e atraente no canal televisivo.
Esta pesquisa analisou como o conteúdo audiovisual do G1 (o portal de notícias) e do G1 em 1 Minuto
(programa televisivo) são tratados na perspectiva ou não da permanência e atualizações da linguagem
telejornalística na internet. Por essa razão, quanto mais as tecnologias digitais avançam, mais as mídias
são impactadas. É necessário adaptar-se e não apenas transpor a produção da TV para o site, mas
combinar o melhor dela com a internet de forma criativa e inteligente.

Palavras-chave: Audiovisual; Internet; Televisão.

Projeto de Pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo.
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ENTRE A UTOPIA E O SERTÃO: FRANK SVENSSON E O PROJETO DE
IRRIGAÇÃO DO BEBEDOURO
Julia Jammyli Nunes Vasconcelos1; Paula Maciel Silva2;
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O objeto de estudo trata do Projeto de Irrigação do Bebedouro - PIB (1967-1970) realizado pelo o
arquiteto mineiro, Frank Svensson. O projeto de Irrigação do Bebedouro foi um dos projetos de irrigação
pioneiros no Vale do São Francisco. Situado na cidade de Petrolina, que se caracteriza por duas linhas
projetuais a serem analisadas: o projeto urbano e o projeto das edificações; o PIB abrange um enorme
conjunto de peças, de usos diversos, projetadas e construídas. O Projeto de Irrigação do Bebedouro
(PIB), trouxe movimentação econômica para o local, trazendo investimento para área de fruticultura,
assim como gerou empregos para a população local, a qual recebia treinamentos e moradia uma vez que
o cargo fosse ocupado. Em paralelo a isso, estava ocorrendo a Arquitetura do Pós-Guerra, onde entre as
vertentes se destaca aqui o Brutalismo, a qual se insere a produção arquitetônica do PIB. Sobre o
arquiteto, este teve uma contribuição importante na arquitetura de Pernambuco, porém, pouco se
conhece de sua história e do seu acervo, apesar de sua contribuição literária, isso tem comprometido o
reconhecimento do valor destes exemplares e, por consequência, a sua preservação. Alguns dos
objetivos deste trabalho, é não só realizar a analise das intenções projetuais buscando inserir o contexto,
assim como trazer um comparativo entre o projetado e a situação atual. A pesquisa contribui para o
reconhecimento do acervo do arquiteto, bem como para o reconhecimento da arquitetura moderna
pernambucana que foi produzida fora do Recife, auxiliando no processo de valorização local.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna Pernambucana; Brutalismo; Agricultura; Vale do São Francisco;
Petrolina.

Projeto de Pesquisa: Reflexões Acerca Do Modernismo Tardio Em Pernambuco.
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O PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL REPETIVO DO STJ E RESPECTIVA
ANÁLISE DISCURSIVA
Julia Luisa Severo e Silva1; Vinicius de Negreiros Calado2
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Introdução – A referente pesquisa trata da abordagem sobre o Recurso Especial n° 982.133/RS do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), a qual foi a primeira decisão proferida consoante o procedimento
dos recursos repetitivos, abordando-o a partir do referencial da análise crítica do discurso jurídico, sendo
aplicada neste acordão pela primeira vez a Lei de Recurso Repetitivos (Lei 11.672/2008), que foi criada
exatamente para desafogar a quantidade de recursos existente no STJ, devendo ser analisada tal decisão
pela doutrina processual civilista e pela visão da análise crítica do discurso. Objetivo - Compreender a
lei citada (Lei 11.672/2008), e a resolução nº8 ambas do STJ, e analisar qualitativamente as obras de
Norman e Thompson, que foram essenciais para o estudo da Análise Crítica do Discurso Jurídico.
Métodos – Pesquisa qualitativa, sendo necessária a utilização dos métodos de coleta de dados
empregados: primeiramente, foi realizada a pesquisa documental, uma vez que temos um acordão do
STJ (RE Nº988.133/RS) e, em seguida, será feita uma análise da decisão proferida a partir da análise
crítica do discurso jurídico. Resultados- É notável que o acordão do Recurso Especial em análise foi
inovador para o direito brasileiro, pois a partir deste marco, a Lei dos Recursos Repetitivos e a Resolução
n°8 do STJ começaram a ser aplicadas constantemente, como podemos observar em diversas
jurisprudências, inclusive no primeiro acordão (RESP n° 988.133/RS) que utilizou a Lei, apesar de
atualmente esta lei ter sido incluída no art. 1036 do novo Código de Processo Civil, esta técnica é arguida
constantemente no Direito Brasileiro. Conclusão- Por hora, conclui-se que com esta pesquisa, foi
realizada uma detalhada análise do acordão proferido, tanto como a observação do ACDJ sobre ela,
frente a Lei dos Recursos Repetitivos, juntamente com a Resolução nº8 do STJ.
Palavras-chave: ACDJ; recursos repetitivos; primeira decisão; análise de julgados.
Projeto de Pesquisa: “O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: Análise Das Estratégias
Linguístico- Discursiva E Os Modos De Operação Da Ideologia Na Superfície Das Decisões Judiciais”
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O EXERCÍCIO DA AUTORIDADE PARENTAL PELA PESSOA COM
DEFICIÊNCIA – ESTUDO COMPARADO COM A LEGISLAÇÃO ARGENTINA
Júlia Nascimento Oliveira1; Maria Rita de Holanda Silva Oliveira2
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O presente estudo tem por objetivo principal a análise do exercício da autoridade parental pela pessoa
com deficiência, inclusive no que tange aos direitos e deveres inerentes, à luz de um estudo comparado
entre os ordenamentos jurídicos brasileiro e argentino. O debate a respeito do tema, tem por finalidade
o rompimento de barreiras atitudinais, físicas e sociais, de modo a garantir que a pessoa com deficiência
possa exercer o seu direito à parentalidade e ao planejamento familiar, não sendo a deficiência um fator
que a marginalize, mas sim um aspecto da diversidade humana que deve ser respeitado. A pesquisa
busca verificar a definição de autoridade parental e os direitos e deveres nela compreendidos, conforme
os preceitos legais estabelecidos na Argentina e no Brasil. Tem por finalidade, ainda, fazer um
levantamento histórico da sistemática dos direitos da pessoa com deficiência e examinar os
posicionamentos doutrinários de ambos os países no que tange ao exercício da autoridade parental pelas
pessoas com deficiência. Por fim, busca-se realizar estudo comparativo entre as legislações brasileira e
argentina pertinentes ao tema e identificar argumentos que versem sobre a concretização dos direitos da
pessoa com deficiência. Dessa maneira, utiliza-se de abordagem qualitativa e tem natureza exploratória,
descritiva e comparativa. Dessa maneira, é possível pontar que à pessoa com deficiência é garantido
direito à família, ao planejamento familiar e à sexualidade, sendo a mesma plenamente capaz de exercer
a parentalidade em relação aos seus filhos, observados os seus direitos e os seus deveres como pai ou
mãe, de modo, ainda a ser analisado caso a caso.

Palavras-chave: Pessoa com Deficiência; Inclusão; Autoridade Parental.
Projeto de Pesquisa: Autonomia Conjugal E Parental: Novas Perspectivas No Sistema Jurídico Brasileiro
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FAMÍLIAS SIMULTÂNEAS – DIREITOS CONSAGRADOS À CONCUBINA PELA
JURISPRUDÊNCIA

Juliana Conrado de Lorena Medeiros; Maria Rita de Holanda Silva Oliveira

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista PIBIC UNICAP; E-mail:
julianaconradolm@gmail.com
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O instituto da família simultânea no Brasil é uma realidade social desde a época da colonização, e advém
das relações violentas entre os colonos portugueses e as índias, negras e mestiças, construindo uma
situação até hoje marginalizada socialmente, e, também por isso, pouco regulamentada. Seguindo os
preceitos comportamentais europeus, nas primeiras constituições o concubinato foi trajado de ilicitude,
mas ao longo do tempo, com a evolução das relações interpessoais e do povo com o Estado, proclamouse o Estado Social e Democrático de Direito, internalizado seu espírito na Constituição Brasileira de
1988. Esta última, assentada em princípios e normas inclusivas, que pretendiam justamente direitos e
garantias fundamentais com uma aplicação jurisprudencial mais democrática e plural, favoreceu uma
releitura do instituto. Contudo, o cenário atual dentro da jurisprudência sobre o concubinato ainda é bem
divergente, fator que levou a matéria à esteira de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, onde
ainda está em trâmite. Este foi o vetor motivacional deste trabalho: a observação crítica acerca do
comportamento jurisprudencial brasileiro frente à consagração de direitos a concubina. Inclusive
porque, atualmente não há espaço para desassociar a ideia de família com o macro princípio da dignidade
da pessoa humana. A Constituição de 88, junto com a Emenda Constitucional nº 09/1977, inegavelmente
patrocinou uma ampliação da ideia de entidade familiar, então, se antes o sentido da norma estava
atrelado à preservação da família, hoje está atrelado à proteção da pessoa, é nesse sentido que o Estado
deve atuar como protetor. Dessa maneira, se as normas infraconstitucionais, incluindo as do Código
Civil estão subordinadas aos nortes Constitucionais e abarcam, dentre outras opções, o cotidiano do
sujeito que assume funções dentro do ambiente familiar ao qual pertence, nada mais coeso que essas
normas serem raciocinadas dentro da proposta do Estado Social e Democrático de Direito em que aquele
sujeito está inserido. Dito isto, o presente trabalho pretende observar o entendimento jurisprudencial
quanto à consagração de direitos à concubina em decorrência do reconhecimento da Família Simultânea
como entidade familiar, bem como de que maneira nosso ordenamento é manuseado em prol do caráter
democrático assumido pela Constituição brasileiro.
Palavras-chave: Família Simultânea; Concubinato; Concubina.
Projeto de Pesquisa: Autonomia Conjugal E Parental: Novas Perspectivas No Sistema Jurídico Brasileiro
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FATORES DETERMINANTES DA EVOLUÇÃO INSTITUCIONAL E
TECNOLÓGICA DO PORTO DIGITAL
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O presente trabalho avaliou o surgimento e evolução do Porto Digital, seguindo uma linha de
investigação, com objetivo de pesquisar questões relacionadas a processos de interação estratégica entre
os principais ramos de conexão. O projeto está ancorado no neoinstitucionalismo, partindo do
pressuposto de que as instituições e a história importam quando se trata de analisar a relação entre
políticas públicas e desenvolvimento. Assim, foi feita uma análise das instituições econômicas e
políticas que foram significativas para o desenvolvimento do porto Digital, bem como as próprias
trajetórias das demais instituições. O corpo de análise da investigação foi composto por dados levantados
por meio de pesquisa documental em periódicos, no portal eletrônico do Porto Digital, artigos
científicos, dissertações e teses. O Porto Digital é definido como um Arranjo Produtivo de Tecnologia
da Informação e Comunicação que foca o desenvolvimento de software e está situado na cidade do
Recife. Este sistema de inovação local surgiu da demanda das empresas e do mercado, do interesse de
revitalização do cento da capital pernambucana. Está localizado em um ponto estratégico na cidade do
Recife, numa área integrada onde que acolhe as universidades com capital humano e pesquisas nas áreas
de vocação do Porto, próximos dos poderes públicos. O estudo mostra a evolução do sistema local de
inovação do sector de TI, a partir de um conjunto de organizações desconectas para uma rede baseada
em inovação, bem como o papel central que o Porto Digital tem desempenhado nesta rede desde o seu
lançamento.

Palavras-chave: Evolução; Neoinstitucionalismo; Instituições; Inovação.

Projeto de Pesquisa: Políticas Públicas, Gênese e Evolução Institucional: O caso do Porto Digital.
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ARQUITETURA SOCIAL NAS COMUNIDADES DO RECIFE
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A partir da obtenção da lista das escolas comunitárias do Recife, fornecida pela responsável pela
Associação das Escolas Comunitárias, foi iniciado um processo de investigação nas escolas dividas em
RPA (Região Político Administrativa). Com base nos Parâmetros Básicos de Infraestrutura para
Instituições de Educação Infantil, do Ministério da educação, o espaço físico para crianças de 1 a 6 anos
tem o objetivo de ser construído para dar um apoio que possibilite a vivência e a expressão dos valores
infantis. O objetivo foi gerar um acervo fotográfico e um levantamento métrico da espacialidade do
local, material de grande relevância para identificação dos pontos de melhoria do local. Com as análises
obtidas revelou-se que a grande maioria das escolas estudas apresentam deficiências que interferem no
processo de vivência da criança no espaço escolar. Vale salientar também que é possível realizar
pequenas mudanças nesses espaços com um baixo custo que trazem melhoraria significativas para a
utilização dos espaços. Outro ponto estudo foi a questão de como a violência urbana no Recife revelase na arquitetura e nesta pesquisa em especifico na tipologia das escolas, onde é possível observar a
presença de muros e grades como uma resposta imediata à insegurança vivenciada na cidade. Tomando
como base o livro de Armando de Holanda – Roteiro para construir no Nordeste, o autor apresenta nove
recomendações de projeto para realização de construção de edificações que se adaptem ao clima do
Nordeste, assim foram desenvolvidas diretrizes de possíveis intervenções para melhoria dos espaços das
escolas estudadas. A metodologia consiste na visita ao local onde é realizado um levantamento métrico
e fotográfico, também serão observadas questões sensitivas do local. Posteriormente, é realizada uma
conversa com os responsáveis pela escola para que sejam identificadas suas principais dificuldades,
desejos e pontos de melhorias. Pode-se concluir que estas escolas funcionam como um dos agentes
principais para transformação do seu entorno e o papel destas escolas é justamente inserir o cidadão
marginalizado na sociedade a partir da oferta de educação e cultura.

Palavras-chave: Escolas Comunitárias; vivência; diretrizes.
Projeto de Pesquisa: arquitetura social nas comunidades do recife do Professor Orientador Luiz Ricardo
Fonseca Marcondes
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ANÁLISE DO PL 4211/2012 (LEI GABRIELA LEITE)
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O presente projeto de pesquisa tem como objetivo analisar o PL 4211/2012 (Lei Gabriela Leite),
utilizando uma abordagem qualitativa, identificando projetos de lei nacionais anteriores observando as
suas propostas e o porquê de não terem dado certo fazendo uma historicidade entre eles, assim como a
situação em que o Brasil se encontrava no momento da sua criação e se houve realmente um clamor
social. A pesquisa teve como base três objetivos: Identificar o marco histórico abordando a
regulamentação da prostituição no Estado brasileiro; identificar outros Projetos de Lei que tratem da
matéria no Brasil e apresentar o plano político- ideológico em que se encontra o Brasil quando da
sugestão do PL 4211/2012. Diante disso, o projeto foi desenvolvido a partir de uma análise aprofundada
do Projeto de Lei estudado, estudando detalhadamente cada artigo, realizando assim uma pesquisa
documental e aplicada, utilizando diversos materiais bibliográficos. Ao longo da pesquisa, ficou claro
que o tema da regularização da prostituição no Brasil é um debate ainda pendente, pelo fato de ela ser
considerada legal e não criminalizada, mas as condutas relacionadas a ela são consideradas crime,
causando uma certa divergência e deixando essas pessoas às margens da sociedade. Assim, pode-se
concluir que a análise do projeto de lei Gabriela Leite, assim como de projetos anteriores e o que os
levou a serem criados, assim como de o porquê terem sido ignorados ou arquivados, nos leva a um
debate ainda mais profundo a respeito da situação atual da prostituição no Brasil, assim como das
pessoas prostituídas. Portanto, como o tempo, viu-se a necessidade de uma devida atenção jurídica sobre
tal assunto, seguindo o exemplo de alguns países europeus que regularizaram a atividade e que passaram
a olhar a prostituição como uma ocupação profissional como qualquer outra e que precisa ser
regulamentada, sendo de interesse de todo o meio social.

Palavras-chave: PL 4211/2012; Prostituição; Regularização; Lei.

Projeto de Pesquisa: Moral sexual, prostituição e tráfico de pessoas como um debate ainda pendente.
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A pesquisa visa analisar o processo de assimilação de softwares atribuídos ao desenvolvimento
dos projetos de arquitetura no Brasil. O desenho a mão era a principal forma de representação
arquitetônica no passado. Com o avanço da tecnologia foram criados softwares com o objetivo
de facilitar e otimizar a realização destes projetos auxiliados pelo computador para
representação gráfica, com a possibilidade de modelagens paramétricas e generativas
complexas, gerenciamento de informações, com metodologia BIM e técnicas de apresentação
avançadas durante o processo e na pós-produção. Iniciou-se com um levantamento bibliográfico
e documental e a periodização do processo de implantação de tecnologias emergentes; Dessa
forma, foi desenvolvida uma linha do tempo que indica o período estimado em que estes
softwares chegaram ao Brasil a partir da sua criação e como eles se comportam no meio da
arquitetura e do urbanismo, levando em consideração o seu contexto. Ou seja, sua popularidade,
custos, licença, o cenário de sua criação, bem como as dificuldades e benefícios para obter tal
software e manuseá-lo. A análise permitiu o estudo de perspectivas para o futuro. É notório que
cada vez mais cursos e conhecimentos são exigidos dos profissionais de arquitetura, essa
pesquisa é a análise da conjuntura atual para o alcance desse seguimento. O Brasil como país
em desenvolvimento, recebeu alguns destes softwares de forma mais tardia. Atualmente, com
o progresso das tecnologias, obtemos estes conhecimentos de maneira mais rápida. Porém ainda
há um longo caminho a percorrer. Neste sentido, observa-se a iniciativa do governo Nacional
em disseminar a metodologia BIM no país que tem o intuito de acelerar o processo de transição
entre o CAD e o BIM.

Palavras-chave: Cronologia; CAD (Computer-Aided Design); BIM (Building Information
Modeling).
Projeto de Pesquisa: Métodos e tecnologias na representação de projetos arquitetônicos
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APLICABILIDADE DA LEI Nº 13.869/19 NA FUNDAMENTAÇÕES DAS DECISÕES
JUDICIAIS.
Kelvis José de Figueredo Oliveira1; Lúcio Grassi Golveia2
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O presente trabalho debruçou-se na hermenêutica da lei nº 13. 869/19, com ênfase nos crimes
perpetrados pelo juiz ao fundamentar uma decisão judicial, isto é, as decisões sem fulcro legal previstas
no art. 9 da lei ora em comento. Por ser uma nova lei em nosso ordenamento jurídico, tem-se escassas e
duvidosas interpretações a seu respeito, por isso esta obra fora elaborada, para auxiliar os aplicadores
do direito ao fazerem uso de seus mandamentos, como também para amparar estudiosos do direito. Com
embasamento doutrinário e jurisprudencial, buscou-se a consolidação de um entendimento racional e
imparcial acerca da lei, em constante respeito à interpretação teleológica. Este trabalho tomou como
sujeito ativo o juiz, pois somente ele possui competência para fundamentar e decidir as disposições do
art. 9 e seus incisos da lei nº 13. 869/19, enquanto que os sujeitos passivos serão eventuais prejudicados
pela decisão ilegal tomada pelo aplicador do direito. Os elementos objetivos do tipo são decretar
privações de liberdade ilegais ou deixar de, quando manifestamente cabíveis, conceder liminar, habeas
corpus, relaxar prisão manifestamente ilegal, substituir prisão preventiva por medida cautelar diversa da
prisão e conceder liberdade provisória. Concluiu-se que a novel lei de abuso de autoridade trouxe
extensas e exaustivas incriminações que, possivelmente, os agentes públicos podem submeter-se, além
de dilatar o conceito de servidor público.
Palavras-chave: lei de abuso de autoridade; fundamentação; interpretação.
Título de pesquisa: O Dever de Fundamentação das Decisões Judiciais.
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CADÊ “RAÇA” NOS DISCURSOS RESTAURATIVOS? UM ESTUDO CRÍTICO
SOBRE A (POSSÍVEL) BRANQUITUDE DAS PESQUISAS, PRÁTICAS E
POLÍTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA
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1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário PIBIC UNICAP. E-mail:

kennedy.29@outlook.com
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: fonsecafernanda@hotmail.com
O sistema de justiça criminal brasileiro encarcera cada vez mais seletivamente parcela da

população brasileira, quando a prisão deveria ser utilizada como última ratio. Nesse cenário, era de se
esperar que a justiça restaurativa, como um modelo alternativo de resolução de conflitos que propõe a
devolução dos conflitos aos diretamente interassados na sua resolução, a dizer, a vítima, o ofensor e a
comunidade (os protagonistas), trouxesse para o âmbito de sua discussão o tema “raça”, sobretudo no
contexto brasileiro em que a maior parte da população carcerária é negra. No entanto, o tema raça,
quando figura nos discursos restaurativos é de maneira superficial, sendo inclusive ausente o perfil racial
dos agentes que participam desse processo. O presente trabalho revela a deficiência do debate sobre as
relações raciais no bojo da justiça restaurativa, apontando os possíveis prejuízos decorrentes disso.
Ainda, a pesquisa explora a vitimologia, considerando que a justiça restaurativa é um movimento que
busca também o empoderamento da vítima, devolvendo-lhe a voz que é tolhida no processo judicial que
tramita na justiça tradicional, sendo questionado se há um perfil de vítima ideal e se a população negra
se enquadra nesse perfil. No mais, a pesquisa investiga e questiona se há um padrão de conhecimento
excludente, que só legítima o conhecimento quando advindo do norte global. Por último, há a elaboração
de perguntas de pesquisa que tem por objetivo ajudar a melhor incorporação do tema racial no discurso
restaurativo. A pesquisa foi realizada através da revisão das literaturas nacionais e estrangeiras, sobre a
justiça restaurativa e o tema racial.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Raça; Branquitude.

Projeto de Pesquisa: Justiça Restaurativa: Reforço Punitivo ou Alternativa Penal?
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APARATOS DIGITAIS E INOVAÇÃO EM GRUPOS PERIFÉRICOS: UM
MAPEAMENTO DAS INICIATIVAS PRESENTES NA REGIÃO METROPOLITANA
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A pesquisa “Artefatos digitais: Análise de produtos para emancipação de minorias políticas em
contextos periféricos” mapeou produtos desenvolvidos dentro dos laboratórios de experimentação no
campo da cultura na Região Metropolitana do Recife. Estes, lidam com metodologias abertas de ensinoaprendizagem e produção de narrativas inovadoras em ambientes periféricos, e contribuem para
fortalecer a emancipação, pertencimento e identidade de grupos periféricos. Essa pesquisa tenta trazer a
reflexão e propôs um mapeamento das formas pelas quais a experiência pode construir um caminho para
o aprendizado de linguagens com tecnologias e mídias - contribuindo com condições de possibilidade
para a formação de relações críticas e emancipadoras, como também fomentar o surgimento de
narrativas multi-localizadas e periféricas. Foi aprofundado em revisão bibliográfica as questões ligadas
à linguagem de experiência e estudos de identidade dos sujeitos. Foram mapeadas 17 iniciativas, entre
coletivos e clusters, e 42 aparatos digitais, presentes na Região Metropolitana do Recife, que operam
nessa margem de apropriação, aprendizagem e de re-invenção dos objetos técnicos, produzindo
narrativas. Tais narrativas se projetam sobre seu cotidiano, mas também compõem e sistematizam
identidades.
Palavras-chave: emancipação; narrativas; identidade.

Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Inovação em metodologias, práticas de aprendizagem e narrativas em
grupos periféricos
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REABILITAÇÃO URBANA E A PRESERVAÇÃO DA PAISAGEM
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O presente trabalho propõe uma reflexão sobre como a falta de controle urbanístico nas zonas de
transição entre zonas de preservação e zonas de adensamento pode influir na atribuição de valor do lugar
e na ambiência visual. Deseja contribuir com o processo de reabilitação de áreas urbanas com vistas à
preservação da paisagem cultural. A investigação parte do seguinte questionamento: quais os atributos
que carregam o valor da paisagem e que devem ser preservados? Essa pergunta aponta a necessidade de
aprofundar a discussão sobre quais elementos atribuem significado a um lugar. Tomando como
referência as reflexões teóricas na escala do edifício, avaliar a significância envolve um processo de
estudo para a compreensão dos significados e dos valores do objeto. O trabalho analisa os atributos
listados pelo Guia Operacional para Aplicação da Convenção do Patrimônio Mundial de 2019 da
UNESCO com objetivo de identificar quais estão relacionados aos conjuntos urbanos históricos por
entender que são os atributos que carregam o valor. Comparam-se esses atributos com as características
morfológicas do desenho urbano o que resulta numa compreensão dos elementos urbanos que
influenciam na paisagem. Em seguida o trabalho utiliza como o estudo piloto a borda de uma das Zonas
Especiais de Preservação Histórica e Cultural do Recife. Os estudos demonstram que as diversidades
morfológicas entre áreas circunvizinhas podem favorecer diferentes tipos de ocupação, implantação e
volumetrias de modo que impactam diretamente na paisagem. Conclui-se que a legislação precisa
exercer maior controle sobre as formas de ocupação que são permitidas.
Palavras-chave: Paisagem cultural; Patrimônio; Conservação.

Projeto de Pesquisa: Renovação x Reabilitação de áreas urbanas.

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

271

MINISTÉRIO PÚBLICO, POLÍTICA E AUTOCONTENÇÃO JUDICIAL: ANÁLISE
EMPÍRICA DOS PROCESSOS DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
CONCENTRADO PROPOSTOS PELA PROCURADORIA GERAL DA REPÚBLICA
(PGR) ENCERRADO POR PERDA DE OBJETO.

Larissa Mercês Santos de Andrade¹; José Mário Wanderley Gomes Neto²
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²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; josemwgomes@gmail.com

A presente pesquisa tem por base analisar o comportamento do Supremo Tribunal Federal, no qual
demonstra um controle de constitucionalidade repressivo, nas ações diretas de inconstitucionalidade.
Dessa forma, com base no exercício da judicialização do STF, foi possível observar um comportamento
autocontido, situação que se verifica quando o Judiciário espontaneamente deixa de exercer seu poder.
Sendo assim, foram analisados 02 (dois) métodos judicias, quais sejam o legalista e o estratégico, que,
através de suas variáveis, conseguiram justificar o comportamento autorrestrito do Supremo. A coleta e
a análise de dados se deram a partir de uma amostra de 502 casos escolhidos de forma aleatória (dentro
de um universo de 6.156 casos), nos processos analisados em um espaço temporal compreendido entre
os anos de 1989 até 2017, e foram submetidos à análise por regressão logística (Logit), possuindo
intervalo de confiança de 95% e desvio padrão de 5%, conforme padrões adotados em estudos empíricos
sociais. Em uma análise mais aprofundada e específica, foi possível verificar em relação às variáveis
referentes ao assunto objeto da demanda, que quando presente ação direta de inconstitucionalidade
envolvendo matéria de interesse público, a análise estatística mostrou com alta significância a
verificação do resultado perda superveniente de objeto, cuja presença da variável aumenta em quase 4
(quatro) vezes a probabilidade de ocorrer este resultado. Por outro lado, verificou-se que, quando se
tratou de ação direta de inconstitucionalidade, envolvendo matéria de direito público, há pouca
relevância no resultado perda superveniente do objeto, já que apresentou variável menor que 1 (um),
conforme dados apresentados.

Palavras-chave: 1.Autorrestrição; 2.Perda do objeto; 3.STF; 4. Ação direta de inconstitucionalidade.
Projeto de Pesquisa: Silêncio, Tempo E Perda De Objeto: Compreendendo A Autocontenção Estratégica Do Stf
Em Controle Abstrato
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ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DE SÃO JOSÉ (LESTE), NO CENTRO DO
RECIFE
Larissa Fonseca da Cunha1; Andréa Melo Lins Storch2
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Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciência e Tecnologia; Bolsista

(PIBIC/UNICAP). E-mail: larissafe26@gmail.com
2

Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciência e Tecnologia; E-mail:

andrea.storch@unicap.br

Os espaços privativos das edificações verticais possuem arranjos espaciais internos que possibilitam a
coexistência ética entre os moradores. Para que ocorra, é preciso que possuam qualidade e sejam
convidativos para quem usufrui, se tornando propício para a convivência entre os usuários. É nesse
contexto que este trabalho valoriza e investiga os espaços internos das edificações que promovam a
coexistência entre os moradores. A arquitetura das edificações cumpre diversos papéis além de seus
respectivos usos, como é o caso do uso de interesse social e o qual se trata essa pesquisa. Denominada
na pesquisa de arquitetura da alteridade, a transformação do edifício vazio adaptado para o uso de
habitação social contribui na produção desses espaços de qualidade e a troca de diferentes vivências
entre os moradores. Com a área de estudo delimitada pelo Bairro de São José - leste, é definido o Edifício
da Concórdia como imóvel vertical vazio para estudo. São investigadas suas propriedades espaciais que
favoreçam a requalificação do uso de habitação social com o atributo da coexistência ética nos espaços
interiores. Para isso, é identificado pontos de confluência que geram a coexistência, além de novas
possibilidades de arranjo e adequação ao uso de habitação social. Com a identificação dessas
propriedades, foi desenvolvida a metodologia para medição do índice de coexistência em cada
pavimento da edificação. A metodologia consiste na construção de um índice sintético, a partir de
indicadores e variáveis pré-estabelecidas. A partir da quantidade de Pontos de Confluência (PC)
encontrados, quantidade de Unidades Habitacionais (UH) e valores atribuídos para classificação do nível
de Atratividade da Zona de Limiar (At), o resultado do índice é expresso num intervalo entre 0 e 1,
utilizado para fins validativos e comparativos entre possíveis simulações.

Palavras-chave: habitação social; coexistência ética; análise espacial; espaços internos

Projeto de Pesquisa: Ética Subjacente à Arquitetura dos Espaços Limiares de Edificações Verticalizadas no
Recife
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A RELIGIÃO NA SALA DOS TRIBUNAIS E DIÁLOGO ENTRE CORTES.

Letícia Ingrid Gonçalves da Silva; Glauco Salomão Leite
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A pesquisa analisou o contexto religioso dentro das decisões proferidas por dois tribunais de extrema
relevância no mundo jurídico, em aspecto nacional o Supremo Tribunal Federal e em aspecto
internacional a Corte Interamericana de Direitos Humanos. Observado alguns conceitos referentes ao
fenômeno do Ativismo Judicial, o seu conceito e sua participação dentro das decisões de cunho religioso.
Aspectos importantes da temática como os sacrificios religiosos que representam traços intrinsecos a
algumas religiões foram também explorados e constatado assim a carga de privações e julgamentos que
interferem na liberdade religiosa para essas matrizes religiosas, casos foram levados em consideração
para analise do que levou as decisões das cortes acerca dessas práticas serem culturais e dignas de
proteção. Com a problemática dos sacrificios religiosos, veio a questão da importância da defesa de
minorias religiosas pelos tribunais, questão analisada sob a perspectiva de inúmeros casos de
intolerância religiosa que os órgãos de controle social têm percebido nos ultimos anos. Essas
perspectivas negativas de intolerância religiosa, principalmene relacionadas a crenças de matrizes
africanas além de estarem arraigadas ao preconceito racial, tem sua forma de disseminação nos discursos
de ódio que viralizam na era digital que se vive agora. A pesquisa buscou analisar, dentro desses
contextos, o grau de afinidade presente entre as decisões do STF e da Corte Interamericana de Direitos
Humanos acerca dessa temática, visando assim uma comparação mínima do quanto falta como nação
para atingirmos uma proteção humanitária já existente e validada em escala internacional.

Palavras-chave: MATRIZ AFRICANA; DISCURSO DE ÓDIO; LIBERDADE RELIGIOSA;
TRIBUNAL INTERNACIONAL E STF.

Projeto de Pesquisa: Ativismo judicial e proteção dos Direitos Fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal:
Superação ou redefinição da separação dos poderes no Brasil.
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O ESTADO DE DIREITO A CONTRAPELO: JUSTIÇA E VIOLÊNCIA NAS
LEITURAS DE WALTER BENJAMIN E JACQUES DERRIDA
Lídia Lins Assumpção1; Manoel Carlos Uchôa de Oliveira2
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2
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O presente trabalho teve como objetivo compreender a formação do Estado de Direito partindo das
leituras da crítica a violência enquanto estado de exceção desenvolvidas por Walter Benjamin e Jacques
Derrida. Teve como propósito, desta maneira, oferecer subsídios para entender as relações que
atualmente permeiam o Estado brasileiro, o uso da violência, o papel e atuação da polícia nas favelas.
Para tanto, utilizou-se da metodologia filosófica, por meio da revisão bibliográfica de ensaios e artigos,
que forneceram fundamento para uma análise crítica conceitual do direito. Observou-se que ao longo de
toda a história da humanidade a violência sempre esteve presente nas relações humanas, ficando
evidente nos processos de sobreposição de um grupo em detrimento do outro. O Estado Democrático de
Direito surge com a promessa de estancar toda a sangria histórica dando aos cidadãos, que antes eram
súditos, participação no poder e garantia de direitos. Contudo, o que se observa é que morre um soberano
e nasce outro, pois é com base no discurso do progresso que uma nova ordem surge, detém o monopólio
e se conserva por meio da violência. Nesse contexto, o direito torna-se o instrumento mais potente do
Estado. Desse modo, Walter Benjamin tece uma crítica que expõe um conjunto de contradições
presentes na relação entre direito e violência. Assim, abre portas para a compreensão da aporia
fundamental dessa relação uma vez que a violência age como uma faca de dois gumes, ao passo que
instaura e mantém o direito, ameaça a ordem jurídica no seu cerne. É com base nessa aporia que Jacques
Derrida reúne elementos para a condição de desconstruir o direito e assim dar a possibilidade de abertura
da justiça. Nesse sentido, a polícia nas leituras de Benjamin e Derrida, é uma instituição que representa
uma violência para os fins de direito ampliando o seu alcance. A estrutura do poder foi desenhada por
uma ótica de desigualdades e exclusão e a cidade tomou as favelas como o laboratório para o estado de
exceção, tendo a polícia como o braço forte para tal feito. Para Benjamin, o subúrbio torna-se o estado
de exceção da cidade pois é nela que habita a convergência das potências para a criação de uma nova
ordem jurídica, revelando que o Estado lida bem com a violência, mas teme a violência revolucionária
capaz de instaurar uma nova ordem jurídica.

Palavras-chave: Exceção; Direito; Desconstrução; Violência; Polícia.
Projeto de Pesquisa: O diabo mora nos detalhes”: estado de direito, democracia e direitos subjetivos no
paradigma da exceção como perspectiva da teoria do direito contemporânea
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MAPEAMENTO DE EXPERIÊNCIAS INOVADORAS NO FOTOJORNALISMO
PERNAMBUCANO – ANOS 2012/2013
Lidiane Pereira Farias de Mota 1; João Guilherme de Melo Peixoto2
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A pesquisa analisou práticas inovadoras voltadas à produção de conteúdo fotojornalístico desenvolvidas
nas principais redações jornalísticas de Pernambuco nos anos 2012 e 2013. Para isso, buscou-se mapear
e caracterizar experiências fotojornalísticas que apresentem certas particularidades técnicas, estilísticas
e narrativas que permitam tal caracterização. E para tal, optou-se pelo desenvolvimento de uma pesquisa
qualitativa com foco no método de Análise de Conteúdo (AC), a qual definiu como corpus os “especiais
multimídias” e as “grandes reportagens multimídia” (LONGHI, 2014) desenvolvidas pelos dois mais
antigos veículos de comunicação pernambucanos: Sistema Jornal do Commercio de Comunicação
(portal NE 10) e Diário de Pernambuco. Entre os resultados esperados, destacam-se: o mapeamento,
levantamento e análise de dados, informações, relatórios, documentos e outros materiais sobre o
fotojornalismo e inovação fotojornalística; elaboração de um índice de inovação para os produtos
fotojornalísticos inovadores identificados.

Palavras-chave: Fotojornalismo; Inovação; Especial Multimídia.

Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Experiências Inovadoras no Fotojornalismo Pernambucano

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

276

MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL FOLHA DE PERNAMBUCO
SE APROPRIA DO INSTAGRAM
Lorena Silva de Aguiar1; Aline Maria Grego Lins2
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A presente pesquisa fez parte de um projeto que teve como objetivo identificar como os três maiores
jornais do Recife lidam com a produção de conteúdo audiovisual. O foco do trabalho foi analisar
criticamente a produção desse tipo de conteúdo para a rede social Instagram, expoente no cenário atual
em que grande parte da população se informa por meio das redes sociais. Desde a sua criação em 2010,
o Instagram passou por diversas mudanças e hoje é uma plataforma essencial para o jornalismo online,
visto que preza pela instantaneidade do conteúdo e pela interatividade com os usuários. Dispõe também
do Stories, ferramenta que proporciona destaque ao conteúdo audiovisual, e que é bastante útil aos
jornalistas, pois torna possível a veiculação de notícias de forma rápida e simples, adequada com a
realidade digital e o modo de consumo de informações predominante na sociedade atual. Essa pesquisa
teve como recorte e objeto de estudo o Jornal Folha de Pernambuco. Foi feita observação e análise dos
conteúdos audiovisuais postados pelo jornal em seu perfil do Instagram, durante dias específicos de dois
momentos: dezembro de 2019 e abril de 2020, sendo a segunda observação durante o período da
pandemia do COVID-19. Os conteúdos foram catalogados e comparados. Na análise foi possível
perceber diversos fatores que influenciaram no comportamento do jornal na rede social em questão,
como temas abordados, qualidade de imagem, produção, edição e duração dos conteúdos. Os resultados
comprovaram que o Instagram é, de fato, uma plataforma importante para a Folha de Pernambuco no
que diz respeito ao conteúdo audiovisual e, principalmente, que o recurso Stories é utilizado diariamente.
Foi possível observar também que a crise provocada pela pandemia do COVID-19 impactou a produção
e veiculação do conteúdo, revelando que o jornal manteve o compromisso de levar informações com
qualidade e regularidade sobre o tema para a sociedade.

Palavras-chave: Jornalismo digital, Instagram Stories, Folha de Pernambuco, audiovisual

Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação E Recepção Do Audiovisual Contemporâneo
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O DISCURSO SOBRE SEXUALIDADE/PROSTITUIÇÃO NO CÓDIGO PENAL
BRASILEIRO
Luana Katherleen Ribeiro1; Vanessa Alexsandra de Melo Pedroso2
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Justificativa: Este é um projeto de desenvolvimento de artigo científico que buscar trazer entendimento
mais amplo no sobre as relações que cercam a prostituição. Porém, o entendimento dessa relação da
prática com o Social e o Direito. Objetivos: Inicialmente, a análise é feita a luz do Código Penal afim
de que seja possível compreender em como o seu discurso trás aspectos conservadores/machistas diante
da liberdade feminina (o discurso feminista), ou seja, uma análise dogmática. Logo após, é relevante
compreender o aspecto social que trata a prática a margem da sociedade. Com isso, neste ponto, é visto
o comportamento machista de realizar a distinção entre mulher “da vida” e a “moça virgem” no qual o
próprio código penal, conforme a época, descrevia crimes onde só tutelava a mulher virgem,
desabrigando as demais. Ainda assim, também foi possível identificar os vários motivos que
impulsionam a mulher adentrar no mundo da prostituição, dentre eles, por expulsão do lar; por condição
financeira; por vontade própria. Métodos: como, histórico-lógico; analítico sintético e indutivo. No
método histórico lógico, através de fontes bibliográficas, busquei fazer uma linha cronológica de como
a prostituição acontecia conforme os séculos. Na Grécia antiga, havia respeito pelas prostitutas, já no
ocidente com a ascensão da Igreja Católica tomou forma de abominação. Métodos analítico sintético e
indutivo, abriram espaço para pesquisar e considerar que há dois discursos entre o movimento feminista
quanto a prostituição, são eles, o abolucionista (atual do Código Penal) e o Neoliberal, pois, neste
discurso, apoia-se a total liberdade sexual da mulher, porém, o discurso abolucionista entende o
neoliberalismo sexual como mercantilização do corpo da mulher. Resultado: Por meio de fontes
bibliográficas, identifica-se que entre cada discurso no âmbito feminista, há um abismo não solucionado
pelo nível de complexidade. Tudo isso, porque o impacto de cada um refletirá nas gerações futuras e,
nestes tempos atuais, tem impactado as mulheres que lutam por seus Direitos de dispor da sua
sexualidade resguardado pela Constituição Federal. Neste caso, concluí que não há, até então, uma
resposta fixa radical de como tratar a prostituição no Brasil. O há são arestas dentro da Lei que precisam
ser reparadas e definidas.
Palavras-chave: projeto; abolucionismo; feminismo.
Projeto de Pesquisa: Moral sexual, prostituição e tráfico de pessoas como um debate ainda pendente.
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A APLICAÇÃO DA ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO NAS SENTENÇAS DE
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E SEGREGAÇÃO SOCIO ECONOMICA
Luís Gabriel Dourado Torquato1; Virgínia Colares Soares2
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O projeto em comento tem como intuito aplicar os ensinamentos acerca da Análise Crítica do Discurso,
ensinadas pelo linguista Norman Fairclough em conjunto ao estudo de John B. Thompson sobre a
ideologia na modernidade tardia. Em específico, tais pilares de estudo foram aplicadas na análise de
corpus textual de duas sentenças proferidas na primeira instancia, das quais tratam dos crimes trazidos
pela Lei específica 11.343/06, popularmente conhecida como lei de drogas. Nesse sentido o foco em
questão está centrado nas diferenças no julgamento em uma ação penal a indivíduos de padrões
socioeconômicos diferentes, e assim desmascarar o imaginário do traficante pobre e negro e um mero
usuário ser um indivíduo branco e de poder aquisitivo considerável. Nesse contexto, os magistrados
trazem suas formas simbólicas carregadas de ideologia para a superfície textual, da qual o objetivo da
pesquisa é na realidade desmascarar tais simbologias, a fim de demonstrar as relações assimétricas de
poder, por meio da Análise Crítica do Discurso Jurídico. Para tanto como meios e estratégias para
desmascarar tais fenômenos ideológicos foi usado os ensinamentos de John B. Thompson acerca dos
modos de operação da ideologia, sendo eles: (a) legitimação; (b) reificação; (c) unificação; (d)
fragmentação e (f) dissimulação. Para cada um destes modelos existe suas estratégias de utilização.
Assim sendo, como material de estudo e método a fim de desmascarar relações assimétricas, em
conjunto do estudo ideológico supracitado, baseou-se na a Análise Crítica do Discurso. O idealizador
da ACD é o linguista Norman Fairclough, o qual elaborou conjuntamente com outros estudiosos, formas
críticas de estudo dos discursos. Feita tais considerações, aplicou-se o estudado na análise das sentenças
sobre tráfico de drogas correspondendo aos processos de nº1 0021291-78.2018.8.17.0001 e nº2
0014084-28.2018.8.17.0001 ambas da mesma Vara Criminal da Comarca de Recife/PE,
respectivamente um indivíduo residente no bairro de Boa viagem apreendido com 4,2 Kg de maconha
e um homem residente na comunidade do Alto José do Pinho na posse de 69 g de maconha. Ao aplicar
os ensinamentos da ADC e dos estudos sobre os modos de operação da ideologia, pode perceber uma
evidente inclinação do magistrado para criar uma imagem de inocência e de mero usuário ao jovem de
classe alta, enquanto o residente de uma comunidade figurou-se como traficante. Nesse sentido tornouse um aprendizado para a vida, ao trabalhar uma nova visão de mundo, onde não somente o direito
influencia nas decisões, mas também uma carga ideológica que sustenta relações de poder, sendo
imprescindível seu estudo, a fim de superar tal problemática.
Palavras-chave: Análise Crítica do Discurso; Ideologia; Relações assimétricas; Tráfico ilícito
Projeto de Pesquisa: O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: análise das estratégias
linguístico-discursivas e os modos de operação da ideologia na superfície das decisões judiciais
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UM “ENCONTRO RESTAURATIVO” ENTRE A CRIMINOLOGIA CRÍTICA E A
TEORIA DECOLONIAL
Luísa Helena de Farias Mendes1; Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt2
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É sob o ethos da colonialidade que opera a realidade brasileira, perpetuando os conceitos que tornaram
possível a dominação e extermínio dos povos locais, que, ainda que maioria, não compunham o EstadoNação de brancos, sendo o conceito de raça o cerne do processo de dominação. Nesse panorama se
edifica o Sistema de Justiça Criminal como um mecanismo de controle e de perpetuação das estruturas
trazidas pela colonialidade, criminalizando sujeitos de forma seletiva e estigmatizante, (re) produzindo,
através do etiquetamento, as desigualdades de raça, classe e gênero enraizadas na sociedade. Sobre essa
estrutura se debruçam estudos como a Criminologia e a Vitimologia Críticas e os Abolicionismos
Penais, de modo a explicitar as violações praticadas pelo SJC, e, eventualmente, apontar caminhos
alternativos, como a Justiça Restaurativa. Ocorre que o arcabouço teórico que alicerça a criminologia
crítica é, em grande medida, montado a partir de um conjunto de narrativas advindas do Norte Global.
Com efeito, as teorias criminológico-críticas, inclusive aquelas de cunho abolicionista, que em muito
influenciam as construções teóricas em torno da justiça restaurativa, não se pode olvidar, são críticas
desenvolvidas primordialmente nos antigos centros colonizadores. O presente trabalho pretende, pois,
deslocar a justiça restaurativa como se a uma posição de estudo de caso voltado a auxiliar na desafiadora
tarefa de imprimir uma perspectiva pós-colonial à criminologia (crítica). Quer dizer, a proposta é de
promover um “giro” nas pesquisas tradicionalmente desenvolvidas na temática: ao invés de se estudar a
criminologia crítica e as teorias decoloniais, com o fim último de contribuir para o movimento
restaurativo nacional, a proposta é de estudar a implementação da justiça restaurativa no Brasil com o
fim último de promover um encontro (ou, talvez mais precisamente, amadurecer o encontro) entre esses
dois campos teóricos.
Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Criminologia Crítica; Crítica Decolonial.
Projeto de Pesquisa: Justiça Restaurativa: Reforço Punitivo ou Alternativa Penal?
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AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E TORTURA: UM OLHAR SOBRE O PAPEL E A
ATUAÇÃO DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO
Luiz Felipe de Sena¹; Manuela Abath Valença 2
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A história do sistema de justiça criminal é estruturada mediante violações de direitos pelo sistema penal
brasileiro. Essas bases históricas possuem ampla influência nos problemas que enfrentamos atualmente,
sobretudo no que se refere à atuação policial, que se soma com a fragilidade dos mecanismos destinados
à contenção dessas práticas como a lei de combate à tortura (Lei nº 9.455/97) e mecanismos internos
como a as corregedorias e as ouvidorias que não dão conta de solucionar essa grave questão.
Por conta de tudo isso, urge ainda mais a necessidade de reversão dessa realidade. Visando isso, baseado
em tratados internacionais, o Conselho Nacional de Justiça, através da resolução nº 213 de 2015
implementa nacionalmente as audiências de custódia, instituto que se apresenta como parte de um
projeto demasiadamente importante para a redução do encarceramento provisório e da violência
institucional, uma vez que estas possibilitam o contato direto de um indivíduo com um juiz de direito
logo após sua prisão. No sentido de conter os avanços dessas condutas e promover a responsabilização
dos agentes que violarem direitos, esse mecanismo define que um juiz de direito deverá analisar a
legalidade do flagrante bem como as condições do custodiado, devendo fazer questionamentos sobre
possíveis violações. O julgador, em seu papel, após analisar as condições do flagrante e do custodiado,
ouvirá a manifestação do ministério público, o qual também possui o dever de apuração da conduta
policial, e defesa para assim decidir sobre a necessidade de prisão, bem como requisitar diligências em
casos de tortura..Os dados coletados durante a referida pesquisa, apontam um comportamento negativo
por parte de promotores e juízes, que acabam negligenciando a temática da tortura ao se eximirem de
tomar medidas cabíveis quando há relatos, impedindo uma eficácia maior no combate dessas más
práticas.

Palavras-chave: Controle de atividade policial; Audiências de custódia; Tortura.
Projeto de Pesquisa: Audiências de custódia: um caminho para o enfrentamento à violência institucional e ao
encarceramento provisório?
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A REALIDADE VIRTUAL APLICADA À ARQUITETURA DE INTERIORES:
QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO COM USUÁRIOS.
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A realidade virtual é constituída por simulações sonoras, táteis e visuais em um ambiente virtual, com o
objetivo de imergir o usuário no espaço simulado. Na arquitetura de interiores, muitas vezes, a
linguagem utilizada pelo arquiteto, como desenhos técnicos, perspectivas e croquis, podem ser
incompreendidos pelos clientes. Desse modo, quando esses meios de tecnologias, como o espaço
simulado por meio de uma interface disponível no ambiente virtual, são adotados, possibilitam uma
maior interação e comunicação entre o arquiteto (a) e o(a) cliente, além de tornar o processo criativo
mais participativo. Os métodos utilizados para que esses testes aconteçam são uma maquete virtual e a
simulação em um ambiente virtual. Com o propósito de coletar e analisar dados, por meio de
questionário, em relação a interação de usuários na Realidade Virtual, durante essa pesquisa, foram
realizados uma maquete virtual para ser simulada em um ambiente virtual imersivo, porém, devido a
pandemia da COVID-19, a ferramenta utilizada para a realização dos testes foi o Google Meet, ou seja,
em um ambiente não-imersivo. Os principais objetivos do teste consistiam em avaliar a navegabilidade,
a percepção do usuário por meio de comentários ou dificuldades que poderiam vir a ocorrer durante o
teste, e a opinião do participante ao responder as perguntas do questionário. Por fim, com os dados
coletados dos testes, foram analisados a maquete virtual como método de avaliação do projeto de
interiores, e a aplicação da simulação em ambiente virtual na avaliação do projeto de interiores a partir
do uso da Realidade Virtual não imersiva. Como resultado da pesquisa, é notório que uma maquete
virtual constituída por uma boa funcionalidade, qualidade estética e técnica pode contribuir para uma
boa interação e comunicação entre o usuário e o meio simulado na realidade virtual, além disso, torna o
processo criativo e o tempo para o desenvolvimento do projeto mais eficiente, pois o cliente pode ter
total imersão no ambiente antes mesmo do projeto ser construído. Acrescenta a este fator a facilidade
de participação do usuário no processo de desenvolvimento do projeto.
Palavras-chave: 1. Maquete Virtual, 2. Prototipagem, 3. Tecnologias Emergentes.
Projeto de Pesquisa: Simulações em Ambiente Virtual e o Processo Criativo na Arquitetura e Urbanismo
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PROTAGONISMO JOVEM PERIFÉRICO EM BUSCA DO FORTALECIMENTO DA
IDENTIDADE CULTURAL
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O presente trabalho trata do mapeamento de 8 (oito) iniciativas encontradas dentro dos 15 municípios
que compõem a Região Metropolitana do Recife (RMR) voltadas para a inovação do fortalecimento da
identidade cultural de grupos periféricos, observando de que forma ela acontece, público beneficiado e
localização do projeto. As iniciativas analisadas trabalham com ações voltadas para o fortalecimento da
identidade cultural desses grupos por meio de capacitações e do acesso à informação. As ações
acontecem nos bairros do Arruda, Campo Grande, Zona Norte do Recife, região do Tururu, em Paulista,
Ibura, comunidade do Bode e Ilha de Deus, estas duas últimas no bairro do Pina, Zona Sul do Recife. A
partir de leituras e debates na primeira fase do projeto, foi possível compreender as vivências e o olhar
das comunidades, respeitando as vivências e realidade de cada grupo ou indivíduo. Textos escritos por
mulheres negras foram priorizados nesta primeira etapa, a, abordando racismo, feminismo negro, centro
e periferia, com a inclusão de relatos e experiências dos orientandos e orientadores a partir das vivências
de cada autora debatida. Na segunda etapa da pesquisa, que aconteceu de forma remota devido à
pandemia do coronavírus, foi possível perceber que as iniciativas encontradas tinham em comum o
protagonismo do jovem e da jovem periférica dentro das ações de inovação e identidade cultural. Os
grupos trabalham capacitando jovens e adultos da periferia através de linguagens de comunicação,
organizações sociais, grupos de produção, comunicação, atuação, capacitação, artistas. Também foi
possível perceber ações específicas de enfrentamento à pandemia, como arrecadação e distribuição de
alimentos para os moradores das periferias. Cada coletivo e cada projeto de inovação buscam o
fortalecimento da identidade cultural dos grupos periféricos na RMR, a partir da perspectiva de
territorialidade, da emancipação e do empoderamento do jovem e da jovem negra, além dos direitos
humanos.
Palavras-chave: identidade cultural; inovação; comunidade.
Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Inovação em metodologias, práticas de aprendizagem em narrativas em
grupos periféricos
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ADMISSIBILIDADE DA ARBITRAGEM COMO FORMA DE SOLUÇÃO DE
CONFLITOS INDIVIDUAIS TRABALHISTAS APÓS A REFORMA DE 2017 (LEI No
13.467/17)
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A admissibilidade da arbitragem como forma de solução de conflitos individuais trabalhistas é tema
recente, tal advém das modificações trazidas pela Reforma Trabalhista de 2017 (Lei no 13.467/17), a
qual inseriu o artigo 507-A, que passa a autorizar a adoção da via arbitral na solução de conflitos
individuais do trabalho. Acontece que, até então, somente havia a previsão constitucional de
admissibilidade da arbitragem para os conflitos de natureza coletiva, sendo considerado, inclusive, para
a grande maioria da doutrina e da jurisprudência, um instituto incompatível com o direito individual do
trabalho, tendo em vista, sobretudo, a ideia de indisponibilidade dos direitos trabalhistas. Diante dessa
controvérsia, a presente pesquisa torna-se de teor fundamental, com a superação de certos “mitos” que
se tornaram óbices à aplicação da arbitragem no âmbito dos conflitos individuais. Nesse contexto, a
pesquisa foi desenvolvida, em síntese, de acordo com os objetivos: apresentar a modificação que a nova
CLT trouxe, em relação à possibilidade da utilização da arbitragem como forma alternativa de solução
de conflitos individuais do trabalho; de realizar uma abordagem acerca da resistência de seu uso; de
tratar a respeito da sua real efetividade. A pesquisa realizada se utiliza do método de abordagem
dedutivista, desenvolvendo-se com a análise da doutrina, da legislação aplicável e da jurisprudência
pertinente, para, ao final, concluir se a arbitragem é admissível ou não aos conflitos de âmbito individual
do trabalho. Dessa forma, é relatado nos resultados que ainda se verifica grande resistência à utilização
da arbitragem nos conflitos individuais, de forma que ainda se observa timidamente a jurisprudência no
sentido de admiti-la. E isso muito se deve a certos “mitos” os quais ainda não conseguiram, por
completo, ser superados pelos aplicadores do Direito. Ademais, ainda que superados tais “mitos”,
observa-se que a aplicabilidade do instituto é reduzida diante do patamar valorativo imposto pelo
legislador. Por fim, destaca-se que o objetivo das reflexões lançadas nesta pesquisa não é incentivar a
adoção irresponsável e desmedida da arbitragem, mas somente demonstrar que ela enquanto técnica
viável à solução de litígios, pode se revelar vantajosa às partes.
Palavras-chave: Arbitragem; conflitos individuais do trabalho; reforma trabalhista de 2017 (Lei no
13.467/17); Indisponibilidade dos direitos trabalhistas.
Projeto de Pesquisa: Admissibilidade da arbitragem como forma de solução de conflitos individuais trabalhistas
após a Reforma de 2017 (Lei no 13.467/17).
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MULTIPROPRIEDADE NO DIREITO BRASILEIRO
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Embora a multipropriedade já seja utilizada no Brasil há anos, apenas em 2018 esta foi normatizada, por
meio da Lei nº 13.777 (Lei de Multipropriedade), que alterou as Leis nº 10.406/02 (Código Civil), e
6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), para dispor sobre o regime jurídico da multipropriedade
imobiliária e seu registro. A fim de alcançar seus objetivos, a presente pesquisa utilizou-se de estudos
qualitativos, analisando a legislação brasileira, o posicionamento dos tribunais e da doutrina do país
acerca da matéria. Desta forma, a pesquisa teve como objetivo a análise da Lei nº 13.777, a fim de
verificar (i) a adequação do regime de condomínio para a multipropriedade; (ii) a compreensão do
procedimento através do qual se adquire a multipropriedade como direito real; e (iii) suas implicações
práticas para o regime jurídico da multipropriedade, dentre elas a capacidade de proporcionar à
população brasileira o acesso a uma segunda propriedade. Por meio desta, foi possível averiguar que,
muito embora o legislador tenha optado por tratar a multipropriedade como uma espécie de condomínio,
tais institutos têm muitas características incompatíveis, o que exigirá atenção redobrada dos juristas e
investidores do setor ao aplicar, supletiva e subsidiariamente, a Lei de Condomínios Edilícios à
multipropriedade – autorização concedida pela Lei de Multipropridade –, sob pena de desvirtuar este
instituto. Em verdade, a natureza da multipropriedade não é de um condomínio especial, mas de direito
real de propriedade sobre coisa própria, delimitado em função do espaço-temporal, e adquirido a partir
do competente registro no cartório de registro de imóveis. E, por fim, quanto à influência no setor
econômico, a Lei de Multipropriedade trouxe a segurança necessária para um acelerado crescimento do
ramo imobiliário, tendência que possibilita não apenas o acesso a bens com finalidade de lazer, mas
também incentiva o investimento em moradias temporárias e comércio sazonais. E, a partir da
movimentação das cidades em que se situam os empreendimentos de multipropriedade e de uma
estabilidade ao longo de todos os períodos do ano para os serviços envolvidos indiretamente no setor,
demonstra-se que o crescimento causado pela multipropriedade vai muito além do ramo imobiliário.
Palavras-chave: Lei de Multipropriedade; condomínio; direito real; segunda propriedade.

Projeto de Pesquisa: Autonomia da Vontade e Rompimento do Modelo Clássico de Propriedade.
Multipropriedade.
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NORMA GERAL ANTIELISIVA: PROJETOS DE LEI EM TRÂMITE PARA
REGULAMENTAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 116 DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL
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Planejamento tributário é uma técnica bastante utilizada pelos contribuintes com o intuito principal de
reduzir a carga tributária, e, por isso, é um dos temas mais estudados no Direito Tributário. Trata-se de
um conjunto de medidas que visa, através de meios lícitos, a escolha entre alternativas com o fito de
provocar a incidência da menor carga tributária possível. O cerne da questão, que gera bastante
discussão, é o limite desse planejamento, pois a ausência de delimitação acarreta carência na segurança
jurídica ao contribuinte e dificuldade de fiscalização pelo ente tributante. Destarte, a Lei Complementar
nº 104/2001 introduziu a Norma Geral Antielisiva. A regra está no parágrafo único ao artigo 116 do
Código Tributário Nacional e permite a desconsideração de atos ou negócios jurídicos com finalidade
de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária, visando eliminar planejamentos tributários agressivos. Contudo, tal dispositivo é
alvo das mais variadas interpretações e objeto de diversas lides, tanto no âmbito administrativo, quanto
no judicial. Prova disso é a diversidade de posicionamentos por parte das autoridades administrativas,
causando insegurança jurídica aos contribuintes e entraves na fiscalização. Diante desse cenário,
surgiram diversos projetos de lei para promover a regulamentação do parágrafo único do art. 116 do
Código Tributário Nacional. O primeiro deles foi a Medida Provisória nº 66/2002, que, nessa parte, foi
rejeitada pelo Congresso Nacional. Outras tentativas vieram com os projetos de lei n°s. 536/2007,
88/2011, 97/2013 e 537/2015, sendo os dois primeiros estaduais e os dois últimos, federais. Ademais, o
Rio de Janeiro, por meio da Lei n° 7.988/2018 regulamentou este dispositivo. No Estado de Minas
Gerais também foi instituída a regulamentação desde 2013, quando foram incluídos os arts. 205 e 205A na Lei nº 6.763/75 e o art. 83 e seguintes do Decreto Estadual n.º 44.747/2008. Comparando os
resultados da análise dos projetos com as conclusões do relatório IFA 2018, chega-se a mesma conclusão
de que a aplicação da Norma Geral Antielisiva, gera enorme insegurança jurídica e, portanto, necessita
de regulamentação.
Palavras-chave: elisão fiscal; planejamento tributário agressivo; insegurança jurídica.
Projeto de Pesquisa: Normas Gerais Antielisivas
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

286

ANÁLISE CRÍTICA DOS ACÓRDÃOS ‘NÃO CONHECIDOS’ DO STJ DO ANO DE
2009
Maria Eduarda Brito Alves Rocha1; Vinícius de Negreiros Calado2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); IC Voluntário (a). E-mail:

dudabrito1997@hotmail.com; 2Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ); Email: vinicius.calado@unicap.br.

Esse trabalho tem por objetivo a realização de uma análise crítica das decisões proferidas em Recursos
Especiais ‘não conhecidos’ do STJ no ano de 2009, visando identificar se houve ou não enfrentamento
de mérito, com base no estudo de suas ementas. Justifica-se a realização de tal estudo haja vista a
relevância do desenvolvimento de análises críticas a respeito do papel desempenhado pelo STJ, tendo
em vista a escassez desse tipo de produção, assim como a importância de que sejam desenvolvidas,
considerando-se que a referida Corte de Justiça guarda importantes atribuições, dentre elas a
interpretação da legislação infraconstitucional, desempenhando função paradigmática objetivando a
uniformização da jurisprudência nacional. Tal análise contemplou ainda um estudo a respeito de um
fenômeno jurídico, o qual chamaremos de “Ementismo acrítico”, que se consubstancia na utilização por
parte de operadores do direito, de ementas, sem a realização do devido cotejo analítico destas, o que
pode vir a proporcionar diversos desdobramentos neste trabalho abordados. Para realização desta
pesquisa foi adotada metodologia fundada na utilização de quatro filtros de pesquisa, que identificaram
as decisões que se enquadravam no perfil de análise (Recursos Especiais ‘não conhecidos’ do ano de
2009, de matéria cível), identificando em quais deles houve assentada de mérito na ementa e dentre
estes, quais continham fundamentos expressos no Voto Condutor apontando a violação de procedimento
que ensejou a inadmissão. Os resultados da análise quantitativa oriunda da aplicação dos filtros,
demostraram que, não obstante os recursos em análise não tenham preenchido os pressupostos de
admissibilidade, 48,14% continham análise de mérito. Também restou demonstrado que 03 decisões
não possuíam fundamentos expressos no voto condutor a respeito da violação de procedimento que
ensejou a inadmissão do recurso. Concluiu-se com base na análise crítica e quantitativa realizada que é
de suma importância a realização de um cotejo analítico quando da utilização de ementas de julgados,
haja vista que a ausência do referido cotejo contribui para a fomentação do fenômeno jurídico estudado,
qual seja, o “Ementismo acrítico”.
Palavras-chave: Superior Tribunal de Justiça; Recursos Especiais não conhecidos; Análise de mérito.
Projeto de Pesquisa: O Processo Judicial e a Análise Crítica do Discurso Jurídico: análise das estratégias
linguístico-discursivas e os modos de operação da ideologia na superfície das decisões judiciais
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Esse relatório integra um projeto que busca investigar concentração de mídia na América Latina por
meio do mercado de rede nacional de TV aberta, a partir do pressuposto de que um país com mídia
concentrada tende a apresentar uma democracia fragilizada. Parte-se do seguinte problema: o que os
números de audiência dizem sobre concentração da mídia e democracia na América Latina? Objetivouse, assim, mensurar a concentração do mercado de TV nacional em rede aberta no Uruguai e na
Venezuela, a partir do debate teórico-conceitual sobre barreiras ao processo de media opening –
processo por meio do qual um sistema de mídia se torna mais independente e representativo da
diversidade da sociedade. São cinco as barreiras previstas pela literatura a uma mídia aberta: (a)
violência contra jornalistas empenhados na defesa do Estado de Direito; (b) leis e políticas autoritárias
hostis ao jornalismo investigativo; (c) oligopólio das empresas de TV; (d) irregularidade em termos de
normas relativas ao jornalismo profissional; (e) alcance limitado da mídia impressa, radiodifusores
comunitários e novas tecnologias da comunicação. A presente investigação volta sua atenção à barreira
presente no item “c”, a saber: oligopólio das empresas de TV. Metodologicamente, adotou-se audiência
como variável para a operacionalização do estudo, somada a uma breve contextualização sobre os dois
países, em um esforço quanti-quali. Para esse propósito, foram aplicadas aos dados as técnicas de
mensuração de mercado Relação de Concentração (CR4), Índice Herfindahl-Hirschman (HHI) e NoamIndex (MOCDI). O resultado obtido mostrou que o mercado de midia do Uruguai é moderadamente
concentrado e o mercado de midia da Venezuela é altamente concentrado.

Palavras-chave: mídia; democracia; media opening; concentração de mídia.

Projeto de Pesquisa: What do the numbers say about media and democracy? Measuring and mapping TV
Market concentration in Latin America
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RECIFE
Maria Eduarda Melo Monteiro de Pinho1; Andréa Melo Lins Storch2
1

Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências e Tecnologias; IC Voluntário.

E-mail: maria.2017106678@unicap.br
2

Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências e Tecnologias; E-mail:

andrea.storch@unicap.br
A pesquisa deu-se com a necessidade de suprir a necessidade da requalificação de edificações vazias
nas regiões centrais da cidade e a necessidade de suprir uma deficiência habitacional recorrente na cidade
do Recife, este cenário propício para ocorrer a coexistência ética, gerando assim alteridade entre pessoas
no interior e nas áreas limítrofes das edificações. A pesquisa teve como objetivo identificar as
características das propriedades espaciais de imóveis vazios localizados no bairro de São José Oeste,
área de centro do Recife - PE, que favorecem sua requalificação para abrigar o uso de habitação social
com o atributo da coexistência ética nos seus espaços interiores. A metodologia considera 3 pontos para
obter o Índice de Coexistência Intersticial relevantes na análise: os pontos de confluência, a quantidade
de apartamentos contidos no pavimento e atratividade da zona de limiar, sendo capaz de gerar ambientes
propícios ao encontro. Ao aplicar a metodologia adotada é possível perceber o impacto que cada arranjo
espacial tem tanto na criação de zonas favoráveis quanto desfavoráveis a acarretar coexistência dos
indivíduos. Nota-se a importância dos pontos de atratividade e da criação do máximo de pontos de
confluência para gerar um índice de coexistência intersticial mais alto, não foi possível perceber a
relação da quantidade de apartamentos com a fórmula pois todas as plantas analisadas continham a
mesma quantidade de apartamentos.

Palavras-chave:

análise espacial;

coexistência ética;

moradia

social; renovação

urbana.

Projeto de Pesquisa: Ética Subjacente À Arquitetura Dos Espaços Limiares De Edificações Verticalizadas No
Recife
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIAS
EMERGENTES, POR GRANDES NOMES DA ARQUITETURA INTERNACIONAL
Maria Eduarda Negromonte Cordeiro1; Arthur Henrique Neves Baptista2
1

Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro CCT; Bolsista PIBIC UNICAP. E-mail:

maria.2017203608@unicap.br
2

Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro CCT; E-mail: arthur.baptista@unicap.br

Essa pesquisa tem o intuito de analisar o uso de tecnologias emergentes no processo criativo de grandes
arquitetos. O processo criativo é o que temos de mais pessoal no nosso proceder da arquitetura. É dessa
forma pelo qual conseguimos romper o imaginário e torná-lo palpável e único. O produto final, dessa
forma, carrega toda uma imensidão de quem somos, nossas inspirações, intenções e emoções. Nessa
análise, portanto, procurou-se detalhar como se dá o processo de uma boa arquitetura pelas lentes de
arquitetos pela qual nos inspiramos - aqui contemplados: Santiago Calatrava, Zaha Hadid e Bjarke Ingels
- para investigar, não apenas as suas particularidades sensíveis, mas como os seus fluxos de trabalho
podem nos ajudar a desenvolver uma arquitetura contemporânea que celebra as novas tecnologias,
usufruindo da melhor forma possível de softwares que estão ao nosso alcance e que podem nos levar a
melhores rendimentos. Como resultado foi possível perceber, portanto, que o estudo da forma, seja ele
por curvas de dinamismo aquarelável, pelo pós-moderno abstracionismo pintado ou por transformação
e modificação de formas de volumes simples, todos esses revelam a necessária experimentação e a
importância de uma ação inicial despretensiosa e informal. É longe dos softwares que uma ideia surge
e que um conceito ganha força e legitima suas intenções. Porém, é possível perceber, dessa forma, que
ao chegar na formalidade, caminhos diferentes podem ser tomados, de acordo com a identificação
pessoal de cada grupo, para atender às suas necessidades e eficiência pretendida. Entretanto, fica claro
que, a partir desse processo investigativo, o progresso aponta para a tecnologia BIM, bem como as
ousadas modelagens em programas paramétricas por algoritmos, com o objetivo de elaborar uma
composição integrada, que trabalhe todas as dimensões em conjunto, à procura de um produto final de
excelência.

Palavras-chave: Fluxo de trabalho; Modelagem paramétrica, Building Information Modeling (BIM).
Projeto de Pesquisa: Métodos e tecnologias na representação de projetos arquitetônicos.
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A VIDA NA SALA DOS TRIBUNAIS E O DIÁLOGO ENTRE CORTES
Maria Eduarda Reis de Albuquerque Maranhão¹; Glauco Salomão Leite²
¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário (PIBIC); E-mail:
dudamaranhao98@gmail.com
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: glauco.salomao@unicap.br
O referido artigo tem por objetivo analisar o fenômeno do protagonismo judicial do STF na demarcação
jurídica do direito à vida a partir da problemática da descriminalização do aborto e sua relação com a
jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Especificamente, procura-se discutir o
advento, o significado atual e os fatores que impulsionam o fenômeno do ativismo judicial na proteção
de minorias. Além disso, busca-se analisar a construção judicial do direito à vida, tomando como
parâmetro a discussão da descriminalização do aborto, bem como realizar uma abordagem hermenêutica
e institucional sobre a descriminalização do aborto, levando em conta a relação dialógica entre o STF e
a CIDH. A metodologia utilizada é preponderantemente a análise bibliográfica, jurisprudencial e a
utilização de recursos doutrinários que propiciam uma melhor visão sobre objeto de estudo.
Primeiramente, nota-se que há divergência no entendimento do que seria permitido em relação ao direito
à vida, quando se fala a respeito do aborto. Enquanto a CIDH é mais aberta à escolha da mulher em
relação de o que fazer com o seu corpo, escolhendo ser mãe ou não, o direito brasileiro, por sua vez, é
mais fechado quanto a isso, considerando tal ato como um crime contra a vida, entendimento apoiado
pelo STF. Diante disso, cabe verificar que, em alguns países, é permitido o aborto em situações
específicas, como é o caso do Brasil. Entende-se que o aborto é considerado crime pelos arts. 124 a 128
do código penal brasileiro, tendo suas exceções nos casos de perigo à vida da gestante, gravidez
decorrente de estupro ou o feto anencefálo. Frente a esse cenário, o PSOL ingressou com a ADPF 442
pedindo pela descriminalização do aborto nos casos em que a gravidez tenha até 12 semanas. O partido
argumenta que a atual criminalização viola os preceitos fundamentais da dignidade da pessoa humana,
da não discriminação, da liberdade, da igualdade, da proibição do tratamento desumano, do
planejamento familiar de mulheres, entre outros. Diante disso, cabe analisar a possibilidade de referida
criminalização no Brasil, entendimento atualmente apoiado pelo STF, importar em violação à CIDH por
eventual desentendimento à Convenção Interamericana, sendo o Brasil um dos países signatários. A
partir das análises realizadas ao decorrer do trabalho, é possível entender que a construção judicial do
direito à vida está intimamente ligada com o ativismo judicial do STF. Afinal, como este vem se
tornando um órgão politizado, e as demandas da sociedade são recorrentes em relação à
descriminalização do aborto, o que é entendido como direito à vida está sendo constantemente posto em
prova e discussões, estando sujeito a haver uma ressignificação e por sua vez, uma possível mudança no
que hoje é tido como um crime, a interrupção da gravidez. Consonante a isso, a jurisprudência da CIDH
de fato poderá interferir no entendimento do STF a respeito da descriminalização do crime de aborto no
primeiro trimestre da gravidez. Como um dos países signatários da Convenção, o Brasil pode ser
influenciado a seguir por essa mesma linha de pensamento, baseando-se na forma que os países vizinhos
estão solucionando essas questões. Entretanto, por ser meramente uma jurisprudência e não de fato algo
que o Brasil tenha sido diretamente condenado por descumprir, é importante pontuar que não existe uma
obrigação iminente de ser resolvida em relação à essa questão, por parte do direito brasileiro. O que
poderá ocorrer é o STF, de fato, usar a decisão do caso Artavia Murillo vs Costa Rica para basear seus
fundamentos, e talvez, dessa maneira, acabar por mudar o que hoje é conhecido como crime, o aborto.
Palavras-chave: Aborto. Descriminalização. STF. CIDH. Direito à vida.
Projeto de Pesquisa: Ativismo Judicial e a Proteção dos Direitos Fundamentais pelo Supremo Tribunal Federal:
Superação ou Redefinição da Separação dos Poderes no Brasil?
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PERTENCIMENTO MARCADO NA PELE – TATUAGEM, CARCERE E SIGNOS
Maria Eduarda Verissimo de Amorim1; Anne Augusta Rocha Simões2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista (PIBIC UNICAP). Duda-

verissimo@hotmail.com
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas. Anne.arsimoes@gmail.com

Motivado pelo fenômeno crescente da pratica das tatuagens dentro das nossas instituições penais, a
presente pesquisa, através de uma metodologia exploratória, por meio de uma revisão sistemática das
literaturas disponíveis, objetiva estabelecer a correlações da tatuagem com a rede criminosa e seus
diferentes significados, além de demonstrar o sentido de pertencimento ligado a subalternidade feminina
através das figuras gravadas nas peles das detentas. Assim constatou-se que a tatuagem se insere dentre
as manifestações culturais que perduraram no tempo, os desenhos indeléveis permaneceram, ditando
tendências e estilo, servindo como formas de expressão entres as tribos urbanas, as apenadas encontra
no corpo uma forma de expressar uma linguagem, fatos e sentimento. E é nesse ambiente, que se percebe
o aprisionamento além do encarceramento. A Tatuagem e ambiente carcerário feminino são sinônimos
de – aprisionamento pelo pertencimento. O resultado desse estudo é o reconhecimento de que a tatuagem
faz parte de uma cultura que é criada em torno de quem está no meio criminoso e quem viverá de acordo
com as regras desse microssistema e essa marcas referente a mulher indica não apenas uma
pertencimento a esse mundo, mas um pertencimento ao seus parceiros amorosos, marcando-os na pele.

Palavras-chave: tatuagem, mulheres detentas, pertencimento, penitenciaria.

Projeto de Pesquisa: O estigma da mulher tatuada no cárcere
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“RESILIÊNCIA POPULAR: HISTÓRICO DE OCUPAÇÃO DE TERRITÓRIO
PELAS CLASSES MENOS FAVORECIDAS NA CIDADE DO RECIFE”
Maria Helena Alexandrino Coelho de Barros1; Múcio César de Jucá Vasconcellos 2
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Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências e Tecnologia; Bolsista (PIBIC
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2

Professor do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências e Tecnologia; E-mail:

mcjuca@hotmail.com

A valorização dos centros urbanos, o embelezamento das cidades, os pensamentos higienistas, e tantas
outras mudanças sociais e econômicas que ocorreram ao longo dos séculos XIX e XX, encareceram os
centros urbanos, e em consequência atribuíram um valor a esse solo urbanizado, ou seja, a cidade formal,
onde estão concentrados os principais equipamentos, pólos de saúde, educação e instituições, além do
sistema de infraestrutura e transporte. Em paralelo, houve ainda os constantes acontecimentos referentes
à expulsão da população de baixa renda, como consequência de programas habitacionais excludentes
que contribuíram para a ocupação de regiões de morros, encostas, mangues e alagados. O estudo aqui
apresentado surge do interesse em compreender as tipologias e sistemas construtivos comumente
utilizados pela população como resposta à geografia e às necessidades e transformações dos arranjos
familiares e das atividades profissionais. A relevância da pesquisa é fundamentada ao apresentar as
principais tipologias encontradas em duas regiões da cidade do Recife, nos bairros de Brasília Teimosa
e Alto de Santa Isabel, o que favorece a compreensão sobre o histórico de ocupação dessas comunidades
e da paisagem cultural resultante.

Palavras-chave: Tipologias; Formação; Assentamentos.
Projeto de Pesquisa: Tipologias e geografia de uma cidade: uma análise das condições de habitação
contemporâneas em assentamentos habitacionais de baixa renda no
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“O BANCO MUNDIAL E A EXPANSÃO DOS DIREITOS HUMANOS NOS PAÍSES
DO TERCEIRO MUNDO”
Maria Isabel dos Guimarães Peixoto Vieira1; Rafael Baltar de Abreu Vasconcelos2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:

isabelguimaraes1997@hotmail.com
2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: baltarrafael@yahoo.com.br

Em um contexto de pós-guerra foram criadas instituições internacionais com o objetivo de reorganizar
as relações econômicas entre países e promover o desenvolvimento em países menos desenvolvidos. O
Banco Mundial, especificamente, surgiu com o intuito de alcançar o alívio da pobreza global, através da
reconstrução e auxílio financeiro aos países em desenvolvimento. Porém, em troca desses empréstimos,
a instituição financeira internacional exigia que esses países realizassem reformas internas. Através
dessas reformas, os países deveriam adotar o liberalismo como sistema político e econômico a ser
seguido. Além disso, os países deveriam desenvolver uma “boa governança” em seus Estados, ou seja,
deveriam incentivar a transparência e a accountability em suas instituições, a fim de criar um ambiente
de estabilidade e confiança. Diante disso, o presente trabalho de pesquisa busca analisar o conceito de
“Boa Governança” adotado pelo Banco Mundial e os programas de ajustes estruturais promovidos pela
instituição, a fim de entender como a “Boa Governança” contribuiu para a inclusão dos direitos humanos
como parte da assistência financeira oferecida pelo Banco. Porém, por meio da revisão de artigos
científicos, relatórios e documentos do Banco Mundial e livros sobre os Direitos Humanos e atuação
das Instituições Financeiras Internacionais, tornou-se possível perceber que as reformas impostas não
obtiveram os resultados prometidos, nem no desenvolvimento econômico, como também na expansão
dos direitos humanos nesses países.
Palavras-chave: 1. Banco Mundial, 2. Programas de Ajuste Estrutural, 3. Boa Governança, 4. Direitos
Humanos.

Projeto de Pesquisa: Direitos Humanos E Dependência: A Reforma Das Ordens Políticas E Econômicas Dos
Países Do Terceiro Mundo
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MAPEAMENTO E ANÁLISE DE COMO O JORNAL IMPRESSO DIARIO DE
PERNAMBUCO SE APROPRIA DO INSTAGRAM
Maria Letícia Rocha Travassos Sarinho1; Aline Maria Grego Lins2
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A presente pesquisa faz parte de um projeto cuja finalidade foi analisar a produção do conteúdo
audiovisual contemporâneo, em uma das redes sociais mais utilizadas do mundo, o Instagram. Essa
plataforma vem sendo um novo meio de comunicação, agregando o uso do jornalismo digital e dando
novos significados a esta prática. Em relação ao audiovisual, os veículos estão cada vez mais instigados
à uma produção de qualidade, que promova o maior interesse e engajamento dos leitores. Essas medidas
são formas de se adequar ao novo jornalismo, realizado e implementado nesse mundo digital, as redes
sociais. O foco deste trabalho foi o Diario de Pernambuco, jornal em que se buscou identificar como é
a elaboração e execução de conteúdos audiovisuais para o Instagram do veículo. Dessa forma, foi feita
uma observação durante períodos específicos de dias, em dezembro de 2019(na última quinzena do mês)
e em abril de 2020 (tempo de crise do COVID-19), para perceber qual era o comportamento do jornal,
ou seja, quais os temas abordados, se a produção de vídeos foi bem elaborada, focando também nos
critérios técnicos de criação e edição. Em meio ao cenário de 2020, o panorama do comportamento
apresentado pelo DP foi analisado, para avaliar se houve diferenças significativas nas produções em
tempos festa (Natal e Ano Novo) e em tempo de crise (caso da pandemia). Os resultados em torno da
pesquisa mostraram como o Diario de Pernambuco, mesmo sendo um dos mais antigos jornais, vem se
adaptando e gerando conteúdos atuais, em relação à produção do audiovisual. Como também, revelou a
boa adequação no momento de crise, com criação de vídeos informativos e de entretenimento, para lidar
com um momento histórico e delicado da humanidade.

Palavras-chave: Diario de Pernambuco; Instagram; audivisual.

Projeto de Pesquisa: Produção, circulação e recepção do audiovisual contemporâneo
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A TEORIA QUADRIDIMENSIONAL COMO PERCURSORA DO ESPAÇO-TEMPO
NA FÍSICA E NO DIREITO

Maria Paula Menezes Moneta Mendonça; Catarina Almeida de Oliveira

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:
mpmoneta@hotmail.com
Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail:

O presente estudo visa compreender de que forma e porque a teoria quadridimensional é aplicada no
direito brasileiro como meio de teorização da multipropriedade. Além disso, cabe analisar as relações
existentes entre a teoria quadrimensional da física, difundida por Einstein e a do direito. De natureza
investigativa e descritiva, o presente estudo busca em livros e artigos as respostas para as questões postas
nele, como em que pontos a teoria tridimensional é afastada, qual a relação existente entre uma teoria
da física e o direito e, adentrando no âmbito da multipropriedade, qual a consequência para violação do
tempo, suas vantagens e distinções do condomínio, já que o legislador brasileiro a considera um tipo
especial de condomínio. Ao definirmos a propriedade como os contornos ideais de um bem, estipulamos
a sua limitação frente a terceiros e, aplicando-se na multipropriedade, temos um plus do tempo, já que
frente a terceiros ele é considerado. Diferentemente do condomínio, como quis pôr o legislador
brasileiro, a multipropriedade não possui como objeto o bem em si, mas o tempo, onde cada
multiproprietário detém uma fração ideal do tempo sobre o mesmo bem. Já quanto as teorias
quadridimensionais atenta-se para a intrínseca relação existente, mesmo que tenham surgido em épocas
e nichos de estudos completamente diversos, onde baseia-se no conceito de espaço-tempo para,
aplicando na prática, teorizar sobre viagens temporais e aplicar o sistema de time-sharing. Pode-se
concluir que sem a teoria quadridimensional do direito não poderia ocorrer o sistema de time-sharing
ou multipropriedade, que foram primordiais na Europa pós-guerra, onde a demanda era grande e a oferta
baixa. Além disso, cada vez mais o pensamento ecológico de produção mínima de resíduo e emissão de
poluentes está em pauta, de forma que a abundância de bens materiais que uma única pessoa detém está
cada vez mais ultrapassada. Assim, a multipropriedade é o meio ideal para um pleno cumprimento da
função social da propriedade, além de trazer vantagens para aqueles que apenas querem ter uma segunda
propriedade em determinado espaço de tempo.
Palavras-chave: multipropriedade; time-sharing; condomínio.

Projeto de Pesquisa: Autonomia da Vontade e Rompimento do Modelo Clássico de Propriedade.
Multipropriedade.
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“LIBERDADE DE IMPRENSA

X DIREITO A PRIVACIDADE: A

INTERFERÊNCIA DA TECNOLOGIA DENTRO DA CULTURA DE VIOLÊNCIA
DOS JORNALISTAS COMO AMEAÇA AOS DIREITOS HUMANO”

Maria Vitória Pereira Norberto de Lima1; Alexandre Henrique Tavares Saldanha2
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O artigo jurídico vem trazer como temática o conflito gerado entre a Liberdade de Imprensa e o Direito
à Privacidade quando por notícias deturpadas e falaciosas através da imprensa por meio de profissionais
do jornalismo. Por mais que se tratarem de Direitos Fundamentais, se sabe que seus aspectos não são
absolutos, podendo, por isso, ocorrer relativas colisões entre tais direitos, dependendo do caso concreto
e a aplicação de um violar o outro. O trabalho visa ressaltar a importância do direito de informar e de
ser informado, restando claro que o Direito de Imprensa está enraizado pelo direito de se expressar e a
manifestação do pensamento é o pilar da construção democrática, bem como, visa demostrar ainda, que
nesse direito há limitações, que não são censuras, mas sim o respeito necessário para não gerar possíveis

conflitos com os direitos de personalidade.

Palavras-chave: Direito de Imprensa. Direito à Privacidade. Limitações. Colisões. Jornalismo.

Projeto de Pesquisa: Silêncio, Tempo e Perda de Objeto: Compreendendo a Autocontenção Estratégica do STF
em controle abstrato.
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O ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO DO STF REFERENTE À DICOTOMIA
ENTRE A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E A RESPONSABILIDADE CIVIL
OBJETIVA NAS MÍDIAS SOCIAIS: COLISÃO ENTRE DIREITOS
FUNDAMENTAIS E O “HATE SPEECH”
Marina Aleixo Porto Carreiro Sales¹; Alexandre Henrique Tavares Saldanha2
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Com a revolução digital as pessoas vêm, cada vez mais, compartilhando ideais na internet. O presente
projeto de pesquisa tem como objetivo investigar a relação entre a liberdade de expressão e o “Hate
Speech” de modo a explorar a permissibilidade em torno de restrições ao exercício deste direito
fundamental constitucionalmente garantido pela Carta Magna. Isso tudo em prol de evitar a
disseminação do discurso de ódio no ambiente virtual. Nessa senda, se faz necessário realizar a análise
do instituto da responsabilidade civil dos agentes como premissa para a reparação do dano causado e a
responsabilização por tal ato. Tal fenômeno pode se dar de forma objetiva para os ofensores e subjetiva
para os provedores dos sites. A partir dessa problemática, pode-se constatar que a liberdade de expressão
é prevista no ordenamento jurídico brasileiro como uma forma de manter um Estado de Democrático de
Direito, todavia, as ponderações dos princípios existem para assegurar a pluralidade do debate público
sem violar outros direitos fundamentais. Por fim, realiza-se uma investigação acerca da postura do
Supremo Tribunal Federal referente à amplitude do exercício regular do direito constitucional.

Palavras-chave: Liberdade de Expressão. Hate Speech. Discurso do ódio. Mídias Sociais. STF.
Responsabilidade Civil. Danos Indenizáveis.
Projeto de Pesquisa: Silêncio, Tempo E Perda De Objeto: Compreendendo A Autocontenção Estratégica Do Stf
Em Controle Abstrato
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LIVRE CONVENCIMENTO SOB ESCRUTÍNIO DA INTERSUBJETIVIDADE
(CRÍTICAS FILOSÓFICAS E EPISTEMOLÓGICAS AO LIVRE
CONVENCIMENTO MOTIVADO, COM ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ)
Matheus Dias dos Santos Cavalcanti1; Mateus Costa Pereira2
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O presente trabalho é um relatório da pesquisa elaborada ao longo de um ano, sob a orientação do
Professor Mateus Costa Pereira, para investigar a evolução dos modelos de valoração de provas, assim
como o significado do livre convencimento motivado e suas implicações epistemológicas no
ordenamento jurídico, assim como essas implicações refletem na atividade dos magistrados, utilizando
como parâmetro o Superior Tribunal de Justiça, que é a última instância em matéria processual e,
portanto, o entendimento que deve ser seguido pelos diversos tribunais no Brasil. A partir de aparato
teórico, apresentamos as principais críticas formuladas contra o livre convencimento motivado, assim
como investigamos a presença do mesmo no Código de Processo Civil vigente, visto que existem
aqueles que alegam que esse modelo de valoração da prova encontra-se superado. O trabalho ainda se
debruça sobre como o livre convencimento motivado, ao formar um sujeito que desconsidera a relação
do meio e dos objetos com outros sujeitos, impacta nas fundamentações de decisões e qual é o modelo
de valoração da prova admitido pelo STJ no Código de Processo Civil, procurando entender se hoje, no
Brasil, temos a formação de um álibi para a falta da fundamentação das decisões dos magistrados, além
de entender como essas decisões impactam o processo. Resta observado, com análise de jurisprudência
e consulta bibliográfica de prestigiados doutrinadores, que o livre convencimento motivado, na
modernidade, ocasiona no surgimento, ainda que de forma indireta de um sujeito solipsista, que
prejudica a função das decisões emitidas pelos juízes, uma vez que o mesmo decide para si em si,
desconsiderando o objeto e o meio e como os fatores se relacionam.

Palavras-chave: 1. Processo Civil. 2 Valoração Da Prova. 3. Cpc/15. 4 . Filosofia Do Direito. 5.
Fundamentação Das Decisões

Projeto de Pesquisa: O Livre Convencimento Motivado Como Álibi Ao Desrespeito Do Dever De
Fundamentação Das Decisões: O Privilégio Cognitivo Do Magistrado E Sua Sentinela Avançada Na
Jurisprudência Do Superior Tribunal De Justiça
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INTERFACE ENTRE DESIGN DA INFORMAÇÃO E CONTEÚDO AUDIOVISUAL
EM PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS PARA OS MEIOS DIGITAIS
Matheus Duarte Amaral Portela1; Maria Carolina Maia Monteiro2
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O audiovisual é a linguagem hegemônica no webjornalismo. Atualmente empresas de comunicação
utilizam dessa linguagem de uma maneira simples e eficiente para criarem suas narrativas e transmitirem
suas histórias de maneira acessível e de baixo custo. Dessa forma, criou-se uma linguagem própria para
esse canal que foge dos documentários e matérias jornalísticas tradicionais. Por este motivo, este projeto
se propôs a realizar uma análise critica a respeito dessas linguagens e de suas estéticas no intuito de
observar a eficácia de como transmitem seus conteúdos e as escolhas visuais desses conteúdos. Através
de uma coleta de dados e com uma referência bibliográfica foi possível concluir que existem modelos
específicos que essas empresas preferem utilizar que estão ligados à velocidade que a informação precisa
ser passada e multimidialidade.

Palavras-chave: Webdocumentário; Video-ensaio; Audiovisual; Meios digitais; Plataformas digitais.
Jornalismo; Webjornalismo.

Projeto de Pesquisa: Produção, Circulação E Recepção Do Audiovisual Contemporâneo.
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A INSUFICIÊNCIA DA SIMPLES INDICAÇÃO DE PRECEDENTES PARA A
SATISFAÇÃO DO DEVER DE MOTIVAÇÃO PELO MAGISTRADO
Matheus Guimarães Nogueira Freires1; Lúcio Grassi de Gouveia2
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Objetivou-se com este trabalho tratar da vinculação do judiciário ao sistema de precedentes obrigatórios,
que reflete um afastamento do direito positivado brasileiro que se aproxima, cada vez mais, ao direito
costumeiro, ou common law. Essa aproximação traz consequências práticas, uma vez que, a mera
utilização dos precedentes não é suficiente para a satisfação do dever de motivação, previsto no artigo
93 da Constituição Federal. Isso acontece pois, para que os precedentes ou enunciados sejam aplicados
de maneira correta, deve-se adequar o caso à ratio decidendi, ou seja, realizar uma analogia do caso que
serve de fundamento com o sob julgamento. Além de ser exigência constitucional, o artigo 927 do
Código de Processo Civil, em seu parágrafo primeiro, exprime a necessidade da observância das normas
relativas à fundamentação, previstas no artigo 489 do Código, para a aplicação dos precedentes. Assim,
o trabalho tem o objetivo final de demonstrar que a presença do instituto dos precedentes obrigatórios
no ordenamento jurídico brasileiro é um avanço, visto que torna o poder judiciário mais eficiente,
oferecendo um tratamento mais isonômico ao jurisdicionado, aumentando, também, a previsibilidade
das decisões.
Palavras-chave: precedentes; previsibilidade; ratio decidendi

Projeto de Pesquisa: A insuficiência da simples indicação de precedentes para a satisfação do dever de motivação
pelo magistrado do Professor Lúcio Grassi de Gouveia
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BLOQUEIOS INTERNOS E EXTERNOS NAS EMPRESAS FAMILIARES
BRASILEIRAS: O DESAFIO DE UMA GOVERNANÇA CORPORATIVA
GLOBALIZADA
Matheus Pedrosa Cardozo da Silva1; Roney José Lemos Rodrigues de Souza2
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Ao longo do tempo, diversos conceitos do que seria uma empresa familiar foram estabelecidos, sem,
porém, existir uma concordância assentada ao redor do mundo pertinente ao tema. Disso isto, optou-se
por considerar a empresa familiar como aquela em que, preponderantemente, o papel de sócio
majoritário está vinculado ao controle de uma ou mais famílias, estando conectado a sucessão
empresarial por meio da herança familiar. Atualmente, com a globalização instaurada há cerca de três
décadas e acelerada conforme o tempo, proporcionando uma concorrência acirrada com a abertura das
economias, diversas empresas familiares estão, por questão de sobrevivência, tentando se adaptar aos
mercados exteriores, utilizando da implementação das boas práticas de governança corporativa, com o
propósito de melhorar a gestão empresarial, como um forte apoio para sua alavancagem no estrangeiro,
atração de investidores e melhores condições de disputa para enfrentar o mercado concorrencial atual.
A pesquisa foi desenvolvida baseada no método de revisão bibliográfica, em que foram levantados dados
do IBGC, relacionando-os com a doutrina brasileira e autores internacionais, investigando os problemas
internos das empresas familiares que cada vez mais vem sofrendo pressão dos grandes players. Desta
forma, interligando os fatores externos que dificultam a convergência da governança corporativa
mundial e que influenciam diretamente na inserção ao mercado estrangeiro, com um estudo de caso de
sucesso na implementação da governança corporativa em diferentes países, através da utilização correta
de uma gestão corporativa, foi possível identificar meios pelo qual a empresa familiar deve seguir para
evitar que problemas maiores surjam em decorrência da falta de planejamento e uma consequente
falência em virtude dos problemas identificados através da pesquisa.
Palavras-chave: Direito Empresarial; Família Empresária; Gestão Familiar; Internacionalização.

Projeto de Pesquisa: Autonomia Da Vontade E Affectio Societatis Na Empresa Familiar
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O PAPEL DA TATUAGEM NO AMBIENTE DO CÉRCERE FEMININO
Mayla Mayara Sabino de Carvalho1; Anne Augusta Rocha Simões 2
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O fenômeno crescente da tatuagem representa um notável objeto de estudo, por parte do direito, da
antropologia, da psicanálise, da sociologia, entre outras áreas passíveis de influência ao seu uso. Desse
modo, é de grande relevância o estudo do estigma da mulher tatuada no ambiente do cárcere, uma vez
que, é notório o crescimento populacional prisional. Nesse sentido, é muito importante compreender os
significados das tatuagens no submundo do crime, dado que, se trata de uma linguagem codificada, que
expressa símbolos de poder, de subordinação e tipos de crimes. Sendo assim, o aprofundamento sobre
esta temática tem por objetivo examinar quais as motivações na escolha da tatuagem e compreender o
caráter de estigma da mulher tatuada no cárcere. A metodologia utilizada se pauta na abordagem de uma
pesquisa exploratória qualitativa, cujo objetivo é familiarizar-se com esse assunto ainda pouco
conhecido, pouco explorado e com foco no caráter subjetivo do objeto analisado. Os resultados revelam
que no século XIX diversos países utilizavam a tatuagem como estigma, marcando mendigos, ladrões,
prostitutas, escravos, fugitivos, rebeldes e adúlteros. Muitos desses castigos eram previstos em códigos
que regulamentavam tais procedimentos. Ainda hoje, quando a tatuagem é utilizada no ambiente
carcerário carrega uma imagem de estigma, ou seja, algo considerado desqualificado, desvalorizado e
inferiorizado. Entretanto, mesmo sabendo do estigma que as cercam, muitas mulheres escolhem essas
marcas de diferenciação, uma vez que, utilizam a inscrição na pele como uma forma de identificação na
relação com o outro, servindo muitas vezes como um símbolo de resistência perante a sociedade. A
pesquisa proporcionou identificar algumas razões para se fazer uma tatuagem quando se está presa,
marcam na pele o pertencimento a bandos ou organizações criminosas, tatuam símbolos que representam
qual a infração cometida e algumas se tatuam com o objetivo de representar pertencimento ao seu
parceiro, cravam na pele o nome/abreviações do companheiro ou frases de amor. Por fim, percebe-se
que a tatuagem permite uma diversidade de possibilidades de análise, como cenário encontra-se o corpo
como linguagem para expressar fatos e sentimentos. Portanto, quando a mulher realiza inscrições na
pele, ela está afirmando sua singularidade e sua diferença, ou seja, está afirmando sua identidade.
Palavras-chave: 1. Mulheres; 2. Estigma; 3. Corpo; 4. Símbolos; 5. Penitenciárias.

Projeto de Pesquisa: O Estigma da Mulher Tatuada no Cárcere
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ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DA BOA VISTA, NO CENTRO DO RECIFE
Micael Matheus da Silva1; Andréa Melo Lins Storch 2
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Partindo do pensamento que vem se construindo com maior eficácia da segunda metade do século XX
até hoje identificamos um aumento gradual na idealização do planejamento urbano e dos projetos
arquitetônicos voltado às necessidades de sociabilidade com mais alteridade. Os conceitos tratados nessa
pesquisa possibilitam uma maior expansão do ideal humanístico que envolve o pensamento
contemporâneo, nesse sentido tem-se que a análise feita a partir das relações sociais atrelada a alteridade
no espaço limiar promove uma ressignificação da convivência a partir da coexistência, onde há a
probabilidade de existência por um processo de afeto. Além disso, analisamos aqui outro debate que
tem grande notoriedade atualmente: a demanda na habitação de interesse social, esta que é caracterizada
como um dos principais efeitos da expansão urbana e aumento populacional nas cidades brasileiras ao
longo do último século, e algo não resolvido até hoje. Nessas condições, é considerável notar que os
atuais debates assumem algumas resoluções que podem ser operadas mais facilmente pelos órgãos
envolvidos, como a ocupação desses imóveis vazios e subutilizados com potencialidade para a promoção
de habitações de interesse social, descartando a articulação de novos empreendimentos. Tendo em vista
propor arranjos espaciais internos por meio de simulação de espaços que melhor promovam as conexões
entre os ocupantes visando assim criar espaços de coexistência, utilizou-se da aplicabilidade da
metodologia da coexistência intersticial nos imóveis investigados, a metodologia desenvolvida por eles
ao longo desta pesquisa propõe uma análise comparativa do espaço existente quanto ao rearranjo
proposto para que assim possa verificar-se se a nova proposta altera os pontos de confluência. A
contribuição dessa pesquisa para a compreensão de espaços mais humanos abre portas para estudos e
verificações diversos que contemplem a revisão, adequação e a projeção de espaços com mais alteridade.

Palavras-chave: espaços limiares; habitação social; relações sociais.

Projeto de Pesquisa: Ética Subjacente À Arquitetura Dos Espaços Limiares De Edificações Verticalizadas No
Recife.
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ANÁLISE CRÍTICA DO DISCURSO JURÍDICO: O CASO DAS SENTENÇAS
JUDICIAIS DOS CASOS DE TRÁFICO DE DROGAS ILÍCITAS”
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Este projeto tem como objeto de estudo o discurso jurídico pela análise de dados verbais autênticos, ou
seja, os textos produzidos em situações sociais da justiça, no caso, decisões judiciais relativas ao tráfico
de drogas ilícitas nos casos em que as rés sejam do sexo feminino. A escolha pelo sexo feminino foi
pois, apesar de representar quantitativamente uma minoria do sistema penitenciário, o gênero e seus
marcadores sociais geram desigualdades específicas, e, no caso de tráfico de drogas, evidentes. Para
isso, utilizei o conceito de ideologia proposto por Thompson (2011) e o método da Análise Crítica do
Discurso proposto por Fairclough (1996), partindo dos pressupostos de que a linguagem é socialmente
construída e modificada, assim como as práticas sociais e as ideologias. Ao longo do texto, fica claro
como o gênero das rés (a partir, por exemplo, da maternidade) é realçado numa tentativa de aumentar a
culpabilidade, intensificando desigualdades já presentes no sistema de justiça criminal. Os objetivos
foram levantar decisões judiciais e constituir um corpus de processos relativos ao crime de tráfico de
drogas ilícitas (lei 11.343/06); analisar as decisões judiciais a partir da Análise Crítica do Discurso
Jurídico (ACDJ), identificando os modos de operação da ideologia; e categorizar as formas de
criminalização, cálculo de culpabilidade e protagonismo feminino nas decisões ao crime de tráfico de
drogas ilícitas (lei 11.343/06) relacionando-as com os modos de operação da ideologia encontrados na
superfície textual das decisões. No total, foram analisados os discursos de 5 decisões, que se dividiram
em sentenças de primeiro grau, habeas corpus, e um agravo, e os resultados obtidos foram relevantes
para o estudo. Encontrei na superfície textual evidências de práticas discursivas no sentido de
culpabilizar mais as rés do sexo feminino, além de salientar preconceitos e estereótipos relativos à
pratica de crimes relacionados à drogas.

Palavras-chave: análise crítica do discurso jurídico; criminologia; decisões judiciais; gênero; tráfico de
drogas.

Projeto de Pesquisa: O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: análise das estratégias
linguístico-discursivas e os modos de operação da ideologia na superfície das decisões judiciais.
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EXPERIMENTO SIMULADO COMPARATIVO DE TECNOLOGIAS DE
REPRESENTAÇÃO EM ARQUITETURA
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Os projetos de arquitetura atualmente são concebidos por uma infinidade de softwares que
desempenham a mesma finalidade, mas possuem suas particularidades. Os programas computacionais
começaram a tomar lugar nos processos de desenvolvimento, armazenamento e nas ferramentas de
desenhos, transformando-as mais práticas e eficazes. Assim, com o advento dos computadores, é
introduzido as primeiras tecnologias, como a representação gráfica por programas Computer Aided
Design (CAD) e novas tecnologias emergentes de modelagem 3D e parametrização, ao Building
Information Modeling (BIM). Nessa pesquisa, a proposta foi comparar o desempenho de softwares de
arquitetura na documentação e apresentação de projetos. Em termos metodológicos, a pesquisa se
propõe a comparar o desempenho de softwares disponíveis no mercado através de experimentos
controlados. A comparação foi feita por números de passos, onde a variável tempo não será levada em
consideração. Os modelos definidos para o experimento foram tais que permitiram avaliar o desempenho
e que retrataram bem aplicações cotidianas dos projetos de arquitetura, seja na concepção, representação
técnica e arte finalização. Os softwares escolhidos para execução desses experimentos foram: AutoCad,
Revit e Sketchup. A partir dos experimentos pode-se notar, que pela forma de avaliação (quantidade de
passos), cada software utilizado tem suas potencialidades. E é importante frisar que nesses programas
existem infinidades de possibilidades de desenvolvimento e que a forma como é feito varia conforme o
usuário.

Palavras-chave: Computer Aided Design (CAD); Building Information Modeling (BIM); comparativo
de softwares.
Projeto de Pesquisa: Métodos e tecnologias na representação de projetos arquitetônicos.
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FEDERALISMO FISCAL NO BRASIL: ASPECTOS CONSTITUTIVOS,
ASSIMETRIAS, PRINCIPAIS DESAFIOS E A BUSCA POR UMA MAIOR
EQUIDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO
Paulo Matheus do Carmo Costa¹; Hélio Sílvio Ourem Campos²
¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas UNICAP; Bolsista CNPQ; E- mail:
p.matheustjs@gmail.com
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O presente trabalho teve como objetivo investigar os aspectos político, jurídico e econômico referentes
ao federalismo e ao federalismo fiscal, além de esmiuçar os seus principais modelos e experiências
internacionais, as suas implicações no que tange à fixação de competências, alguns dos seus problemas,
e as assimetrias que constituem a problemática do desenho federativo/federalismo fiscal, além de fazer
algumas proposições almejando um pacto federativo mais equitativo. A metodologia empregada foi a
da pesquisa bibliográfica aliada à coleta de dados estatísticos e orçamentários, tendo como propósito
analisar as características, fatores e variáveis que se relacionam com o federalismo fiscal no brasil. A
coleta de dados efetuou-se, tendo como suporte a utilização da internet e como fonte livros e artigos que
tratam do assunto e dissertam sobre o tema em questão ou algum de seus aspectos constitutivos, visando
assim delinear o modelo de federalismo fiscal adotado no Brasil, suas nuances e também verificar a
experiência de outros modelos em alguns países. O Pacto Federativo é um acordo firmado entre a União
e os estados federados, e nesse acordo, são estabelecidos funções, direitos e deveres de cada uma das
partes. Inserido no pacto federativo está a distribuição de competências entre os entes da Federação.
Dentre as competências atribuídas, o federalismo fiscal, envolve a distribuição no que concerne às
receitas e despesas e instrumentos da política fiscal entre as diferentes esferas de um governo. No
desenho federativo brasileiro cabe à União legislar sobre normas gerais, ou seja, princípios, valores
relevantes que devem vincular os demais entes, entretanto, a competência tributária deve ser dividida
entre os três entes federativos. O Estado Brasileiro possui características de um modelo Federativo
Cooperativo que se sobrepõem às características de um federalismo competitivo, entretanto em razão
do acentuado desequilíbrio entre responsabilidades dos Estados e Municípios e geração de receitas,
guerra fiscal, criteriosidade na atribuição de competências, além de outros problemas, a estabilidade do
pacto federativo está em cheque. Urge, portanto a necessidade de reformulações para promover um
sistema de equidade entre os entes da federação.
Palavras-chave: 1- Federalismo fiscal 2-Tributação e federalismo 3-Federalismo fiscal no Brasil.
Projeto de Pesquisa: Política e tributação sobre o patrimônio, a renda e o consumo: aspectos materiais e
processuais - A pejotização no Brasil.
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO EMBARCADO PARA ANÁLISE DE
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A realidade virtual pode imergir o usuário a experiências muito mais profundas, sabendo disso, para uso
em ambiente clínico, buscamos como ler os estímulos corporais de uma pessoa durante uma experiência
em um mundo virtual que se adapta aos gostos do usuário e analisar o que os dados gerados por ele
podem dizer e ajudar no seu tratamento. A fim de ler os batimentos cardíacos, foi escolhida a placa
Arduino e o sensor de pulso, método mais simples que encontramos para tal atividade, o sensor gera
resistência elétrica de acordo com os batimentos cardíacos, assim sendo possível que o Arduino junto
como código e bibliotecas do fabricante do sensor possam interpretar os dados recebidos e deles aferir
a quantidade de batimentos por minuto.Para a aplicação de realidade virtual criada por outros dois
estudantes envolvidos com esse projeto, foram desenvolvidos dois códigos, um para ser utilizado em
ambiente virtual neutro, que recebe os dados do Arduino em forma de batimentos por minuto, e no final
deste ambiente é aferida a média de BPM para comparação com o próximo ambiente que se altera de
acordo com o usuário, para que haja meio de comparação e saber se de fato a aplicação e experiência
surtem efeito. No final são gerados arquivos de texto que em aplicações como Google Planilhas ou
Microsoft Excel podem ser criados gráficos de linha para análise final dos dados que foram recebidos.

Palavras-chave: 1. Estímulos corporais, 2. Realidade Virtual.

Projeto de Pesquisa: Conversão de Resíduos Agroindustriais Por Mucor Circinelloides na Sintese de
Biossurfactante, Quitina, Quitosana e Lipídeos Usados Fermentação Submersa

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

308

DA DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO ÀS QUESTÕES CORPORATIVAS:
INVESTIGANDO O COMPARTAMENTO AUTOCONTIDO DO STF NOS
PROCESSOS DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE
INICIADOS PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (OAB).
Pedro Henrique Antonino de Souza¹; José Mario Wanderley Gomes Neto²
¹Estudante

do

Curso

de

Direito

do

Centro

de

Ciências

Jurídicas;

IC

Voluntário;

antoninosouza@gmail.com;
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências jurídicas; josemwgomes@gmail.com.
Este Trabalho apresenta uma análise sobre o comportamento autocontido do Supremo Tribunal Federal
em sede das Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas por perda superveniente do objeto. Foram
analisadas todas as Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas entre os anos de 1988 e 2019, que,
até a data da coleta, totalizavam o número de 6.156 ações, das quais foram identificadas 292 ações
propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Constatou-se que do total de ações
propostas pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, 26,71% foram julgadas por perda
superveniente do objeto. Para uma melhor análise, codificamos os dados como variáveis categóricas e
submetemos a regressão logística (Logit), que é a ferramentas adequada para que possamos realizar
testes, entender a associação entre as variáveis e as chances de ocorrência do fenômeno em estudo. Na
identificação da nossa variável resposta, identificamos 0 como a ausência do resultado esperado, bem
como 1 para a ocorrência do resultado esperado. Posteriormente, passamos para a identificação das
variáveis explicativas. A utilização de tais variáveis explicativas foi necessária para que pudéssemos
estudar se havia a relação entre a matéria que era objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade com a
chance de ocorrer a perda superveniente do objeto. Para tal, identificamos X1 para as ações que
tratassem de interesse Público e X2 para as ações que tratassem de interesse corporativo. Identificamos
que quando a Ação Direta de inconstitucionalidade tratava de interesses corporativos do Conselho
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil a chances de acontecer o resultado perda aumenta em 9,091.
Já quando de Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas pelo mesmo legitimado versavam sobre
interesses públicos, as chances de acontecer o resultado perda aumenta em 9,484. É Importante
pontarmos que uma vez que o resultado do “Sig” é de 0,035 para a variável X1, bem como, 0,030 para
a variável X2, temos mais de 95% de confiabilidade na validade da explicação. Diante de tal trabalho
podemos afirmar que o Supremo Tribunal Federal tem feito uso do modelo estratégico, utilizando a
perda superveniente do objeto. Para tanto, observamos que as chances são maiores da ocorrência do
fenômeno da perda superveniente do objeto quando as Ações Diretas de Inconstitucionalidade propostas
pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil tiverem como objeto interesse Público,
aumentando em 39,3%, em relação aos casos em que tiverem como objeto interesses corporativos.
Palavras-chave: 1.Autorrestrição; 2.Perda do objeto; 3.Ação Direta de Inconstitucionalidade;
4.Conselho Federal da Ordem dos advogados do Brasil.
Projeto de Pesquisa: Explorando O “Maravilhoso Mistério Do Tempo”: As Evidências De Virtudes Passivas No
Supremo Tribunal Federal.
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FUNDO ORÇAMENTÁRIO PARA INCENTIVO À ARTE E À CULTURA EM
OLINDA ATRAVÉS DE TAXAS
Pollyana Ramos de Araujo; Hélio Silvio Ourém Campos2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciência Jurídica da UNICAP; Bolsista PIBIC UNICAP;

E-mail: pollyana.2015104665@unicap.br
2

Professor do Curso de Direito do Centro de Ciência Jurídica da UNICAP; E-mail:

ouremcampos@jfpe.jus.br

O presente trabalho busca analisar como funciona o orçamento de arte e cultura da cidade de Olinda,
considerado, de acordo com dados oficiais de 2019, o 4° que mais investe no setor cultural do Brasil. A
identidade cultural do local, a qual se forma por bens materiais e imateriais, recebeu títulos como o de
Patrimônio Mundial Cultural declarado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência
e Cultura (UNESCO), em 1982. Além de ser detentor de um Centro Histórico tombado pelo Instituto do
Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural (IPHAN), em 1968. O alcance desse objetivo foi possível a
partir da compreensão de como ocorre o financiamento da cultura em Olinda, que se dá por caixa único
e por meio de fundo orçamentário, pouco utilizado nos últimos anos, contudo, imprescindível para
recebimento de verba federal significativa no ano de 2020. Ademais, fez-se uma análise sistêmica do
Plano Plurianual, das Leis de Diretrizes Orçamentárias e das Leis Orçamentárias anuais do período de
2018 a 2020. Nessa análise, observou-se falta de transparência nos repasses do setor de valores
significativos. Por fim, percebeu-se a falta de investimento nos museus da cidade, locais de tamanha
importância para a preservação da identidade cultural. Propõe-se o estudo da viabilidade de taxas de
serviço público autofinanciáveis para a manutenção desses espaços a serem direcionadas ao fundo
municipal existente.

Palavras-chave: Caixa único; Verba; Transparência.
Projeto de Pesquisa: Política e tributação sobre o patrimônio, a renda e o consumo: aspectos materiais e
processuais - A pejotização no Brasil.
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O ACESSO À JUSTIÇA IMPACTADO PELA AUTONOMIA DOS SUJEITOS
Rafael Augusto Pinto Baía¹; Rosa Maria Freitas do Nascimento²;

¹Estudante do Curso de direito do Centro de ciências jurídicas CCJ; Bolsista UNICAP; E-mail:
rafaelaugustobaia@hotmail.com
²Professora do Curso de direito do Centro de ciências jurídicas CCJ; E-mail: rosafreitas1@hotmail.com
O acesso à justiça historicamente foi confundido com a ideia de recorrer a um tribunal competente que
deveria solucionar os conflitos com base no ordenamento jurídico do Estado. Esse sistema possui
problemas, por isso sofreu modificações com o processo de desjudicialização, que delegou esses
atributos para outros entes. Assim, a autonomia dos sujeitos entende que os indivíduos podem escolher
qual a melhor forma de solucionar os seus conflitos, se destacando a conciliação, mediação e arbitragem.
Já no âmbito internacional, as empresas transnacionais possuem câmaras arbitrais que produzem normas
autônomas que solucionam conflitos internos. A Lei de Mediação também inovou ao tratar sobre a
transação de direitos indisponível, sendo agora expressamente permitido no seu art. 3°. Contudo,
existem dificuldades em conceituar o que seria um direito indisponível e as consequências desses
acordos. O objetivo geral busca analisar a autonomia dos sujeitos nas relações privadas no processo de
desjudicialização no sistema multiportas e os seus reflexos sociais e processuais no acesso à justiça, a
partir do CPC/15 e da lei de mediação 13.140/2015. Os objetivos específicos procuram identificar como
a autonomia dos sujeitos nas relações privadas se relaciona com o sistema multiportas, analisar os limites
do acordo em direitos indisponíveis a partir da lei n° 13.140/15 e sua relação com o CPC/15, e verificar
as consequências e os possíveis benefícios ou malefícios da autonomia dos sujeitos nos direitos
indisponíveis. O método da pesquisa é bibliográfico. O resultado e a conclusão dessa pesquisa entendem
que é possível identificar que autonomia dos sujeitos nas relações privada ocorre tanto na esfera
individual no âmbito nacional quanto por empresas transnacionais na esfera internacional. Além disso,
a doutrina se divide quanto o conceito e distinção dos direitos indisponíveis, afetando os acordos que
envolvem esses direitos, pois o juiz pode encontrar problemas ao homologar esse acordo. Como ponto
positivo da transação, há soluções de litígios mais céleres, feito por especialistas no tema. Contudo,
como aspecto negativo, há certos grupos da sociedade que conseguem, através dos seus recursos
financeiros, desestabilizar a igualdade nos litígios.
Palavras-Chave Autonomia dos sujeitos, Direitos indisponíveis, Sistema multiportas.
Projeto de Pesquisa: A autonomia dos sujeitos nas relações privadas: o sistema multiportas e suas consequências
nos direitos indisponíveis.
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A CONSTRUÇÃO DA MASCULINIDADE COMO UMA FORMA DE OPRESSÃO
AO DESEMPENHO DAS IDENTIDADES DE GÊNERO DAS MULHERES TRANS
Rafael do Nascimento Almeida1; Carolina Valença Ferraz2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista (PIBIC UNICAP). E-mail:

rafinho121@hotmail.com.br
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: carolinavferraz@hotmail.com

A masculinidade hegemônica consiste no reforçamento da heterossexualidade, força, resistência, dureza
e competência física. Então, processo de hegemonia é frágil, passível de ameaça e os homens geralmente
espelham-se em outros homens. Todavia, ocorre que quando alguns “homens” não espelham-se em
homens que são construídos através uma masculinidade hegemônica e fogem desse padrão imposto pela
sociedade, eles acabam sendo julgados e perseguidos. Com isso, surge a problemática principal deste
trabalho, isto é, a masculinidade (tóxica) como uma maneira de impedimento ao desempenho das
identidades de gênero das mulheres trans – pois, sabe-se que a transfobia existe e não é somente devido
a falta de respeito ou empatia, mas ela está presente devido a construção de diversas masculinidades que
se pautaram pela supremacia do homem e inferiorização da mulher. Desse modo, percebe-se que o
direito brasileiro teoricamente trata dessa questão, com base na Constituição Federal de 1988 e através
dos Direitos Humanos que garantem a proteção e o zelo principalmente do Estado diante das opressões
e violências que acometem as mulheres trans no Brasil. Além disso, neste trabalho discute-se a questão
da autonomia da vontade que é considerada um fenômeno interior e psicológico – ou seja, mulheres
trans e travestis possuem têm a plena liberdade de alcançarem suas realizações pessoais. A título de
objetivo, buscou-se: a) compreender como o machismo e masculinidade tóxica interferem no processo
de vida das travestis; b) consegui-se refletir acerca da periculosidade da interferência durante ou depois
no processo de transição de gênero; c) criou-se mecanismos de proteção para que essas mulheres não
sintam-se oprimidas com a presença de pessoas que representam e reproduzem a masculinidade tóxica;
d) buscou-se descobrir como a sociedade passou a adquirir e a desenvolver os diversos tipos de
masculinidades. e) fez-se uma análise jurídica sobre como o Estado trabalha referente a proteção e a
garantia das liberdades individuais das mulheres trans no Brasil. Por fim, utilizou-se o método analíticodedutivo, com base nas revisões bibliográficas e doutrinárias.

Palavras-chave: Masculinidade; Construção da Masculinidade; Mulheres Trans.
Projeto de Pesquisa: “Já se acabou o tempo que a mulher só dizia: xô galinha e cala a boca, menino?!” A negação
e o silenciamento do feminino no estado antidemocrático brasileiro - uma análise do local de fala à luz da teoria
crítica do direito.
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LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO (COMPREENSÃO DA DOUTRINA
BRASILEIRA A RESPEITO DO TEMA, ANALISANDO O CONTRADITÓRIO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ)
Mateus Costa Pereira¹; Rafael Pereira dos Santos².
¹ Professor do Curso de Direito; Email: matpzen@gmail.com
²Estudante do Curso de Direito (PIBIC UNICAP). Email: rafaelp_santos@hotmail.com
O Novo Código de Processo Civil, vigente desde 2015, foi promulgado com uma importante
modificação em matéria de apreciação das provas: os códigos processuais anteriores concediam aos
juízes um poder de apreciar livremente as provas produzidas e apresentadas na relação jurisdicional,
bem como prolatar decisão fundamentada em seu livre convencimento, já o art. 371 do CPC/15, expressa
que o juiz apreciará as provas independentemente de quem as tiver produzido, indicando na decisão as
razões do seu convencimento. A interpretação do artigo 371 pelos tribunais impacta diretamente na
qualidade da tutela jurisdicional que será prestada. Nessa linha, este trabalho verificou como a doutrina
tem se comportado diante da alteração legislativa, isto é, se o livre convencimento motivado persiste ou
não. Outrossim, analisou se a jurisprudência foi impactada pela supressão do “livremente” e, ao mesmo
tempo, pela explicitação da dimensão material do contraditório no art. 7º, CPC. A pesquisa bibliográfica
foi combinada com a empírica qualitativa. A pesquisa de literatura bibliográfica teve por objetivo inicial
explicar a dimensão material do contraditório, origem, importância e todos os seus desdobramentos
sobre o procedimento judicial. Em que pese parte expressiva da doutrina nacional descartar a ideia de
processo como mero instrumento do juízo para persecução de determinado fim, percebendo
inconcebível na ordem constitucional vigente a idealização do magistrado como único destinatário das
provas e que as trata de maneira soberana ao seu bel prazer, lastreado por sua íntima e pessoal convicção,
da análise de diversos julgados do STJ, infelizmente, percebe-se que o modelo de valoração de provas
abarcado pelo Tribunal Superior, em certos aspectos, não tem valorizado a dimensão material do
contraditório, que consiste na possibilidade das partes, em qualquer momento do processo, poder
influenciar no provimento jurisdicional final, conclui-se que o entendimento pretoriano persiste
inalterado, de modo que a alteração redacional teve caráter meramente simbólico.
Palavras-chave: Modelo de valoração de prova; CPC/15; Dimensão material do contraditório;
Fundamentação adequada.
Projeto de Pesquisa: o livre convencimento motivado como álibi ao desrespeito do dever de fundamentação das
decisões: o privilégio cognitivo do magistrado e sua sentinela avançada na jurisprudência do superior tribunal de
justiça
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O ESTADO CONTRA A COMUNIDADE – A EXCEÇÃO: A ORIGEM
ROUSSEAUNIANA DA AUTOIMUNIDADE DA DEMOCRACIA-PORVIR DE
JACQUES DERRIDA.

Rebeka Maria Macedo Guedes¹; Orientador: Manoel Carlos Uchôa de Oliveira²

¹Estudante do Curso de Direito do Centro e Ciências Jurídicas, IC Voluntária. E-mail:
rebeka.2018105209@unicap.br
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas. E-mail: manoel.uchoa@unicap.br

O estudo disposto faz parte de um conjunto maior que busca explorar, principalmente a origem da
autoimunidade de Jacques Derrida a partir das obras de Rousseau, utilizando a metodologia filosófica
investigativa de comparação e correlação de idéias. A leitura derridariana revela a influência direta que
Rousseau exerceu nesse autor, especialmente quanto a sua proposição de estado de exceção como
artifício autoimunitário, tendo em conta que Rousseau propõe o corpo político com tendência
degenerativa intrínseca. O estudo da obra de Rousseau, seus conceitos basilares bem como o problema
da representação e da desigualdade como vetores para a morte o corpo político serão os pontos
especialmente abordados no relatório, para que, em momento posterior, a compreensão da influência de
Rousseau em Derrida tenha maior clareza. O contrato Social em Rousseau é estado ideal e o único
legítimo, proposto como resposta aos estados desiguais e ilegítimos, ele funda conceito de vontade geral
e propõe a Soberania como o exercício dessa vontade, em que a autoaplicação das decisões é mecanismo
para que ninguém as torne demasiadamente onerosas, de modo que sempre tendem ao bem comum. O
coletivismo é ponto chave no contrato e busca afastar a influência de vontades particulares em negócios
públicos, por isso, a representatividade é também rejeitada, por ter elementos de vontade particular. A
desigualdade presente no sistema representativo é a causa da tendência a corrupção, pois conduz ao
individualismo e ao afastamento da vontade geral. Todavia, é impossível imunizar em completude o
Corpo Político. Por isso, Rousseau propõe a representatividade do Governo, em que a corrupção é mal
menor do que a corrupção do soberano. A degeneração do Pacto Social é uma realidade a ser enfrentada,
o autor propõe meios de prorrogar esse evento, mas a morte do corpo político é fato inevitável existente
desde o nascimento do corpo político.
Palavras-Chave: Soberania; Vontade Geral; Autoimunidade;
Projeto de Pesquisa: “O diabo mora nos detalhes”: estado de direito, democracia e direitos subjetivos no
paradigma da exceção como perspectiva da teoria do direito contemporânea
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JUSTIÇA RESTAURATIVA E O SISTEMA DE JUSTIÇA JUVENIL BRASILEIRO:
ALGUNS RISCOS E POTENCIALIDADES A PARTIR DA EXPERIÊNCIA INGLESA
Renata Soares Ramos Falcão1; Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt2
1

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídica; Voluntária. E-mail:

renatafalcaoo_@hotmail.com
2

Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: fernanda.rosenblatt@unicap.br

Dentre as maneiras de se transformar o sistema de justiça criminal, encontra-se a justiça restaurativa.
Apesar de ser um termo multifacetado, seu conceito pode ser entendido como uma resposta informal a
um conflito, através da qual se permite que a solução do ocorrido seja pensada e construída pelas partes
envolvidas, atentando-se à vítima como figura central do encontro, sem, no entanto, olvidar a
importância do ofensor. Apesar de ser um dos assuntos mais debatidos da criminologia contemporânea,
no Brasil, a visibilidade dada ao tema restaurativo é reduzida, tanto em discussões acadêmicas quanto
nas práticas de políticas criminais. Em território nacional, desde a Constituição de 1988 e o Estatuto da
Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990), algumas diretrizes foram traçadas em direção aos jovens de
12 a 17 anos. Dentre os princípios que regem a nova Doutrina da Proteção Integral da pessoa em
desenvolvimento está o princípio da desjudicialização e é nele que se pode vislumbrar a previsão de
uma abordagem alternativa ao modelo formal, aplicado a adultos no sistema penal. Diante disso, a
Justiça Restaurativa apresenta-se como possível inovação a ser implementada no Brasil nos casos
envolvendo atos infracionais, recomendada pela ONU, e que, inclusive, talvez possa ser capaz de
provocar uma redução no número de crianças e adolescentes privados de liberdade. Ante a riqueza da
experiência inglesa no tema através dos painéis restaurativos lá existentes, a presente pesquisa buscou
estudar as práticas restaurativas aplicadas a jovens na Inglaterra em contraposição ao sistema juvenil
brasileiro. Ao final, apesar de apontar eventuais perigos da Justiça Restaurativa, a pesquisa também
aponta para a urgente necessidade de uma abertura ao novo.

Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Práticas Restaurativas; Justiça Juvenil; Atos infracionais.

Projeto de Pesquisa: Justiça restaurativa: reforço punitivo ou alternativa penal?
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MÉTODO ADEQUADO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS: O ESTUDO DAS
DECISÕES ARBITRAIS À LUZ DOS PRECEDENTES JUDICIAIS
Renata Xavier de Castro 1; Sérgio Torres Teixeira2
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renataxavier097@gmail.com ou renataxavierdecastro@outlook.com
2
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A arbitragem se caracteriza pela solução do conflito por um terceiro imparcial, com poderes investidos
pelas partes, através da cláusula arbitral ou compromisso arbitral. Diferentemente do processo judicial,
as partes podem optar pela arbitragem de direito ou por equidade (justiça no caso concreto), desde que
não haja violação aos bons costumes e à ordem pública. Não obstante, diante do caráter jurisdicional, o
árbitro, então, é considerado juiz de fato e direito e a decisão arbitral, vinculante e definitiva, além de
não se sujeitar a recurso ou a homologação do Poder Judiciário, constitui título executivo. Desse modo,
o presente estudo propõe-se analisar o método heterocompositivo de solução de conflitos, buscando
compreendê-lo na perspectiva do sistema de precedentes brasileiro, instituído pelo Código de Processo
Civil. Observam-se, então, os seguintes questionamentos (I) De que forma a utilização dos precedentes
pode repercutir no processo arbitral? (II) Há obrigatoriedade/ vinculação dos árbitros utilizarem tais
mecanismos na prolação de sua decisão? (III) Dependerá da escolha das partes quanto à forma e o tipo
de arbitragem (de direito ou equidade)? (IV) E, não obstante, quais seriam as implicações da adoção do
sistema de precedentes no processo arbitral? (V) Existiria precedentes arbitrais? Assim, por meio da
legislação pertinente (Lei de arbitragem e Código de Processo Civil), das decisões judiciais do Supremo
Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça, bem como dos estudos doutrinários controvertidos
acerca da matéria, através da análise bibliográfica e documental (livros, revistas, artigos, periódicos,
manuais jurídicos), com uso da pesquisa aplicada, exploratória e qualitativa, constatou-se que os árbitros
devem observar os precedentes judiciais, na medida em que as partes escolhem o tipo da arbitragem,
bem como em consideração à segurança jurídica e o nítido reconhecimento do precedente como fonte
normativa. Por fim, considera-se que, apesar de existir benefícios e obstáculos para aplicação do sistema
de precedentes na arbitragem, na doutrina, se verifica que árbitros adotam e, até mesmo, citam
entendimentos de outros árbitros em suas decisões, mesmo que de modo persuasivo.
Palavras-chave: arbitragem; vinculação; sistema de precedentes.
Projeto de Pesquisa: Dimensões De Acesso À Justiça E Os Novos Instrumentos Processuais: as novas ferramentas
do processo civil e a busca pela maior efetividade do modelo processual contemporâneo no âmbito da Justiça
Comum e da Justiça do Trabalho
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ÉTICA SUBJACENTE À ARQUITETURA DOS ESPAÇOS LIMIARES DE
EDIFICAÇÕES VERTICALIZADAS NO RECIFE
Ricardo Souto da Cunha Brendel Braga1; Andréa Melo Lins Storch2
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A pesquisa relaciona o problema habitacional do Recife, como o abandono de bairros do centro da
cidade, como o bairro de Santo Antônio. Ao ver que ao longo de sua história, o Bairro se modernizou
em que durante a década de 50, começaram a surgir os primeiros arranha-céus da cidade. Com eles,
surge a preocupação de se ter um plano urbano para o futuro crescimento da cidade. Mas com o passar
dos anos o centro foi abandonado. Hoje a arquitetura da cidade do Recife é extremamente individualista,
causando sérios problemas urbanos. A alteridade sofre em toda cidade. Muitos trabalhadores do centro
moram fora da cidade, mas trabalham ao redor de edifícios vazios ou quase vazios. É de extrema
importância a requalificação desses edifícios modernos já abandonados a décadas para fazer parte da
solução da questão habitacional. Os métodos utilizados procuram promover a coexistência melhor
possível em um edifício ao ver as motivações das movimentações das pessoas e como pode se criar um
arranjo espacial para causar esses encontros e proporcionar uma melhor alteridade.
Palavras-chave: Análise espacial; coexistência; moradia social.
Projeto de Pesquisa: “Ética Subjacente À Arquitetura Dos Espaços Limiares De Edificações Verticalizadas No
Recife”
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COLONIALIDADE DO PODER E VIOLÊNCIA POLICIAL: UM DIÁLOGO DE
PERMANÊNCIAS A PARTIR DA NARRATIVA DE POLICIADOS NA CIDADE DO
RECIFE
Rosinete Kelly Barbosa Rodrigues1; Marília Montenegro Pessoa de Melo2
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A história da polícia no Brasil se confunde com a da escravidão, mais que isso: é nela que se fundamenta.
Surgiu para controlar e desumanizar o corpo negro. Com o fim do colonialismo, continuou existindo
para garantir a permanência de matrizes coloniais. Observar a gênese dessa agência de controle do estado
é fundamental para compreensão de suas permanências e atualizações. A fim de investigar o tema, foi
realizada uma pesquisa bibliográfica e, em seguida, análise documental das duzentas e quatorze
denúncias, em desfavor de policiais militares, realizadas no primeiro semestre do ano de 2018, na
Corregedoria Geral da SDS em Pernambuco. Outrossim, por meio dos diários de pesquisa, foi possível
escutar registros da atuação policial expressos por pessoas que, na imensa maioria das vezes, são
silenciadas. A oportunidade de ouvir a versão não oficial ajuda a compreender a força como o passado
ainda se impõe sobre nós. São os policiados contando o que acontece nas ruas, nas suas casas, nos seus
corpos. São relatos que apontam para o perfil do suspeito de hoje ser muito parecido com aquele do
Império e do início da República.
Palavras-Chave: polícia; escravidão; atualização; permanência.

Projeto de Pesquisa: A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as Alternativas Penais.
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O PROCESSO DE DESCONSTRUÇÃO DE UMA MASCULINIDADE TÓXICA: O
ESPAÇO DO HOMEM PERANTE A MILITÂNCIA FEMINISTA
Salatiel Pereira da Silva Júnior1; Carolina Valença Ferraz2
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A pesquisa em questão busca analisar o fato de que durante séculos a sociedade institucionalizou através
de leis, normas e costumes, uma bifurcação no interior da própria: I) em um extremo estavam os homens
detentores do poder, dominação e sobretudo da violência; II) em outro estavam as mulheres, as crianças
e principalmente os escravos nas margens de qualquer tutela exercida pelo Estado. A mulher, essência
do estudo, sempre foi tratada como propriedade exclusiva do seu marido, não detinha se quer direitos
civis por ser considerada pessoa relativamente incapaz, precisando ser assistida ou obter seus atos
ratificados pelo homem. No Código Civil brasileiro de 1916, por exemplo, o marido era tratado como
chefe da sociedade conjugal (art. 233, CC/16), a este era permitido estudar, trabalhar, tomar decisões
familiares, votar, enquanto às mulheres cabia o papel de submissão. Sendo assim, em meados do século
XX, cercadas por revoluções mundiais, as mulheres começaram a reconhecer a educação sexista que
fomentava uma masculidade tóxica e que adoecia e cegava a sociedade de tal forma que atingia tanto
elas, como os próprios homens, de maneiras distintas. A partir de então, aliado ao nascimento de
movimentos sociais e ideias feministas, nasce também a seguinte indagação e problemática principal da
referida pesquisa: “O homem pode ter espaço perante a militância feminista?”; Para tal, adverte-se que
paralelamente a uma política de fala, existe também uma política de escuta, sendo esta que o homem
deve praticar ante o feminismo, a fim de que ocorra uma gradual quebra na masculinidade tóxica que o
cerca, e que estes passem a utilizar-se de seu local de privilégio social, político e econômico dando voz
e vez às mulheres, visto que, até hoje o Brasil carrega um enorme déficit de representação feminina
dentro de suas casas legislativas, fazendo com que pautas e necessidades femininas não sejam ouvidas,
e como consequência disto, regras continuam a ser promulgadas majoritariamente por homens,
mantendo as mulheres sob o julgo dos mesmos e não fazendo jus ao art. 5º da CF/88 que garante
igualdade a todos perante a lei. Portanto, diante todo o exposto, foi utilizado o método analítico-dedutivo
em virtude da revisão bibliográfica e doutrinária.

Palavras-chave: Hierarquização; Machismo; Equidade de Gênero; Silenciamento.
Projeto de Pesquisa: “Já se acabou o tempo que a mulher só dizia: xô galinha e cala a boca, menino?!” A negação
e o silenciamento do feminino no estado antidemocrático brasileiro - uma análise do local de fala à luz da teoria
crítica do direito.
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A JUSTIÇA RESTAURATIVA NA ONU: RESOLUÇÕES, MANUAIS E LIMITES À
EXPANSÃO DO CONTROLE PENAL
Sarah Vieira Rodrigues1; Fernanda Cruz da Fonseca Rosenblatt2
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O movimento restaurativo aflorou em razão de uma insatisfação crescente com o sistema penal. Ocorre
que, não obstante os discursos dogmáticos de reconhecimento do Direito Penal como ultima ratio, a
centralidade da prisão ainda é uma característica marcante dos modelos de justiça criminal vigentes.
Assim, como se numa lógica de “justiça em linha de montagem”, o comum, nas salas de audiência e
julgamento, se desconsidera as peculiaridades do caso-a-caso, e, com isso, as necessidades nãoretributivas da vítima. De acordo com Nils Christie, resultado tem sido um sistema penal incapaz de
cumprir o que ele declara fazer, assim, qualquer reforma do sistema de justiça criminal que não se
pretenda meramente cosmética requer uma “devolução” do conflito às partes, por meio de um processo
informal, no qual elas tenham voz e oportunidades de dialogar entre si, de modo a identificar danos e
formas de repará-los. Apesar de Christie, há época, não ter usado o termo “justiça restaurativa”, a sua
ideia de “conflitos como propriedade” é provavelmente a mais repetida como ponto de partida para
explicar a proposta restaurativa. Nesse ínterim, apesar das divergências conceituais em torno da justiça
restaurativa, pode-se afirmar, que a proposta restaurativa envolve uma busca por um sistema dialogal de
abordagem dos conflitos, o qual se contrapõe à utilização da prisão como principal instrumento de
resposta ao crime, à supervalorização dos profissionais da justiça em detrimento do empoderamento das
partes diretamente afetadas pelo delito, à falta de compromisso com a reparação dos danos sofridos,
dentre outros aspectos negativos da justiça criminal tradicional. Historicamente, contudo, as boas
intenções envoltas às propostas alternativas, frequentemente terminam numa expansão da rede de
controle penal. Com efeito, os programas de justiça restaurativa, a depender da forma com que são
regulados e implementados, podem levar à extensão da rede de controle penal-formal, sendo um reforço
punitivo, mesmo se através dum discurso de alternativa penal. No presente Plano de Trabalho, parte-se
dessa mesma preocupação para identificar e avaliar os mecanismos pensados pela ONU diante desse
risco da empreitada restaurativa
Palavras-chave: Justiça Restaurativa; Brasil; Alternativa Penal.

Projeto de Pesquisa: A justiça restaurativa na ONU: resoluções, manuais e limites à expansão do controle penal
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OS SENTIDOS DA EXCEÇÃO NO DIREITO: O FUNDAMENTO AUTOIMUNE DO
DIREITO EM CARL SCHMITT E JACQUES DERRIDA

Tainá Lais Melo de Vasconcelos¹; Manoel Carlos Uchôa de Oliveira²
¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:
taina.2018105343@unicap.br
²Professor do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: manoel.uchoa@unicap.br

A questão central desta Iniciação Científica consiste em compreender o estado de exceção como um
processo autoimunitário dos Estados de Direito. Na medida em que a previsão normativa da exceção,
que é um elemento interno à ordem constitucional, torna-se um mecanismo que ao proteger o sistema
jurídico o ameaça. À vista disso, o relatório final será desenvolvido a partir de um comentário filosófico
sobre a obra Vadios (DERRIDA, 2003), investigando textualmente e organizando as idéias derridianas
acerca da formação fenomenológica e política da autoimunidade. Jacques Derrida começa a desenvolver
seu pensamento tomando como ponto de partida a noção do “si mesmo”. Isso porque o que diferencia o
ser humano das demais espécies vivas é a capacidade de retornar a si de forma autotélica, assimilando
o seu meio e se apercebendo como senhor de si mesmo, uma autonomia soberana singular. Dessa forma,
quando indivíduos singulares se entendem iguais em algum aspecto, se pode então falar de democracia,
regime em que se leva em conta a igualdade segundo o número. Por essa razão, se entende que esse
sistema representa a soberania do povo. No entanto, é indubitável que a democracia é falha, já que nem
sempre a vontade do povo é democrática, assim sendo, é necessário que ela use de artifícios para se
proteger. Teoricamente a estratégia autoimunitária é adotada para garantir a autopreservação de um
governo quando ele está diante de um risco iminente, de modo que a democracia se anula para protegerse. Entretanto, os Estados têm usado o terror para justificar essa prática, alegando constantemente
estarem sob ameaça, portanto Estados vadios se mostram como perversões autoimunitárias que precisam
ser combatidas para que não haja, no cenário internacional, a prevalência da razão do mais forte.
Palavras-chave: Soberania; Democracia; Estados vadios; Desconstrução.
Projeto de Pesquisa: "O diabo mora nos detalhes”: estado de direito, democracia e direitos subjetivos no
paradigma da exceção como perspectiva da teoria do direito contemporânea.
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INVESTIGAÇÃO DOS MÉTODOS DE COMPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA E SUA
RELAÇÃO COM AS QUESTÕES INERENTES A EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO
Tainá Milena Alves da Silva1; Márcia Maria Mendes de Medeiros Campos2
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Esse artigo apresenta resultados da pesquisa sobre a investigação dos métodos de composição
fotográfica e sua relação com as questões inerentes a experiência do usuário fazendo parte da pesquisa
sobre Ambiente Virtuais: influência dos aspectos ópticos de composição fotográfica na qualidade da
experiência do usuário. O artigo é dividido em três partes de pesquisa uma sobre a amostragem pelo
método Bola de Neve, outra sobre composição fotográfica e a última sobre a experiência do usuário. A
pesquisa foi realizada por meio de um questionário composto por diferentes imagens e analisamos as
percepções das pessoas que responderam o questionário.

Palavras-chave: Fotografia; Experiência do Usuário; Tecnologias Emergentes.

Projeto de Pesquisa: Ambientes virtuais: influência dos aspectos ópticos de composição fotográfica na
qualidade da experiência do usuário
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ENTRE O SABER-FAZER E O CONSTRUIR: O TRABALHO DO ARTESÃO DE
ALVENARIA NAS COMUNIDADES DE RECIFE
Teresa Raquel Dutra Cahú1; Luiz Ricardo Fonseca Marcondes2
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Estudante do Curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro de Ciências e Tecnologias (CCT); Bolsista

PIBIC UNICAP. E-mail: teresacahu@gmail.com
2
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No Brasil, as oficinas dos artesãos e difusão de técnicas tradicionais que se passa de pai para filho,
acontece principalmente nas comunidades e bairros periféricos aos grandes centros. É nesses locais,
nessas oficinas, muitas vezes esquecidas e vistas como espaços que somente geram ruídos, que esses
artífices produzem sua arte, glorificando seu ofício e contribuindo para a construção de uma identidade
construtiva local. O centro expandido do Recife possui diversas comunidades, entre elas Ilha do
Joaneiro, Santo Amaro e Chié, essas comunidades possuem uma grande quantidade de oficinas e
artesãos que servem tanto a comunidade quanto a clientes externos. Um dos ofícios mais próximos da
arquitetura pode-se dizer que é o do artesão de alvenaria, que cria e define espaços, que legitima as
ocupações das periferias das cidades e que segue construindo com autonomia nessas mesmas periferias.
Estes artesãos persistem com claro reconhecimento local como peças e técnicas importantes para a
construção dessas comunidades e para a continuidade de heranças e técnicas que perduram até os dias
atuais.

Palavras-chave: Alvenaria; Pedreiro; Saber-fazer; Pernambuco.

Projeto de Pesquisa: Construindo Com Pouco: Reflexões Sobre O Artífice Contemporâneo Em Pernambuco .
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O ESTIGMA DA MULHER TATUADA NO CÁRCERE: UMA DAS MOTIVAÇÕES
PARA SE TATUAR NO SISTEMA PRISIONAL PELOS FATORES
COMPORTAMENTAIS, CRIMINOSOS E EMOCIONAIS.
Thácylla Jéssyka Leal Dantas1; Anne Augusta Rocha Simões2
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A prática de inserir adornos, piercings e realizar tatuagens no corpo são milenares. Destarte, o indivíduo
utiliza o seu corpo como uma forma de expressão de sentimentos, frustações, e por meio das tatuagens,
esta pode ser um instrumento de comunicação, sendo a linguagem formada dentro do contexto
sociocultural em que foram produzidas, e no cárcere não seria diferente, sendo está a justificativa para
a presente pesquisa. Contudo, no ambiente do cárcere feminino, foi constatado que sua utilização está
relacionada ao ideal de pertencimento, tornando-se este entendido com uma condição a qual os
indivíduos, uma vez que ao criar uma teia de vínculos com o ambiente que os cercam, essas conexões
representam estímulos aos quais os sujeitos reagem emocionalmente e permitem à pessoa o sentimento
de pertencer ao ambiente que a cercam. Nesse sentindo, as mulheres que se tatuam no ambiente de
reclusão, marcam-se, predominantemente, com o nome/abreviações do companheiro ou até mesmo
frases de amor. Assim, concluiu-se que mesmo as mulheres no ambiente carcerário, as expressões de
pertencimento e propriedade são exercidas pelo homem sobre as mulheres. Destarte, as tatuagens no
ambiente supracitado adquiriram um universo de significados peculiares, podendo, uma mesma
tatuagem, ter diversos significados, em conformidade com o grupo social a qual a mulher esteja inserida
ou o lugar do corpo a qual foi introduzida. Desta forma é conclusivo que as mulheres se tatuam no
ambiente prisional com o intuito expressar suas emoções, principalmente, sua lealdade ou pertencimento
ao seu companheiro (a). O objetivo da referida pesquisa pauta-se em investigar os significados
subjetivos e genéricos das tatuagens mais relatadas no sistema prisional feminino e, especificamente,
verificar as motivações na escolha da tatuagem, desde os motivos emocionais, comportamentais e/ou
criminosos, bem como examinar se há relação do tempo da condenação com a tatuagem. O estudo
norteasse-a sob a ótica de uma pesquisa exploratória qualitativa, da qual utilizou a revisão sistemática
do tema proposto pelo referencial de busca nos últimos 10 anos, por meio de artigos e livros em
português.
Palavras-chave: mulher; estigma, tatuagem, pertencimento.
Projeto de Pesquisa: O estigma da mulher tatuada no cárcere.
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A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ATOS AUTÔNOMOS DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL
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As novas tecnologias vêm, cada vez mais, adquirindo capacidade de atuar de forma autônoma,
desempenhando ações independentes. A partir desse cenário não se pode negar que ações praticadas por
Inteligência Artificial de forma autônoma podem acarretar repercussões jurídicas. Assim, no presente
trabalho busca-se perfilhar sobre quem recaíra a responsabilidade dos dados causados pelas tomadas de
decisões autônomas ou independentes da Inteligência Artificial. Para tanto, primeiramente, faz-se
considerações acerca do instituto da Responsabilidade Civil. Na segunda parte do trabalho delimita-se
o conceito de Inteligência Artificial. Tais sistemas possuem, como característica marcante a habilidade
de tomar decisões de forma independente, em razão da sua capacidade de autoaprendizado. Além disso,
os sistemas regidos por Inteligência Artificial são criados de forma difusa, na chamada “Black Box”,
características estas que dificultam a identificação do autor, ou autores de determinada tomada de
decisão. É, portanto, nesse momento, que adentramos na terceira parte do trabalho, onde é perfilhado
acerca dos possíveis riscos e danos que possam derivar das tomadas de decisões autônomas dos sistemas
de Inteligência Artificial. Enfim, faremos uma análise acerca das legislações existentes no mundo sobre
o tema (se é que elas existem), tendo como enfoque a análise da Resolução Européia a despeito da
temática.

Palavras-chave: Novas Tecnologias. Inteligência Artificial. Tomada de decisão autônoma.
Responsabilidade Civil.
Projeto de Pesquisa: Silêncio, Tempo e Perda de Objeto: Compreendendo A Autocontenção Estratégica do Stf
em Controle Abstrato
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O DIREITO PENAL COMO INSTRUMENTO INIDÔNEO PARA A RESOLUÇÃO
DA VIOLÊNCIA DE GÊNERO NO AMBIENTE DOMÉSTICO: UMA
PERSPECTIVA A PARTIR DAS AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DO RECIFE
Thayná Nascimento de Lima1; Marília Montenegro Pessoa de Mello2
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Recente pesquisa promovida pela autora no PIBIC dos anos de 2018-2019 demonstrou problemáticas
específicas das audiências de custódia de delitos que se dão no contexto da Lei nº 11.340/2006.
Constatou-se que o clima das audiências é sempre amistoso, sendo comum que os operadores do direito
teçam comentários sexistas em frente ao custodiado, levantando suposições sobre a auto-estima e
aparência da ofendida, que acaba rotulada como “mulher que gosta de apanhar”. O ofensor é colocado
em liberdade provisória com um pacote de cautelares que funcionam como um objeto de barganha entre
o magistrado e o custodiado para que este não torne a importunar a vítima. Assim, nos parece que
permanece a trivialização da violência contra a mulher que a Lei Maria da Penha pretendia combater,
sendo insuficiente para reduzir a violência contra a mulher. Portanto, o modelo de justiça penal
tradicional mostra-se inidôneo para resolver as contendas domésticas. Sendo assim, este trabalho,
utilizando-se da pesquisa bibliográfica e de dados empíricos secundários, se propôs a analisar a
viabilidade da justiça restaurativa ser utilizada na Lei Maria da Penha, sendo o encaminhamento
realizado a partir das audiências de custódia. E tomando como base a referida pesquisa realizada no
pibic anterior, entendemos que a audiência de custódia seria um bom momento para esta abertura. Isto
porque as vítimas de violência doméstica raramente desejam a prisão de seus agressores e se sentem
revitimizadas ao longo do procedimento criminal, ao passo que a experiência estrangeira demonstra que
o uso de práticas restaurativas em uma fase incipiente do processo enseja a não continuidade da ação
penal ou a sua desistência, além de proporcionar uma efetiva mudança de comportamento no agressor.
Lado outro, há o risco de que a voluntariedade do procedimento não ocorra, eis que o imputado pode
aderir à prática restaurativa por influência da autoridade judicial em razão do “acordo” que é comumente
realizado nessas audiências para sua soltura, daí porque a remessa não pode estar atrelada a concessão
de liberdade do custodiado.
Palavras-chave: lei maria da penha; audiências de custódia; justiça restaurativa.
Projeto de Pesquisa: A Lei Maria da Penha e um possível diálogo com as alternativas penais.
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ANÁLISE CRÍTICA DE JULGADOS “NÃO CONHECIDOS” PELO STJ NO ANO DE
2008
Thiago de Oliveira Bouwman1; Vinicius de Negreiros Calado2
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Introdução – O ponto de partida para a construção do projeto de pesquisa parte de três perguntas: em
que medida o STJ (na sua própria visão) forma precedentes (acerca do mérito) em decisões onde os
recursos não foram conhecidos, mas que externam nas suas ementas posicionamentos de mérito? É
possível identificar os modos gerais de operação da ideologia nessa prática? Em sendo positiva a
identificação, quais são eles? Objetivo - A pesquisa desenvolvida tem como objeto de estudo decisões
do Superior Tribunal de Justiça (STJ), proferidas em recursos especais não conhecidos, de modo a
identificar se houve ou não (em cada caso) o enfrentamento de conteúdo de mérito, a partir do texto das
ementas e dos votos condutores. Métodos – Pesquisa quantitativa, sendo os materiais utilizados no
presente plano de trabalho, e que, formaram o corpus da pesquisa, coletados a partir do sistema
informatizado de busca jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) presente no site oficial do
Tribunal. Resultados - Os resultados apresentados a partir da análise quantitativa da pesquisa é que os
dados empíricos não confirmam a hipótese geral de que recursos não admitidos pelo STJ apenas
abordam questões referentes ao juízo de admissibilidade nas suas ementas. Muito pelo contrário mesmo
quando os recursos não são admitidos, na maioria dos casos, encontrasse assentadas de mérito nas
ementas dos acórdãos, ou assentadas de mérito conjuntamente as razões de inadmissibilidade recursal.
Ainda observando os votos condutores de todos os 52 (cinquenta e dois) acórdãos categorizados como
tendo presentes em suas ementas assentadas de mérito, ou, assentadas de mérito somadas as razões da
inadmissibilidade recursal, observamos que os Ministros Relatores na enorme maioria dos julgados
analisados expõem fundamentos expressos no voto condutor, o que de certa forma aponta violação de
procedimento.
Palavras-chave: RESP; recursos especiais; violação de procedimento; análise de julgados.
Projeto de Pesquisa: “O Processo Judicial E A Análise Crítica Do Discurso Jurídico: Análise Das Estratégias
Linguístico- Discursiva E Os Modos De Operação Da Ideologia Na Superfície Das Decisões Judiciais”

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

327

AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA E VIOLÊNCIA INSTITUCIONAL: UMA ANÁLISE
DOS CASOS DE VIOLÊNCIA POLICIAL NA CIDADE DO RECIFE
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Em consonância a pactos internacionais do qual o Brasil é signatário, bem como a resolução 213 de
2015, apresentada pelo Conselho Nacional de Justiça, a lei nº 13.964/2019 é criada também com a
finalidade de recrudescer os mecanismos de proteção as audiências de custódia, considerando as tensões
que rodeiam a permanência do instituto. Com vistas a executar uma política de efetivo
desencarceramento e contenção da violência policial, a estrutura orgânica das audiências têm sido objeto
de estudo e acompanhamento por várias instituições e pesquisadores, objetivando compreender as
múltiplas nuances que fazem da audiência de custódia um elemento pré-processual pouco eficiente à
responsabilização de abordagens truculentas. Em vista disso, e dos incontáveis e atemporais relatos de
violência policial em todos os meios de comunicação, a presente pesquisa se debruça sobre a temática
da tortura ou outros tratamentos cruéis desumanos e degradantes existentes nas abordagens policiais que
resultam em prisão em flagrante do custodiado. Ainda nesse sentido, a circunstância superveniente de
pandemia trouxe dados demasiadamente elucidativos para repensar conclusões sobre a (in) eficácia das
audiências, bem como para repensar sobre o significado prático do instituto, quanto a temática da tortura,
para além do resultado comum de não responsabilização dos agentes policias, ainda. Em termos
metodológicos, nos valemos da análise documental de dados produzidos pelo Núcleo de Defesa e
Promoção dos Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco para análise e
produção de dados, bem como utilizamo-nos de pesquisa bibliográfica, objetivando conhecer a realidade
de outras cidades e fundamentar cientificamente inferências da pesquisa. Nessa toada, as reflexões
trazidas pela pesquisa foram de grande valia a percepção do valor em que se deve atribuir a Audiência
de Custódia quanto a temática da tortura policial. Afirma-se isso considerando a comparação de dados
da pesquisa anterior e os relatos de tortura antes e durante a pandemia. Embora existente um alto
potencial das audiências de custódia em controlar os excessos do agir policial, ao que nos parece, é
necessário trabalhar a mentalidade punitivista dos atores.

Palavras-chave: Violência Policial; Audiência de Custódia; Sistema de Justiça Criminal.
Projeto de Pesquisa: Audiência de custódia: um caminho para o enfrentamento à violência institucional e ao
encarceramento provisório?
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EXPERIÊNCIA DO USUÁRIO E A PROBLEMÁTICA DA UTILIZAÇÃO DE
DISPOSITIVOS DE REALIDADE VIRTUAL
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A tecnologia vem evoluindo rapidamente durante os anos, é fácil observar como algumas ficam
ultrapassadas em pouco tempo. Dentre essas tecnologias, uma das mais promissoras é a realidade virtual
(VR), sonho de consumo para muitos jovens que amam jogos. Não apenas os jovens no ambiente de
jogos, o uso da realidade virtual vai além e pode ser utilizado para o ensino e treinamento em diversas
profissões, principalmente aquelas que apresentam riscos à vida. Apesar do empenho da indústria para
criar um dispositivo que atenda as necessidades das pessoas, o corpo humano parece não acompanhar,
ou ao menos não funcionar corretamente diante de um mundo criado virtualmente. O fato é que alguns
problemas vêm assolando a indústria e os pesquisadores da interação humano-computador (HCI) e da
experiência do usuário. Ainda não é possível utilizar a VR por um período longo de tempo, pois usuários
em todo o mundo vem sentindo sintomas negativos, como tonturas, enjoos, náuseas, entre outros que
foram analisados. Esses sintomas constituem o que os pesquisadores chamam de doença do simulador.
A movimentação durante o uso desses aparelhos parece não sincronizar bem com o nosso sistema
vestibular, causando desconforto nos usuários. Além disso, outra doença avaliada, com sintomas
parecidos, está sendo pesquisada com afinco, a chamada Cybersickness. Ao contrário da doença do
simulador, a Cybersickness ocorre mesmo sem haver estímulo ao sistema vestibular. Essa doença ocorre
por estímulos visuais, em reação às imagens projetadas no dispositivo de realidade virtual. Ainda não
se sabe ao certo o que causa os sintomas, mas pesquisas relacionadas já evidenciam alguns fatores que
contribuem para que os sintomas sejam mais evidentes. Diante da importância desta tecnologia, é
imprescindível que novas pesquisas sejam realizadas a fim de solucionar este impasse. Para que a VR
possa ser usada amplamente e de forma plena, os usuários precisam se sentir bem ao vivenciar a
experiência de um mundo virtual. As pesquisas em HCI precisam necessariamente andar em conjunto
com a experiência do usuário, pois é isso que irá fazer com que a tecnologia seja acessível e possa ser
usada de maneira integral.
Palavras-chave: 1. Humano-computador, 2. Realidade virtual, 3. Experiência do usuário.

Projeto de Pesquisa: Ambientes virtuais: Influência dos aspectos ópticos de composição fotográfica na qualidade
da experiência do usuário.
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ARQUITETURA DA ALTERIDADE COMO SUBSÍDIO PARA REQUALIFICAÇÃO
DE IMÓVEIS VAZIOS NO BAIRRO DE SANTO ANTÔNIO NORTE, NO CENTRO
DO RECIFE
Vinícius de Pádua França1; Andréa Melo Lins Storch2
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O número elevado de edificações vazias no Centro do Recife, aliado à precarização da moradia, numa
cidade em que as pessoas se isolam em seus círculos sociais e não convivem com o diferente, mostra a
necessidade de se discutir políticas e projetos capazes de reverter esse cenário em que as relações
humanas não são colocadas como prioridade. O bairro de Santo Antônio é o retrato desse processo: de
uma trajetória que começa com a expansão da cidade ainda colonial, e passa por torna-se o centro
nervoso da capital, alvo de projetos ambiciosos de reforma urbana no século passado, até chegar aos
dias de hoje em que a decadência toma conta de grande parte de seus edifícios e ruas. Esta pesquisa
busca se inserir nesse contexto, utilizando dos princípios da arquitetura da alteridade para formular
propostas de requalificação do ambiente construído que sejam concebidas para promover o encontro
entre as pessoas, e ressignificar os limites dos espaços público e privado, inclusive no interior das
edificações. A análise dos elementos arquitetônicos e espaciais a partir de uma metodologia prática e
capaz de fornecer indicadores concretos é fundamental nesse processo e pode subsidiar o arquiteto com
dados valiosos sobre o desempenho do espaço projetado, sempre com o objetivo de estabelecer a
convivência ética entre as pessoas. O uso do Índice de Coexistência Intersticial aliado a um padrão de
análise espacial pode contribuir para melhor qualificar o ambiente edificado do centro da cidade com a
retomada de uma arquitetura mais generosa.

Palavras-chave: análise espacial; coexistência ética; moradia social; renovação urbana.

Projeto de Pesquisa: Ética Subjacente à Arquitetura dos Espaços Limiares de Edificações Verticalizadas no
Recife
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MAPEAMENTO DE INOVAÇÃO EM METODOLOGIAS, PRÁTICAS DE
APRENDIZAGEM E NARRATIVAS EM GRUPOS PERIFÉRICOS
Yuri Euzébio1; Carla Patrícia Pacheco Teixeira2
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Neste trabalho elaboramos uma narrativa a respeito das inovações em metodologias, práticas de
aprendizagem e narrativas de minorias políticas em grupos periféricos, contribuindo assim na
identificação de iniciativas de inovação desenvolvidas por esses grupos. Dentre os principais objetivos
do projeto, buscou-se mapear essas iniciativas, dando exclusividade aquelas que atuam fora de clusters
de tecnologia como o Porto Digital; Identificamos a tipologia das iniciativas de inovação; Observamos
como se dá a inserção das pautas de minorias políticas nos projetos desenvolvidos ou em
desenvolvimento, ainda criar uma cartografia de inovação em contextos periféricos, relacionando as
pautas, a realidade dos grupos e os projetos. Entendemos que existem coletivos e clusters de inovação
periféricos na Região Metropolitana do Recife, que operam nessa margem de apropriação, aprendizagem
e de reinvenção dos objetos técnicos, produzindo narrativas. Tais narrativas se projetam sobre seu
cotidiano, mas também compõem e sistematizam identidades. É a busca de um mapeamento dessa ordem
e de seus produtos que constitui o núcleo mesmo dessa iniciativa de investigação. São notórios os casos
de minorias realizando inovação no contexto periférico, pretendemos com esse projeto alçar luz nessas
iniciativas e quem sabe até, criar uma rede de solidariedade entre os grupos que promovam
empoderamento a partir da construção de inovações em tecnologia da informação. Almejamos com o
desenrolar da pesquisa, traçar uma cartografia das iniciativas de inovação de minorias políticas em
contextos periféricos, com o intuito de corroborar com a expansão e a disseminação dos mesmos, bem
como trazer à tona novas formas de produção de conhecimento e experiência emancipadoras.
Indubitavelmente, esperamos que esse projeto consiga alçar luz sobre formas singulares de construção
e desenvolvimento em inovação e subverter o senso comum que paira sobre o imaginário coletivo sobre
a vivência nos territórios periféricos. Destarte, construímos um mapa com onze iniciativas sob a
perspectiva de sua localização, realidade da comunidade e ações promovidas pelo projeto afim de
propiciar uma referência para os segmentos dessas áreas.
Palavras-chave: Inovação; Contextos Periféricos; Minorias Políticas.
Projeto de Pesquisa: Mapeamento de Inovação em metodologias, práticas de aprendizagem e narrativas em
grupos periféricos

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

331

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Recife, 2020
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

332

A TEORIA DISCURSIVA DA ÉTICA EM JÜRGEN HABERMAS: DESAFIOS E
POSSIBILIDADES

Aleph Cedrim Barbalho¹ Karl Heinz Efken²

¹Filosofia, Centro de Teologia e Ciências Humanas, Bolsista CNPq, aleph.2017110779@unicap.br.
² Filosofia, Centro de Teologia e Ciências Humanas, karl.efken@unicap.br.

Esse trabalho é justificado a partir da situação epocal da contemporaneidade em suas concepções pósmetafísicas, caracterizadas pela ausência das meta-narrativas enquanto fundamentos de uma moral
religiosa, deixada de lado pela crescente pluralidade de visões razoáveis do Mundo da Vida. No entanto,
é evidente que essa moral tinha um papel fundamental na regulação da vida social e, assim, surge a
problemática de se ela poderia se sustentar por princípios dos novos parâmetros razoáveis. O objetivo
aqui colocado é o de estudar a proposta de Habermas para a fundamentação e construção da teoria
discursiva da ética como possível solução para essa questão. Para tanto, importa compreender a
racionalidade motriz da ética discursiva, do projeto da modernidade, inacabado para Habermas. Isso,
analisando a relação entre razão discursiva e ética – um resgate da racionalidade no reconhecimento da
sua dimensão comunicativa – bem como a dimensão discursiva dessa ética. Trata-se de uma investigação
de natureza bibliográfica e hermenêutica para a possível contribuição a uma compreensão pragmática
na busca de soluções para problemáticas sociais – éticas, morais e políticas – por ações comunicativas.
O que demanda uma série de esclarecimentos sobre como as ações comunicativas devem se dar
argumentativamente para que todos os concernidos – afetados interessados pelas decisões sobre as
problemáticas em questão – possam almejar um entendimento para um comum acordo. Habermas
estabelece dois princípios, o do discurso “D” e o da universalização “U”, que servem para guiar a
comunicação de forma racional. Segundo o princípio “D”, as normas válidas em uma sociedade
passariam a ser aquelas que contam efetivamente com o consentimento de todos os concernidos e não
só com a autorreflexão de uma razão monológica. Segundo o princípio “U”, por sua vez, bastaria que
os efeitos previsíveis em observância universal fossem ponderados para que se pudesse validar as
considerações normativas em um discurso. Esse método habermasiano de abordagem seria, na realidade,
um guia para a comunicação humana e não está, portanto, restrito a nenhum âmbito do conhecimento,
estendendo a validade e repercussão relevante da sua ética discursiva aos mais recentes debates
existentes, dentre os quais podemos encontrar o tema dos polêmicos avanços da biotecnologia recebendo
especial atenção na obra de Habermas.
Palavras-chave: ética; razão; linguagem; comunicação; discursividade.
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OS CÁRCERES PERNAMBUCANOS ATRAVÉS DAS FONTES IMAGÉTICAS
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Embora o cárcere e outras formas de reclusão sejam bastante conhecidos como instrumentos de castigo,
ainda muito pouco se refletiu sobre as representações imagéticas desses espaços de memória infame.
Nossa análise decorre especificamente sobre a arquitetura prisional pernambucana através de um estudo
acerca de representações desses espaços. As fontes trabalhadas incluem plantas baixas,
pinturas/aquarelas e fotografias de prédios que foram destinados a servir de prisão entre os anos de 1850
e 1889, na Província de Pernambuco. O material coletado na pesquisa está em sua grande maioria sob a
guarda do Arquivo Público do Estado Jordão Emerenciano (APEJE/Anexo), no setor iconográfico, de
onde foram fotografadas ou escaneadas em alta resolução. Produziram-se fichas de pesquisa, tabelas e
gráficos com as principais informações sobre os seus autores, localização no arquivo, datação, etc. Estes
dados ajudaram a entender melhor a que “política penitenciária” se procurou atender, e como estas
construções podiam alimentar o imaginário popular, servindo, inclusive, como mecanismo de controle
social por meio do medo. Atentou-se para as suas estruturas, formas, estéticas, etc., a luz da concepção
correcionalista de influência inglesa em voga no século XIX, sem deixar de considerar as adequações
às realidades locais, que por sua vez podem vir a constituir um modelo próprio. Não se tratou, contudo,
de um estudo comparativo, e sim de uma aproximação à situação penal-carcerária e de sua relação com
a sociedade por meio de suas representações em pleno bojo de constituição da sociedade
burguesa. Podemos dizer que a pesquisa se justifica, primeiramente, pela originalidade, sobretudo por
contemplar a malha carcerária da província pernambucana como um todo, e, em segundo lugar, pela
escolha das fontes, praticamente intocadas nos arquivos, essenciais para lançar luzes sobre aspectos
pouco conhecidos sobre a história das prisões no Brasil, vindo assim, a preencher uma importante lacuna
historiográfica em Pernambuco.

Palavras-chave: representações imagéticas; cárcere e castigo penitenciário; fontes iconográficas.

Projeto de Pesquisa: Petições e linguagem suplicante dos presos da Província de Pernambuco durante
o Império (1850-1889)
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NAS FRONTEIRAS DA GEOGRAFIA E DA HISTÓRIA: JOSUÉ DE CASTRO E
SUAS REFLEXÕES SOBRE A OCUPAÇÃO HOLANDESA NO RECIFE. (2º FASE).
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Conhecer um lugar é, sobretudo transitar nas rotas e caminhos que o conectam, com o espaço a sua
volta. Assim como, conhecer a trajetória de um homem é analisar os percursos que foram construídos
ao longo de sua história. É a partir da relação entre vida, obra e percursos intelectuais que esta
comunicação se situa. Em um trabalho de dupla perspectiva, analisando as representações e reflexões
de Josué de Castro sobre a ocupação holandesa na cidade do Recife, analiso também alguns cenários da
sua trajetória intelectual. Nascido em Recife em 5 de setembro de 1908, Josué Apolônio de Castro se
formou em Medicina. Ao longo de sua vida atuou como professor, cientista social, político, escritor e
ávido ativista internacional contra o problema da fome. Embaixador do Brasil junto à Organização das
Nações Unidas (ONU) também exerceu a presidência do Conselho Executivo da Organização das
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação (FAO), cassado em 1964 pelo regime civil-militar,
morreria no exílio aos 65 anos, em 24 de setembro de 1973, em Paris, França. É esse intelectual de
extrema interdisciplinaridade que irá publicar em 1948: Fatores de Localização da Cidade do Recife, o
qual será apresentado como tese no concurso para a cátedra de Geografia Humana na então Universidade
do Brasil, atual UFRJ. A escrita de Castro se utiliza intrinsecamente da História mesclada com a
Geografia, nos possibilitando o vislumbre e compreensão sobre os fatores decisivos na formação da
cidade, que permeiam desde os aspectos geográficos da costa à concepção urbana neerlandesa.
Paralelamente, ao estudo das representações presentes na sua obra, se faz necessário refletir sobre o
momento em que a escreve e os cenários políticos e intelectuais que o circundam. Para tal nos utilizamos
de diversos periódicos como: O Globo, Diário de Notícias, O Mundo e o Jornal do Brasil. Que através
de um processo de pesquisa na Hemeroteca Digital sinalizam fatos da trajetória de Josué, bem como
acontecimentos contemporâneos aquela época. Soma-se a esses dados a documentação presente no
Acervo Pessoal Josué de Castro, salvaguardado pela Fundação Joaquim Nabuco, na Biblioteca Central
Blanche Knopf.
Palavras-chave: Localização; Professor; Cátedra; Intelectuais; Periódicos.
Projeto de Pesquisa: Entre homens, rios e caranguejos: um estudo sobre as representações da cidade do recife na
obra de josue de castro (1932-1967)
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A CÂMARA MUNICIPAL DO RECIFE E AS CELEBRAÇÕES CÍVICAS (1817-1859)
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Neste plano de trabalho foi estudada e analisada as festas cívicas a partir da Câmara Municipal do Recife,
assim possibilitando a compreensão de uma instituição que ocupava um importante papel, enquanto
peça chave na realização dos festejos. Tendo em vista isto, no século XIX os divertimentos fizeram parte
da cultura e transformações no país. Além disso, as câmaras municipais exerciam as competências
legislativas, jurídicas, e executivas, desse modo, aprovando aspectos municipais, que de outras formas
organizavam as festividades na região. Essa pesquisa tem como objetivo problematizar os usos e
significados das celebrações pela Câmara Municipal. O Procedimento metodológico, foi através da
pesquisa exploratória nas documentações das atas da câmara municipal do Recife e correspondências
da presidência da Província (1822-1835). Além da utilização de historiografias sobre a temática para
uma melhor compreensão das comemorações e sua relação a partir da assembleia legislativa municipal.
Percebemos, pela documentação analisada, que os registros são pautados dos mais variados assuntos
como, por exemplo, conteúdos administrativos de gerência do governo municipal, além de convites
relacionados as festas que ocorreu a partir das conquistas proporcionadas pelo governo. Partindo dessa
repercussão, é possível a problematização que as celebrações organizadas pela instituição ficavam em
segundo plano, pois, após a lei de 1828 regulamentou que as formações das festas cívicas não atribuíam
mais há elas, e proibindo gastos para esse fim. Além disso, os divertimentos foram fundamentais para
os ciclos festivos que aconteciam na câmara municipal, assim obtendo um papel fundamental na
construção de uma imagem na sociedade. Sendo assim, essas festividades proporcionaram um bom
funcionamento social e, criação de novos vínculos entre toda população das cidades, província e
império.
Palavras-chave: Festas Cívicas, Câmaras Municipais, Divertimentos.

Projeto de Pesquisa: Festas, Identidades e Espaços Públicos (1817-1859).
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“A LINGUAGEM LITÚRGICO-MISTAGÓGICA DO RITUAL DA INICIAÇÃO
CRISTÃ (RICA): COM ÊNFASE NA ETAPA DA PURIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO”
André Luiz da Silva1; Marco Antônio Morais Lima2;
1

Estudante do Curso de teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Voluntário. E-mail:

andre_l@outlook.com.
2

Professor do Curso de teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

marco.lima@unicap.br.

Ao longo da história, com as diversas mudanças, e na modernidade, com a tecnologia e a comunicação,
mostram-se que a afirmação e transmissão da própria fé tornam-se uma forte crise para o cristianismo
em nossos dias. O tempo da transmissão natural da fé pela família, de geração em geração, já não se
pode conceber, na atualidade, como única forma de transmitir a fé dentro do processo iniciático da fé
católica. Diante dessas e de outras realidades, a Igreja buscou restaurar o método da patrística de fazer
a iniciação cristã. Nascido nos primeiros séculos do cristianismo, o catecumenato ou caminho
catecumenal, foi um dos métodos formativos para a caminhada da Igreja. A iniciação à vida cristã é a
base da experiência de fé dos primeiros séculos, hoje, resgatado pelo Concílio Vaticano II, é a grande
aposta para responder, com as suas adaptações, aos atuais desafios da iniciação à vida cristã na
modernidade. A celebrações que são realizadas no tempo da purificação e iluminação, deixam claras
que a iniciação é feita em comunidade, é a comunidade que ajuda, dá suporte na caminhada do cristão.
As celebrações revelam, que a comunidade é o sustento pra ter a fé firme e assim caminhar com coragem
e firmeza no seguimento, mesmo tendo a consciência da venerabilidade da humana. Tendo uma
linguagem celebrativa própria, com uma abundância de textos bíblicos, símbolos e sinais. Uma possível
tentativa para os caminhos da transmissão da fé, que se realiza nas comunidades e em todo o povo de
Deus. As, novas comunidades não territoriais, que se agrupam por redes, grupos que vivem o mesmo
carisma etc. Não podem paralisar o esforço do projeto catecumenal, nem o contrário: ou seja, “porque
não há comunidades, não há catecumenato, e porque não há catecumenato, não chegamos a
comunidades” (BOROBIO, 2007, p. 549).
Palavras-chave: teologia; RICA; catequese; liturgia.

Projeto de Pesquisa: A linguagem litúrgico-sacramental como lugar da experiência e hermenêutico da fé cristã.
Suas implicações teológicas e pastorais.
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A BÍBLIA NO ORIENTE: AS ANTIGAS VERSÕES DA BÍBLIA PARA O ARMÊNIO,
GEORGIANO, ÁRABE E PERSA
André Ribeiro Bandeira1; Cláudio Vianney Malzoni2
1

Estudante do Curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; IC Voluntário. E-mail:

decorb@gmail.com
2

Professor do Curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

claudio.malzoni@unicap.br
O cristianismo no “oriente cristão antigo” cresceu e se desenvolveu com características diversas e
peculiares favorecendo o surgimento de línguas e literaturas nacionais. Tal patrimônio, literário e
cultural, foi fruto de um intercâmbio entre nações que dialogavam e buscavam uma vida próspera em
meio às disputas com os grandes impérios que as rodeavam. Em um ambiente de tanta riqueza, essa
pesquisa, essencialmente bibliográfica, apresentará as origens do cristianismo entre os povos da
Armênia, Geórgia, Península Arábica e Pérsia, juntamente com as antigas versões da Bíblia em cada
idioma e seu enraizamento no cristianismo do Oriente antigo. Perceber-se-á que a base linguística do
siríaco permitiu uma comunicação rica, capaz de promover e alargar a dignidade dos textos sagrados,
além de seu indispensável ensinamento. O leitor viajará com os missionários da Antiguidade e
percorrerá seus passos e feitos, constatando que a primeira base fundamental para o desenvolvimento e
o florescimento do cristianismo é a missionariedade que não conhece limites em sua criatividade. Por
fim, constatará o valor universal da inculturação e poderá aprender com a história desses povos, com o
intuito de lançar um olhar para o momento atual e enxergar caminhos novos para a sua dinâmica interiorexistencial de fé, mas também para sua difusão no mundo de hoje.

Palavras-chave: escrituras; missionários; inculturação; oriente-cristão; tradução.

Projeto de Pesquisa: O Novo Testamento e suas tradições textuais: formação, transmissão e recepção.
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“INFERÊNCIAS E DEVER-SER: A ESTRUTURAÇÃO MORAL DO SENSO
COMUM DESDE BERTRAND RUSSEL”
Anilton Santos do Nascimento1; Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa².
1

Estudante do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; IC Voluntário. E-mail:

aniltosantos13@gmail.com
2

Professor do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas

A pesquisa consistiu em entender a relação entre linguagem, mente e mundo como fundamento para
Bertrand Russel no seu projeto logicista, tendo sua obra "Conhecimento humano: Seus escopos e seus
limites" como referência primária para se debruçar do tema. Dessa forma, o eixo nuclear da pesquisa foi
a partir desse fundamento linguístico do Russel entender como o filósofo concebia a relação paralela
entre as inferências e dever-ser para a formação moral do senso comum, isto é, sendo elas elementos
substanciais da estrutura moral do conhecimento vulgar, para o filósofo, porque é dada através de um
processo de intelectualização causal das inferências chamadas por ele de "animais", cujo não tem um
processo amplo para posteriormente um aparato do conhecimento científico, pois o senso comum é
entendido como conhecimento "pré científico" por formular uma compreensão categórica, do qual é
base do conhecimento humano, sendo seu primeiro processo no âmbito epistemológico. Mediante isso,
foi perceptível uma influência do empirismo para a formulação da sua visão sobre o conhecimento
humano, sobretudo, para a demonstração de como as inferências estruturam as dinâmicas morais e como
o uso no nosso cotidiano possibilita um entendimento fecundo em aquilo que seria trivial e sensitivo e
que de outro lado adquirimos no processo de descoberto dos entes do mundo, ou seja, essa relação é
uma grande contribuição estupenda que Bertrand Russel possibilitou na sua análise sobre o
conhecimento humano e quais são seus escopos no mundo.

Palavras-chave: Epistemologia; Ética; Mundo
Projeto de pesquisa: “Inferências e Dever-Ser: a estruturação moral do Senso Comum desde Bertrando Russel”.
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“JUSTIFICADOS PELA FÉ ESTAMOS EM PAZ COM DEUS” (Rm 5,1): As palavras
“justiça”, “justificação”, “justificar” e “justo” nas Cartas Paulinas
Arthur Gusmão Simões Barza1; Cláudio Vianney Malzoni2
1

Estudante do Curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista (PIBIC CNPq).

E-mail: agbarza@hotmail.com
2

Professor do Curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

claudio.malzoni@unicap.br

O trabalho teve por objetivo analisar as palavras contidas no subtítulo, as quais compõem o vocabulário
paulino no que se refere ao tema da justificação. Para tal, utilizou-se a pesquisa bibliográfica como
principal método, servindo-se de livros e artigos científicos. Antes de abordar exatamente as palavras a
serem analisadas, foi feita uma introdução à vida do Apóstolo Paulo e aos escritos que versam sobre a
justificação. Tais abordagens revelaram a controvérsia, existente nas primeiras comunidades cristãs, a
respeito da observância ou não de alguns preceitos da Lei de Moisés, especialmente a questão da
circuncisão. Enquanto alguns cristãos-judaizantes defendiam a sua necessidade, Paulo não pensava
assim e, além disso, enxergou na disputa uma oportunidade para esclarecer que a justificação do homem,
que estava em situação de pecado desde Adão, é alcançada mediante a fé em Jesus Cristo, e não pela
simples observância da Lei. Assim, a justificação é pura graça de Deus. Partindo desses resultados,
passou-se a analisar propriamente os significados das palavras-chave em xeque no trabalho. Começouse pelo vocábulo “graça”, mostrando o que o seu correspondente grego charis era capaz de transmitir
no contexto da teologia paulina. O mesmo se fez com a palavra “justiça” (díke), que foi bastante usada
por filósofos e pela mitologia grega. As palavras “justificação” (dikaiosýne), “justificar” (dikaióo) e
justo (díkaios) foram mais pormenorizadamente analisadas, de modo que se verificou a recorrência delas
nos escritos paulinos e a concepção do Apóstolo a respeito desses vocábulos. A fim de melhor ilustrar
a concepção paulina da justificação e como ele emprega as referidas palavras, foi apresentada a perícope
Gl 2,15-21, em que Paulo comenta o tema analisado durante todo o trabalho.

Palavras-chave: Cartas Paulinas; Justificação; Justiça.

Projeto de Pesquisa: O Novo Testamento e suas tradições textuais: formação, transmissão e recepção.
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CATÓLICAS IMORTAIS: DEBORAH BRENNAND, A POETISA ÓRFICO-MÍTICA
NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Bárbara Magalhães Tavares Rodrigues1; Walter Valdevino do Amaral2
1

Estudante do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; IC voluntária. E-mail:

barbaram.tavares@outlook.com
2

Professor do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

walter.amaral@unicap.br
Dada as contribuições da incorporação definitiva da História das Mulheres à Historiografia nos anos 80
do século XX, o presente trabalho busca dar visibilidade à trajetória biográfica da poetisa pernambucana
Deborah Brennand, nascida em 12 de fevereiro de 1927, natural de Nazaré da Mata. Ela faleceu no dia
26 de abril de 2015, aos 88 anos, no bairro de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Do mesmo modo
que verifica como suas obras modificaram a poesia pernambucana de sua época, assim como a sua vida
íntima, que era extremamente explícita em suas obras. Através da análise de suas narrativas, bem como,
de sua biografia, conseguimos compreender a sua escrita e como a mesma a gabaritou para se tornar
uma imortal, em 18 de outubro de 2007, pela Academia Pernambucana de Letras, ocupando a cadeira
de número 37. Consagrando-se como uma das maiores poetisas nordestinas de sua geração,
desempenhou uma importante atuação no cenário das letras, estreando com a obra “O punhal tingido ou
O livro de horas de Dona Rosa de Aragão”, publicada em 1965 e, mais tarde, veio a publicar outros
cinco livros. Analisando suas obras, percebemos que sua escrita é dolorosa e sensível, e ao mesmo tempo
forte. A sua leitura nos traz contrastes de sombra e de luz, de sentimentos profundos e da dor. Das
metáforas que doem ao mesmo tempo em que encantam e de uma espera por algo desconhecido que
parece nunca chegar. Durante a pesquisa, não identificamos informações sobre sua cerimônia de posse,
e muito menos seu discurso, somando ao fato de que no ano de sua posse, a APL não publicou a sua
tradicional revista. Além disto, ela dificilmente é reconhecida por seu talento e produções literárias,
sendo sempre apresentada primeiramente como a mulher de Francisco Brennand, sendo percebida por
muitos como a sombra de um homem, sem sua liberdade. Dentro do contexto trabalhado, fica explicito
o porquê de sua poesia ganhar seu lugar seguindo a linha órfico-mítica, o claro-escuro que se vê na sua
escrita nos é mostrado de um lado como a beleza e a grandeza do espaço vital e do outro as sombras, a
sensação de abandono e morte, que está presente em tudo para a autora. Como aportes teóricometodológicos usamos o conceito de gênero proposto por Joan Scott, os estudos sobre biografia de
Benito Bisso e a relação autor-obra de Roger Chartier.
Palavras-chave: História das Mulheres; Intelectuais; Biografia.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira na época republicana.

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

341

UMA HISTÓRIA DOS MANGUEZAIS DO RECIFE: MEMÓRIAS E ESCRITAS DE
SI NO ROMANCE DE JOSUÉ DE CASTRO HOMENS E CARANGUEJOS
Bianca Pessoa Guerra do Espírito Santo1 Helder Remigio de Amorim2
1

Estudante do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista (PIBIC/CNPq).

E-mail: biancapges@gmial.com
2

Professor do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

helder.remigio@unicap.br

O presente trabalho aborda as representações da cidade do Recife cerca de nove décadas atrás,
apresentando a trajetória de Josué de Castro e problematizando a circulação internacional de seu único
romance. Pernambucano do Recife, onde nasceu em 1908, foi um dos intelectuais mais importantes do
século XX no estudo da fome. Com o golpe de 1964, seu nome figurou na primeira lista de caçados.
Exilado em Paris, lecionou na Universidade de Sorbonne, falecendo em 1973, ainda no exílio. Nesse
sentido, a partir da experiência do exílio, Castro publica em 1966 essa obra mais genuína, transpondo
suas análises sociais sobre si e aplicando padrões científicos a partir de suas memórias, onde,
frequentemente, retorna à infância e ao lugar dos excluídos sociais: o mangue. Diante disso, a pesquisa
visa analisar as narrativas produzidas por Josué de Castro, a partir de um olhar crítico sobre as fontes
documentais do Acervo Pessoal Josué de Castro, salvaguardado na Fundação Joaquim Nabuco e do
entrecruzamento com a obra Homens e Caranguejos.

Palavras-chave: 1. Josué de Castro, 2. Homens e caranguejos, 3. Recife, 4. Fome.
Projeto de Pesquisa: Entre homens, rios e caranguejos: um estudo sobre as representações da cidade do recife na
obra de josué de castro (1932-1967).
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RESTOS DA VIDA: OS TRAFICANTES DE ESCRAVIZADOS VISTOS PELOS
INVENTÁRIOS POST MORTEM (1820-1850)
Brenda Olimpia Santana de Souza1; Paulo Henrique Fontes Cadena2
1

Estudante do Curso de Licenciatura Plena em História do Centro de Teologia e Ciências Humanas;

Voluntária (PIBIC UNICAP). E-mail: brendaolimpia@hotmail.com
2

Professor do Curso de Curso de Licenciatura Plena em História do Centro de Teologia e Ciências

Humanas; E-mail: paulo.cadena@unicap.br
Nas sombras, entre documentos não investigados, estão inscritos traficantes de escravizados que não
nos foram revelados; elos que, apagando-se, precisam ser observados, ligações importantes que
poderiam lançar luz e novos olhares sobre a historiografia. Nosso trabalho busca ampliar o
conhecimento sobre a rede de traficantes situados em Pernambuco, estudando-os a partir de inventários
post mortem existentes no Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano (IAHGP),
digitalizados e, até então, não trabalhados exaustivamente, na temática da escravidão. Utilizamos a
noção de rede - um conjunto de relações que põem conexões entre pessoas - para estabelecer elos
existentes entre os traficantes da Praça de Pernambuco nos anos de 1820 a 1850, partindo das listas de
dívidas passivas e ativas, integrantes dos inventários; além de procurar perceber os bens deixados e seus
diversificados negócios. Para analisarmos os nomes, na busca pelos comerciantes de gente, utilizamos
a plataforma www.slavevoyages.org - site com informações compiladas por diversos investigadores
sobre o tráfico de cativos - e a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Partindo da amostra de 32
inventários post-mortem, acondicionados sob os anos de 1820 a 1850, inicialmente, rastreamos alguns
dos documentos que poderiam ter mais interesse para a finalidade da nossa pesquisa, sendo estes de
Manoel Gonçalves da Silva, Rita Florência de Lima, Maria da Conceição Francisca de Paula Cavalcanti
de Albuquerque e Bernard Lassere. Foi possível identificar, dentre esses quatro inventários e suas longas
listas de dívidas, seis nomes que revelaram a possibilidade, através dos rastros e laços, de serem
traficantes: Francisco Dias, Joaquim Francisco de Mello Cavalcante, Antônio José da Costa, Antônio
Joaquim dos Santos, Manoel José dos Santos e Antônio Alves Ferreira. Além desses rastros, também
foi possível estabelecer relações curiosas e passíveis de futuras investigações, como o nome do Barão
de Mercês, Manuel José da Costa, filho do conhecido traficante de escravizados Bento José da Costa, e
do Barão de Freixeiras e alguns familiares seus na lista de Maria da Conceição Francisca de Paula
Cavalcanti de Albuquerque, esposa do Barão de Muribeca. O estudo tem o intuito de contribuir para a
historiografia e possibilitar uma reflexão a respeito do tráfico de cativos, estudando os traficantes que
se desvelam em nossos textos.
Palavras-chave: 1. Tráfico de escravos; 2. Escravidão; 3. Inventários post-mortem.
Projeto de Pesquisa: Atar nós, estreitar laços: o tráfico de escravos e a política pernambucana (1820-1850)
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CATÓLICAS IMORTAIS: MARIA DO CARMO BARRETO CAMPELLO, POESIA E
RELIGIOSIDADE NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Bruna Caroline da Silva1 ;. Walter Valdevino do Amaral2
1

Estudante do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Bolsista PIBIC-UNICAP.

E-mail: brunca1011@gmail.com
2
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Reconhecemos a invisibilidade de escritoras e suas obras, a partir do momento que, percebemos que
seus protagonismos caíram no esquecimento. Essa ausência evidencia que a memória, a narrativa
histórica é normalmente masculinizada. Dessa forma, entendemos a importância de escrever sobre
mulheres, conhecendo e reconhecendo experiências de luta e superação vivenciadas por elas, com a
finalidade de enriquecer o conhecimento histórico. Desse modo, o objetivo principal deste trabalho foi
apresentar a poetisa Maria do Carmo Barreto Campello, grande intelectual nordestina, uma figura
marcante no contexto literário local. Maria do Carmo nasceu na cidade do Recife em 21 de julho de
1924 e falece em 23 de julho de 2008. Passou sua infância entre a capital pernambucana e a cidade do
Rio de Janeiro, onde teve fortes influências eruditas e católicas. Tornou-se imortal pela Academia
Pernambucana de Letras, em 1982, ocupando a cadeira número 29. Profissionalmente atuou como
professora, jornalista e técnica em comunicação social na Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE). Suas obras se fundamentam a partir de crenças, pilares religiosos, mulheres,
sentimentos e natureza. Ao analisarmos as poesias de Maria do Carmo, percebemos que, a liberdade é
o estado de espírito que melhor representa a produção de seus versos, pois sua escrita não segue padrões
métricos e seus versos são livres. A sonoridade é o fator determinante na composição. Ela mesma
afirmava que a inspiração é um dom do Espírito Santo e sua obra apresenta muito de sua fé e
religiosidade católica. Dessa forma, podemos dizer que, a religiosidade e melancolia são dois temas
característicos de suas obras, havendo constantemente em suas poesias as palavras “dor” e “Solidão”,
demonstrando a representatividade da fragilidade humana com suas angústias e perplexidades. Suas
obras se tornam uma tentativa de definição do indivíduo como ser no mundo e também como uma forma
de compreensão e entendimento do seu inserir social. Mesmo tendo contribuído ricamente para literatura
pernambucana, tornou-se esquecida no meio intelectual, desse modo, acreditamos ser necessário discutir
e problematizar tal invisibilidade. Como aportes teórico-metodológicos utilizamos os estudos de gênero
proposta por Joan Scott, as discussões biográficas apresentada pela historiadora Margareth Rago, e a
categoria de representação desenvolvida pelo historiador Roger Chartier.
Palavras-chave: Gênero; Intelectuais; Representatividade.
Projeto de Pesquisa: CATÓLICAS IMORTAIS: Maria do Carmo Barreto Campello, poesia e religiosidade na
Academia Pernambucana.
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A RETÓRICA NOS DOIS SISTEMAS DO MUNDO E NO MENSAGEIRO DAS
ESTRELAS.
Bruna Campano¹; Eleonoura Enoque da Silva²
¹Estudante do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Voluntária PIBIC
UNICAP; e-mail: brunacampanofilo@gmail.com
²Professora do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:
eleonoura.silva@unicap.com.br.
O objetivo deste trabalho é explicitar os argumentos e os discursos retóricos de Galileu Galilei, em suas
obras: Diálogos sobre os dois máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano e O mensageiro
das estrelas. Esses argumentos e discursos foram escritos e proferidos por Galileu no período da
inquisição. Por isso, o autor precisou formular um meio de expressá-los de maneira codificada nessas
obras. Em nossa pesquisa analisamos alguns desses argumentos e discursos de Galileu utilizando a
retórica aristotélica a fim de interpretarmos os meios de persuasão, as partes do discurso e as figuras de
retórica e oratória empregadas por Galileu para convencer e persuadir os seus acusadores e
perseguidores da inquisição. Através dessas análises, interpretações e informações intrigantes
mostramos como a condenação de Galileu que só ocorreu por causa de sua obra Diálogos sobre os dois
máximos sistemas do mundo ptolomaico e copernicano, que foi publicado em 1632, mas em sua obra O
mensageiro das estrelas publicado em 1610, ele já evidenciava as suas descobertas e deixava claro que
estava escrevendo a obra que levou a seu julgamento. Sabemos que o processo contra Galileu não foi o
único, embora seja o mais famoso, nem foi o mais dramático, embora nem por isso deixe de ser
impressionante a violência legal nele exercida; porém, com esta pesquisa, percebemos que o processo,
enquanto expressão jurídica de uma política cultural foi um processo político, assim como foi política
toda a perseguição e aniquilamento da intelectualidade renascentista italiana, em nome de uma
fidelidade – de um consenso juridicamente imposto – ao catolicismo e sua visão tradicionalista da
cultura, para a qual toda dissensão ou heterodoxia livre era suspeita e condenável.
Palavras chave: 1.Galileu; 2. Retórica; 3.Filosofia; 4.Ciência.

Projeto de Pesquisa: Retórica e argumentação: reflexões teóricas e práticas de análise
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BIOÉTICA E PROBLEMAS ÉTICO-SOCIAIS NA SAÚDE E SOCIEDADE
BRASILEIRA
Bruno Albuquerque Barbosa; Ermano Rodrigues de Nascimento
Estudante do Curso de Filosofia do Centro CTCH; Bolsista (PIBIC UNICAP). E-mail:
g_brunogames@hotmail.com
Professor do Curso de Filosofia do Centro CTCH; E-mail: ernascimento@hotmail.com
O seguinte projeto visa destacar problemas e dilemas éticos-socias no Brasil trazendo o foco central para
o Nordeste quanto à da saúde pública, à educação e à má gestão dos nossos gestores e governantes.
Destacamos também as classes sociais vigentes no nosso país, dentre elas a classe dominante e a classe
social mais pobre sendo a que mais sofre com falta de recursos públicos. Para analisar todos esses
desafios, é necessário fazer uma análise a partir dos fundamentos da ética e dos valores ético-morais que
foram esquecidos e substituídos por contra valores ao longo da passagem do tempo, como:
individualismo, competição, consumismo, etc. Tendo em vista que tudo isso, será trabalhado no viés
dos percursos feitos desde o surgimento da bioética. Com base nesse estudo da bioética serão tratados
os problemas que envolvem o Nordeste e como a bioética se relaciona com as outras áreas do saber,
busca por sua vez, resolver essas dificuldades que são encontradas, neste caso dentro da saúde pública.
Percebe-se que além dos problemas ligados à saúde e à educação, o meio ambiente também consiste
num dos fatores que implicam numa boa vivência na terra, como alguns filósofos destacam. A classe
pobre vive sem condições de moradia e saúde, com isso não terá uma vida digna como está prevista nos
direitos humanos, abordamos também a questão da covid-19, que no ano de 2020 assola o Brasil e
complica mais ainda a vida do morador de comunidades mais pobres, que necessitam mais ainda da
assistência do governo. O estudo foi feito a partir de obras bibliográficas de autores que contemplam os
diversos assuntos da ética, filosofia e bioética. Contudo, foi possível analisar projetos governamentais
como o programa “mais médicos” que estão em vigências na sociedade, embora com poucos recursos,
analisamos os jornais e as revistas que contém informações adicionais, assim como os dados do IBGE.
É preciso de um olhar crítico a todo esse sufoco que afeta o povo brasileiro, não é apenas a saúde que é
danificada com todas essas falhas da governabilidade, mas todas as outras áreas que também ficam
comprometidas, por isso a visão crítica da filosofia é necessária, pois nos fornece meios para dialogar
com todos os problemas vigentes numa sociedade desigual. Com tudo, o trabalho a ser feito é difícil,
mas não é impossível, cabe aos governantes tomarem consciência e cumprir seu dever ético com todos
em nossa sociedade, prevemos, então, que uma mudança é necessária urgentemente e tentar combater
toda a desigualdade vigente dentro do nosso país.
Palavras-chave: desigualdade; saúde pública; filosofia; projetos públicos.

Projeto de Pesquisa: Questões Éticos-Bioéticas das Políticas de Saúde Pública no Nordeste Brasileiro
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TRAVESTILIDADES E PROFISSIONALIZAÇÃO: CAMINHOS POSSÍVEIS NA
CIDADE DE RECIFE.
Carlos Alberto Ferreira de Moraes Neto1; Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas 2
1

Estudante do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Bolsista (PIBIC UNICAP)

2

Professora do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

crisamaz@gmail.com

A problemática da travestilidade atrelada à empregabilidade é de grande complexidade e importância,
pois essa população enfrenta, diferentemente de outros grupos LGBTQIA+, empecilhos mais nocivos e
incisivos nas suas possibilidades de profissionalização e na sua inserção laboral. O presente trabalho
visa apreender significados, estratégias, dificuldades e potencialidades das travestis em relação às suas
aspirações e alternativas no mercado de trabalho recifense. Para alcançar os objetivos foi realizada uma
revisão integrativa da literatura de artigos, teses e dissertações utilizando como marco temporal os anos
de 2014 a 2019, como também a realização de duas entrevistas sincrônicas online. Acerca da revisão,
foram analisados 17 estudos, incluindo artigos, teses e dissertações. Em sua maior parte, foram
publicados nas regiões Sul e Sudeste brasileiras. Uma área de estudo se sobressaiu às demais, quanto ao
número de publicações, a Administração. No geral, observa-se uma constância no número de
publicações por ano, a exceção de 2016. Um dado significativo em comum na maioria dos estudos é que
a prostituição é vista como uma das possibilidades significativas de empregabilidade e não o único
caminho a ser percorrido. Os sujeitos entrevistados apontam para as dificuldades enfrentadas durante o
processo de escolarização e o quanto a ausência de uma educação de qualidade, o racismo e o
preconceito contribuem para a exclusão da escola e implicam na precarização da inserção no mercado
formal do trabalho. A importância do trabalho para a vida das travestis é um ponto-chave na vida dessas
pessoas, visto que é um espaço social que lhes é historicamente negado e que afeta diretamente a sua
construção enquanto sujeito, a construção do seu corpo e das suas relações sociais.

Palavras-chave: travestilidade; profissionalização; possibilidades e dificuldades de empregabilidade.

Projeto de Pesquisa: Fenomenologia hermenêutica, cartografia e a pesquisa como acontecimento: possibilidades
de ação clínica
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NARRAR COM IMAGENS: HISTÓRIA E VISUALIDADE NAS CAPAS DE
FOLHETOS DE J. BORGES (1970 A 1979)
Celly Monike Da Silva Nascimento1; Maria do Rosário da Silva2
1

Estudante do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista PIBIC UNICAP.

E-mail: cellymonick.2017@gmail.com.
2

Professora do Curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas/Programa de Pós-

Graduação em História; E-mail: rosario.silva@unicap.br

A presente pesquisa é resultado de um projeto proposto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica (PIBIC/UNICAP), pela Professora Dra. Maria do Rosário da Silva, intitulado: “histórias
desenhadas: memória e visualidade nas xilogravuras de J. Borges”. O material analisado - capas de
folhetos produzidas pelo artista na década de 1970 - pertence a acervos físico Arquivo Público Estadual
Jordão Emereciano (APEGE) e o virtual nomeado Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular
(CNFCP). O recorte temporal coincide com o período, no qual, ele iniciou-se na arte de ilustrar capas
de folhetos com xilogravura. Metodologicamente, procuramos dar relevância à potencialidade cognitiva
das imagens analisando a produção, circulação, recepção, usos e materialidade das capas de folhetos por
meio de uma abordagem histórica e da construção de fichas, tabelas e gráficos. Com base na análise
realizada mapeamos o potencial cognitivo das capas de folhetos correlacionado às circunstâncias
históricas e a visualidade da década de 1970. Consideramos, portanto, que a pesquisa contribuiu, para
o campo da história, ao proporcionar novas práticas e destacar a xilográfica produção de J. Borges.

Palavras-chave: 1. Xilogravuras; 2. Capa de folhetos; 3. Visualidade.

Projeto de Pesquisa: Histórias desenhadas: memória e visualidade nas xilogravuras de J. Borges.
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A IGREJA DE JESUS CRISTO DOS SANTOS DOS ÚLTIMOS DIAS: UM NOVO
INÍCIO NO INTERIOR DE SANTA CATARINA (1914-1935)

Clara Maria Luna Varjão Schettini1; Luiz Carlos Luz Marques2
1

Estudante do Curso de Licenciatura Plena em História, do Centro de Teologia e Ciências Humanas; IC

Voluntário. E-mail: claravarjaoschettini@gmail.com; 2Professor do Curso de História, do Centro
Teologia e Ciências Humanas; E-mail: luiz.marques@unicap.br.
A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, cujos fiéis são conhecidos como “Mórmons” por
utilizarem O livro de Mórmon como uma de suas escrituras (entre as quais está a Bíblia), chegou no
Brasil em 1928, na cidade de Joinville. A documentação indica que esposa/mãe da família Lippelt, que
se batizou na Alemanha e, posteriormente, emigrou para o Brasil, em 1923, entrou em contato com a
presidência da Igreja, que ficava (e fica) em Utah, EUA, para iniciar o serviço religioso no Brasil. Antes
dos Lippelt, outra família Mórmon alemã, os Zapf, chegaram ao Brasil em 1913, porém, não entraram
em contado com o escritório da igreja, e só teve contato com a igreja, de novo, em 1931. Com essa
pesquisa descobrimos o que levou a família Lippelt a se mudar para o Brasil e a influência que a
matriarca da família teve no processo de início do serviço religioso no país. Através dos conceitos de
Habitus e Campo, de Bourdieu, queremos estudar o cenário religioso na cidade em que chegaram e
como foi recebido esse novo habitus nesse campo do interior de SC, então dividido entre a Igreja católica
e a Luterana e se esse novo campo exerceu mudanças no habitus dos membros da igreja assim como
esse novo habitus, nos moradores locais.

Palavras-chave: Estado; Igreja; Modelos eclesiais; Poder; Imigração.

Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira na época republicana.
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COMPORTAMENTOS RELACIONADOS ÀS PRÁTICAS DE SAÚDE DOS
ADOLESCENTES DE 15 ANOS EM ESCOLA PÚBLICA NA CIDADE DO RECIFE
Davi Italo Souza Barbosa da Silva1; Suely de Melo Santana2
1

Estudante do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Bolsista (CNPq).

E-mail: davi.2017112049@unicap.br
2

Professora do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

suely.santana09@gmail.com
Este plano de trabalho é parte de um levantamento multicêntrico, coordenado pela Universidade de São
Paulo – Ribeirão Preto, que está sendo realizado em cinco estados brasileiros e tem como objetivo final
a adaptação brasileira do Health Behavior in School-aged Children (HBSC). Esse protocolo de pesquisa
foi desenvolvido em colaboração com a Organização Mundial de Saúde e tem sido aplicado
sistematicamente em adolescentes de 43 países da Europa e América do Norte. Esta pesquisa teve como
objetivo: Investigar a percepção dos adolescentes de 15 anos sobre comportamentos que adotam em
termos de saúde e bem-estar, sintomas depressivos e ansiosos. A amostra foi composta por 310
adolescentes de 15 anos de idade, estudantes de escola pública da cidade do Recife. Os instrumentos
utilizados foram: O Protocolo de Pesquisa HBSC – Este questionário abrange uma gama de indicadores
de saúde e comportamentos relacionados à saúde. Para investigar a depressão e ansiedade foram
utilizados os questionários Children’s Depression Inventory (CDI) e Spence Children's Anxiety Scale
(SCAS), respectivamente. Nos resultados encontrados foi observado altos valores nos escores de
ansiedade e depressão dos adolescentes, especialmente nas meninas, corroborando com a literatura em
apontar maior índice de ansiedade e depressão nas meninas. Com o objetivo de verificar quais as
principais variáveis dos comportamentos relacionados à saúde têm maior impacto na percepção de
sintomas depressivos foi realizado uma análise com modelos regressivos lineares. No modelo tendo a
depressão como variável dependente, a análise resultou em um modelo estatisticamente significativo
[F=(5, 87) = 45,362; p<0,00001; R² = 0,723], nesse modelo os preditores significativos foram: percepção
de qualidade de vida (B = -1,172; t = -2,633; p<0.001), percepção de saúde (B = -1,162; t = -4,309;
p<0,0001), Tristeza diária (B= 1,755; t = 4,014; p<0,00001), Pressão nos trabalhos escolares (B = 2,201;
t = 2,964; p<0.005) e sexo (B = 1,176; t = 2,273; p<0.001). Essas variáveis foram capazes de explicar
72% da variação da variável dependente. Os resultados apontam para uma discussão sobre a relevância
do sexo e das variáveis de comportamentos relacionados à saúde para a elaboração de estratégias de
prevenção à depressão e ansiedade.

Palavras-chave: Comportamentos de saúde; Adolescente; Ansiedade; Depressão.
Projeto de Pesquisa: “Levantamento De Ambientes Sociais E Comportamentos Relacionados À Saúde E BemEstar De Adolescentes”.
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NORBERTO BOBBIO E A FUNDAMENTAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS
Débora Maria do Nascimento Cruz 1; Antônio Carlos de Oliveira Santos ²
1

Estudante do Curso de Direito, do Centro Ciências Jurídicas; IC Voluntário. E-mail:

deebycruz00@hotmail.com
2

Professor Adjunto do Curso de Filosofia do Centro Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

antonio.carlos@unicap.br
A pesquisa em questão teve por base o estudo da obra “A Era dos Direitos”, de Norberto Bobbio. O
ensaio em questão tem como pilar a discussão de três temas: a) qual é o sentido do problema que nos
pusemos acerca do fundamento absoluto dos direitos do homem; b) se um fundamento absoluto é
possível; c) se, caso seja possível, é também desejável. De acordo com nosso autor, toda busca do
fundamento absoluto é infundada, visto que historicamente a ilusão do fundamento absoluto de alguns
direitos estabelecidos foi um obstáculo à introdução de novos direitos. Temos que ter em mente que pelo
fato de não existirem direitos fundamentais “por natureza”, o que parece fundamental numa época
histórica e numa determinada civilização pode não o ser em outras épocas e em outras culturas. É
inegável a existência de uma crise dentro das discussões sobre os fundamentos dos direitos humanos.
Bobbio cita que o problema fundamental em relação aos direitos Humanos, hoje, não é tanto o de
justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema político, não filosófico. Importante frisar a
existência de dois tipos de Direitos: direitos individuais tradicionais, que consistem em liberdades,
também os chamados direitos sociais, que consistem em poderes. Os primeiros exigem da parte dos
outros (incluídos aqui os órgãos públicos) obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção
de determinados comportamentos; os segundos só podem ser realizados se for imposto a outros
(incluídos aqui os órgãos públicos) certo número de obrigações positivas. Atualmente, a Declaração
Universal dos Direitos dos Homens é um sistema de valores que pode ser considerado humanamente
fundado. Existem três modos de fundar os valores: deduzi-los de um dado objetivo constante; considerálos como verdades evidentes em si mesmas; e a descoberta de que, num dado período histórico, eles são
geralmente aceitos. Apesar do fato de que em determinadas situações existir o confronto de dois
princípios fundamentais, sendo necessária a utilização dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, Bobbio vê o futuro da humanidade de uma forma positiva, pois com o aumento dos
debates e seminários entre os formadores de opinião, é provável que cause em relação aos direitos do
homem uma gradativa construção harmônica entre os povos.
Palavras-chave: Direitos Humanos; Fundamentação; Bobbio.
Projeto de Pesquisa: Ética e Democracia no Pensamento Político de Norberto Bobbio
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A IMBRICAÇÃO POLÍTICO-RELIGIOSA DA CONFISSÃO MESSIÂNICA DE
PEDRO A PARTIR DA ANÁLISE DA PERÍCOPE DE MC 8, 27-30

Edson André Ramos da Silva¹; João Luiz Correa Júnior²
Estudante do curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humana; Bolsista – UNICAP

1
2

Professor do Curso de Teologia do Centro de Teologia e Ciências Humanas da UNICAP,

joaoluizcoeeia@oul.com.br

A perícope de Mc 8,27-30 é considerada o coração do Evangelho de Marcos. Juntamente a essa questão,
aparece a dificuldade que Pedro e os outros discípulos tiveram para assimilar o messianismo de Jesus,
uma vez que sua prática, extrapola completamente a ideia de que tinha do mesmo em sua época. O texto
que estamos nos referimos é considerado a parte central da narração marcana. A sua posição no conjunto
da obra, ocupa um lugar privilegiado porque funciona como uma dobradiça literária que labora a ilação
entre as duas partes que compõem o Evangelho de Marcos e, ao mesmo tempo constitui o ponto de
divisão dele. Além disso, a progressiva revelação da identidade de Jesus aos discípulos que aparecem
nos capítulos precedentes, alcança aqui, o seu ponto mais alto. O estereótipo de messianidade presente
no meio cultural e religioso da Palestina do século I era de um messias que portasse as qualidades de
sacerdote, profeta e rei. Figura enigmática que ocupa um lugar de destaque no processo de instauração
do reino definitivo de Deus. Essa compreensão, influenciará decididamente a concepção cristã sobre o
tema e, a identificação de Jesus, por parte dos discípulos e do povo, como a última esperança messiânica.
A concepção messiânica do Evangelho de Marcos, diverge completamente da expectativa humana e
triunfalista que permeava a mentalidade judaica. A morte de Jesus sob a cruz é o momento de maior
densidade paradigmática. Para demonstrar sua messsianidade, Jesus teria que “descer da cruz”, vencer
os seus inimigos e escapar da morte. O Messias sofredor de Marcos é, em tudo, excepcionalmente, uma
novidade. Entretanto, a Boa Nova trazida por Marcos, coloca a confissão de Pedro dentro da concepção
do falso messianismo, uma vez que está arraigada, essencialmente, da compreensão política, esperada e
desejada pelo povo em geral, inclusive pelos discípulos. Essa ideia fica mais evidente, quando
percebemos a recusa de Pedro (Mc 8,31-33) frente ao primeiro anuncio da paixão de Jesus. Não podemos
deixar de considerar a amplitude do tema e por isso mesmo nossa compreensão é apenas uma entre
tantas outras. Além disso, em tempos de crise, faz-se necessário novas hermenêuticas dos textos
sagrados, afim de justificar o ser cristão dos tempos atuais.
Palavras-chave: confissão, Pedro, massianidade, político, religioso
Projeto de Pesquisa: “A práxis social do cristianismo das origens e das igrejas cristãs de hoje”
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COMPORTAMENTOS DE SAÚDE E BEM ESTAR ENTRE ADOLESCENTES
Elisabeth Priscila Nogueira Ramos 1; Suely de Melo Santana 2
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Introdução: Este trabalho faz parte de um projeto de pesquisa que se configura como um levantamento
multicêntrico. Tem como objetivo principal a adaptação brasileira do Health Behavior in School-aged
Children (HBSC), este protocolo objetiva mapear os sintomas depressivos e ansiosos na população de
adolescentes brasileiros de 13 e 15 anos. A adolescência é um período marcado por alterações físicas,
mas também pela conquista de novas competências cognitivas e sociais. Por ser uma fase transitória da
vida, é evidente a influência do ambiente e os meios de convívio, tanto para prevenção quanto para
propiciação de comportamentos considerados de risco. Portanto, fica claro a importância de levantar
dados sobre os adolescentes brasileiros, especificamente na cidade de Recife a que se propõe essa
pesquisa, para entender melhor os comportamentos de saúde dos adolescentes, bem como sintomas
ansiosos e depressivos relacionados. Objetivo: Dar continuidade a investigação sobre a percepção dos
adolescentes de 13 anos, sobre comportamentos que adotam em termos de saúde e bem-estar, sintomas
depressivos e ansiosos. Método: Foram investigados 191 adolescentes de 13 anos de idade estudantes
de escola pública, de ambos os sexos. Foram utilizados três instrumentos: Health Behavior in Schoolaged Children (HBSC), Children’s Depression Inventory (CDI), Spence Children's Anxiety Scale
(SCAS). Resultados: A amostra foi composta a maioria por meninas (63%). O índice de consistência
interna indicou um nível elevado e satisfatório de confiabilidade, SCAS (α =0,701) e o CDI (α=0,925).
Os dados mostram que os adolescentes possuem um bom convívio com os colegas e professores no
âmbito escolar, no entanto há receios em relação a pressão e tensão com os trabalhos escolares, podendo
ocasionar um mal-estar (36% se sentem muito pressionados com os trabalhos escolares). Os dados
analisados ainda constataram uma diferença significativa em função do sexo, os maiores escores foram
os das meninas, apontando para um maior índice de ansiedade e depressão. Considerações Finais: O
estudo não teve uma conclusão devido às limitações por conta da pandemia relacionado ao Covid-19,
sendo assim, remete investigar em estudos posteriores, outras variáveis que se possam relacionar com
os dados obtidos.
Palavras-chaves: Adolescente. Saúde. Comportamento de Risco. Ansiedade. Depressão.
Projeto de Pesquisa: “Levantamento De Ambientes Sociais E Comportamentos Relacionados À Saúde E BemEstar De Adolescentes”.
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AUTONOMIA E HETERONOMIA EM KANT E PIAGET: CONVERGÊNCIAS E
DISTANCIAMENTOS
Emanuel Sibalde Gomes da Silva1; Ricardo Pinho Souto2
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Estudante do Curso de Licenciatura em Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista
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2
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A filosofia moral de Kant e a psicologia do desenvolvimento de Piaget são relevantes no Universo das
formulações e pesquisas acerca da moralidade na contemporaneidade. Tomando tal premissa como base,
o presente trabalho buscou compreender os aspectos teóricos presentes na obra de Kant e Piaget, tendo
como objetivo geral apontar relações de convergências e distanciamentos estabelecidos entre os
conceitos de autonomia e heteronomia no pensamento dos autores supracitados. Nesse sentido, nosso
caminho de investigação consistiu em apresentar primeiro uma análise da teoria moral kantiana
apontando as definições de autonomia e heteronomia. Para isso, tomamos como base a Fundamentação
da Metafísica dos Costumes e a Crítica da Razão Prática, obras em que Kant dedica-se a estudar os
problemas morais. Em um segundo momento, apresentamos como os conceitos de autonomia e
heteronomia são entendidos na teoria moral piagetiana. Para isso, tomamos como referencial teórico a
obra O Juízo Moral na Criança, onde Piaget mostra duas formas da moralidade se manifestar ao longo
do desenvolvimento da criança: a moral heterônoma e a moral autônoma. Por fim, analisamos as
divergências e proximidades dos conceitos de autonomia e heteronomia na teoria moral dos dois autores.
Os resultados obtidos com a pesquisa apontam que a teoria moral de Piaget está fundamentada na
concepção moral de Kant, podendo ser considerada como um kantismo evolutivo. Porém, a forma como
eles explicam e entendem a moral heterônoma e a moral autônoma, divergem. Kant coloca o problema
a partir de um ponto de vista formal e deontológico, enquanto Piaget reflete sobre a moral a partir das
ações observadas nas crianças, tendo uma visão empírica e psicológica do processo de formação moral.
Assim nossa pesquisa relaciona filosofia e psicologia com implicações no campo da educação.

Palavras-chave: Ética, epistemologia, Kant, Piaget, consciência moral.

Projeto de Pesquisa: O uso de dilemas morais nos estudos sobre o desenvolvimento da consciência moral: dos
fundamentos teóricos às aplicações práticas em contextos educacionais.
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“O CICLO DO CARANGUEJO: ESCRITOS DE JOSUÉ DE CASTRO SOBRE O
RECIFE NA DÉCADA DE 1930” (2ª fase)
Esther Rayanne da Silva Souza1; Helder Remigio de Amorim2
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Esta pesquisa tem como objetivo analisar como o Recife foi representado por Josué de Castro
enfatizando as desigualdades sociais que vigoravam entre os indivíduos e as marcantes diferenças
existentes nas formas de apropriação da riqueza na cidade. Ao escrever Documentário do Nordeste em
1937, Josué de Castro já demonstrava consciência sobre as desigualdades do Recife. Assim, a produção
intelectual e a trajetória de Josué de Castro foram estudadas simultaneamente, o que possibilitou a
análise do pensamento, das reflexões e das problematizações de Josué acerca de uma " cidade construída
de palavras. Nessa segunda fase da pesquisa, privilegiei redes intelectuais/práticas e discursos, bem
como relações de poder que atravessaram politicamente os sujeitos e possibilitaram que Josué de Castro
pensasse o Recife da década de 1930. Com o auxílio das pesquisas realizadas nos periódicos do Diário
de Pernambuco, Diário de Notícias da Biblioteca Nacional, através da Hemeroteca Digital Brasileira,
do acervo pessoal do Josué de Castro (CEHIBRA/FUNDAJ) e da Biblioteca Blanch Knopf, foi possível
descobrir as implicações que levaram Josué de Castro a se debruçar especificamente sobre a
problemática das classes operárias recifenses..

Palavras-Chave: 1. Josué de Castro, 2. História da Cidade, 3. Representação, 4. Recife, 5. Classes
Operárias.
Projeto de Pesquisa: Entre homens, rios e caranguejos: um estudo sobre as representações da cidade do recife na
obra de josué de castro (1932-1967).
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FILHOS DE LOYOLA X OS NOVA SEITA: O EMBATE PELO CAMPO RELIGISO
RECIFENSE (1902-1906)
Evily Lima Menezes1; Luis Carlos Luz Marques2
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O Recife do século XX sofria grandes modificações: reformas na cidade, jornais ilustrados e novas
igrejas que mais pareciam casas. Eram reformadas, não pela prefeitura, mas sim por Lutero. Nossa
pesquisa tem como objetivo examinar, na perspectiva teórica do sociólogo Pierre Bourdieu, os embates
ocorridos pelo choque dos habitus religiosos entre católicos e protestantes pelo campo religioso
recifense através dos periódicos da localidade entre 1902-1906. Utilizando a metodologia da
historiadora Tânia Regina de Luca, analisamos as publicações de ambas as religiões em quatro
periódicos da capital pernambucana: Jornal de Recife, Diário de Pernambuco, Pequeno Jornal e A
Província: órgão do partido liberal. O embate em questão ocorria desde a chegada das religiões
protestantes em meados do século XIX, entretanto houve mais notoriedade após a criação da Liga contra
o protestantismo (1902), um órgão cujo líderes, Frei Caetano de Messina e Frei Celestino de Pedávoli,
eram também líderes da Igreja de Nossa Senhora da Penha, uma das principais igrejas da região e a base
fixa desta Liga. As quase diárias publicações desta instituição, nomeadas de “Combate ao
protestantismo” e escritas pelo Frei Celestino, eram exclusivas do jornal A Província, porque os
proprietários eram seus integrantes. Os reformados, por sua vez, publicavam artigos nos periódicos
Jornal de Recife e Diário de Pernambuco. Os seus publicadores eram líderes ou membros das suas
igrejas, principalmente da vertente Batista, destacando-se o missionário Salomão Ginsburg. Durante o
período estudado, os agentes mantinham o propósito de conquistar através de artigos com temas centrais
doutrinários o capital religioso, o público leitor, para o estabelecimento no campo. A queima de cerca
de 200 bíblias protestantes no adro da Igreja da Penha em 21 de fevereiro de 1903, e em 27 de setembro
do mesmo ano e local, patrocinadas pela Liga, levou a um conflito prático, resultando em discussões
entre os intelectuais fora das lideranças das religiões sobre a intolerância religiosa. Após 1906 o embate
prossegue. Todavia, por uma falta de acervo, não detectamos o que ocorreu entre 1907 a 1909 de forma
abrangente. Através de uma leitura minuciosa, concluímos que no fim da década este combate já estava
bastante enfraquecido, possuindo apenas publicações dispersas.
Palavras-chave: Estado; Igreja; Modelos eclesiais; Poder; Conflitos religiosos.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira na época republicana.
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O PAPEL DOS MOVIMENTOS SOCIAIS NO FORTALECIMENTO DO ESTADO
DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Ewerton de Oliveira Cunha1; Valdênia Brito Monteiro2
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A democracia brasileira garante à população alguns meios de participação política, seja de forma direta
(plebiscito, referendo e iniciativa popular), ou indireta (voto). Entretanto, há, de um lado, uma
dessintonia entre os eleitores e os representantes políticos; de outro, os canais ordinários de
participação, em virtude de suas formalidades e limitações, não têm sido suficientes, nem tampouco
efetivos para atender às demandas da sociedade. Assim, a presente pesquisa, através da técnica indireta
(pesquisa bibliográfica), objetivou compreender os mecanismos de luta dos movimentos sociais pela
concretude e resgate dos Direitos Humanos. Além do mais, buscou analisar a estratégia da
desobediência civil enquanto meio de resistência utilizada pelos movimentos sociais, bem como
compreender, através do exame de decisões judiciais, a maneira pela qual o Estado encara os atos de
resistência utilizados pelos movimentos sociais. Por fim, aprofundar os estudos acerca dos discursos
elaborados e direcionados pelos agentes públicos e midiáticos ao direito de resistência. No que se refere
aos resultados, infere-se que a estratégia da desobediência civil surge como instrumento idôneo de luta
para os movimentos sociais, que podem, ao lançar mão dessa ação contestatória, exigir o
estabelecimento de uma agenda extrainstitucional, ampliando a participação na tomada de decisões
políticas do país. Quanto ao papel da mídia, verificou-se que o discurso midiático, no que diz respeito
às ações praticadas pelos atores de movimentos sociais, não apresenta uma identidade entre os fatos e
as narrativas, implicando uma construção narrativa unifacetada, o que contribui para uma naturalização
das desigualidades. Em relação à atuação do poder judiciário frente aos atos de resistência, percebeuse um discurso jurídico pautado pela ideia de ordem e pela primazia da defesa da propriedade privada.
Conclui-se, portanto, que a desobediência civil é uma estratégia de resistência constitucionalmente
legítima ante a regime político refratário à expressão de dissensos.

Palavras-chave: Desobediência Civil; Judiciário; Mídia
Projeto de pesquisa: Novas ou Velhas Estratégias de Criminalização dos Defensores de Direitos Humanos na
Luta por Direitos?
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XINGAMENTOS ORAIS E IMPRESSOS: GUERRAS DE PALAVRAS NO TEMPO
DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL – II
Flávio de Araújo Oliveira Coutinho Júnior1; Flávio José Gomes Cabral2
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O Império Português passou por certas reformas que possibilitaram a construção de um ``iluminismo
lusitano´´. O Antigo Regime português vai sofrer críticas e entrar em crise sendo a revolução do porto,
de 1820, o evento que marcou a virada do paradigma político lusitano. Inicia-se um clamor por
``regeneração´´ onde se visava transformar a Coroa em uma monarquia constitucional. Esse período foi
intitulado de vintismo, movimento esse que pregava a modernização da política e o estabelecimento das
liberdades de imprensa, política e, principalmente, econômica. A notícia da revolução e da convocação
das Cortes se espalharam pelo território brasileiro e chegou na província de Pernambuco pelo paquete
inglês Chesterfiled no porto do Recife. Rapidamente a notícia se espalhou e acabou por politizar a
população que defendia o liberalismo e aqueles que enxergavam a mudança como um excesso que
defendiam a volta ao sistema anterior. Porém, apesar das tentativas de frear a nova política, o vintismo
foi ganhando adesão e o governador da província, Luís do Rego, tomou providencias para impedir a
circulação das notícias, mas não conseguiu. Um decreto de 1821 aboliu a censura dos impressos, o que
acabou por inundar a população de jornais de opinião, panfletos, folhetos e afins, além das vozes que se
perderam nas areias do tempo. Luís do Rego cria o primeiro jornal numa tentativa de justificar seu poder
e em seguida outros jornais se levantaram como oposição fazendo constantes denúncias sobre os
comportamentos do governador. Ele acabou por ser destituído do seu cargo e uma junta provisória foi
instaurada. Desde então Pernambuco viu um forte debate no campo das ideias por esses impressos que
influenciavam na política concreta. Os jornalistas se viam no papel de influenciar a população e incutir
os novos conceitos domo liberdade, constituição, cortes etc. Também denunciavam os opositores como
déspotas que impediam o avanço da sociedade. Os xingamentos se tornaram uma constante. O debate
que tinha se iniciado na elite política agora atingia diversas camadas sociais. Os jornalistas abriam suas
gazetas para publicar cartas do público leitor e estimulavam que eles denunciassem os abusos. A
pesquisa busca situar Pernambuco como uma província atuante no debate da época analisando os
discursos e suas motivações.

Palavras-chave: Xingamentos; Cultura Política; Periodismo Pernambucano.
Projeto de Pesquisa: A retórica da independência: panfletos, manuscritos, imprensa, diálogos, relatos, poesias e
sermões em Pernambuco oitocentista.
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PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS DO PRIMEIRO ANO DO
ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE.
Gabriela Alcoforado Lopes Cunha1; Albenise de Oliveira Lima2
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A juventude carrega consigo não só o início de uma busca pela autonomia, mas, também, a construção
de uma nova visão de si mesmo, de suas qualidades e aspirações. Sendo assim, a busca por um projeto
de vida e a percepção de como lidar com o futuro são pontos importantes para o planejamento da vida
de um jovem. Partindo desse foco, a presente pesquisa teve como objetivo analisar os aspectos que
impactam na construção do projeto de vida e na visão de futuro de jovens do primeiro ano do ensino
médio de uma escola pública da cidade do Recife. Seguindo uma metodologia de pesquisa qualitativa
foi utilizado, como instrumento para a coleta dos dados, um questionário com a finalidade de caracterizar
o perfil sociodemográfico dos jovens e das suas famílias; escolarização formal; construção do projeto
de vida e expectativas pessoais quanto ao futuro. Com relação aos dados sociodemográficos, os jovens
pesquisados vivem em famílias com configuração nuclear, na sua maioria não trabalham formalmente,
e vêm os estudos como uma possibilidade de crescimento profissional. Para estes jovens a construção
de um projeto de vida necessita e conta com diversos aparatos, de diferentes instâncias. Foi observado
que não só a família, mas também a escola, exercem funções importantes, para que os jovens adquiram
a ambição necessária para que o planejamento de vida se torne concreto. No tocante à visão de futuro,
os jovens almejam fazer um curso superior. Concluimos que isso ocorre porque em nossa sociedade, os
projetos de vida geralmente englobam o ingresso em universidades e nosso país dispõe mais
oportunidades no mercado de trabalho para aqueles que possuem curso superior completo . Como não
foi possível a aplicação de outro instrumento de coleta dos dados, espera-se que outras pesquisas com
esta temática sejam realizadas, no sentido de ampliar os conhecimentos acerca do tema, da juventude e
de sua perspectiva de futuro.

Palavras chave: Projeto de Vida, Juventude, Escola Pública.

Projeto de Pesquisa: Projeto de vida e visão de futuro de jovens estudantes do primeiro ano do ensino médio de
uma escola pública recifense.
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PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS ESTUDANTES DO
SEGUNDO ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE
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A presente pesquisa aborda a relação existente entre juventude, família e escola para a construção do
projeto de vida e visão de futuro de estudantes do Ensino Médio de uma escola pública localizada na
cidade de Recife. Problematiza as questões que influenciam nessa construção, considerando o cenário
social e econômico, em que os jovens se encontram inseridos e analisa as aspirações daí surgidas, de
forma ampla, respeitando suas vivências de natureza singular. Por meio de pesquisa bibliográfica sobre
a elaboração de projeto de vida e visão de futuro de jovens estudantes e utilizando o método qualitativo,
foi aplicado um questionário semi-estruturado em dez alunos do segundo ano do Ensino Médio, com
idades entre quinze e dezessete anos, após a assinatura dos termos de consentimento livre e esclarecido,
pelos estudantes e seus pais. Os jovens foram questionados a respeito de religião, trabalho,
configurações familiares, renda familiar, grau de escolaridade dos seus responsáveis, expectativas
pessoais, bem como aspectos facilitadores e obstáculos deparados no decorrer da construção do projeto
de vida. Os jovens pesquisados deram relevância à educação formal, especificando o curso universitário,
como requisito fundamental para ocupar um cargo importante no mercado de trabalho e, assim,
conquistar estabilidade financeira que lhes permitam realizar-se profissional e pessoalmente. Como
síntese da análise, na visão dos alunos pesquisados, o Ensino Médio é um período de reflexão no que se
refere ao projeto de vida e que o apoio da família, em conjunto com a escola, encoraja esses jovens a
seguir em busca do cumprimento de suas expectativas correspondentes à visão de futuro e da capacidade
de, concomitantemente, terem liberdade de escolha e responsabilidade, pelos efeitos que delas
resultarem.
Palavras chave: Projeto de vida; Juventude; Escola Pública.

Projeto de Pesquisa: Projeto de Vida e Visão de Futuro de Jovens Estudantes do Ensino Médio
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VISITA DOMICILIAR COMO PRÁTICA DE CUIDADO: PERSPECTIVAS E
IMPLICAÇÕES.
Guilherme Fernandes Santos1; Ana Lucia Francisco2
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Ao levar em conta a complexidade das subjetividades individuais e coletivas, a prática da visita
domiciliar emerge sendo convocada a tomar posição ética e política, impelida pelas mudanças sociais.
Sendo assim, ao pensar práticas de cuidado em saúde, precisamos levar em conta que os sujeitos
estão atravessados por campos de forças que compõem um contexto, produzem subjetividade, em que
o sujeito aí implicado faz parte. Dessa forma, o procedimento de levantamento de dados nessa pesquisa se
deu a partir de uma abordagem cartográfica a qual possibilita mapear esses campos de forças acerca
da produção científica atual da prática da visita domiciliar e as implicações de realiza-las pelos
profissionais de saúde. Sendo assim, percebemos nos resultados encontrados que os artigos versam
sobre a utilização da prática da visita domiciliar em algumas áreas como medicina e
enfermagem, de forma processual e como ferramenta de aproximação do campo de atuação;
também é vista a visita domiciliar como estratégia/prática de cuidado, principalmente no
campo da enfermagem; e a visita domiciliar na formação teórico-prática em algumas áreas em saúde,
como odontologia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina e enfermagem. Entendemos que a
complexidade da temática demanda um olhar múltiplo e contextual, porém, a falta de estudos sobre o
tema mostra que ainda temos muito a explorar, demandando questionamentos mais profundados,
principalmente no que diz respeito a população usuária.

Palavras-chave: 1. Visita Domiciliar, 2. Práticas, 3. Saúde, 4. Psicologia, 5. Cartografia.

Projeto de Pesquisa: Cartografias de práticas psicológicas clínicas em saúde mental, na educação e no trabalho.
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A CONCEPÇÃO LEVINASIANA DO ROSTO
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A pesquisa consiste no entendimento e na apropriação do conceito de rosto na obra totalidade e infinito.
Levinas trata da problemática da categorização do outro como objeto, categorização esta, oriunda de
uma tradição filosófica que visa o individual. Inicialmente, percebe-se que a relação do sujeito com o
mundo, é de saborear as coisas como se estas fossem frutos, e o mundo, uma grande árvore, sendo assim,
coloca-se tudo numa relação para com o seu “eu”, ou seja, fecha-se em sua crosta, em sua totalidade. É
neste sentido, em que Levinas tenta nos mostrar uma nova visão, o que antes era tido como relação para
com o “eu”, torna-se com a noção de rosto, alteridade. A alteridade nesta magnifica obra, diz respeito a
um vasto universo, pois o outro se insere como uma fonte de descobertas e de possibilidades que me
afetam. Desta maneira, a noção de rosto provoca um caminho aberto ao infinito, pois o rosto é sempre
espanto e descoberta. O rosto não é essa forma que pertence à cabeça, nem o conjunto que engloba o
nariz, a boca e os olhos. O rosto é a modalidade da alteridade, é o vestígio e a nudez extrema. Dessa
forma, assim como um livro que possui uma capa, mas que carregam várias paginas em seu interior, de
igual modo é o rosto, é porta do conhecer do outro e se faz expressão do infinito e alteridade absoluta.

Palavras-chave: Levinas; Rosto; Ética; Linguagem.

Projeto de Pesquisa: A Concepção Levinasiana do Rosto na Obra Totalidade e Infito.
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AS NARRATIVAS DOS ESCRITOS DE PEREIRA DA COSTA SOBRE AS
MANIFESTAÇÕES POPULARES E SUAS IDENTIDADES
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Neste plano de trabalho foram estudados e analisados os escritos do historiador e político brasileiro F.A.
Pereira da Costa e dentre suas obras estão o Folklore Pernambucano e os Anais Pernambucanos volume
8, tendo como objetivo a coleta de dados dos materiais. Essa pesquisa tem como objetivo compreender
e problematizar a narrativa criada por Pereira da Costa e como o escritor atuou como na elaboração das
festas do passado e a construção de identidades. Sendo assim, no primeiro material foram encontrados
cultos populares, como o culto ao Crocodilo e que foi deixado vestígios nos maracatus exibidos pelo
carnaval. Também foram encontradas festas ligadas ao sagrado, como os santos populares, que tinham
um caráter popular como a festa de São João, bem como manifestações e danças como a de africanos e
indígenas escravizados que usavam deste meio para amenizar os sofrimentos e a maneira como viviam,
sendo essas danças e manifestações também vistas como forma de resistência, quanto à música Pereira
da Costa diz que o Maracatu tem importância pelas suas feições típicas de africanos e que mantém um
cunho tradicional, sendo o Maracatu aparecendo no período carnavalesco. Já nos Anais Pernambucanos
volume 8, Pereira da Costa dá ênfase em manifestações políticas, como as comemorações de aniversário
de D. João VI. Após a análise de ambos os materiais, é possível compreender que parte da construção
da identidade nacional se dá pelo conhecimento da nossa cultura e tradição, sendo o papel dos
memorialistas e das suas narrativas criadas no início do Período da República, portanto, é possível a
problematização e a compreensão dos conhecimentos sobre o festejas e as manifestações populares,
políticas e culturais como construção da identidade da sociedade, sendo assim o papel desse projeto de
pesquisa abrir caminhos para debates sobre o papel das festividades e das manifestações populares no
Brasil.
Palavras-chave: Festas; Folcloristas; Identidades;

Projeto de Pesquisa: As Narrativas Do Sagrado, Suas Comunidades, Seus Agentes E Suas Celebrações, Na
História Da Sociedade Brasileira Da Época Republicana
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Em nossa pesquisa analisamos e interpretamos o simulado de um tribunal de júri realizado no curso de
Filosofia da Universidade Católica de Pernambuco. Os discursos de ambas as partes – defesa e acusação
– foram estruturados de acordo com a retórica de Aristóteles, porém foi notória a ausência de uma
verdade indiscutível, mesmo considerando as provas visuais apresentadas – que é, em geral, uma
característica do discurso judiciário. A primeira conclusão que obtivemos na pesquisa foi a que o
auditório, parte a ser considerada tanto por Aristóteles quanto pelos outros autores estudados, acabou se
sobressaindo como um elemento de grande influência na argumentação jurídica, em especial por se
tratar de juízes populares. Na segunda fase do projeto, quando confrontamos a retórica clássica com a
nova retórica de Chaim Perelman, notamos essa influência ainda mais clara. Em contrapartida, enquanto
foi realizada a análise contemporânea sobre os discursos sob a luz do método toulminiano, notamos que
mesmo em um tribunal de júri ainda se faz necessária a preocupação em construir uma argumentação
racional. Através da teoria de Stephen Toulmin, vimos o que faltou nos discursos do júri simulado pra
que fosse alcançado o apoio dos jurados a alguma parte. Considerando tanto a retórica de Aristóteles
quanto a dos dois autores supracitados, chegamos ao desfecho do que foi tido como mais importante
no júri simulado e qual o impacto as diferentes abordagens tiveram na hora de influenciar os juízes.

Palavras-chave: Retórica aristotélica; júri simulado; lógica jurídica.

Projeto de Pesquisa: Retórica e argumentação: reflexões teóricas e práticas de análise
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A VIOLÊNCIA INSTITUCIONALIZADA CONTRA O MOVIMENTO LGBTI E O
ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO
Igor Felipe Araújo Nascimento¹; Valdenia Brito Monteiro²
¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Voluntário. E-mail:
ifnascimento.3466@gmail.com
²Professora do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas. E-mail: valdenia.brito@unicap.br.
A presente pesquisa teve por objeto realizar uma análise crítica sobre a violência do Estado (tanto física
quanto simbólica) contra o movimento LGBTI. Além das dificuldades enfrentadas por esse grupo
vulnerabilizado na participação social em ambientes públicos e privados. Bem como examinou a
ocorrência da violência simbólica contra essa população e como ela está presente no Estado Democrático
de Direito. Também buscou compreender a dinâmica do aparelho repressivo do Estado na sua atuação
contra as atividades desse movimento na luta por direitos fundamentais e as consequências de sua
repressão. O material utilizado foram instrumentos normativos e doutrinas que versam sobre a matéria
e o método foi o dedutivo. A partir do longo processo de afirmação dos Direitos Humanos, pós-segunda
Guerra Mundial e inicialmente constituído pela Declaração Universal de Direitos Humanos (1948),
percebe-se hoje um ordenamento jurídico que atende indiretamente grupos em estado de vulnerabilidade
decorrente de exclusão social e estigmatização. As pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis,
Transsexuais, Transgêneros, Intergêneros e diversas outras excluídas do padrão preestabelecido
(LGBTQI+), dentro de suas particularidades, em regra deveriam ter os mesmos direitos básicos e
fundamentais garantidos às demais pessoas, tendo em vista o artigo 5º da carta magna. Essas pessoas,
após inúmeras tentativas de exclusão e invisibilidade social ao redor do mundo, passaram a questionar
os abusos autoritários promovidos pelos Estados que não os reconheciam enquanto sujeitos de direitos.
Entretanto, hoje ainda há tentativas de oprimir e violentar esse grupo vulnerabilizado. Muitas vezes o
próprio Estado se colocava, e ainda se põe, como ente opressor desses indivíduos, pois tudo aquilo que
é questionador e vai de encontro com a “normatividade” não é bem recepcionado. O caráter contrahegemônico do movimento LGBTQI+ na luta por igualdade foi buscar do Estado brasileiro a efetivação
das garantias constitucionais e, principalmente, a manutenção da dignidade humana. A partir dela,
verificou-se que diversos outros direitos podem ser reconhecidos. Entretanto, um dos problemas
evidenciados para a não concretização desses direitos foi o dilema da Democracia participativa e
representativa. A extinção de espaços destinados ao combate da discriminação e promoção de garantias
dessa população, como a extinção ou não criação de conselhos federais, estaduais e municipais,
demonstra como a democracia participativa está fragilizada e ainda tem dificuldades para a inserção de
atores sociais para o questionamento e promoção de direitos. Percebe-se que a falta de representatividade
e exclusão são formas diretas de tentativas de violência contra a população LGBTQI+.
Palavras-chave: Estado Democrático; Violência; Movimento LGBTI.
Projeto de Pesquisa: Novas ou velhas estratégias de criminalização dos defensores de direitos humanos na luta por direitos?
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“BATIZOU E PÔS OS SANTOS ÓLEOS”: O TRÁFICO DE ESCRAVIZADOS NOS
REGISTROS DE BATISMO (1820-1850).
João Inácio Bezerra da Silva1; Paulo Henrique Fontes Cadena2
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O Batismo e o apadrinhamento de escravos era uma prática comum durante a colônia e o império do
Brasil. O regime de padroado atribuía funções político-administrativas a Igreja dentro das estruturas
imperiais portuguesas. Assim, é possível observar a importância dos registros de batismo para o estudo
da história do Brasil e, especificamente, para o estudo sobre o comércio de escravizados vindos da
África. A presente pesquisa contempla um recorte temporal de 30 anos, de 1820 a 1850 e utiliza como
fonte os livros de Batismo, deste período, que estão acondicionados no Arquivo da Arquidiocese de
Olinda e Recife, Dom José Lamartine Soares. Nos registros de batismos é possível encontrar
informações relevantes para a compreensão da dinâmica do comércio de escravos, como por exemplo,
o nome dos donos dos cativos e o nome dos padrinhos, permitindo a reconstituição não apenas da
dinâmica do tráfico de cativos, mas também a apreensão das redes sociais que perpassam o sistema
escravista. Tendo em vista que o Batismo não era tido apenas como elemento da vida religiosa, mas,
sobretudo, um elemento social e político do Brasil no século XIX, os estudos apontam para os complexos
interesses das redes construídas por meio do apadrinhamento, que vão desde uma relação adulto criança,
possibilitando incorporação na cultura, passando por estratégias de libertação, e chegando até mesmo a
ser utilizado como um instrumento de manutenção do sistema, promovendo a rápida adaptação aos
escravos adultos recém-chegado. Portanto, a relação de apadrinhamento apontada pelos registros de
batismo pesquisados, apontam para um importante instrumento de resistência contra o opressivo sistema
escravista, mas também nos defronta com a complexidade das redes sociais, tanto de resistência com
objetivo de criar formas de libertação, como da manutenção do sistema, muitas vezes realizada pelos
próprios traficantes de cativos.
Palavras-chave: Redes Sociais; Apadrinhamento; Batismo de cativos.

Projeto de Pesquisa: Atar nós, estreitar laços: o tráfico de escravos e a política pernambucana.
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IRMÃS DA SAGRADA FAMÍLIA: UMA PRÁTICA EDUCACIONAL NO INÍCIO DO
SÉCULO XX, EM PERNAMBUCO.
João Victor de Oliveira Estevam1; Luiz Carlos Luz Marques2
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A presente pesquisa justifica-se pela análise dos processos ligados à vinda de religiosas católicas
francesas ao Brasil, no início do século XX, a partir do convite do empresário Carlos Alberto de
Menezes, que assinou contrato com a Congregação da Sagrada Família de Villefranche-de-Rouergue,
com o intuito de receber irmãs professas da mesma, para serem agentes educacionais na fábrica de
tecidos, em Camaragibe, da qual era diretor. Nosso objetivo foi reconstruir, historicizar e analisar a
chegada das religiosas em Camaragibe, e o projeto sócio-econômico-religioso de Carlos Alberto, seu
financiador. Analisamos a vinda desta com Congregação interligando-a com o “fenômeno” significativo
no “campo religioso” que aconteceu no início do século XX, durante o qual várias congregações
religiosas europeias, especialmente as femininas, chegaram ao Brasil. Nossos métodos consistiram na
catalogação de documentos encontrados no Arquivo do Setor Brasil da Congregação, localizado no
bairro de Casa Forte, Recife, seguido da tradução “assistida” do francês para o português dos mesmos e
a análise desses inúmeros documentos, de caráter privado, sobre a vida cotidiana e sobre a didática que
as religiosas aplicaram. Para isso, valemo-nos, com as devidas adaptações, dos conceitos de habitus e
campo de Bourdieu, para a compreendermos o padrão de vida das religiosas, o que trouxeram da França
e o que precisaram adaptar ao desafios e dificuldades encontradas no “campo religioso” pernambucano,
em suas praticas como agentes educacionais. Dentre os resultados obtidos, podemos destacar a tradução,
a análise e a historicização das 39 páginas do Contrato original, especialmente da cláusula contratual
relativa à compensação monetária devida por Carlos Alberto à Congregação, que totalizaram no
primeiro biênio, de 1902 a 1903, quatorze mil francos, visto que chegaram sete religiosas no primeiro
momento, e outras cinco religiosas, em seguida, totalizando 19.000 mil francos. O que equivaleria a
11.176.370 réis, ou, 11 contos de réis da época (hipoteticamente, R$ 1.374.693,51, em valores de hoje).
Podemos concluir pela importância do trabalho para a história da sociedade pernambucana, pelos seus
resultados obtidos, dando início ao estudo de processos educacionais, por religiosas francesas, dentro de
uma fábrica de tecidos, no início do século XX, em Pernambuco.
Palavras-chave: Estado; Igreja; Modelos eclesiais; Poder; Carlos Alberto de Menezes

Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira na época republicana.
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A IDEIA DE JUSTIÇA COMO VIRTUDE EM DAVID HUME
Jonathan Santos da Costa1; André Luiz Holanda de Oliveira2
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Este trabalho propôs investigar denominação de justiça segundo o filósofo David Hume e sua
relevância social sob o prisma do Direito. Neste contexto o homem tende naturalmente a
organizar a sua convivência de forma harmoniosa e pacífica a fim de garantir seus próprios
interesses. Este projeto investigou com profundidade os fundamentos da filosofia moral de
David Hume e as suas consequências práticas sobre a moralidade do indivíduo e da sociedade.
Objetivou expor e elucidar as distinções de David Hume de virtude em face do sentido de
justiça, por meio de pesquisa bibliográfica, em contato direto com os textos do autor e seus
comentaristas. Em sua filosofia moral, Hume conclui que a justiça é empregada no
entendimento de sua utilidade, dentro do contexto de vida em sociedade que torna necessário
ao homem para satisfazer seus interesses e não pode encontrá-la na natureza. A justiça é
conhecida por meio de sua separação da metafísica e da religião. Criando então um consenso,
um pacto entre indivíduos, com obrigações e deveres para garantir a sobrevivência, os bens
particulares, os direitos individuais e universais, para criar paz social e justiça.

Palavra-chave: Hume; Virtudes Artificiais; Virtudes Naturais; Motivação Moral; Justiça.

Projeto De Pesquisa: A Filosofia Moral de David Hume.
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LINGUAGEM E PODER NA GENEALOGIA DA MORAL

José Alberto Chaves Filho¹; Martha Solange Perrusi²
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Investigamos neste trabalho a concepção genealógica com a pretensão de investigar a origem dos valores
em relação a linguagem, além disso questionamos quais seriam os parâmetros valorativos desses valores
na perspectiva da filosofia de Nietzsche em relação aos seus diagnósticos no que se refere ao poder e à
linguagem. Para isso vimos como se relacionar a questão da moral de senhores e escravos em relação à
linguagem. Nosso trabalho foi completamente fundado em pesquisa bibliográfica. Desenvolvemos um
traçado de investigação que procurou definir os conceitos básicos de moral de senhores e escravos, a
moral “bom e ruim” e a “bom e mau” e como se daria essa relação no poder de dar nomes e assim são
criadores. Compreendemos que a partir disso aqueles que são fortes são capazes de nomear, os chamados
fracos, por outro lado, invertem estes valores, não são propriamente criadores.

Palavras-chave: Nietzsche; linguagem; poder

Projeto de Pesquisa: “Questões de Retórica em Nietzsche”,
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PENTECOSTALISMOS NO BRASIL: ESTÁGIO ATUAL
José Renielson Simão Pinto1; Pedro Rubens Ferreira Oliveira2
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A fé cristã nasce de um encontro pessoal e comunitário que se dá na Revelação de Deus na história.
Pessoal porque o convite e a adesão são livres; comunitário porque, uma vez abraçada, esta fé se
desenvolve no seio de uma comunidade de irmãos. Ao passo que Sua Revelação se dá na história,
também podemos dizer que o falar sobre Deus acontece como resposta na história, de modo que a
teologia é fundamentalmente hermenêutica e contextual. Neste trabalho nos detivemos a fazer um
relato do estágio atual do Pentecostalismo católico e outros no Brasil, sobretudo do ano 2000 a 2020,
tendo algumas perguntas norteadoras: Quais as etapas que podem ser delineadas da RCC? E dos
Pentecostalismos autônomos? Haveria uma nova etapa depois da passagem de novo milênio? A
pesquisa teve caráter inteiramente bibliográfico, conforme as obras indicadas pelo orientador da
pesquisa e também se incluem outras bibliografias sobre o assunto, sobretudo nos meios digitais.
Desde suas origens os movimentos pentecostais trilharam caminhos ascendentes e de rápida adesão
pelas massas, e no alvorecer do terceiro milênio aos dias atuais não têm sido diferente. Muitas são as
comunidades e grupos de oração que desabrocham no seio da RCC, de modo a levar à necessárias
institucionalizações. De fato, se podemos destacar uma fase importante na sua caminhada nos últimos
anos, foi a criação do CHARIS, novo órgão que abraça a RCC e as novas comunidades. O novo órgão
foi idealizado em 2015 pelo Papa Francisco no desejo de haver uma única representação que
envolvesse todas as manifestações dentro da Igreja Católica, reforçando o laço de unidade de todas as
realidades carismáticas católicas. O estatuto do Charis foi apresentado ao Papa em 2018 que, desde a
aprovação, viveu um período “Ad Experimentum”, e passando a vigorar a partir da Solenidade de
Pentecostes de 2019. Também as comunidades não católicas têm crescido numericamente, e alguns
aspectos chamam a atenção para o grande número que acorre: a busca sincera de uma vivência da fé,
uma crise de ansiedade e tendência à quadros depressivos por análise de alguns profissionais da
psicologia e da psicanálise, o prestígio e poder financeiro que pode ser obtido por uso da religião.
Outro aspecto que merece ser destacado é o consequente aumento da presença de evangélicos nos
diversos setores da sociedade, em especial no âmbito político. Hoje temos uma frente numerosa (mais
de 90 parlamentares) compõem a bancada evangélica e atua de forma organizada no Congresso.

Palavras-chave: Pentecostalismos; Teologia contextual; Novo modelo de igreja.

Projeto de Pesquisa: O estatuto hermenêutico e contextual da teologia e da fé cristãs
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PETIÇÕES E NEGÓCIOS CARCERÁRIOS EM PERNAMBUCO (1855-1889)
Joyce Conceição de Mesquita1; Tiago da Silva Cesar2
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A proposta dessa pesquisa é analisar o universo prisional pernambucano entre 1855 e 1889, a partir das
petições enviadas à Assembleia Legislativa por funcionários ou interessados em atividades relativas ao
sistema penal-carcerário provincial. Essas fontes foram pesquisadas in situ no Arquivo da Assembleia
Legislativa do Estado de Pernambuco – ALEPE e cedidas já digitalizadas pelo professor orientador.
Inicialmente, elaboramos um modelo de ficha de pesquisa individual, onde consta um resumo e
informações pertinentes à sua localização no referido arquivo. Outro instrumento de pesquisa elaborado
consistiu em identificar os assuntos de maior afluxo, por meio de um levantamento sistemático das
informações contidas nesses documentos. O tratamento acurado das informações se deu por meio da
confecção de tabelas e gráficos de apoio. Com esses dados em mãos foi possível examinar as causas de
um maior ou menor afluxo, identificar e traçar o perfil dos requerentes, bem como criar tipologias de
análise para o que se pedia/requeria. Como resultado, foi possível conhecer um pouco melhor as
necessidades, reivindicações e problemas enfrentados por funcionários e interessados de alguma forma
no sistema penitenciário, possibilitando perscrutar também o “microcosmo carcerário” a partir da
identificação de práticas da subcultura presidiária, dificilmente encontradas em outras fontes. Sendo
assim, o plano de trabalho se justifica por proporcionar um diagnóstico de maior expressão sobre o
mundo carcerário oitocentista, vindo a preencher, consequentemente, uma lacuna importante na
historiografia pernambucana e brasileira em relação à formação da rede prisional durante o Império.

Palavras-chave: Petições; Funcionários prisionais; Negócios carcerários;

Projeto de Pesquisa: Petições e linguagem suplicante dos presos da Província de Pernambuco durante o Império
(1855-1889)
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OS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA REGIÃO METROPOLITADA DO RECIFE
E O TRABALHO DOMÉSTICO MASCULINO
Júlia Pininga de Lucena1; Zuleica Dantas Pereira Campos.2
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Gênero é uma categoria que distingue os domínios biológico e social embora mantenha referência aos
sexos. Nas religiões afro-brasileiras, a divisão sexual do trabalho ocupa posição importante. Sua
estrutura organizacional se baseia na relação pai/mão, filhos de santo e forma uma família constituída
por laços de parentesco sagrado. A partir da Conferência Internacional sobre População e
Desenvolvimento, das Nações Unidas, realizada no Cairo em 1994, em que se ressaltou a importância
da inclusão dos homens nas discussões referentes a saúde, sexualidade e reprodução, que só se referiam
às mulheres se começou a pensar na importância do papel masculino no trabalho doméstico.
Pretendemos entender a participação dos homens e a sua contribuição no trabalho doméstico dos
terreiros indo-afro-brasileiros da Região Metropolitana do Recife (RMR). Utilizamos o conceito de
matrifocalidade para compreender como se estabelecem as relações do grupo doméstico onde, mesmo
com a presença da figura masculina, a feminina é quem estabelece toda a teia de relações sociais. Essa
pesquisa busca contribuir com um tema pouco debatido e estudado. Nosso objetivo geral foi analisar
como são divididos os trabalhos tendo a diferença de gênero como pressuposto na sociedade e como
essa construção se reflete em âmbitos religioso. Além de procurar compreender a participação masculina
nos trabalhos domésticos dentro do terreiro. Com isso buscamos entender mais sobre a participação dos
homens nos afazeres domésticos dentro dos terreiros indo-afro-brasileiros da RMR. Como objetivos
específicos, analisar a participação e importância do papel dos homens nos trabalhos domésticos;
perceber as diferenças de trabalhos de acordo com a diferença entre homens e mulheres. As entrevistas
foram realizadas remotamente e mediadas pelas tecnologias digitais da informação e comunicação, via
WhatApps, pela orientadora que da mesma forma solicitou a autorização do uso das informações.
Percebemos que as representações de gênero segregam diferentes papéis sociais para homens e
mulheres. Essa separação é baseada em uma construção histórica que permanece até hoje. A família
sagrada e o trabalho doméstico são a base fundamental da estrutura religiosa e reproduz a diferença de
gênero. Pouco se fala sobre o homem como agentes no trabalho doméstico, mas ela existe e precisa ser
debatida.
Palavras-chave: gênero; trabalho doméstico; candomblé; jurema; umbanda

Projeto de Pesquisa: As Narrativas do Sagrado, suas Comunidades, seus Agentes, seus Espaços e suas
Celebrações, na História da Sociedade Brasileira da época Republicana.
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VIABILIDADE DAS POLÍTICAS DE SAÚDE PÚBLICA PARA A EPIDEMIOLOGIA
NO NORDESTE BRASILEIRO
Juliana Maria Nunes da Silva¹; Ermano Rodrigues do Nascimento²
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As epidemias constituem relevante problema de saúde pública no país. Nos últimos anos tem
apresentado índices crescentes de casos de dengue, chikungunya, zika, febre amarela e sífilis.
Além disso a pandemia do novo coronavírus tem causado perdas irreparáveis às famílias
brasileiras, sobretudo aos pretos ou pardos de baixa escolaridade. As causas das epidemias estão
diretamente ligadas às condições precárias de vida de grande parte da população, a mais carente.
Dessa forma, é de suma importância a discussão da bioética em consonância com a
implementação das políticas de saúde pública. O presente estudo tem como objetivo analisar as
condições em que se encontram o combate às epidemias na saúde pública no Nordeste
Brasileiro. O estudo envolveu revisão bibliográfica acerca da bioética e da saúde pública, bem
como consultas em sites para a análise dos dados epidemiológicos. Os dados coletados
indicaram que a região Nordeste apresentou casos de dengue, chikungunya e zika, chegando a
31.831 casos de dengue até março de 2020. O estado da Bahia apresentou o maior número de
casos, com 14.146, seguido do Ceará, 6.045 casos de dengue. A Covid-19 ocasionou mais de 2
milhões de casos até a metade de julho e mais de 500 mil mortes em todo país. A região
Nordeste ultrapassou Sudeste no número de casos de Covid em junho, sendo o Ceará o estado
com mais casos, 74.692 pessoas contaminadas. As políticas de saúde pública viabilizam o
combate a epidemias em todo país, principalmente as mais frequentes. Nesse sentido, se faz
importante a construção de políticas públicas eficazes, a apropriação destas e direitos pela
sociedade, bem como a participação da população na busca da concretização das políticas de
saúde pública. Esta pesquisa possibilitou a reflexão de como os princípios bioéticos em
consonância com a saúde pública acabam se tornando preteridos pela deficiência de resolução
dos problemas que se apresentam na crise da saúde pública.
Palavras-chave: Epidemia. Bioética. Covid-19.
Projeto de Pesquisa: Questões ético-bioéticas das políticas de saúde pública no Nordeste Brasileiro
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PRODUÇÃO DE INDICADORES QUALIDADE E DESEMPENHO NA EDUCAÇÃO
SUPERIOR ATRAVÉS DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS E COMPUTACIONAIS
Karla Karolyne de Lima Santos1; Cezar Augusto Cerqueira2
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O presente trabalho apresenta um exaustivo levantamento de dados que caracterizam os movimentos
mais fundamentais no Ensino Superior no Brasil, sendo aqui destacadas as séries relativas ao número
de ingressantes, matriculados e concluintes do sistema, além do cálculo de um importante indicador da
demanda por Ensino Superior que é a relação candidato/vaga em processos seletivos. Foram
considerados para apresentação as desagregações regionais correspondentes ao país como um todo, a
Região Nordeste e o Estado de Pernambuco.O objetivo geral, nesta etapa, foi o de investigar a evolução
e tendências de algumas séries temporais ligadas à Educação Superior no Brasil, Região Nordeste e no
Estado de Pernambuco, a partir de dados relativos ao número de ingressantes, concluintes e matrículas,
compreendendo os anos 2000 até 2018.Os dados foram obtidos junto ao Censo da Educação Superior
do INEP-MEC e seguiram-se as seguintes etapas: montagem da base de dados com as variáveis de
interesse, no período mencionado; construção tabelas e gráficos de séries temporais, construídos com
apoio do pacote estatístico R-Studio e posterior analise dos principais resultados encontrados. Dentre os
resultados encontrados chamou-nos a atenção o acentuado crescimento do número de ingressantes no
Ensino Superior, cujas taxas de crescimento foram da ordem de 10,4%, no período 2000-2010, bastante
superior à taxa de crescimento da população brasileira nesse mesmo período, que foi de 1,17%, enquanto
que no período 2010-2018, esse crescimento, mesmo reduzindo-se um pouco, ainda se manteve em
patamares elevados, com taxas de crescimento de 7,2%, contra um crescimento de apenas 0,93% na
população do país como um todo.

Palavras-chave: Ensino Superior; Indicadores de Qualidade na Educação; Informações Educacionais;
Métodos estatísticos aplicados.
Projeto de Pesquisa: Infraestrutura, Qualidade E Desempenho Na Educação Básica E Superior.
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OS CONCEITOS DE DIZER E DITO NA OBRA DE EMMANUEL LEVINAS.
Larissa Maria Berardo Carneiro Cunha de Moraes Coelho1; José Tadeu Batista de Souza2
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A pesquisa consiste no confronto da linguagem foi um dos principais temas da reflexão filosófica do
pensamento ocidental no século XX. Investigar os signos linguísticos, a relação entre signo, sentido e
significado foi uma questão que mobilizou filósofos, linguistas e cientistas. A linguagem converteu-se
em condição de possibilidade de se estabelecer o racional e o não racional, o verdadeiro e o não
verdadeiro, o real e o fantástico.A centralidade da temática da linguagem, no entanto, não se fez
acompanhar da unidade de compreensão. Muitas foram as formas de abordagens e os entendimentos
que dela se teve. No interior da pluralidade das articulações da filosofia com a linguagem pode-se
colocar a relação com a ética. A vinculação entre ética e linguagem compõe, significativamente, o
cenário das discussões filosóficas no pensamento contemporâneo. Nesse cenário pode-se destacar a
contribuição de Emmanuel Levinas. A sua reflexão sobre o vínculo entre ética e linguagem traz uma
contribuição importante, marcada não somente por seu alcance, mas pela ousadia e originalidade. Pode
ser destacado o modo como ele compreende e estabelece a correlação entre o “Dizer” e o “Dito. ” Ele
sugere uma anterioridade do dizer em relação ao dito e um sentido diferenciado da significação: ”.
Anterior aos signos verbais que conjuga, anterior aos sistemas linguísticos e às cócegas semânticas,
prólogos das línguas, é proximidade de um a outro, compromisso da aproximação, um para o outro, a
significância mesma da significação. ” (LEVINAS, 1999, p. 48). O dizer é “pré-original” às formas e
estruturas convencionais da linguagem que nomeia, designa e manifesta os seres e seus correlatos
sentidos. A sua compreensão do dizer se move para além das dimensões da ontologia e do sistema
linguístico. Levinas defende, portanto, a possibilidade de um dizer sem dito e a significação que pode
significar diacronicamente, para além da sincronia do dito e da “anfibologia do ser e do ente”.

Palavra-chave: Levinas, Dizer, Dito, Experiência, Sabedoria.
Projeto de Pesquisa: O Dizer e o Dito na obra de Emmanuel Levinas.
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A ARTE, A RETÓRICA E A FILOSOFIA EM PLATÃO
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No século IV a.C., Platão desenvolveu diversos diálogos aporéticos, tendo Sócrates como grande
protagonista. Neles, Platão desaprovou a atitude dos Sofistas, por dois motivos, primeiro por cobrarem
pelo ato de ensinar, pois, muitos deles ressaltavam que seus alunos deviam aprender a vencer disputas,
independente se o que afirmavam estava de acordo com a verdade. E, segundo, por lidarem com a
Retórica como técnica persuasiva, pois Sócrates defende no Górgias, que a Retórica não se iguala a arte
e sim a uma habilidade, capaz de gerar prazeres. Contudo, Platão diz que há dois tipos de retórica, a má
retórica, que foi pontuada no Górgias e a boa, que é a Dialética, explicitada no Fedro. Dessa maneira,
se percebe, mesmo com críticas negativas, que é possível encontrar para a retórica um fim “verdadeiro
e belo”, ligado a filosofia, a qual “consistiria em buscar os conceitos e ensiná-los.” Para isso, o indivíduo
deve procurar contemplar o mundo das ideias, porquanto, Platão pensou que a realidade iria além do
físico, atingindo o suprassensível, ao qual deteria as coisas em si, ou seja, o UNO e as ideias distribuídas
de maneira hierárquica. Contudo, Platão também usa recursos não propriamente racionais, tal como o
mito, ao qual, é possível ver, no diálogo da República. Logo, nossa pesquisa procura investigar as
relações entre arte, retórica e filosofia no pensamento de Platão, denotando que a arte como imitação
pode ser utilizada com sensatez e fins de conhecimento e que a retórica pode ser benéfica se ligada à
Filosofia.

Palavras-chave: Arte; Retórica; Filosofia; Platão.

Projeto de Pesquisa: Questões de Retórica em Nietzsche
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O TRABALHO FEMININO DENTRO DOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DA
REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE
Lindomar Alves Lins.1; Zuleica Dantas Pereira Campos.2
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O conceito de gênero é empregado para indicar como as relações entre homens e mulheres são
socialmente construídas e marcadas por desigualdades de poder, resultando assim, em uma construção
social que estabelece diferenças entre o que é masculino e o que é feminino. Foi na metade da década
de 1970, que o ingresso das mulheres no mercado de trabalho se acelerou no Brasil. Quando os estudos
se debruçam sobre a intersecção de religião, gênero e trabalho, muito pode ser discutido. Quando aí se
inserem questões do universo das religiões afro-brasileiras, todos esses pontos estão entrelaçados.
Nessas religiões, a divisão sexual do trabalho parece ocupar uma posição de destaque em comparação
às outras religiões. Esta pesquisa se localiza no campo interdisciplinar entre a história e a antropologia.
Pretendemos contribuir com a história contemporânea das religiões indo-afro-brasileiras em
Pernambuco. Acreditamos em poder ampliar o conhecimento acerca do papel e da importância das
mulheres dentro das religiões afro-brasileiras, suas tradições e as conquistas femininas que fizeram e
fazem relevância para a sociedade. Assim, o objetivo geral da pesquisa foi compreender a participação
das mulheres e a sua contribuição no trabalho dispendido nas atividades dos terreiros da Região
Metropolitana do Recife. E os específicos se constituíram em descrever as categorias de trabalho,
especificamente feminino, nos terreiros indo-afro-brasileiros da Região Metropolitana do Recife e
analisar a importância atribuída ao trabalho feminino na estrutura hierárquica dos terreiros. As
entrevistas foram realizadas remotamente e mediadas pelas tecnologias digitais da informação e
comunicação, via WhatsApp, pela orientadora do trabalho que da mesma forma solicitou a autorização
da utilização das informações. Ao observarmos os terreiros, em momentos de atividades públicas,
percebemos que a maior parte dos participantes presentes nesses espaços religiosos é feminina. Mas
também observamos, nos terreiros que visitamos, que elas não possuem grandes cargos ou poderes
dentro desses terreiros. Nas religiões afro-brasileiras, conseguimos observar as diferenciações dos
trabalhos sagrados e dos profanos. Apesar da estrutura patriarcal, o papel da mulher é fundamental para
a manutenção e a administração deles, como também, para preservação da memória e da história afrobrasileira.
Palavras-chave: gênero; trabalho doméstico; candomblé; jurema; umbanda
Projeto de Pesquisa: As Narrativas do Sagrado, suas Comunidades, seus Agentes, seus Espaços e suas
Celebrações, na História da Sociedade Brasileira da época Republicana.
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A RELAÇÃO ENTRE RETÓRICA E CINEMA
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O presente estudo tem como objetivo realizar uma análise de uma cena do filme O Grande Desafio,
dirigido por Denzel Washington, tomando como base o sistema de retórica aristotélica. A intenção era
a de buscar uma obra cinematográfica que possuísse material substancial suficiente para fazer uma
correlação com o sistema criado por Aristóteles. O filme, baseado em fatos reais, vai muito além do
propósito de estudo e percepção de validade do sistema criado por Aristóteles trazendo consigo um
caráter político além de uma denúncia ao segregacionismo racial que existia por volta do ano de 1935
que impedia que negros e brancos frequentassem as mesmas instituições de ensino, mesmo após o
término da guerra de secessão. A produção cinematográfica conta com diversas cenas de debates entre
duas equipes, cada uma buscando convencer os jurados de sua ideia através da melhor argumentação
apresentada. Com isso, foi encontrado material suficiente para analisar, comparar e realizar um estudo
dos discursos presentes na cena de debate escolhida e vislumbrar a presença dos elementos e
características apontados pelo filósofo como estruturais, necessários e presentes em qualquer discurso
que vise utilizar a argumentação, de modo coeso e ordenado, para o convencimento de um grupo quanto
ao ponto de vista de uma tese. Examinamos os discursos presentes na cena de debate escolhida e, além
de identificar os elementos da retórica abraçando como uma das fontes o livro A Retórica de Aristóteles
foi possível compreender cada argumento e etapa das narrativas apresentadas pelas duas equipes e
identificar a validade, a coerência, de ambas. Por ter um viés político, as cenas de debate sempre vão
além do entendimento retórico adentrando em questões que envolvem justiça social, política,
democracia e inclusão racial. O debate escolhido traz a temática da admissão dos negros nas
universidades americanas sulistas e a reflexão filosófica não apenas sobre as limitações e imposições
que uma sociedade racista impõe e impôs como as repercussões da história na atualidade e a sua
repetição em outras vias, com outros nomes, de outras formas.

Palavras chave: 1. Retórica aristotélica; 2. Filosofia; 3.Argumentação; 4. Cinema.
Projeto de Pesquisa: Retórica e argumentação: reflexões teóricas e práticas de análise.
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OS JOGOS DIGITAIS COMO AUXILIARES NAS TERAPIAS-COGNITIVOCOMPORTAMENTAIS
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Este trabalho foi formulado após ser observado na literatura científica o aumento de pesquisas sobre
jogos sérios, jogos digitais cujo fim não é a diversão. Se hipotetizou no início do projeto que esses jogos
também poderiam auxiliar a terapia cognitivo-comportamental (TCC), e para investigar essa afirmação
objetivamos pesquisar, por meio de uma revisão de literatura, sobre a utilização de jogos digitais nos
diferentes contextos em que é requerida a TCC. Para tal, traçamos como objetivos específicos: adquirir
uma primeira compreensão dos efeitos dos jogos digitais na cognição humana; identificar os jogos sérios
desenvolvidos para serem utilizados na abordagem cognitivo comportamental; apurar as diferentes
utilizações de jogos digitais nas técnicas cognitivo comportamentais; investigar a utilização de jogos
digitais como auxílio aos cuidados psiquiátricos. Nossa metodologia consistiu em uma revisão
sistemática de literatura, na qual foram utilizados os buscadores: Google Acadêmico, Periódicos CAPES
e Microsoft Academic, e as bases de dados BVS, Scielo, Redalyc e PubMed. Os resultados mostraram
uma grande quantidade de estudos voltados para intervenções com jogos criados para prevenir, detectar
e reabilitar problemas cognitivos junto ao público idoso. Os jogos sérios também beneficiam indivíduos
com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e crianças com transtorno do espectro autista. Com
relação à TCC, os mesmos se mostram como bons auxiliares a técnicas de exposição, relaxamento,
reestruturação cognitiva e também como reforçadores de comportamentos desejáveis. No entanto,
verificamos que os pesquisadores sobre os benefícios dos jogos digitais para a saúde mental pouco
dialogam entre si, assim como aqueles que investigam sua relação com patologias, apesar dos textos
deixarem claro que a utilização do jogo digital pode auxiliar tanto na saúde cognitiva de forma geral,
quanto na psicoterapia cognitivo comportamental em si, seja no quesito de intervenções nos sintomas
ou na contribuição para o processo de tratamento.
Palavras Chave: jogos sérios; cognição; psicoterapia; TCC
Projeto de Pesquisa: Jogos Digitais Como Mediação De Processos Clínicos

22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

379

“AS NARRATIVAS DO SAGRADO, SUAS COMUNIDADES, SEUS AGENTES, SEUS
ESPAÇOS E SUAS CELEBRAÇÕES EM RELAÇÃO AOS PROTESTANTES,
ESPECIFICAMENTE, OS BATISTAS”
Lucilene do Norte Araújo Ramos 1; Valdenice José Raimundo 2
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da aluna: lucilenemagra@hotmail.com.
Professor do Curso de Serviço Social do Centro de Ciências Sociais da Universidade Catolica de
Pernambuco. E-mail: Valdenice.raimundo@unicap.br
Este estudo surgiu da necessidade de trazer para o terreno acadêmico a experiência dos grupos religiosos,
especificamente os batistas, e entender como esses narram, de forma prática, suas vivências com o
sagrado, ou seja, como expressam sua espiritualidade. Isto é bastante relevante, pois enriquecerá os
estudos já existentes, bem como, colocará em evidência novos elementos com capacidade de gerar novas
reflexões. Esta pesquisa foi orientada pelos seguintes objetivos: analisar as narrativas do sagrado em
relação aos protestantes, dando destaque para os batistas. E, investigar junto aos batistas como narram
sua relação com o sagrado, considerando sua convivência comunitária, quem os representa, sua forma
de organização e suas celebrações; enfocar como se organizavam e se organizam nos dias atuais frente
às questões (gênero, raça, pobreza, violência...) que impactam a vida de seus membros. A pesquisa se
propôs a voltar seu olhar para três grupos protestantes batistas, sendo a Igreja Batista em Coqueiral, a
Igreja Batista do Pinheiro / Maceió e a Igreja Batista em Bultrins/Olinda. No primeiro semestre da
pesquisa foi construída aproximações com a literatura que fundamentou a reflexão acerca das práticas
dessas comunidades de fé e participação em alguns eventos e encontros da igreja Batista em CoqueiralRecife. A ida as outras duas igrejas foram impedidas diante da crise pandêmica que se instalou no país
e no mundo. O estudo adotou o materialismo histórico, como caminho teórico e abordagem qualitativa
na análise dos dados. A experiência das igrejas aqui analisadas nos conduz ao entendimento de que as
diversas expressões religiosas e suas práticas não precisam andar separadas da luta por igualdade social.
Todos dentro da sociedade cumprem um papel importante na transformação e renovação de ideias e na
superação de preconceitos, sejam esses vinculados a práticas sociais ou religiosas. Aprendemos que a
religião pode fortalecer e florescer sonhos. Ao final da pesquisa podemos concluir que as igrejas batistas
analisadas romperam com visões conservadoras, a ponto de reverem suas perspectivas teológicas e no
caso da Igreja Batista em Coqueiral, até a sua estrutura física. Elas entenderam que para ser igreja
precisavam conhecer os problemas do povo e com ele lutar para transformação de toda injustiça.
Palavras-chave: Sagrado; Religiosidade; Protestantismo; Racismo; Gênero.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas
celebrações, na história da sociedade brasileira da época republicana.
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CATÓLICAS IMORTAIS: MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE QUINTAS, UMA
ANTROPÓLOGA NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
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Nesta pesquisa, propomos estudar e construir uma narrativa, subsidiada pelas perspectivas de gênero,
sobre a trajetória de vida da escritora e antropóloga Fátima Quintas. O enfoque central esteve em
compreender quais os desafios enfrentados por ela, que veio a ser a primeira mulher presidente da
Academia Pernambucana de Letras. Sua história inicia em 28 de fevereiro de 1944, quando nasce na
cidade do Recife. Quando criança, um de seus passatempos preferidos era explorar a biblioteca do seu
pai, o historiador Amaro Quintas, mesmo sem saber ler, ela ia escondida para folhear os livros e, por
vezes, riscá-los. Assim, começa sua paixão pelas letras que só aumentou com o passar dos anos, até que
iniciou sua vida acadêmica, primeiramente na Faculdade de Filosofia do Recife, depois, em 1965,
transferiu-se para Universidade Federal de Pernambuco, onde concluiu o curso de Ciências Sociais;
nesta mesma instituição realizou seu mestrado em Antropologia. Quando completou 22 anos, mudou
para Lisboa, Portugal, para desenvolver pesquisas no Instituto de Ciências Sociais e Política Ultramarina
e no Museu das Janelas Verdes. Outrossim, sua atuação profissional é ampla, visto que ocupou, e ainda
ocupa, variados espaços de intelectualidade. Dentre seus cargos, destacamos o de professora da
Faculdade Marista, permaneceu muitos anos na Fundação Joaquim Nabuco, atuando como pesquisadora
e diretora do Departamento de Antropologia e coordenadora do Seminário de Tropicologia. Em 28 de
outubro de 2002, foi eleita imortal pela Academia Pernambucana de Letras, ocupando a cadeira de
número 31, cujo patrono é Oliveira Lima; no ano de 2012, tornou-se presidente desta instituição. Na
primeira fase da pesquisa, procuramos elaborar a sua biografia com problematizações associadas aos
estudos de gênero. Posteriormente, numa segunda etapa, fizemos um mapeamento das suas obras
procurando compreendê-las a partir da relação obra-autora. Assim, identificamos 52 livros publicados,
sendo o último datado de 2018. Seus escritos nos ajudaram a compreender melhor sua contribuição para
a área da Antropologia e Literatura. Tomamos como aportes teórico-metodológicos, o conceito de
gênero, proposto pela historiadora Joan Scott e filósofa Judith Butler; e a relação entre livro-autor,
proposta pelo historiador Roger Chartier.
Palavras-chave: Relações de gênero; Biografia; Intelectuais.
Projeto de Pesquisa: As Narrativas do Sagrado, suas Comunidades, seus Agentes, seus Espaços e Suas
Celebrações, na História da Sociedade Brasileira na Época Republicana.
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IMAGEM, TEMPO E MEMÓRIA: PRÁTICAS VISUAIS E ÀS XILOGRAVURAS DE
J. BORGES
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A presente comunicação é resultado de um projeto de pesquisa proposto ao Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC/UNICAP), pela Professora Dra. Maria do Rosário da Silva
intitulado: “Histórias Desenhadas: memória e visualidade nas xilogravuras de J. Borges”. José Francisco
Borges, J. Borges, filho de agricultores, nasceu no dia 20 de dezembro de 1935, em Bezerro,
Pernambuco, onde começou sua vida artística e reside até hoje, escrevendo, ilustrando, publicando os
seus folhetos e xilogravuras. A pesquisa objetivou analisar um conjunto de 92 xilogravuras do artista J.
Borges, criadas a partir da década de 1970, disponíveis, atualmente, nos seguintes acervos: i) Centro
Cultural Benfica (Recife) e ii) Acervo Digital da Biblioteca Amadeu de Amaral do Centro Nacional de
Folclore e Cultura Popular. Inicialmente realizamos um levantamento bibliográfico através da seleção
de texto que contribuam para o desenvolvimento da pesquisa, posteriormente, analisamos o conjunto de
xilogravuras com o intuito de problematizar a sua produção, circulação e visibilidade, em seguida,
construímos por meio de tabelas e gráficos indicativos dos temas, paisagens, figuração humana, objeto
central, intertextualidade, relação com textos, etc. Além disso, nas xilogravuras observamos a
representação de homens, mulheres, espaço geográfico, animais, universo fantástico e religiosidade.
Neste viés, essas imagens informam sobre a construção da memória, a produção, a circulação, a recepção
e materialidade do xilogravador J. Borges. Ao final, obtivemos resultados específicos acerca do
potencial cognitivo das xilogravuras e os padrões de visualidade do período de produção,
comercialização e circulação dessas imagens em correlação com a elaboração de questionamentos e
reflexões sobre a narrativa do trabalho artístico de J. Borges.

Palavras-chave: 1. J. Borges, 2. Memória, 3. Visualidade.

Projeto de Pesquisa: Histórias Desenhadas: memória e visualidade nas xilogravuras de J. Borges.
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ELEMENTOS DA RETÓRICA ARISTOTÉLICA E CONTEMPORÂNEA EM
“ALICE NO PÁIS DAS MARAVILHAS”.

Maria Dayziane Quezado de Paiva¹; Martha Solange Perrusi²
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A retórica, enquanto instrumento de persuasão, encontra-se amplamente presente nas produções
artísticas, tornando imprescindível a análise de sua manifestação, bem como dos resultados provocados
em seus destinatários por meio da linguagem. Para tanto, utilizamos como objeto de estudo a obra
literária Alice no País das Maravilhas e sua respectiva produção cinematográfica de 1951, em busca de
componentes retóricos com base na classificação sistemática da retórica aristotélica, somada a elementos
da lógica e retórica contemporânea. Na etapa inicial, fora efetuado o detalhamento e análise das obras,
a partir da sistematização postulada por Aristóteles, e identificadas figuras de retórica e falácias da
argumentação. Posteriormente, foram examinados e organizados trabalhos produzidos nas oficinas de
retórica do curso de filosofia sobre o tema. Ademais, houve a elaboração de um novo texto, com base
nas supracitadas etapas e o acréscimo de elementos da análise lógica Toulminiana na construção
argumentativa dos diálogos. Os resultados demonstraram a ampla presença de um vasto arcabouço
retórico que perpassa toda a narrativa das respectivas obras que, graças à complexidade e à beleza dos
detalhes, já percorreram o olhar de diversos especialistas de divergentes áreas; devido à forma com a
qual o discurso fora construído de modo a causar no público as sensações, reflexões e sentimentos que
as tornaram clássicos atemporais.

Palavras-chave: 1. Linguagem; 2. Retórica; 3.Literatura.
Projeto de Pesquisa: “Questões De Retórica Em Nietzsche”,
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A CULTURA GLOBALIZADA E OS IMPACTOS NA SAÚDE PÚBLICA NO
NORDESTE BRASILEIRO
Maria Eduarda da Silva Lira1; Ermano Rodrigues do Nascimento2
1
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²Professor do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas. Email:
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O Nordeste Brasileiro tem experimentado acentuadas transformações ao longo dos últimos anos,
reflexos da história social, econômica e cultural. Nesta região é encontrado um cenário de desigualdade
que persiste até a atualidade. Nesse contexto, a globalização ganha espaço desde o século XX, e tem
influência no crescimento econômico, instalando-se por meio de formas capitalistas de produção,
trabalho e consumo, e é com base nessa dinâmica que o processo de industrialização e urbanização se
desenvolve de forma mais acelerada. Desta forma, objetivou-se refletir criticamente os impactos da
cultura globalizada nos programas de saúde pública nos Estados nordestinos. A proposta para que as
temáticas como a bioética e os projetos de políticas públicas pudessem ser aprofundadas nesta pesquisa,
partiu da investigação criteriosa de fontes bibliográficas, baseado nas indicações de livros, temas
propostos, acervo da biblioteca e sistemas de saúde, para verificação de população atingida por doenças
que estão em foco nesta pesquisa. Foi analisado que o padrão de distribuição de acesso a recursos
médicos repercutiu justamente ao contrário do que se esperava com a globalização, ou seja, com uma
desigualdade social e geográfica no acesso aos serviços de saúde, principalmente entre regiões mais e
menos desenvolvidas economicamente. Visto a situação atual do mundo, especialmente no Brasil,
provocadas pela pandemia do Sars-Cov-2, ficou escancarada as desigualdades de acesso a saúde devido
a uma das consequências da globalização. Além disso, a cultura globalizada permeou o surgimento de
doenças ocupacionais como a LER DORT e a síndrome de Burnout, tão constantes e prevalentes na
classe trabalhadora, principalmente no Nordeste, devido as condições de trabalho, embora essa seja uma
situação comum em todo o Brasil. Desse modo, verificou-se que a globalização trouxe para a economia
maior produção, gerando assim mais empregos e outros benefícios para a área comercial e industrial,
porém é evidente que ficou evidenciado um aumento na desigualdade social na região Nordeste do
Brasil, embora um incremento de desenvolvimento econômico tenha fortalecido esses aspectos em
algumas localidades.
Palavras-chave: Cultura Globalizada, 2. Bioética, 3. Saúde Pública.

Projeto de Pesquisa: Questões ético-bioéticas das políticas de saúde pública no Nordeste brasileiro.
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TRAVESTILIDADE COMO ACONTECIMENTO: PODER E RESISTÊNCIA DOS
SUJEITOS TRAVESTIS EM PRODUÇÕES CIENTÍFICAS
Maria Eduarda Trindade Batista 1; Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas2
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Trata-se de uma revisão sistemática de literatura sobre o tema da travestilidade enfocando, em especial,
o modo como esta vem sendo entendida e tratada nas publicações cientificas brasileiras. Buscou-se
identificar, nestas publicações, os discursos de saber e poder acerca do que é compreendido como ser
uma travesti, bem como, as manifestações de resistência apresentadas por estas pessoas diante de
práticas de dominação e sujeição. Partimos do pressuposto de que a identidade travesti é uma categoria
política que refuta o binarismo de gênero e possibilita novas compreensões do masculino, do feminino
ou até mesmo os nega. Buscando viabilizar essas discussões o propósito desta pesquisa foi cartografar
as produções acadêmicas a respeito da travestilidade no marco temporal de 2015 a 2019. Os
instrumentos utilizados foram: Diário de Pesquisa, no qual foram registrados os passos seguidos na
busca dos artigos, teses e dissertações publicados nesse período, assim como as inquietações da
pesquisadora e os seus achados. Tabelas e Gráficos foram construídos registrando os trabalhos
encontrados. As bases de dados para a busca dos artigos foram: Scientific Eletronic Library Online
(SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e o Portal de Periódicos da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Portal CAPES). Quanto às teses e dissertações foram
utilizadas as seguintes plataformas: Biblioteca Digital de Tese e Dissertações (BDTD); Periódicos
Cientifico da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e o Periódicos da Universidade
Federal de Santa Catarina (UFSC). Os resultados foram analisados em dois eixos: um, quantitativo,
preocupou-se em verificar a quantidade de publicações acadêmicas encontradas no período estipulado,
suas principais características, quanto à distribuição no tempo e quanto às áreas de conhecimento que
abordaram a temática. O segundo, qualitativo, analisou o modo como o tema da travestilidade era
tratado, principalmente, quanto aos aspectos a que são atribuídos maior importância. Conclui-se que a
temática da prostituição, as atividades marginais e a construção do corpo travesti ainda permeiam
fortemente as narrativas sobre a travestilidade. Há uma escassez de trabalhos que se voltem sobre a
experiência subjetiva da travestilidade para além das dimensões da estética travesti.
Palavras-chave: Acontecimento; Travestilidade; Psicologia.
Projeto de Pesquisa: Fenomenologia Hermenêutica, Cartografia E A Pesquisa Como Acontecimento:
Possibilidades De Ação Clínica.
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A HIPERÊMESE GRAVÍDICA
Maria Luiza Carneiro de Albuquerque Fernandes Vieira 1; Edilene Freire de Queiroz 2
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A hiperêmese gravídica (HG) é uma patologia que ocorre durante a gravidez que pode acometer a
gestante no primeiro trimestre ou perdurar durante toda a gestação. De acordo com Grooten et al (2015),
ela atinge entre 0,3 e 1% da população. Seus principais sintomas são náuseas, vômitos intensos, perda
de peso corporal e desidratação, além de distúrbios hidroeletrolíticos e deficiência nutricional, como
discutem Alfenas et al. (2017); devido a sua gravidade, pode necessitar de hospitalização. Não existe
um consenso quanto à(s) etiologia(s) da HG. No entanto, autores como Munch (2002) e Barbosa (2012)
apontam uma relação entre ela e determinados processos mentais/psíquicos, tese que vem ganhando
destaque quando associada aos aspectos de natureza genética e endócrina. Dessa forma, formulamos
nossa proposta de pesquisa para compreender a HG como uma das possíveis manifestações
psicossomáticas. Nossos objetivos foram: 1) investigar na literatura médica e psicanalítica o sentido do
psicossomático; 2) identificar na HG traços de uma da possível manifestação psicossomática; 3) analisar
as fronteiras entre o corpo e a psiquê na perspectiva psicanalítica; 4) identificar traços psicológicos
comuns em pacientes com HG a partir da escuta de relatos de experiências de diferentes profissionais
que acompanham tais pacientes. Na literatura psicanalítica, nos debruçamos também sobre o fenômeno
de gestar e de ter um filho, sobre as consequências psíquicas disso para a mulher, bem como sobre o
fenômeno psicossomático e suas aproximações com a HG. Realizamos, ainda, entrevistas com
profissionais de saúde no intuito de ampliar o entendimento desta patologia, considerando suas
experiências clínicas. Observando os dados obtidos na pesquisa, verificamos que as pacientes com HG,
usualmente, estão vivenciando relevantes conflitos familiares e apresentam uma rede de apoio
fragilizada, além de estarem vivendo outras situações estressoras. É frequente nessas pacientes a
presença de ansiedade, de medo, de raiva, de frustração, de insegurança, de tristeza, e de vergonha. Na
perspectiva psicanalítica, a fronteira entre o corpo e psique é tênue, e, por isso, pode ocorrer escoamento
das pulsões no corpo, o que pode ocasionar os fenômenos psicossomáticos. Nesse caso, a HG pode estar
relacionada à psicossomática, na medida em que a gestante não consegue representar ou inscrever
simbolicamente no aparelho psíquico determinados eventos, como conflitos familiares relacionados à
gestação, ambivalências em relação ao gestar e ao desejo de ser mãe, ou até situações estressoras não
diretamente ligadas à gestação. Isso, portanto, faz com que aquilo que não foi representado se manifeste
no corpo através de vômitos e de náuseas exacerbados.
Palavras-chave: Psicanálise; Gestação; Psicossomática; Sintomas corporais; Manifestações psíquicas.
Projeto de Pesquisa: O Psicossomático e Patologias Somáticas
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PROBLEMATIZANDO A TRANSMASCULINIDADE: A CONSTRUÇÃO DE UM
GÊNERO MASCULINO EM UM CORPO FEMININO
Marina Bezerra Galvão1; Maria Cristina Lopes de Almeida Amazonas2
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Diante do cenário dicotomizante e binário que rege a sociedade brasileira, pensar e discutir a
subjetivação de corpos transmasculinos, torna-se urgente, uma vez que estes corpos, em sua
constituição, contrariam regras e padrões preestabelecidos socialmente. Tais padrões são fortemente
produzidos e reproduzidos dentro de instituições como escola, igreja, família e estão enraizados em uma
lógica excludente e heterocisnormativa que tanto interfere nas formas de se expressar e na constituição
do corpo transmasculino, como também leva à violência, preconceito, discriminação e invisibilidade
dessa parcela da população. Desta forma, o presente trabalho pretende adentrar nos estudos sobre a
transmasculinidade, a partir de uma revisão de literatura por meio da base de dados Biblioteca Digital
Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). Visando a uma aproximação das vivências transmasculinas,
foram, também, coletados e analisados enunciados de um homem (trans), disponíveis na rede social
Youtube, que tratavam do seu processo de transição de um gênero feminino para o masculino, assim
como foram identificados e analisados, nestes enunciados, sob uma luz de conceitos foucaultianos, os
discursos de saber e poder sobre masculinidades e seus efeitos sobre o seu processo de subjetivação.
Desta forma, pôde-se notar o quanto estes discursos e os conceitos de “normal” e “patológico”, que
circulam em nossa cultura, precisam ser problematizados de modo a possibilitar uma visibilidade,
reconhecimento e legitimação destes corpos, assim como suas ressonâncias sobre a construção e
subjetivação dos corpos transmasculinos.
Palavras-chave: Transmasculinidade; Homem trans; Modos de subjetivação; Discursos de saber e
poder.
Projeto de pesquisa: Fenomenologia hermenêutica, cartografia e a pesquisa como acontecimento: possibilidades
de ação clínica.
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A TEORIA DA REFERÊNCIA DE SAUL KRIPKE NA OBRA O MÁGICO DE OZ.

Martha Kaercher¹; Eleonoura Enoque da Silva²

¹Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista (PIBIC - UNICAP). E-mail:
martha_kaercher@hotmail.com.
²Professora do Curso de Filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:
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O objeto de estudo desta pesquisa foi a obra “O Mágico de Oz” de Lyman Frank Baum e a teoria da
referência de Saul Kripke instrumentalizando a interpretação de alguns personagens e situações dessa
obra literária. Partimos da tese de que poderiam existir elementos como nomes, objetos, personagens,
descrições ou referências, lugares, situações e mudos que pudessem ser interpretados a partir da teoria
causal da referência de Saul Kripke. Para isso, tomamos como hipótese se seria possível a aplicação da
teoria da referência causal de Kripke nessa obra. Caso sim, teríamos uma interpretação das condições
de necessidade, possibilidade, rigidez e contingência das asserções e argumentos nela contida. O
objetivo principal desta pesquisa foi o de utilizar a filosofia da linguagem, em particular, a teoria da
referência de Saul Kripke, para interpretar elementos desta obra literária. Para o estudo da teoria da
referência utilizamos a obra “Naming and Necessity” de Saul Kripke. Primeiramente, realizamos uma
análise reflexiva da obra “O Mágico de Oz” sob o prisma da filosofia da linguagem, em seguida,
identificamos elementos semânticos, a saber, indivíduos, nomes, objetos e propriedades. Como
resultado, obtivemos a interpretação de elementos como designador rígido, designador flácido, situações
factuais e contrafactuais, distinção entre mundo real e mundo possível, operadores de necessidade, de
possibilidade, e de contingência, tal como é exposto na obra de Kripke. A relevância da nossa pesquisa
consiste na originalidade da nossa interpretação na obra “O Mágico de Oz” por meio da teoria da
referência causal de Kripke, e da pretensão de construir uma semântica dos mundos possíveis que será
objeto de estudo para o mestrado a partir de agora.

Palavras chave: 1. Retórica; 2. Literatura; 3. Filosofia da linguagem.

Projeto de Pesquisa: Retórica e Argumentação: reflexões teóricas e práticas de análise.
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O TRÁFICO ILEGAL DE ESCRAVIZADOS: DOS INVENTÁRIOS ÀS PÁGINAS DE
JORNAIS.
Mateus Joaquim de Santana1; Paulo Henrique Fontes Cadena2.
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O tráfico de africanos escravizados para o Brasil aconteceu por mais de três séculos, enriquecendo
muitos comerciantes e traficantes, que se utilizavam disto para exercerem influência política, o que
mesmo após a proibição do tráfico em 1830, ainda continuou a ocorrer, levantando assim a importantes
questionamentos sobre como as redes formadas por esses indivíduos se configuravam e agiam para
ocultar o tráfico, o que mostra a necessidade e importância de pesquisas assim que visam entender estas
questões, desta forma delimitamos como objetivos desta pesquisa: estudar as listas de dívidas de alguns
sujeitos, contidas em inventários acondicionados no IAHGP; compreender as relações entre os diversos
sujeitos do tráfico de cativos presentes entre os inventários e periódicos; montar a rede de interação dos
mais diversos sujeitos que aparecem na documentação. Assim fiz pesquisas nos jornais a partir das
buscas de nomes preestabelecidos através das leituras de bibliografia e das listas de dívidas (passivas e
ativas) presentes nos mais diversos inventários acondicionados no IAHGP. Alguns dos nomes
encontrados durante a investigação foram trabalhados no site www.slavevoyages.org: base de dados
sobre o tráfico de africanos para as Américas. No final, busquei analisar como esses sujeitos trabalhavam
as suas relações em redes, através de interações, sendo sócios em viagens e outros negócios. Durante a
pesquisa foram investigados pouco menos de 30 nomes que poderiam ter algum tipo de relação com
tráfico ilegal de escravizados, que foram encontrados nos inventários. No total destes nomes, creio no
envolvimento de pelo menos vinte destes indivíduos no tráfico com alguns tendo participação mais
direta no processo, porém havendo outros indivíduos dos quais não posso afirmar com certeza que
participavam do tráfico, devido as poucas informações encontradas sobre essas pessoas dentro jornais
utilizados na pesquisa, especialmente na seção de notícias do porto. Assim foi possível compreender as
complexidades destas redes que envolviam o tráfico de Africanos escravizados para o Brasil.

Palavras-chave: 1.Tráfico de escravizados; 2.Século XIX, 3.Redes de Sociabilidades.
Projeto de Pesquisa: Atar nós, estreitar laços: o tráfico de escravos e a política pernambucana (1830-1850).
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PUBLICAR O CRIME SEM DIZER: O TRÁFICO DE AFRICANOS NOS JORNAIS
DO RECIFE OITOCENTISTA. (1820 – 1850)
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Esta investigação pretendeu identificar traficantes de escravizados que atuavam no Recife entre 1820 e
1850. Tentamos perceber os elos com a sociedade a qual eles interagiam. Realizamos o processo de
pesquisa através de suas recorrentes trocas de cartas, coligadas, algumas vezes, com o marquês de Olinda
e outros traficantes, aparecendo em alguns inventários. Na dificuldade de perscrutar nomes tantas vezes
semelhantes, não podíamos confundir homônimos. Assim, julgamos necessários os levantamentos de
características que os tornam únicos: a idade aproximada do indivíduo, família e elos com outros
traficantes. Nesse momento da pesquisa, achamos 9 (nove) nomes sob fortes indícios de que faziam
parte do tráfico de cativos, tirados de 3 (três) inventários, onde estão contidos nomes de devedores e
credores de pessoas/famílias que tem ligações com tráfico de escravizados. Numa amostragem de mais
de 900 (novecentos) nomes, acondicionados sob os anos de 1820-1850, constatados sob a Hemeroteca
Nacional Digital e no Projeto Resgate, evidenciamos alguns sujeitos que detém mais importância para
a nossa pesquisa. Para nós, que partimos da noção de “rede”, os contatos entre os diversos sujeitos, com
os mesmos interesses comerciais, os faziam partícipes das malhas do tráfico. Mesmo assim, o número
ainda é gigante. Devemos pensar que 900 é uma quantia bruta de suspeitos, apenas, por manterem
contato em dívida, parceria, mercado, relação de carga, trajeto de posses. Fomos afunilando a quantia
quando investigamos alguns nomes, escolhidos por amostragem, no universo maior. Contido neste
universo micro de nomes podemos achar um Padre, Francisco Dias, que veio de Angola com escravos
em uma escuna, e logo após partiu para outro porto, onde temos indícios que era grande ponto de tráfico
na Bahia; foi revelado também outro nome suspeito o de Joaquim Francisco de Mello Cavalcante, que
alugava uma escuna que acreditamos ter sido empregada para o tráfico de cativos por sair de portos
conhecidos pelo tráfico e o mesmo proprietário colocou à venda dois escravos “ladinos” (habituados
com a região) postando anúncios no jornal, rastreados através do Inventario da Maria da Conceição
Francisca de Paula Cavalcanti de Albuquerque. Carlos Domingos acusado em diversas ocorrências pelo
Slave Voyages, Antônio Jose da Silva surge aos nossos olhos com grandes ocorrências no site do Projeto
resgate e na Hemeroteca Digital, sendo citado diversas vezes por passar no porto do Recife. José
Joaquim Jorge Gonçalves vendia escravizados, vindos de Angola, para a casa dos Cavalcanti de
Albuquerque de Santo Amaro, acondicionado no IAHGP, garimpado do inventario de Manoel
Gonçalves da Silva. No inventario de Bernard Lassere rastreamos um sujeito anteriormente já estudados,
que participavam ativamente no tráfico em Sirinhaém, o Antônio de Menezes Vasconcellos Drumond;
também rastreamos várias viagens em lastro a exemplo, de Manoel José dos Santos com entradas em
lastro em Sirinhaém, Antônio Joaquim dos Santos com cera e esteiras, com saídas de Angola para o
Recife onde podemos notar que não era viável tal empreendimento por não dar margens de lucro (REIS;
GOMES; CARVALHO, 2010). Através do projeto de pesquisa conseguimos ampliar a rede em que o
trabalho foi pautado e acrescentar para historiografia mais dez nomes de pessoas envolvidas com o
tráfico de cativos, de modo que possa integrar melhor reflexão sobre o assunto. Seguimos estudando os
traficantes que atuavam no período em que aparecem nossos textos, para que sirva como ferramenta que
ajude a entender a organização destes indivíduos, mostrando assim, algumas partes da história dos
traficantes que ainda não foram divulgadas.
Palavras-chave: 1. Tráfico de escravos; 2. Escravidão; 3. Inventários post-mortem.
Projeto de Pesquisa: Atar nós, estreitar laços: o tráfico de escravos e a política pernambucana (1820-1850)
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CONHECIMENTO MORAL: FATOS, LEIS E INFERÊNCIAS EM BERTRAND
RUSSELL.
Matheus Karlyson Brito Moreira de Barros1; Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa2
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O texto discorre a respeito das relações que individualizam e generalizam o conhecimento, de maneira
focada no agir. Ao especificar seus conceitos, Russell narra, através de exemplos, que o fato é aquilo
que há, ou seja, aquilo que transita os valores de um enunciado é um fato, ao mentir, a própria mentira
vem a ser um fato, já a inferência seria dividida em duas fases, a primeira sendo a inferência animal e
a segunda sendo a inferência lógica, a primeira define-se como o conhecimento primitivo recebido pela
percepção, tal nome dá-se aos hábitos e experiências que são atribuídos aos animais, por exemplo, um
cão, já tendo ouvido o chamar de seu dono, nunca vai duvidar uma vez se quer de ir até onde a voz mais
se concentra, daí divide-se o segundo tipo de inferência, que é dado quando os hábitos e experiências
são postos em análise pelo indivíduo que generalizou o conhecimento e o categorizou, ou seja, o ser
humano. Ao generalizar e categorizar o conhecimento, suas relações com o indivíduo passam a ser
universais, assim, podendo ser atribuído para os demais de sua espécie, logo, torna-se necessário o uso
de leis para que os indivíduos, através de suas reflexões acerca de seus hábitos e experiências, possam
ter consciência de seu agir

Palavras-chave: Russell, fatos, inferências, leis, hábitos.

Projeto de Pesquisa: Ética e epistemologia: inferências e dever-ser.
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HISTÓRIA E VISUALIDADE: IMAGENS E LETRAS NOS ALBUNS DE
XILOGRAVURAS DE J. BORGES (1970- 1979)

Natália Tenorio Gomes1; Maria do Rosário da Silva2
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A presente comunicação pretende analisar um conjunto de xilogravuras assinadas pelo artista José
Francisco Borges (J. Borges), nos anos de 1970, em Pernambuco, disponíveis em acervos físicos e
virtuais. O interesse pelo tema está associado ao projeto Histórias Desenhadas: memória e visualidade
nas xilogravuras de J. Borges do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PIBICUNICAP) proposto pela orientadora Prof.ª Dra. Maria do Rosário da Silva. Nesta comunicação
abordarei os álbuns intitulados “A vida do Padre Cícero gravada por J. Borges (1972)” impresso com a
colaboração da Universidade Federal de Pernambuco, da coleção Liêdo Maranhão, projeto gráfico de
Gilvan Samico. O segundo álbum “J. Borges: 10 gravuras (1973)” lançado pela galeria Ranulpho, com
xilogravuras selecionadas por Ariano Suassuna que escolheu 10 xilogravuras de J. Borges para compor
o álbum. É recente no Brasil o uso da xilogravura como fonte histórica, entretanto entendemos que esse
tipo de fonte é imprescindível para estudos sobre como foram concebidas e os recortes temporais em
que foram criadas. Na tentativa de evidenciar a dimensão histórica das xilogravuras, recorro à proposta
metodológica do historiador Ulpiano T. Bezerra de Menezes, que nos convoca a refletir sobre a
necessidade de ultrapassarmos o campo das fontes visuais para o campo da visualidade, para que as
imagens sejam apreendidas a partir de seu potencial cognitivo e, não apenas como fonte de informação.
Com isso, mapearemos as redes de relações artísticas estabelecidas por J. Borges que possibilitaram a
circulação e a recepção de suas xilogravuras. Pretendemos assim, construir novas formas de
interpretação histórica as xilogravuras.

Palavras-chave: 1. Cultura popular, 2. Xilogravura, 3. Visualidade.

Projeto de Pesquisa: Histórias Desenhadas: memória e visualidade nas xilogravuras de J. Borges
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A ORGANIZAÇÃO DAS FESTAS NO PERÍODO DE 1817-1859 PELAS
IRMANDADES RELIGIOSAS DO RECIFE.

Nelcina Freire Alves; ¹Lídia Rafaela Nascimento dos Santos; ²
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Este trabalho trata das festas religiosas realizadas pelas irmandades católicas do Recife durante o século
XIX, analisando, mais especificamente, a documentação dos anos entre 1817-1859. A pesquisa visa
entender e problematizar a organização dessas festas. O objetivo geral é problematizar os usos e
significados das festas religiosas no período de 1817-1859, destacando como as irmandades se
organizavam para comemorar datas importantes para a religiosidade, para a Província ou para a
nacionalidade. Já os específicos são identificar as relações de identidade tecidas nas festas religiosas
organizadas pelas irmandades, analisar as peculiaridades das festas das irmandades no espaço festivo
em transformação no século XIX e investigar e compreender quem eram as pessoas que participavam
dos festejos, quais eram os seus interesses, as redes de sociabilidades tecidas, e as identidades
estabelecidas. Os métodos de obtenção de informações utilizados nesta pesquisa foram transcrições dos
documentos das irmandades e leituras para ajudar na problematização. Os resultados encontrados até o
presente momento entendem o caminho que os irmãos traçavam até o dia da festa. Seus gastos, sua
decoração e a mão de obra usada. Concluímos a importância do estudo, não só do dia da festa, mas tudo
que ela influenciava na cidade e nas pessoas.

Palavras-chave: organização; festas; irmandade; recife;

Projeto de Pesquisa: Festas, Identidades E Espaços Públicos (1817-1859).
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CATÓLICAS IMORTAIS: LUCILA NOGUEIRA, POESIA E ARQUÉTIPOS
FEMININOS NA ACADEMIA PERNAMBUCANA DE LETRAS
Olga Tereza Maia Oliveira1; Walter Valdevino do Amaral2
1

Estudante do curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; IC voluntária. E-mail:

o.oliveira1854@gmail.com
2

Professor do curso de História do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

walter.amaral@unicap.br

Neste trabalho, procuramos realizar um aprofundamento no conhecimento acadêmico acerca de nomes
femininos da Academia Pernambucana de Letras; no qual, focamos na vida e obra de Lucila Nogueira,
ocupante da cadeira 33 desta instituição, nascida em 30 de março de 1950 e falecida no Natal de 2016,
promotora pública, professora, poetisa e docente da Universidade Federal de Pernambuco. Iniciamos
dando ênfoque na sua biografia, com a leitura de perspectivas teóricas e metodológicas da historiografia
acerca de produções biográficas. Para tal, fizemos uso da obra de Mary Del Priore (2004) e, com obras
de cientistas do ramo de Estudos de Gênero, foram lidas e analisadas obras de Joan Scott (1990) e Judith
Zinsser (2009). Para a análise das obras de Lucila Nogueira, se utilizou de Roger Chartier (2014). O
principal objetivo dessa pesquisa esteve centrado na análise e na prática da pesquisa histórica através da
análise de gênero, observando a biografia e a produção literária de Lucila Nogueira. Ao longo do
caminho, investigamos os principais traços biográficos da escritora, especificando a sua formação
intelectual e como está se refletiu em suas obras. Os métodos utilizados após o estudo dos teóricos, para
a confecção da biografia, se basearam minuciosamente em pesquisas de arquivos digitais, na
“Hemeroteca Digital”, no “Family Search” e no “Geni”, sendo os dois primeiros com recortes de jornais
das décadas de 1970 e 1980 e, o segundo, com a construção de sua árvore genealógica. Numa segunda
parte, analisamos cuidadosamente alguns dos 25 livros, quantitativa e qualitativamente, observando seus
diferentes estilos de escrita poética e suas temáticas sempre tão intimistas. Além dos resultados obtidos
referentes aos seus dados biográficos, identificamos em suas obras um teor ibero-brasileiro, com uma
mescla de onirismo e fantasia. Por fim, acreditamos que, o propósito desta iniciação científica foi
realizado com sucesso, pois conseguimos conhecer autoras como Lucila Nogueira, camuflada por
figuras masculinas famosas de seu tempo, mas à qual durante o processo de desenvolvimento desta
pesquisa se procurou dar mais visibilidade, não somente a si, mas às suas produções e ao seu legado
deixado para a cena cultural regional e mundial.

Palavras-chave: Lucila Nogueira; Biografia; História.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira da época republicana.
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AS TIPOGRAFIAS, OS TIPÓGRAFOS E O IDEÁRIO POLÍTICO NO PERÍODO DA
INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
Pauliana Alves Ribeiro1; Flávio José Gomes Cabral2
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Após a Revolução do Porto em 1820, em Portugal houve a convocação das Cortes, com o intuito
de organizarem uma Constituição com o objetivo de constitucionalizar a monarquia. Isto
significou o fim da monarquia absoluta. Exigiu-se a volta da Família Real para Portugal, bem
como de eleições para as juntas de governo que deveriam substituir os governadores régios. O
movimento liberal iniciado naquele ano também conhecido por movimento vintista permitiu
que livros e outros papéis impressos circulassem estimulando a fundação de jornais. Estes
passaram a publicar não apenas o catecismo político vintista respaldado na liberdade e no
constitucionalismo como também passaram a publicar as ações do governo. O movimento
entendia que a população deveria tomar conhecimento da política dos gabinetes mostrando que
o vintismo primava pela transparência dos atos políticos. No período de 1821 e 1822 foram
fundados vários jornais em Pernambuco. A pesquisa procurou estudar e analisar o discurso da
“Gazeta Pernambucana”, fundada em 1822, ano por sinal bastante conturbado. Publicado na
Tipografia de Cavalcanti & Cia, a gazeta saiu pela primeira vez no dia 14 de setembro de 1822
e se tornou grande defensora da permanência do Príncipe Regente D. Pedro no Brasil que desde
9 de janeiro de 1822 havia decidido ficar no Brasil contrariando as ordens das Cortes.

Palavras-chave: vintismo; revolução do porto; gazeta pernambucana; constituição
Projeto de Pesquisa: A retórica da independência: panfletos, manuscritos, imprensa, diálogos, relatos, poesias e
sermões em Pernambuco oitocentista.
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JOGOS DIGITAIS NA CLÍNICA PSICANALÍTICA: UMA MEDIAÇÃO?
Rafael Esteves Stamford1; Veronique Donard2
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O jogo e a brincadeira são instrumentos fundamentais para a mobilização dos processos psíquicos na
clínica psicoterápica. Com o desenvolvimento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs),
o brincar na terapia passou a beneficiar-se do suporte digital oferecido por essas tecnologias,
proporcionando novas formas de experiência lúdicas. Na clínica psicanalítica com crianças e jovens,
nota-se o interesse pelos jogos digitais de tipo RPG (Role Playing Games), visto que possibilitam um
espaço de projeção de conteúdos inconscientes e de realização de desejos. Interessando-se por essa
mediação, a pesquisa teve por objetivo geral aprofundar a questão das potencialidades do jogo digital
de tipo RPG para a clínica psicanalítica, e por objetivos específicos: 1. Adquirir um primeiro
conhecimento sobre o tema, através de uma revisão bibliográfica. 2. Participar de fóruns de jogadores
de RPGs, de modo a identificar, graças aos comentários e às respostas coletadas a partir de um
questionário criado, os processos psíquicos mais recorrentes durante o jogo. 3. Entender em que medida
esse tipo de mediação auxilia o psicoterapeuta a estabelecer um marco dentro do qual possam expressarse conteúdos inconscientes e transferenciais. Em um primeiro momento, foi realizada uma revisão de
literatura, buscando compreender: em que medida o jogo digital vem sendo utilizado como mediação na
prática clínica psicanalítica; os processos psíquicos evidenciados pelos autores e quais suas
potencialidades para favorecer a expressão de conflitos psíquicos e afetos transferenciais. Em um
segundo tempo, foi elaborado um questionário, servindo-se do observado em fóruns públicos de
jogadores de RPG digital, e realizada uma primeira seleção de participantes, que, por meio da técnica
da “bola de neve”, se estendeu a 57 sujeitos, obtendo a mesma quantidade de respostas ao questionário.
Os resultados foram apresentados em tópicos. O primeiro foi referente à importância dada à criação do
avatar. No segundo, articulou-se o conceito da identificação projetiva com a relação do jogador e o seu
representante virtual. No tópico seguinte, foi discutida a experiência de onipotência face ao princípio de
realidade e à desilusão. No quarto, foi destacada a importância da narrativa para uma melhor imersão na
atividade lúdica digital e, no tópico final, foram expostas considerações sobre o RPG como mediação
psicoterapêutica. Dessa forma, pôde-se compreender como esse tipo de jogo digital pode ser utilizado
como mediador na clínica psicanalítica. No entanto, sendo os videogames ainda pouco reconhecidos
como mediadores pelos psicólogos clínicos, ressaltamos a importância da pesquisa para o âmbito clínico
e acadêmico.
Palavras-chave: psicanálise; jogos digitais; psicoterapia.
Projeto de Pesquisa: Jogos Digitais como Mediação de Processos Clínicos
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ALTERIDADE E INTERPRETAÇÃO NO PENSAMENTO DE EMMANUEL
LEVINAS
Reydson Vera Cruz Brilhante1; José Tadeu Batista de Souza2
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A pesquisa consiste na identificação e no entendimento dos conceitos e as relações das ideias articuladas
pelo Emmanuel Levinas para expressar sua concepção de hermenêutica, que por sua vez, está
relacionada com a concepção de alteridade. Sendo assim, a questão central colocada aqui é a de se a
consciência pode significar de “outro modo”, ou seja, diferente do modo tradicional percebido pela
tradição filosófica. A partir da ideia de que a ética é a filosofia primeira, Levinas critica aqueles que
serviram de base para sua filosofia, Heidegger e Hursserl, argumentando que existe outra forma de
pensar a consciência, além do campo ontológico e da intencionalidade. Diante disto, se torna necessário
esclarecermos alguns conceitos importantes como o de revelação, de alteridade e de má-consciência. A
grande novidade do pensamento de Levinas é a de ter pensado uma nova estrutura de psiquismo que
está para além do que é concebível, mas que se realiza na alteridade. É nessa perspectiva, que se é
produzida uma filosofia toda pautada na ética como possibilidade de interpretação e sentido. O rosto é
aquilo que revela a si próprio, impossível de ser concebido como um dado e que provoca
responsabilidade. Ele é sempre descoberta, possibilidades, sempre aberto ao infinito. Diante disto surge
a linguagem, que é o próprio rosto que se expressa. Mas a verdadeira comunicação só é possível além
da consciência intencional, se torna necessário uma alternativa, a qual Levinas irá chamar de consciência
não-intencional. Essa consciência não apreende os objetos do mundo através de ideias e dados, pelo
contrário, ela é passiva e ausente de qualquer intenção de saber, tornando possível a real comunicação
que produz significado e sentido, abertura ao outro.

Palavras-chave: Levinas; Alteridade; Interpretação; Linguagem.

Projeto de Pesquisa: Ética da alteridade e religião em Emmanuel Levinas
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A VERDADE NA ARTE DO NIETZSCHE DE HEIDEGGER
Rhaissa Santos de Souza ¹; Martha Solange Perrusi²
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Com base no curso “A vontade de poder como arte”, proferido por Martin Heidegger no inverno de
1936/1937, será investigada a relação entre verdade e arte da leitura heideggeriana do Nietzsche maduro,
considerando as obras “A vontade de Poder” e “Crepúsculo dos ídolos”. Nelas, Heidegger vislumbra
um movimento centrípeto de Nietzsche, saindo de um platonismo invertido em direção ao
perspectivismo, fazendo com que a arte seja considerada o criar segundo o critério do ser, fundando-o
de maneira nova e permitindo a superação do niilismo, elevando-se sobre a verdade. Para Heidegger, o
niilismo nada tem a ver com enfraquecimento de valores além-mundo, mas sim com o abandono
progressivo da questão do ser no âmbito do qual atinge seu ponto máximo, sem meta, sem além, em que
o ser do ente não será mais algo que se busca além do próprio ente, mas se encontra no seu funcionar
efetivo dentro do sistema instrumental imposto pela vontade do sujeito. A fim de compreender o que
significa a inversão nietzschiana do platonismo e por entender estar em Platão as raízes do pensar
metafísico, Heidegger se debruça sobre as obras “A República” e “Fedro”, vendo na primeira a arte
como mimesis, como imitação dos entes reais que, por sua vez, são aparência das ideias nas quais reside
a verdade, em um mundo apartado do sensível, consistindo assim em uma relação de distância entre a
arte e a verdade, visto que na aparência o essencial se torna menos notado; já na segunda, Heidegger
vislumbra uma relação diferente entre verdade e arte, pois entende que Platão arranca-nos do
esquecimento e projeta o homem através de si e para além de si até o ser. Fixadas essas bases, Heidegger
afirma que Nietzsche apenas conseguiu superar o platonismo em “Crepúsculo dos Ídolos”, quando seu
pensamento progrediu para o momento em que o mundo verdadeiro se tornou uma fábula, e a verdade,
enfim, seria vista por ele como um erro. Quanto à criação de formas e figuras e os sentimentos de bemestar estéticos em relação ao que é criado, Heidegger considera que estejam fundados na essência da
vida, no sensível, de maneira que a arte aspira a trazer a vida ao poder, colocar a vida na claridade do
ser, trazendo a realidade que é em si um aparecer de maneira mais profunda e mais elevada, no qual se
torna visível a legalidade suprema da existência. Em via oposta, a verdade então é a aparição a cada vez
estabelecida que deixa a vida se fixar sob uma certa perspectiva e nela se manter – e com tal destrói a
vida. Assim, para o “Nietzsche” de Heidegger, arte e verdade são modos do aparecer perspectivístico, e
o valor do real é medido pelo modo como ele leva a termo o aparecer e eleva a realidade, sendo a arte a
transfiguração mais elevadora da vida, enquanto que a verdade é vista como fixação de uma aparição.
Palavras-chave: Nietzsche; Heidegger; arte; verdade
Projeto de Pesquisa: “QUESTÕES DE RETÓRICA EM NIETZSCHE”
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

398

“A RETÓRICA DA INDEPENDÊNCIA: PANFLETOS, MANUSCRITOS,
IMPRENSA, DIÁLOGOS, RELATOS, POESIAS E SERMÕES EM PERNAMBUCO
OITOCENTISTA – FASE II”
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Com a Revolução de Porto em 1820, o Brasil que até então não possuía liberdade de imprensa teve
finalmente a partir daquele momento liberada a circulação de impressos sem passar como antigamente
pelos órgãos censórios. Com o movimento vintista iniciado no mesmo ano da eclosão da citada
revolução são inaugurados vários períodos no país, inclusive em Pernambuco. Entre os jornais que
começaram a circular na citada província, o Segarrega, alvo de nossa pesquisa, surgiu em 1821 tendo
como redator o ex-revolucionário de 1817, Felipe Mena Calado. As folhas vintistas procuram se
encarregar em divulgar o pensamento vintista o qual era respaldado na liberdade. Os jornais além do
seu papel informativo abriu espaço para que as pessoas através da sessão “Correspondência”
participassem do debate político escrevendo cartas bem como tinham a liberdade de criticarem a
administração, os funcionários, a educação etc. Apesar de as gazetas serem produzidas por uma elite
letrada e lidas em voz alta nas lojas, nas ruas, nas tavernas essas leituras atingiam outras pessoas que
ao passarem por aqueles locais escutavam o teor das notícias. Imediatamente os transeuntes replicavam
para outras pessoas o que haviam escutado tomando de certa forma parte nos diversos debates. O
presente trabalho busca estudar esses tipos de comunicações e que foram importantes para tomadas de
atitudes no tempo da Independência do Brasil.

Palavras-chave: vintismo; revolução do porto; gazeta Segarrega; guerras de palavras
Projeto de Pesquisa: A retórica da independência: panfletos, manuscritos, imprensa, diálogos, relatos, poesias e
sermões em Pernambuco oitocentista.
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GUERRAS DE PALAVRAS: REDE DE COMUNICAÇÕES E OPINIÃO PÚBLICA
EM PERNAMBUCO NO TEMPO DA CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL
Silvio Joaquim de Oliveira Junior1; Flavio José Gomes Cabral2
1

Estudante do Curso de História do Centro CTCH - IC Voluntário. E-mail: silviojoaquim25@gmail.com

2

Professor do Curso de História do Centro CTCH; E-mail: gomescabral@uol.com.br

A revolução liberal portuguesa ocorrida em 24 agosto de 1820 procurou após um pronunciamento militar
ocorrido na cidade do Porto, convocar a revelia de D. João VI as Cortes que deveriam organizar uma
Constituição para o reino pondo em ocaso o absolutismo. O vintismo, nome conhecido à cultura política
inaugurada em 1820, exigiu o retorno do rei que se encontrava no Brasil desde 1808, como também
aboliu a censura permitindo que impressos circulassem sem problemas. Neste contexto vários jornais,
em sua maioria responsável pela divulgação do pensamento liberal, foram fundados tanto em Portugal
quanto no Brasil. Por intermédio daquelas folhas a população era informada sobre negócios relativos à
política uma vez que se entendia que todos deveriam se informar do que se passava, inclusive
participando dos debates. Neste contexto a imprensa exerceram papéis importantes na divulgação do
pensamento vintista o qual se respaldava na liberdade, no constitucionalismo e nas questões relativas
aos direito das pessoas. A difusão dessas ideias foi importante para tomadas de posições justamente em
um momento conturbando e complexo que desaguou na Independência e consequentemente na fundação
do Império. A exemplo de outras gazetas, “O Maribondo” contribuiu através de seus artigos influenciar
as pessoas se transformando em importante agente propagador do pensamento liberal durante a
construção do Estado Nacional.

Palavras-chave: 1. Retórica-política, 2. Independência do Brasil, 3. Cultura política

Projeto De Pesquisa: A Retórica da Independência: Panfletos, Anuscristos, Imprensas, Diálogos, Relatos, Poesias
e Sermões em Pernambuco Oitocentista.
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“A ALMA, PRISÃO DO CORPO”: A REVISTA ‘O ECHO’ E A NORMATIZAÇÃO
DA JUVENTUDE BRASILEIRA (1928-1932)
Talita Kelly Souza de Oliveira1; Luiz Carlos Luz Marques2
1

Estudante do Curso de História, do Centro de Teologia e Ciências Humanas; Bolsista UNICAP/FASA.
E-mail: tkso1998@gmail.com
2
Professor do Curso de História, do Centro de Teologia e Ciências Humanas. E-mail:
luiz.marques@unicap.br
Pretende-se apresentar os resultados da segunda fase de um Plano de Trabalho voltado para a análise
das representações dos gêneros masculino/feminino e, para as práticas biopolíticas características da
sociedade neoliberal, dentro do Projeto “As narrativas do Sagrado...”, com o estudo dos “discursos” ou
“narrativas do sagrado” contidos nos números da Revista “O ECHO: Revista ilustrada para a mocidade
brasileira” – de 1928 a 1932 – observando-se se e como os discursos normativos subjacentes, que
deveriam ser seguidos pelos rapazes e moças “das boas famílias católicas”, contribuíam para transformálos em “agentes da normatização do cotidiano religioso, social e cultural”, segundo a perspectiva do
catolicismo romanizado após o Concílio Vaticano I (1869-1870) e da sua afirmação da infalibilidade –
ex-cathedra – do pontífice romano em matéria de dogma e moral. No início do século XX Igreja
promove nova tentativa de recuperação de sua influência, alicerçando-se na capacidade dos seus agentes
de pastoral qualificados e de intelectuais leigos, de influir nas mentalidades coletivas. Por exemplo,
quando passa a ressignificar a figura de mulher, abandonando aquela tradicional, de “EVA”, a culpada
pelo pecado original, para insistir na de “AVE”, ressaltando a figura de Maria, mãe de Jesus, segundo
os Evangelhos. Buscando assim um novo símbolo, modelo a ser seguido, ligado à promoção da
dignidade da mulher. Ligado a esse ideário, há também a forte valorização da figura de “São José”,
enquanto pai e trabalhador, que traz consigo uma mensagem clara do conceito de homem. Concentramos
nossa análise nas colunas, matérias, relatos ou quaisquer manifestações discursivas que demonstrem
uma tentativa de normalizar os corpos, as mentes e as condutas dos/das leitores/as da revista, ditando
quais os comportamentos adequados para um bom / uma boa católica. É importante salientar os aportes
teóricos que nos auxiliaram nesta pesquisa, pois, a partir dos “óculos” da teoria pudemos compreender,
de maneira mais clara, o contexto histórico e os eventos que foram analisados. Dando continuidade a
primeira fase desta pesquisa, mantivemos a perspectiva de gênero, enquanto categoria de análise, e
compreendemos como as relações entre os gêneros são construídas, mantidas e modificadas. Desse
modo, o conceito desenvolvido pela historiadora estadunidense, Joan Scott, permaneceu perspicaz e
necessário para a nossa análise. Contudo, nesta segunda fase, privilegiamos a discursão política, com
ênfase nas práticas biopolíticas – ramificação do conceito de Biopoder, do filosofo Michel Foucault –.
Identificamos nos fascículos traços do que Foucault chamou de Governamentalidade, que se caracteriza
como táticas de governo que permitem definir cada instante o que deve ou não competir ao Estado, o
que é público ou privado, o que é ou não estatal etc. Contudo, é a historiadora brasileira Tânia Regina
de Luca, que nos auxiliou nos processos práticos dessa pesquisa, no que diz respeito ao manuseio correto
dos documentos e ao “treinamento do olhar”.
Palavras-chave 1. Estado, 2. Igreja, 3. Poder, 4. Biopolítica, 5. Relações de gênero.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira na época republicana.
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ARTE E PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM: UM DIÁLOGO POSSÍVEL?
Tatiana Mirella Ângelo Marques1; Ana Lúcia Francisco2
1

Estudante do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; Bolsista (PIBIC

CNPq). E-mail: tatimirella@hotmail.com
2

Professor do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde; E-mail:

ana.francisco@terra.com.br

Esta pesquisa pretendeu cartografar, por meio de uma Revisão Sistemática da Literatura, como a arte
pode se tornar um meio facilitador para o processo educacional (processo de ensino-aprendizagem). A
revisão da literatura teve como base o banco de dados da Scientific Electronic Library Online
(SciELO). Durante o levantamento realizado, notou-se a predominância de publicações nas regiões Sul
e Sudeste do Brasil. Prevaleceram-se as publicações de natureza qualitativa e analítica. Além disso, foi
notada uma convergência nos resultados, apontando para a maneira que as experiências artísticas são
capazes de beneficiar o processo de ensino-aprendizagem. Concluiu-se que a relação transdisciplinar
da Arte com a Educação, e outras áreas de conhecimento, apresenta uma otimização no desempenho
dos alunos através da construção de situações de aprendizagem carregadas de sentidos que ampliam o
campo de desenvolvimento das aulas e facilitam uma melhor compreensão dos saberes.

Palavras-chave: arte; ensino-aprendizagem; educação.

Projeto de Pesquisa: Cartografias de Práticas Psicológicas Clínicas em Saúde Mental, na Educação e no
Trabalho.
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PROJETO DE VIDA E VISÃO DE FUTURO DE JOVENS ESTUDANTES DO
TERCEIRO ANO DO ENSINO MÉDIO DE UMA ESCOLA PÚBLICA RECIFENSE
Thiago Barreto Sales1; Albenise De Oliveira Lima2
1

Estudante do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; Voluntário. E-mail:

Thiagobarretosales20@gmaul.com
2

Professora do Curso de Psicologia do Centro de Ciências Biológicas e Saúde; E-mail:

albenise.lima@unicap.br

Partindo do princípio de que o Projeto de Vida é um plano traçado, um esquema vital que se encaixa na
ordem das prioridades, valores e expectativas de uma pessoa que sonha com seu próprio destino e decide
viver como quer, a presente pesquisa teve como objetivo investigar os aspectos que impactam na
construção do projeto de vida e a visão de futuro de jovens do terceiro ano de uma escola pública
recifense, por meio de um questionário sociodemográfico, com perguntas referentes ao o perfil
sociodemográfico desses jovens; características familiares e perspectivas futuras. A metodologia
utilizada é de natureza qualitativa e coerente aos objetivos propostos. A população da pesquisa foi
constituída por dez jovens, de ambos os sexos, todos estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. Os
resultados apontam que a maioria dos jovens que participaram desta pesquisa tem uma breve noção do
que é projeto de vida e de sua importância para a conclusão de seus projetos futuros e de seu
desenvolvimento social, profissional e familiar. De maneira geral, foi discutida a importância da Escola
e da Família e de como essas instituições podem ajudar os jovens a criar ferramentas que possibilitem a
construção do seu próprio projeto de vida.

Palavras chave: Projeto de Vida; Juventude; Escola Pública.

Projeto De Pesquisa: Projeto de Vida e Visão De Futuro de Jovens Estudantes do Ensino Médio
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O DIREITO À PROPRIEDADE NA FILOSOFIA MORAL DE HUME E SUAS
Implicações PARA A VIOLAÇÃO DO DIREITO AUTORAL NA INTERNET
Thyaly Jéssica Diniz Lima1; André Luiz Holanda de Oliveira2

Estudante do Curso de Direito do Centro de Ciências Jurídicas; Bolsista UNICAP. E-mail:
thyaly.2016104427@unicap.br
Professor de Filosofia do Direito do Centro de Ciências Jurídicas; E-mail: andre.holanda@unicap.br

Com uma breve análise a respeito da moral e como essa formação implica na violação ou não de Direitos
Autorais no âmbito cibernético, o estudo traz uma reflexão com base nos estudos da filosofia de David
Hume a respeito da formação do conceito de justiça, bem como uma análise da formação da moral e da
satisfação das necessidades do indivíduo. O estudo permitiu debater e analisar as concepções atuais de
moral, assim como concebeu encontrar os problemas encontrados pela norma, a qual tem sua eficácia
desfalcada diante do problema da sua falta de efetividade. Concluiu-se que a violação dos Direitos
Autorais na Internet está diretamente ligada a um problema moral, que sofre com a falta de efetividade
da lei ao deixar de aplicar as respectivas punições previstas em seu próprio texto. Viu-se também que
uma boa forma para solucionar esse problema seria o investimento de políticas públicas para maior
conscientização e participação da sociedade para que essa propriedade intelectual também seja
respeitada.

Palavras-chave: DIREITOS AUTORAIS; INTERNET; PROPRIEDADE INTELECTUAL; HUME;
MORAL; JUSTIÇA.

Projeto De Pesquisa: A Filosofia Moral de David Hume
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INFERÊNCIAS E DEVER-SER EM B. RUSSELL: HÁ VALOR DE VERDADE EM
JUÍZOS MORAIS?
Victor Guimarães Menabó1; Danilo Vaz-Curado Ribeiro de Menezes Costa2
1

Graduando do Curso de filosofia (Licenciatura) do Centro de Teologia e Ciências humanas; Bolsista

(PIBIC UNICAP-Fasa) E-mail: m.victor.guimaraes@gmail.com.
2

Professor do Curso de filosofia do Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail:

danilo.costa@unicap.br.

A pesquisa pergunta sobre se os juízos morais possuem valor de verdade o que nos direciona antes de
tudo a compreender, quanto ao juízo moral, sua gênese epistemológica dentro do empreendimento
filosófico de B. Russell, especialmente na obra ‘Conhecimento Humano’. Tais considerações nos levam
ao processo pelo qual, em sua concepção epistemológica, desde um dado fundamental e primário
chegamos à complexidade do nosso discurso científico que em geral atestamos como verdadeiro e,
entrementes, no juízo moral. É explicitado, na medida do possível, a relação entre inferências e o Deverser, em que sentido pode-se dizer que juízos morais possuem ou não valor de verdade e qual avaliação
lógica é pertinente para se aferir um valor de verdade adequado ao objeto considerado.

Palavras-chave: Russell, inferências, dever-ser, valor de verdade.

Projeto de Pesquisa: Ética e Epistemologia: inferências e dever-ser
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MEMÓRIA E CULTURA POPULAR: NARRATIVAS SOBRE AS FESTAS
TRADICIONAIS A PARTIR DOS ESCRITOS DE MÁRIO MELO (1917-1954)
Victória Maria Vasconcelos Silva¹; Lídia Rafaela Nascimento dos Santos²
¹Estudante do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Católica de Pernambuco do
Centro de Teologia e Ciências
victoria.2018203110@unicap.br

Humanas,

bolsista
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²Professor do Curso de Licenciatura Plena em História da Universidade Católica de Pernambuco do
Centro de Teologia e Ciências Humanas; E-mail: lidia.santos@unicap.br
Construídas em meio às atividades rotineiras, as festas envolvem as diferentes dimensões da vida.
Podem ser associadas ao lazer, às manifestações culturais, além de serem fontes de pesquisa para analise
do funcionamento social de um período específico. Assim, esse projeto visa entender como as narrativas
sobre as festas tradicionais do início do século XX contribuíram na construção de identidades, da
realidade e de mudanças sobre as festas do passado. Para tal, a metodologia utilizada consistiu em uma
investigação exploratória que reuniu um conjunto de práticas que vai do levantamento bibliográfico à
seleção de fontes. A imprensa representa um importante instrumento para o conceito memória, portanto
foi feito o uso de publicações em jornais de um dos maiores atuantes memorialistas desse período em
Pernambuco, o historiador Mário Melo. Recifense, nascido na década de 1880, publicou vários livros
sobre a história e a cultura pernambucana, assim como atuou em alguns jornais e instituições culturais.
Dedicava-se ao jornalismo e a história. Além disso, foi responsável por organizar as comemorações dos
centenários da Revolução de 1817 e da Confederação do Equador. Foram analisados recortes de jornais
encontrados na biblioteca do Instituto Arqueológico, Histórico e Geográfico Pernambucano, no fundo
Mário Melo, idealizado por ele mesmo. Assim como foram feitas pesquisas em periódicos disponíveis
on-line no site da hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, através de busca por palavras chaves. A
partir da reunião dos dados qualitativos foi possível identificar algumas das peculiaridades da escrita do
autor, como as críticas sempre presentes em seus artigos, sobre descaracterização e perda de tradições
culturais. Principalmente em relação ao carnaval pernambucano e ao São João. Em seus escritos Mário
Melo sempre buscou divulgar e defender as manifestações populares, as práticas festivas tradicionais e
a música popular, assim como outros folcloristas que desde o final do século XIX se preocuparam em
valorizar os aspectos culturais que definiam como resultado entre a união dos índios, negros e
portugueses. Uma característica de práticas comemorativas que teria “sobrevivido” às mudanças na
sociedade foi observada como uma das atividades festivas contidas no cronograma do Tricentenário da
Restauração, a cavalhada, que estava em alta durante o período colonial. Demais, dos escritos analisados
sobre a organização da comemoração do centenário da Revolução de 1817, foi identificado que a
intenção que movia a comemoração era promover a construção coletiva de uma identidade republicana,
além de eternizar na memória da população os nomes dos mártires, observada na proposta de que fosse
fundada em cada município uma escola com o nome desses. Com a análise das narrativas foram
identificadas as mudanças que ocorreram nas festas como consequência da mudança na sociedade que
as produziu. Uma valorização das manifestações culturais mestiças foi perceptível, ao lado de políticas
de branqueamento da população abria-se um espaço que reconhecia a presença dos descendentes
africanos.
Palavras chave: Festas; Folcloristas; Identidades.
Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas celebrações,
na história da sociedade brasileira da época republicana.
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“MANUAL DA PIA UNIÃO DAS FILHAS DE MARIA”: UM GUIA DE COMO É A
MÃE E DE COMO DEVE SER A FILHA
Viviane Souza de Oliveira1; Luiz Carlos Luz Marques2
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Estudante do Curso de Licenciatura Plena em História do Centro de Teologia e Ciências Humanas;

Bolsista (PIBIC UNICAP). E-mail: vivianne.soouza@hotmail.com;
2
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Na história do catolicismo a devoção mariana obteve maior divulgação entre os séculos XVI e XIX
através de canais de oralidade e de escrita. Com o intuito de socializar tais sensibilidades religiosas a
associação Pia União das Filhas de Maria, que ganhou terreno no Brasil e em outros países no fim do
século XIX e início do XX, criou um manual próprio para orientar as condutas e saberes das jovens
associadas: o Manual da Pia União das Filhas de Maria. Este, por sua vez, está repleto de regras, normas
e exercícios que deveriam ser observados e praticados pelas jovens para que se tornassem “cristãs
ideais”. No centro da narrativa do manual estão o amor, a devoção e a santidade à Maria, além disso,
alcançar as virtudes da Virgem é o que faria com que uma jovem lograsse o posto de “cristã ideal”. Aí
está à particularidade deste manual, o seu discurso está calcado na relação esperada entre a associada
(filha) e Maria (mãe), uma relação que deve ser construída pela jovem a partir da disciplina e da
autovigilância constantes. É sabido que no seio do catolicismo um imaginário foi tecido em relação à
Maria ao longo dos séculos, o que vai refletir nos discursos do manual que a todo tempo elenca imagens
acerca de Maria. Como Maria é representada pelo manual? Quais as funções atribuídas a ela? Quais os
desejos de Maria para uma jovem associada segundo o manual? Tais questionamentos orientaram essa
pesquisa. Entendendo o manual como um instrumento de normatização que servia à manutenção de
determinado poder na esfera de uma sociedade disciplinar, utilizamos como referencial teórico os
estudos sobre os discursos normativos desenvolvidos pelo filósofo francês, Michel Foucault.

Palavras-chave: Estado; Igreja; Modelos eclesiais; Poder; Mulher ideal.

Projeto de Pesquisa: As narrativas do sagrado, suas comunidades, seus agentes, seus espaços e suas
celebrações, na história da sociedade brasileira da época republicana.
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FAMÍLIA CRISTÃ CONTEMPORÂNEA: ABORDAGEM PSICOSSOCIAL E
PASTORAL
Weslley de Souza Silva1; Luiz Alencar Libório2
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A Missão da Igreja é uma continuação da Missão de Cristo, e o melhor exercício desta missão deve ter
como ponto de partida a identificação com o ministério de Cristo Jesus. A Igreja como Mãe e Mestra
tem o dever de anunciar o Evangelho a toda criatura, dentre essas temos a família que constitui uma
parte integrante dessa missão, porque Deus se revelou à humanidade para iluminar a vida do homem
nas suas práticas e relações, na qual temos como cume a família, a vida conjugal entre o homem e a
mulher, do seu amor e da fecundidade do seu relacionamento. Temos que recordar que as famílias são
sujeito e não somente objeto de evangelização e reconhecer que aos ministros ordenados e leigos
costuma faltar-lhes formação adequada para tratar os complexos problemas da nossa atualidade nas
famílias. Deve-se, contudo, por um lado, melhorar a formação psicoativa dos seminaristas e envolver
mais as famílias na formação no processo formativo do ministério, e também pode ser útil à experiência
da antiga tradição oriental onde os sacerdotes podem contrair matrimônio. Depois, devemos pensar na
necessidade de orientar os noivos na preparação para o matrimônio e de acompanhar os esposos nos
primeiros anos de vida matrimonial, e não só isso, mas acompanhar as pessoas abandonadas, separadas
e divorciadas; levando em consideração o seu sofrimento e o dos filhos. Concluindo, o divórcio é um
mal e é muito preocupante o crescimento do número de casais e famílias inteiras que sofrem com isso.
Nós, membros da Igreja, junto com todos os seus ministros, temos o dever de buscar fortalecer os laços
de caridade, sarando assim as feridas, para que possamos impedir o crescimento desta dura realidade do
nosso tempo. Pensando como Igreja a respeito da abordagem de Jesus quando este evangelizava, e
buscando um referencial para encontrar o papel da Igreja enquanto continuação na tarefa de
evangelização, percebemos que a abordagem de Jesus é integral e ampla, sendo Sua missão:
“evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, por em
liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor” (Lc 4,18-19) e não sintética e superficial
como, muitas vezes, temos feito.

Palavras-chave: Família; pastoral; sofrimento; evangelizar.
Projeto de Pesquisa: Família cristã contemporânea: abordagem pastoral
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A PERSPECTIVA DE FÉ

Yêdo Ian Bezerra de Araújo1; João Luiz Correia Júnior2
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O objetivo dessa pesquisa é estudar, do ponto de vista bíblico-teológico, o conceito de Fé (πίστis), bem
como analisar exegeticamente os aspectos literários da perícope de Mc 4, 35-41, trazendo para os dias
atuais a realidade da fé e como ela constituiu-se dentro da ação de Deus na história e manifestada
plenamente em Jesus Cristo pela encarnação. A partir desse evento salvífico, São Marcos apresenta à
sua comunidade a situação de perseguição, injustiça e desesperança. Neste sentido, o cristão é
interpelado a assumir com coragem um encontro existencial com Jesus, a fim de enfrentar o medo que
paralisa. O trecho analisado traz para a comunidade cristã, de forma catequética, a revelação do poderio
divino diante dos fenômenos naturais: a tempestade e a libertação dos discípulos perante o caos revolto
do mar. No antigo Testamento, a experiência de fé é apresentada como centro da fidelidade de Deus e
da obediência do povo. A crença na perfeição de Deus é expressa na experiência de fé do Pai Abraão e
dos profetas, que com a própria vida mostraram a presença Divina no contexto de sofrimento em que
estavam inseridos. Já no Novo Testamento, o Evangelista apresenta ao novo povo de Deus a fé a partir
do Verbo Encarnado, observando que a santidade de Deus se revela através das atitudes de Cristo. A
experiência perpassa por uma pessoa concreta e os discípulos vão aderindo ao projeto do Reino. Na
perspectiva cristã, a comunidade apostólica se depara com o querigma em torno da fé e somente pelo
ouvir pode ser feita a adesão à experiência com Cristo, internalizando as exigências evangélicas e tendo
os mesmos sentimentos e atitudes de Jesus. Por fim, o que se pode observar no texto da tempestade
acalmada é que a comunidade cristã carrega o legado da fé dos antepassados quando assume com
coragem e verdade a Vontade de Deus. No decorrer da história, o ser humano experimenta as intempéries
da vida e as diversas realidades de sofrimentos a partir de uma fé compreendida numa dimensão dialética
e racional, de modo que através do questionamento e da interpretação da realidade, possa chegar ao
conhecimento de Deus.

Palavras-chave: teologia; contemporaneidade; cristianismo
Projeto de Pesquisa: A Práxis Social do Cristianismo das Origens e das Igrejas Cristãs Hoje
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LEVANTAMENTO GESTUAL DE CRIANÇAS AUTISTAS NO PROCESSO DE
AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM
Ádelly Kalyne da Silva Oliveira1; Renata Fonseca Lima da Fonte2
1

Graduanda do Curso de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH); Bolsista

(PIBIC/UNICAP). E-mail: adellykalyne@gmail.com
2

Professora do Curso de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas (CTCH); E-mail:

renata.fonte@unicap.br
A presente pesquisa fundamenta-se na perspectiva multimodal da linguagem e focaliza as produções
gestuais de crianças autistas empreendidas nas dinâmicas interativas. Nesse sentido, interessa-nos
analisar os gestos realizados por crianças autistas na aquisição da linguagem a partir da interação com
outros interlocutores. Especificamente, pretendemos descrever as produções gestuais e verificar a
incidência dos gestos nas cenas interativas, além de identificar a relação entre gestos e produção vocal.
A pesquisa caracteriza-se como um estudo de caso de natureza qualitativa; no entanto, para atingir um
de nossos objetivos realizamos a análise quantitativa dos dados obtidos. Para tanto, considerando os
gestos como segmentos semânticos substanciais nas trocas sociais baseamo-nos em Kendon (2000,
2017), McNeill (1992, 2000), Butcher e Goldin-Meadow (2000), Fonte et al. (2014), Fonte e Cavalcante
(2016), Cavalcante (2018) e entre outros. Os dados do trabalho foram coletados de vídeos, referentes às
três crianças com nomes fictícios: Lara, Félix e Igor, registrados no banco de dados do Grupo de Estudos
e Acolhimento ao Espectro Autista (GEAUT) do Programa de Pós-Graduação em Ciências da
Linguagem (PPGCL) da Universidade Católica de Pernambuco. Em relação às transcrições, utilizamos
o Software Eudico Linguistic Annotator (ELAN), que permite a análise síncrona de planos multimodais.
Assim, os resultados do estudo mostraram que os gestos mais realizados pelas crianças autistas foram
os gestos dêiticos e emblemáticos. Entretanto, as produções gestuais menos incidentes nos contextos
interativos foram: os gestos ritmados, os gestos metafóricos e as estereotipias motoras, no caso de Lara
e Félix; já no que se refere ao Igor, os gestos icônicos foram as produções menos ocorrentes no quadro
enunciativo. Em comum às três crianças, observamos que a produção vocal esteve presente na maioria
das ocorrências gestuais e que os gestos funcionaram como elementos linguísticos e simbólicos na esfera
interativa. Esperamos, portanto, com o estudo contribuir não apenas para a área de Letras e Linguística,
mas para todas as áreas em que haja interesse em diferentes recursos de expressão e comunicação social,
posto que os gestos são segmentos basilares na trajetória linguística infantil de crianças típicas e atípicas.
Palavras-chave: multimodalidade; autismo; gestos.

Projeto de pesquisa: Diálogos em Linguística: do formal ao discursivo
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POLÍTICAS LINGUÍSTICAS E ENSINO DE UMA LÍNGUA ESTRANGEIRA PARA
SURDOS: REFLEXÕES ACERCA DAS BNCC

Cristina Albert Mesquita; Antonio Henrique Coutelo de Moraes
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O ensino da Língua Inglesa (língua estrangeira) para surdos constitui um importante tema a ser estudado,
uma vez que envolve desafios não só do ponto de vista linguístico, mas também pedagógico e social.
Lembramos aqui que o aprendizado do inglês amplia as possibilidades de acesso à informação e ao
conhecimento do indivíduo. Dessa maneira, debater políticas públicas voltadas para o processo de
aprendizagem da comunidade surda é fundamental para contribuir para a formação dessas pessoas,
assegurando-lhes direitos básicos e garantindo que os surdos possam se inserir, de fato, na sociedade. É
nesse sentido que o presente trabalho tem como objetivo geral analisar políticas linguísticas, mais
especificamente as BNCC, que orientam o ensino de língua inglesa para surdos nos ensinos fundamental
e médio. Para alcançá-lo, utilizamos uma metodologia qualitativa de caráter bibliográfico, que abrange
a análise de livros, artigos científicos, teses e dissertações, seguindo orientações de Triviños (2010) e
Bardin (2011). Buscamos nos fundamentar em Karnopp (2012), Moraes (2015), Brasil (2019), Tílio
(2019), entre outros. Além disso, realizamos a leitura de documentos como a BNCC, leis e decretos, a
exemplo da Lei nº 10.436/02 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência, para saber como a temática é
tratada do ponto de vista legislativo. Como resultados, identificamos que, apesar de haver dispositivos
legais de cumprimento obrigatório que não só preveem o direito à educação dos surdos, mas também
detalham possibilidades e condições de concretização do processo pedagógico, a BNCC se omite quanto
ao estabelecimento de políticas de ensino da Língua Inglesa para surdos. Assim, concluímos que a nova
BNCC silenciou em relação ao referido tema, mostrando que, embora se diga nacional, ela está longe
de ser comum e inclusiva para todos os educandos, uma vez que desconsidera as diferenças de realidades
das pessoas surdas.
Palavras-chave: Ensino. Inglês. Surdos. BNCC.

Projeto de Pesquisa: Aquisição de língua estrangeira por surdos: mapeando o ensino de inglês em contextos
inclusivos
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INIBIÇÃO INTELECTUAL E OBSTÁCULOS NA AQUISIÇÃO E OBSTÁCULOS NA
AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESCRITA: UM ESTUDO DE CASO
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A inibição consiste um campo vasto de pesquisa e vem sendo estudada pela psicanálise desde Freud.
Essa pesquisa enfoca a inibição na aquisição da língua escrita, utilizando subsídios da linguística, aqui
representada por Saussure e Jakobson, e da psicanálise de Freud-lacaniana, bem como autoras que
recorreram a esses autores em seus estudos sobre a aquisição da linguagem oral e escrita, como Lemos
e Borges. Desse modo, esta pesquisa tem como objetivo geral analisar as dificuldades que uma criança
apresenta na aquisição da língua escrita a partir do conceito freudiano de inibição. Além dos objetivos
específicos, que consistem em: identificar as dificuldades que os textos produzidos pela criança
apresentam; tipificar e descrever essas dificuldades; relacionar essas dificuldades aos processos de
funcionamento da língua e analisar essas dificuldades a partir do conceito freudiano de inibição
intelectual. Para isso, usamos o corpus constituído por Lima em sua dissertação de mestrado. Esse corpus
consiste no caso de uma menina, com dez anos de idade, estudante do 4o ano do ensino fundamental,
que apresentava uma acentuada dificuldade com a língua escrita. Sendo composto por dez textos
produzidos durante seu acompanhamento psicopedagógico e entrevistas semi-estruturadas com
familiares e profissionais que acompanhavam a criança na escola. Essas entrevistas foram realizadas no
intuito de compor o caso e, por conseguinte, contribuir para a análise. Foram identificados e descritos
supostos erros que os textos apresentavam. Destacamos dentre esses “erros”: o uso de letra maiúscula
no meio da frase sobretudo de consoantes, a letra P maiúscula no meio de palavras ou frases, omissão
de letras, aglutinação de palavras, letras que estão soltas no meio da frase e acréscimo de consoante no
meio de palavras. Vale notar, que a maior parte desses erros giram em torno da letra, e, ao analisarmos
à luz de dados da conturbada história de vida da criança, deixam ver que as dificuldades que as crianças
têm com a língua escrita não parecem ser de cunho cognitivo. Assim, à guisa de conclusão, poderíamos
dizer que esses resultados apontam na direção de uma inibição, de acordo com o conceito freudiano.
Palavras-chave: Escrita; Linguagem; Psicanálise.
Projeto de Pesquisa: Funcionamento da (língua) gem e formações do inconsciente em situações de aquisição de
linguagem e em obras literárias.
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APRENDIZAGEM DA LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES A PARTIR
DAS EXPERIÊNCIAS RELATADAS EM ARTIGOS DOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
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No cenário da educação bilíngue do aluno surdo, a aquisição da língua inglesa como terceira língua
apresenta-se como um desafio, tendo em vista a necessidade de se trabalhar com três línguas – a Libras
(L1), o português (L2) e o inglês (L3) – em um mesmo contexto. Embora o tema seja de interesse recente
na Academia, já existem relatos positivos de práticas pedagógicas que podem nos indicar qual caminho
seguir. Nesse sentido, a pesquisa teve como objetivo geral analisar os momentos do processo de
apropriação da língua inglesa por aprendizes surdos a partir das experiências relatadas em artigos dos
últimos cinco anos. Para analisar as abordagens apresentadas, utilizamos a metodologia qualitativa,
apoiando-nos na pesquisa bibliográfica para construir significados. Procuramos fundamentar os dados
apresentados em pesquisadores da área do ensino de língua estrangeira para surdos, tais como Moraes
(2015), Moraes e Cavalcanti (2017) e Coura (2017). A fim de obter o material da pesquisa, seguimos a
proposta de análise do conteúdo de Bardin (1977), alcançando um total de 16 artigos. Os artigos foram
sistematizados em uma tabela de acordo com o título, autores e ano de publicação, sendo classificados
como estudos de Avaliação (A), de Intervenção (I), e de Revisão de Literatura (RL). Após a análise do
material, percebemos que, apesar das especificidades de cada estudo, existem recorrências nas
dificuldades encontradas e nas abordagens utilizadas. Quanto aos obstáculos, os artigos relatam a
ausência de políticas educacionais próprias, a falta de recursos materiais e humanos, a dificuldade de
adaptação metodológica e as problemáticas envolvendo a realidade social e educacional do sujeito surdo.
Em relação às abordagens, destacam-se a utilização de recursos visuais e de novas tecnologias, bem
como o uso de estratégias comunicativas e contextualizadas. Concluímos que, diante da pluralidade de
contextos e especificidades dos alunos, e em meio aos déficits escolares, não há uma resposta única
sobre como se deve ensinar a língua inglesa para surdos, sendo necessário observar as condições internas
e externas ao sujeito.
Palavras-chave: Ensino; Inglês; Surdez; Abordagens.
Projeto de Pesquisa: Aquisição de língua estrangeira por surdos: mapeando as contribuições para o ensino de
inglês em contextos inclusivos
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GESTOS DE APONTAR NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE CRIANÇAS COM
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
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Este trabalho foi respaldado na perspectiva do funcionamento multimodal da linguagem, na qual os
gestos fazem parte da mesma matriz de significação da fala, conforme defendem Kendon (1982, 2000),
McNeill (1992, 2000), Butcher; Goldin-Meadow (2000), Fonte et al (2014) e Fonte e Cavalcante (2016,
2018). A partir dessa perspectiva, o objetivo geral, deste trabalho, foi analisar os papéis dos gestos de
apontar de crianças autistas na aquisição da linguagem, a partir da interação com outros interlocutores.
Especificamente, os objetivos foram: descrever os gestos de apontar de crianças autistas em cenas
interativas; identificar os papéis dos gestos de apontar de crianças autistas em cenas interativas; verificar
a incidência dos papéis dos gestos de apontar realizados por crianças autistas em cenas interativas. A
pesquisa privilegiou um estudo de natureza qualitativa do tipo estudo de caso, mas, os dados observados,
também foram quantificados para entender os papéis dos gestos de apontar mais evidenciados nas
crianças autistas em cenas interativas ocorridas no Grupo de Estudos e Acolhimento ao Espectro
Autista– GEAUT/UNICAP. Foram considerados todos os dados videografados e armazenados no banco
de dados do GEAUT, pois consideramos a análise da incidência do papel do apontar diante do repertório
gestual de cada criança, não tivemos o objetivo de comparar a ocorrência desse gesto entre elas, pois a
quantidade de vídeos analisados foram diferentes. Na análise qualitativa, os dados mostraram os papéis
do apontar declarativo, imperativo e informativo, com ou sem a presença da produção vocal simultânea,
nas três crianças. De acordo com a análise quantitativa, o papel declarativo foi mais incidente em Igor e
o imperativo em Lara e Félix. Estudar o gesto de apontar de crianças autistas na aquisição da linguagem
é relevante para compreender os papéis desses gestos em cenas interativas, já que seus significados são
construídos socialmente, podendo ser compartilhados pelos parceiros interativos. Logo, o uso de gestos
de apontar na interação pode funcionar como um recurso multimodal relevante para as crianças autistas
posicionarem-se como interlocutor ativo, mesmo diante de desvios na linguagem oral.

Palavras-chave: Gesto de apontar, 2. Aquisição da linguagem, 3. Autismo.
Projeto de Pesquisa: Diálogos em linguística: do formal ao discursivo.
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FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE FAMÍLIAS DE CRIANÇAS
IDENTIFICADAS COMO GAGAS
Gilvania Manoel de Arruda Aquino¹; Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo².
¹Estudante do Curso de Fonoaudiologia do Centro de Ciências Biológicas da Saúde; Bolsista PIBIC
UNICAP; E-mail: gilvaniaaquino23@gmail.com
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Ao considerarmos a gagueira como um distúrbio multidimensional com atuação de fatores
biopsicossociais, há que se pensar em que o sujeito advindo do meio social, cujos momentos de gagueira
estão vinculados a tais fatores. Daí podemos encará-la pelos caminhos linguístico- discursivos, lugar
profícuo e pouco pensado pelos pesquisadores da gagueira. Neste sentido, inquietamo-nos e pensamos
em compreender a gagueira como um problema linguístico-discursivo (AZEVEDO, 2000; 2001; 2006;
2011) e, neste percurso, lançar um novo olhar sobre a terapia da gagueira. O presente trabalho teve o
objetivo de analisar o discurso de famílias de crianças participantes do Grupo de Estudos e Atendimento
à Gagueira infantil (GEAGi). O benefício direto aos sujeitos da pesquisa é evidente, na medida em que
se encontram em interação e evoluem no processo da linguagem. A pesquisa foi conduzida através de
um método qualitativo, utilizando-se para isso a Teoria de Análise do Discurso de Linha francesa (AD),
fundamentada por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Orlandi e seguidores. O estudo foi realizado
no Laboratório de Linguagem do Programa de pós-graduação em Ciências da linguagem (PPGCL), e
conta com a participação de crianças e pais responsáveis assíduos, onde o encontro acontece uma vez
na semana por uma hora e eventualmente (pós pandemia) de forma remota. No encontro, o discurso das
famílias das crianças com gagueira é gravado e transcrito ortograficamente para ser analisado e
estudado. Sendo assim, foram selecionados três recortes de familiares de crianças com gagueira. Foram
identificadas as formações discursivas inscritas pelos sujeitos selecionados. Assim, no primeiro
fragmento há posições discursivas geradoras de disfluência, ou seja, situações ou pessoas que
direcionam o sujeito-gago a um discurso disfluente, que no caso da família é o agente precipitador da
gagueira. Foi analisado que no segundo recorte existem posições discursivas que potencializam a
gagueira e uma delas foi a escola, onde o sujeito demonstrou nervosismo e estresse. A terceira sequência
discursiva traz o efeito que a gagueira gera na criança: vergonha, medo, nervosismo e ansiedade.
Identificamos que os integrantes do grupo e seus familiares se sentem à vontade para relatar suas
experiências e diálogos acima mencionados.

Palavras Chave: gagueira; análise do discurso; grupo de família
Projeto de Pesquisa: Diálogos em linguística: do formal ao discursivo
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ENSINO DE LÍNGUA INGLESA PARA SURDOS MEDIADO POR TECNOLOGIAS
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O interesse por temas que envolvam a inclusão de alunos surdos dentro da sala de aula vem crescendo
pouco a pouco. Com isso, o tópico sobre ensino de língua estrangeira para surdos vem entrando em
pauta lentamente. O número de pesquisas acadêmicas sobre o tema ainda é limitado o que faz a busca
por pesquisas que incluam a tecnologia como instrumento facilitador do ensino de LE para surdos se
torne difícil, graças ao seu número insignificante de trabalhos publicados. Por isso, esta pesquisa
desempenha um importante papel dentro do seu objetivo: analisar as contribuições de profissionais de
Letras nos últimos cinco anos para o ensino de uma língua estrangeira, inglês, para surdos mediado por
tecnologias. O trabalho utiliza-se da metodologia qualitativa, de caráter descritivo, seguindo orientações
de Triviños (2010) e Bardin (2011). Através da leitura detalhada de todos os documentos, foi possível o
conhecimento e análise das contribuições, resultando na identificação dos pontos positivos e das
dificuldades vividas tanto pelos professores como pelos alunos frente à experiência do uso de tecnologia
na escola. Dessa forma, conclui-se que as tecnologias digitais têm características necessárias para suprir
as necessidades específicas que alunos surdos podem requerer no processo de aprendizado de língua
estrangeira, dando ao seu uso o propósito de mediação no ensino eficiente.
Palavras-chave: Língua Estrangeira; Tecnologia; Surdo.

Projeto de Pesquisa: Aquisição de língua estrangeira por surdos: mapeando contribuições para o ensino de
inglês em contextos inclusivos
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TRANSPOSIÇÃO DIDÁTICA E INFORMÁTICA NO GÊNERO MEME
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O objetivo dessa pesquisa foi analisar a Transposição Didática (TD) e Informática (TI) no gênero textual
digital Meme. Para alcançar o objetivo proposto, a pesquisa foi realizada de forma qualitativa, a partir
de estudos bibliográficos, do entendimento da TD e da TI, de entrevistas semiestruturadas, da elaboração
de Memes e da avaliação de como ocorre a TD e a TI no gênero digital Meme. As entrevistas
semiestruturadas ocorreram com a participação de dois discentes do curso de Letras de uma Instituição
de Ensino Superior que atuam, diretamente, no ensino de língua portuguesa para alunos de escolas
regulares. Após a análise das respostas às entrevistas realizadas com os sujeitos e dos memes produzidos
pelos discentes-docentes, observou-se que o Meme é pouco trabalhado em sala de aula e a sua produção,
com fins pedagógicos, voltada para a educação, deve levar em consideração o contexto em que ele vai
ser inserido pois, na atualidade, os alunos interessam-se, especialmente, por novos Memes, que surgem
a cada dia, relacionando-os com o contexto sócio-histórico-cultural. Com relação à TD, por ser o Meme
um gênero utilizado nas práticas sociais dos alunos, a transposição didática observada concentrou-se
nos aspectos práticos, de uso do Meme, levando em consideração a sua organização - as outras semioses
intínsecas ao gênero, seu formato organizacional, sua circulação em suporte original e função
comunicacional. Com relação à TI observou-se que sem o auxílio dos dispositivos informáticos, dos
aplicativos e sites de geração de Memes, o gênero textual digital não circularia em seu ambiente original,
nem viralizaria, ou seja, a TI é indispensável para o trabalho com determinados conteúdos, tais como a
produção de gênero textual digital Meme. Produzir e ler Memes na escola, na aula de LP é possível, se
a didatização do gênero for acompanhada pela TI principalmente. Acreditamos que o conteúdo digital
tem que, obrigatoriamente, passar por uma transposição para o meio digital. Sendo assim, os Memes
envolvem toda a complexidade de compreensão/interpretação em uma cultura da pós-verdade.

Palavras-chave: Transposição Didática; Transposição Informática; Gênero textual digital; Meme.

Projeto de Pesquisa: Diálogos Em Linguística: Do Formal Ao Discursivo
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

418

GESTOS E BLOCOS DE ENUNCIADO NA AQUISIÇÃO DA LINGUAGEM DE
CRIANÇAS COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA
Laiane de Souza Menezes1; Renata Fonseca Lima da Fonte2
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Na perspectiva multimodal da linguagem, gesto e fala estão integrados em uma mesma matriz de
significação, conforme defendem Kendon (2000, 2017), McNeill (1992, 2000), Fonte et al (2014),
Cavalcante (2018), entre outros. A partir desta premissa, nosso objetivo geral foi analisar a relação entre
produção vocal (blocos de enunciado) e gestos de crianças autistas na aquisição da linguagem a partir
da interação com seus interlocutores; para isso, identificamos os gestos que estão integrados a essa
produção vocal, descrevendo tanto os gestos quanto os enunciados orais e verificando os papéis desses
gestos associados aos enunciados. A pesquisa privilegiou um estudo de natureza qualitativa. Para sua
realização, selecionamos e transcrevemos trechos de gravações de momentos interativos em que três
crianças autistas produziram gestos em sincronia com blocos de enunciado e elencamos as dimensões
gestuais que estão integradas a essa produção vocal, adotando para análise os gestos propostos por
McNeill (1992, 2006): icônicos, metafóricos, dêiticos e beats (ritmados). Para a transcrição dos dados
utilizamos o software Eudico Linguistic Annotator (ELAN). Durante a análise dos dados foi constatada
a presença de todas as dimensões gestuais propostas por McNeill (1992) associadas às produções de
blocos de enunciado, com predominância dos gestos dêiticos e praticamente ausência de gesto
metafórico para representar conceitos abstratos. Observamos que os gestos dêiticos tiveram o papel de
direcionar a atenção dos interlocutores para o objeto de interesse das crianças; o gesto icônico foi usado
para representar uma ação da criança no momento da brincadeira e o gesto ritmado teve o papel de
realçar a fala da criança. Portanto, os dados ilustram como o gesto atua com a fala para atribuir sentido
ao contexto da informação expressa. Entender o funcionamento da matriz multimodal, neste caso, a
relação gesto-bloco de enunciado, permite que vejamos o sujeito autista como aquele capaz de interagir
e de se inserir na língua/linguagem.
Palavras-chave: gestos; blocos de enunciado; crianças autistas.

Projeto de Pesquisa:Diálogos em Linguística: do formal ao discursivo.
22ª JORNADA DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

ANAIS ELETRÔNICOS

419

O QUE PROPÕE AS ESCOLAS INCLUSIVAS PARA SURDOS?
Leonardo da Silva Santos1; Izabelly Correia dos Santos Brayner2
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A presente pesquisa objetivou analisar os documentos municipais e federais dos últimos dez anos da
Região Metropolitana do Estado de Pernambuco com relação à educação inclusiva para surdos. É nesse
cenário que se encontra a problematização desta pesquisa: quais as propostas presentes nos Projetos
Políticos Pedagógicos para educação de surdos do nosso estado. Nossa pesquisa é de natureza qualitativa
e foi inspirada no método bibliográfico o qual segundo Triviños (2010) dá conta de significados,
motivos, crenças, valores. Essa modalidade de estudo possibilitou a análise e avaliação documentos
como as leis, decretos, e planos municipais de educação, dentre tantos outros, uma vez que permitiu o
cenário em extensão e em profundidade, permitindo a comparação de dados históricos produzidos e,
inclusive, antecipação de possíveis projeções. Nesse sentido, na Região Metropolitana do Estado de
Pernambuco é composta por quinze (15) Munícipios, foi possível o levantamento dos dados de dez (10)
desses Munícipios e todos os documentos forma analisados conforme os aspectos presentes nas Leis e
Decretos Federais com relação a educação de surdos. Assim, concluímos que: todos os Munícipios
apresentam em seus PPP a oferta do intérprete/tradutor de LIBRAS; cinco (5) Munícipios (R1, R2, R4,
R5 e R9) afirma que irão garantir uma educação bilíngue para a comunidade surda; apenas o Município
R2 não faz nenhuma referencia a mudanças ou adaptações em seus materiais específicos ou acervo;
apesar de termos pesquisados dez (10) Munícipios, só o R1 refere ofertar a disciplina LIBRAS na
educação básica; com relação a formação dos professores, R2 e R5, não fazem nenhuma referencia de
como irão proporcionar esse novos conhecimentos com os docentes; R2, R4, R4 e R7 tiveram uma
preocupação em avaliar a educação a partir de indicadores pré-defindos; e, somente R1 e R10 referiram
atualizar os acervos das bibliotecas para promover a acessibilidade. É possível afirmar que há uma
grande disparidade nos níveis de oferecimento de uma educação de qualidade para os surdos no Estado
de Pernambuco.

Palavras-chave: educação inclusiva; surdez; educação.
Projeto de Pesquisa: Título do Projeto de Pesquisa do Professor Orientador
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LITERATURA E ENSINO DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: A
LITERATURA FANTÁSTICA E O CONTEXTO HISPANO-AMERICANO

Lidiane da Silva Monteiro¹; André Luís de Araújo²

¹Estudante do Curso de Letras do Centro de Teologia e Ciências Humanas; voluntária. E-mail:
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A aprendizagem de uma língua não se detém ao conhecimento do vocabulário, da gramática e da
pronúncia. A articulação de palavras na composição textual e o reconhecimento de tipos de textos são
elementos importantes no uso de uma língua, bem como reconhecer os tipos de linguagens e os contextos
em que estão inseridos. Por isso, o objetivo desta pesquisa constitui-se em demonstrar que a literatura
pode ser uma mediação poderosa para a aprendizagem. Desse modo, apresentamos um estudo sobre os
conceitos de literatura fantástica, no contexto da língua espanhola, e também sobre os aspectos verbais,
sintáticos e semânticos, que envolvem alguns relatos fantásticos hispano-americanos. Em função disso,
realizou-se um estudo qualitativo a respeito de contos de autores argentinos, tais como: Jorge Luis
Borges e Silvina Ocampo e, a partir disso, analisamos funções de linguagens, tipos de narrativas e os
elementos que as compõem e, também, a estrutura dos enredos, os quais se constituem por conceitos
importantes no estudo da literatura e da compreensão textual. Assim, com esta pesquisa, foi possível
identificar os elementos culturais que estão inseridos na estrutura de uma língua e que podem ser
refletidos na produção literária de um país e, em função disso, estabelecer parâmetros a respeito das
características predominantes, haja vista que a literatura argentina se caracteriza privilegiadamente por
ser uma literatura de imaginação.
Palavras Chave: Gênero. Discurso. Ficção.
Projeto de Pesquisa: Da Análise do Discurso à Teoria Semiótica: As Ciências da Linguagem Em Questão –
Linguística e Literatura: Aproximações
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A RELAÇÃO LÚDICA DA CRIANÇA COM OS SONS DA LÍNGUA: REPETIÇÃO
TRANSFORMADORA E ESPELHO SONORO
Maria Eduarda Araujo de Moraes1; Glória Maria Monteiro de Carvalho2
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O principal objetivo deste Subprojeto é investigar a repetição, pela criança, de segmentos sonoros, no
inicio de sua constituição como falante, isto é, investigar a maneira como os segmentos sonoros vindos
da fala materna se repetem (ecoam) no interior da fala infantil, o que chamamos de espelho sonoro
interno. Propusemos que, por meio desse espelho, uma série de subversões/transformações ocorreria nas
verbalizações infantis, admitindo, então, que a repetição ocuparia um lugar de capital importância na
constituição do falante, salientando também a importância da escuta do Outro (mãe) para os sons
repetidos pela criança. Com essa proposta, buscamos caracterizar as repetições sonoras infantis,
indagando quais seriam suas implicações na constituição da fala da criança, com fundamento em autores
como: Pommier (2004/2007), Porge (2014), Lemos (2002), Vivès (2016), Freud (1996), Deleuze (1988),
entre outros teóricos cujas propostas destacam a repetição com diferença, como produtora de
transformação/metamorfose na constituição do falante. Em virtude de estar este Subprojeto vinculado
ao Projeto de Pesquisa mais amplo (CARVALHO, 2017-2020), ele teve o mesmo método, com
pequenas mudanças específicas que se adequaram aos objetivos, aqui, propostos. Os resultados que
compuseram o corpus desta pesquisa foram selecionados de um conjunto de registros de uma criança
do sexo femininos obtidos por meio de sessões de gravações semanais em áudio, com duração média de
trinta minutos – em situações de diálogo espontâneo com a mãe –, estando a criança com a idade de 1
ano 2 meses e 1 dia, no início das gravações. A criança foi, então, acompanhada longitudinalmente,
durante o período de 1 ano, compreendendo a idade de 1 ano e 6 meses a 2 anos e 6 meses. A partir da
análise e discussão dos registros longitudinais coletados no Banco de Dados, foi possível destacar,
através de vários episódios, que – na relação dialógica com a mãe – não somente a criança ecoa
fragmentos sonoros dos enunciados do Outro (figura materna), como também ocorrem insistentes
repetições de alguns desses fragmentos no interior de sua própria fala. Destacamos semelhanças e
diferenças nesse espelho sonoro interno, dando indicações de que a persistência em determinados
fragmentos sonoros possibilita a metamorfose de alguns sons como, por exemplo, a insistência no
fragmento sonoro “auau” o faz deslizar, subvertendo-o em outros fragmentos como, por exemplo, “aia,
uaua”. Por meio da repetição, verbalizações infantis se constituíam como “o novo”, apontando,

assim, para o lugar que ela ocuparia na constituição do falante.
Palavras-chave: repetição transformadora; espelho sonoro; aquisição de linguagem.
Projeto De Pesquisa Aquisição de Linguagem e Jogos Sonoros na Fala Infantil
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LITERATURA E ENSINO DE ESPANHOL LÍNGUA ESTRANGEIRA: O
CONCEITO DE FICÇÃO E SEUS DESDOBRAMENTOS NA LITERATURA
HISPÂNICA
Matheus Henrique Menezes Campos Ferreira1; André Luís de Araújo2
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A partir de reflexões sobre o ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, surge a reflexão de que a
literatura e seus desdobramentos ficcionais abrem um rico espaço de interlocução e de mediação entre
a cultura da língua materna dos discentes, no presente caso, a língua portuguesa falada e escrita no
Brasil, com a língua estrangeira, a língua hispânica, conforme propõe a pesquisa. Dessa forma, parte-se
de um ideal metodológico qualitativo, de forma que se envereda pelos estudos dos aspectos linguísticos
e literários, de maneira que se referenda a lingua (gem) como entidade viva, mutável e responsável por
processos interacionais e dialógicos. Na mesma perspectiva, o estudo das teorias literárias comparece
para abordar os elementos linguísticos e estético-performáticos do texto literário e as nuances nas
concepções de ficção e seus desdobramentos. Assim, por meio das análises das teorias e das obras
literárias em questão, o presente trabalho busca investigar o conceito de ficção na teoria literária, avaliar
os desdobramentos de tal conceito na literatura em língua espanhola e apresentar e trabalhar obras de
autores hispânicos, para poder desenvolver estratégias de tratamento da literatura no ensino de espanhol
como língua estrangeira, entremeando a arte, a estética e a performance do texto literário.

Palavras-chave: Ficção; Literatura Hispânica; Ensino de Espanhol Língua Estrangeira.

Projeto De Pesquisa: Da análise do discurso à teoria semiótica: as ciências da linguagem em questão –
Linguística e Literatura: Aproximações
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FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DE CRIANÇAS COM GAGUEIRA
Monick Sales de Souza Costa1; Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo2
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Sob a ótica Discursiva, a gagueira pode ser compreendida como um distúrbio dessa ordem, apresentando
relação direta com as condições de produção do discurso, relação de forças, sentido e antecipação. Sendo
assim, a gagueira é caracterizada pela ocorrência de repetições de sons, silabas, palavras ou frases,
hesitações, prolongamento de fonemas e/ou bloqueios tensos de sons. Afirma-se, assim, a gagueira como
um distúrbio de linguagem, diretamente relacionado às condições de produção (AZEVEDO, 2013, p.
145). Esse estudo teve por objetivo analisar o funcionamento discursivo do Grupo de Estudo e
Atendimento a Gagueira Infantil (GEAGI), identificar as formações discursivas dos sujeitos
participantes do GEAGI e investigar a representação do grupo de convivência no discurso de crianças
com gagueira na relação com seus pares. A pesquisa foi conduzida através de um método qualitativo,
utilizando-se para isso a Teoria da Análise do Discurso de linha francesa (AD), tal como fundamentada
por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil por Orlandi e seguidores. O estudo foi realizado no Laboratório
de Práticas de Linguagem (PPGCL) onde acontece semanalmente o grupo terapêutico com duração de
duas horas e a partir desse mesmo grupo de forma remota, pós pandemia. As sessões foram gravadas e
transcritas ortograficamente para serem analisadas, discursivamente. Sendo assim, foram selecionadas
quatro crianças de forma aleatória. Diante disto, identificamos as formações discursivas apresentada
pelos sujeitos selecionados. O bullying, sofrido na escola por alguns dos sujeitos, fizeram com que eles
se sentissem constrangidos ao falar na sala de aula, pelo fato de terem vergonha da sua fala. Nos recortes
discursivos de alguns sujeitos, eles deram uma justificativa para a fala fluente que se dá ao falar com o
cachorro, e também a falar muito com os pais, visto que ao falar não se sentem cobrados por suas falas
e se sentem mais confiantes para falar. Ou seja, o importante é trabalhar com os sujeito-gagos que não
devem se sentir envergonhados por terem momentos de disfluências uma vez que todas as pessoas
possuem momentos disfluentes em determinados momentos da fala, sejam com palavras consideradas
difíceis ou pelo próprio contexto da comunicação. Ao conversar com as crianças percebe-se que elas
gostam de estar no grupo, pois nesse espaço não se sentem julgadas pela sua fala. Por fim, conclui-se
que é de suma importância as escolas fornecerem as devidas informações às crianças sobre a gagueira e
o bullying e devem ser postos em prática, pois é necessário possibilitar que o individuo se sinta em
relação de igualdade com as outras crianças. É também importante o incentivo ao não julgamento da
família em relação à criança que gagueja, para que ela se sinta mais confiante sobre sua comunicação e
cada vez mais perceba que todo mundo gagueja e não se cobre tanto em relação à fala. Dessa forma,
acredita-se que se as crianças se sentirem mais confortáveis ao falar, não haverá um julgamento a priori
de si mesmas, o que irá contribuir para uma boa fluência.
Palavras-chave: Gagueira; Disfluências; Análise do Discurso; Bullying.
Projeto de Pesquisa: Diálogos em Linguística: Do Formal ao Discursivo.
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DESAFIOS DA ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA E A POLÍTICA BILÍNGUE
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A Fonoaudiologia firmou-se dentro das ciências da saúde, da educação e tantas outras pelo papel que
pode desempenhar junto a elas. Desde os seus primórdios esteve sempre envolvida com questões da
surdez e considerando que estamos tratando desse tema nos interessa, em particular, trazer questões que
foram sendo construídas ao longo dos anos. Na atualidade, ocasião em que o modelo bilíngue de
educação de surdos se impõe como sendo aquele que pode atender melhor às necessidades desse grupo
no que tange à comunicação, aquisição de conhecimentos e participação na sociedade, justificam esse
estudo. O objetivo geral da pesquisa foi - Analisar a atuação da clínica fonoaudiológica e a política
bilíngue para surdos, adotada no Brasil, procurando identificar pesquisas realizadas no país, nas duas
últimas décadas. Como objetivos específicos, temos - Analisar textos sobre o tema; analisar as principais
propostas teóricas para terapia fonoaudiológica baseada na política bilíngue para surdos; elaborar o
perfil das pesquisas científicas sobre a atuação fonoaudiológica e a política bilíngue para surdos. A
metodologia empregada foi a pesquisa qualitativa, bibliográfica, realizando a coleta de dados em bases
como Capes, Scielo, sites de instituições governamentais e não governamentais, livros, dissertações,
entre outros, empregando buscadores com a finalidade de realizar a seleção do material que serviu de
base para a realização do trabalho. A análise dos dados foi inspirada na teoria da análise de conteúdo de
Bardin. Considerando as duas últimas décadas (1999-2019), encontramos 108 artigos através dos
descritores: surdos e bilinguismo; 14 artigos sobre o tema: surdos e atuação fonoaudiológica e mais 14
sobre atuação fonoaudiológica, bilinguismo e clínica fonoaudiológica para surdos. Como resultados,
observamos a predominância de pesquisas na área de Educação, Psicologia e Fonoaudiologia, sendo
que, este último, em menor número, mostrando que os estudos nessa área, ainda são incipientes. As
conclusões apontam que o trabalho do fonoaudiólogo na clínica ainda se mostra, preferencialmente, com
a filosofia oralista, embora percebamos que, uma minoria começa a empregar a filosofia bilíngue. De
acordo com a análise dos dados, as experiências descritas pelos que trabalham com a filosofia bilíngue,
mostraram que o fonoaudiólogo tem conseguido melhorar, a apropriação cultural, a compreensão do
abstrato através da inteligência linguística experienciando a vivência com as duas línguas, Libras como
L1 e língua Portuguesa como L2, caso as propostas sejam adequadas ao caso daquele surdo.
Palavras-chave: fonoaudiologia; bilinguismo; oralismo; surdez.
Projeto de Pesquisa: Diálogos em Linguística: do formal ao discursivo.
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O ESCRITOR, O CINEASTA E O PROFESSOR: A LITERATURA HISPANOAMERICANA NO CINEMA E SUA MEDIAÇÃO NO ENSINO DO ESPANHOL
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Na contemporaneidade, são muitos os motivos que nos podem conduzir a aprender uma língua
estrangeira. Eles podem ser profissionais, acadêmicos, curiosidade cultural, entre outros. Com o intuito
de contribuir no processo de ensino-aprendizagem, nossa investigação explorou trajetos didáticos pouco
percorridos, ou insuficientemente desenvolvidos, para imaginar uma proposta pedagógica que
possibilitasse, ao educando, um processo mais amplo, que o apresentasse a um novo universo cultural
nessa nova língua. Para atender essas demandas contemporâneas, definimos como objetivo geral:
desenvolver estratégias para o uso da literatura no ensino de espanhol língua estrangeira e como
objetivos específicos: 1) investigar as implicações intersemióticas que envolvessem a transposição para
o cinema de uma obra literária; 2) promover um debate que considerasse e avaliasse os desdobramentos
ético-estéticos de obras literárias que viraram filme; e 3) apresentar e trabalhar autores e obras da
literatura hispano-americana levadas ao cinema. Para cumpri-los, realizamos uma imersão em
referenciais teóricos sobre os temas analisados, sobretudo aqueles vinculados às noções de transposição
entre linguagens e aquisição/aprendizagem de língua estrangeira. Também foram fundamentais a
pesquisa e a leitura de obras literárias hispano-americanas, assim como assistir a filmes adaptados desses
mesmos textos. Como resultado da investida nesses temas, discorremos sobre as aproximações entre as
duas teorias que exploram a transposição entre linguagens artísticas, a tradução intersemiótica e a teoria
da adaptação. A literatura hispano-americana e o seu chamado boom foram introduzidos, assim como
suas aproximações com o cinema. As diferenças, semelhanças e complementaridades dos processos de
aquisição e aprendizagem de língua estrangeira foram detalhadas, como, também, demonstramos a
importância da introdução de conteúdos culturais no decorrer desses processos. Por fim, propusemos
um projeto pedagógico de intervenções didáticas, que se apoia na literatura hispano-americana para, por
meio das potencialidades da tradução intersemiótica, fortalecer o processo de aquisição/aprendizagem
da língua espanhola e contribuir na ampliação do horizonte cultural dos educandos.
Palavras-chave: transposição intersemiótica; teoria da adaptação; espanhol língua estrangeira; literatura
hispano-americana.
Projeto de Pesquisa: Da Análise Do Discurso À Teoria Semiótica: As Ciências Da Linguagem Em Questão –
Linguística E Literatura: Aproximações.
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PEOSIA: A CRIAÇÃO COMO MEDIADORA DAS NOÇÕES LINGUÍSTICAS NO
ESPANHOL
Romero Lopes da Silva1; André Luís de Araújo2
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O ensino de uma segunda língua requer estratégias pensadas para que haja, além do ensino da Gramática
Normativa, o conhecimento mais abrangente do funcionamento da mesma, visto que as Gramáticas não
são capazes de refletir em toda a sua pluralidade as manifestações linguísticas de uma determinada
comunidade. Dentro da busca de metodologias que possam refletir melhor a forma de pensar e,
consequentemente, um modo de envolvimento com a língua que não se dê de forma inflexível,
gramaticalmente falando, a poesia encontra um importante espaço de interlocução, por mediar o contato
com a língua estrangeira, de maneira subjetiva, criativa e lúdica. O objetivo desta pesquisa é, portanto,
contemplar a poesia em sala de aula e desmistificar a ideia de que a mesma possui uma linguagem
totalmente rebuscada, como se fosse um corpo estranho à língua. Objetiva-se, também, fazer com que o
aluno crie uma consciência linguística, por meio do contato com o poema, a poesia em sua forma escrita
e relativamente estruturada. Acreditamos que o poema os revela noções importantes acerca do sistema
linguístico no qual ele foi escrito. Para o nosso objetivo, entendemos que, apenas ler/declamar os poemas
não insere por completo o educando no universo simbólico das palavras, por conseguinte, por meio de
atividades propostas, o discente terá a oportunidade de familiarizar-se com aspectos da língua espanhola.
Nesse sentido, o poema, pelo seu lado musical e sonoro, apresenta-se como um mediador entre os ganhos
das características prosódicas do espanhol em franca dissociação dos sons da língua materna para a
língua em aquisição. Para além disso, a criação do sujeito poético por meio da linguagem, dará ao
educando a oportunidade de instigar o pensamento e expandir seu uso vocabular, atribuindo sentidos
conotativos e plurissignicantes aos usos e construções que utilizará nas palavras. O trabalho tem o claro
objetivo de diminuir as distâncias enraizadas entre o discurso poético-literário e a língua na qual aquele
discurso foi elaborado. O processo de facilitar a aquisição da língua por meio do gênero poético reforça
a importância de abranger o máximo de metodologias no aprendizado de uma segunda língua. Como se
vê, língua e cultura são indissociáveis, logo, o texto poético é responsável por compartilhar a cultura de
um povo, possibilitando uma experiência com a língua que, raramente, é contemplada no ambiente
pedagógico.
Palavras-chave: Discurso poético – Língua Espanhola – Aprendizagem – Aquisição
Projeto de Pesquisa: Da análise do discurso à teoria semiótica: as ciências da linguagem em questão – linguística
e literatura: aproximações.
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“FUNCIONAMENTO DISCURSIVO DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DE
AFÁSICOS (GCA) ”
Rute Brito do Espírito Santo 1; Nadia Pereira da Silva Gonçalves de Azevedo2
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A afasia é umas das alterações neurológicas mais evidentes adquirida por alterações no sistema nervoso
central. Ela ocorre em consequência de danos cerebrais e/ou acidentes encefálicos, embolias, enfartes,
tromboses, aneurismas, traumas, ferimentos por quedas ou armas de fogo, tumores intracranianos,
infecções e manifestações degenerativas locais. Além de ser tradicionalmente definida como um
distúrbio adquirido da linguagem causado por algumas dessas lesões, a afasia interfere na capacidade
de processamento e/ou produções linguísticas (JAKUBOVICZ, 2005). Segundo Azevedo (2018) o

sujeito afásico apresenta problemas na linguagem oral e/ou escrita e fica submetido ao que está
marcado em seu corpo, ou seja, da imposição do que é da ordem do neurológico. Esse estudo
teve como objetivo analisar o funcionamento discursivo dos intergrantes do Grupo de Convivência de
Afásicos (GCA), identificar as formações discursivas dos participantes e investigar a representação do
grupo de convivência no discurso de sujeitos afásicos na relação com seus pares. A presente pesquisa
foi conduzida através do método qualitativo, utilizando-se para isso a teoria da Análise do Discurso de
linha francesa fundamentada por Pêcheux e desenvolvida, no Brasil, por Orlandi e seguidores. O estudo
foi realizado no Laboratório de Linguagem do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem
(PPGCL) e conta com a participação de cinco integrantes assíduos. Os dados foram coletados através
de sessões semanais e prontamente transcritos em recortes discursivos dos sujeitos apresentados e foram
analisados à luz da AD, permitindo uma melhor leitura dos mecanismos de análise. Observamos a
presença de uma forte relação no que diz respeito à fala quando colocados esses sujeitos em posição de
sujeitos falantes. Para isso, privilegiamos o discurso desses sujeitos que querem se comunicar,
principalmente pela linguagem oral. Concordamos com Orlandi (2003) que existe simultaneidade no
estudo da linguagem entre falante-ouvinte, desta forma, o sujeito que está na linguagem é também o
sujeito da linguagem, constituído nos processos de interpretação pela linguagem. Nesse sentido, o sujeito
afásico, mesmo sem falar, permanece sujeito da/na linguagem, uma vez que foi constituído por ela. Com
relação às situações discursivas geradoras de fluência, identificamos que os integrantes do grupo se
sentem acolhidos e muito à vontade para relatar suas experiências e criar diálogos em virtude dos fatos
mencionados. Desta forma, o GCA permite aos seus integrantes, não somente um espaço de produção
linguística, mas também um ambiente acolhedor que valoriza o indivíduo, permitindo-o se expressar e
ser entendido.
Palavras-chave: Afasia; Análise do discurso; Linguagem, Grupo de Convivência de Afásicos.
Projeto de Pesquisa: Diálogos em Linguística: do formal ao discursivo.
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ERROS OU LAPSOS? INCIDÊNCIAS DE FORMAÇÕES DO INCONSCIENTE NA
PRODUÇÃO DE TEXTOS INFANTIS
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A aquisição da língua escrita é objeto de numerosas pesquisas realizadas em diversos campos do
conhecimento cuja maioria limita-se a enforcar aspectos cognitivos e didáticos. Assim, existe uma
carência significativa de pesquisas concernentes aos aspectos afetivos e aos efeitos subjetivos
implicados nesse processo, podendo facilitá-lo ou dificultá-lo. Dessa forma, propomos a presente
pesquisa cujo objetivo geral consiste em em analisar os “erros” de produções escritas por crianças em
processo de aquisição da língua escrita, enfocando esses “erros” como possíveis formações do
Inconsciente. Mais especificamente, iremos: Identificar e classificar os “erros” presentes nas produções;
analisar os "erros" que parecem consistir em formações do inconsciente, a saber: esquecimento de
palavras, troca de palavras, rasuras, aglutinação e mutilação de palavras, grafia “incorreta” de palavras
etc; e articular essas marcas com o funcionamento (metafórico e metonímico) da língua. Para alcançar
esses objetivos, recorremos aos estudos elaborados no quadro da psicanálise Freud-lacaniana, à
linguística estrutural europeia, aqui representada por Saussure e Jakobson e, finalmente, à trabalhos
referentes aos processo de aquisição da fala e da escrita pela criança de Lemos, Sônia Borges e outros.
No tocante à metodologia, nos valemos do corpus constituídono trabalho dissertativo de Soares, que
consistiu em 10 produções textuais de crianças, compreendidas na faixa etária de 7 (sete) a 9 (nove)
anos, estudantes da segunda série do ensino fundamental de uma escola pública da cidade de Recife.
Esse textos foram produzidos a partir da leitura de um livro de Ana Maria Machado, intitulado Dia de
Chuva. Para a presente pesquisa, escolhemos cinco desses textos que foram analisados pelos seguintes
critérios: a) Os deslizamentos metonímicos e metafóricos compondo a estrutura textual; b) Os traços
marcados no texto: letras, palavras e desenhos; c) Os tropeços de linguagem: troca de palavra, mutilação
de palavras, repetição ou substituição; d) A substituição da palavra pelo desenho; e) O desenho
acompanhando a pintura; f) As rasuras: correções e apagamento de palavras. Dessa forma, os resultados
obtidos realçaram os “erros” não como, necessariamente, indicadores de disfunções de um sujeito
epistêmico, mas como próprios da heterogeneidade da língua, em que o funcionamento das leis da
lingua(gem) permite o sujeito do Inconsciente operar, levando às formações dos lapsos, mesmo que
essas crianças tenham dificuldades com a escrita em função de problemas das condições concretas tanto
da sua vida familiar como a escolar.
Palavras-chave: Escrita; Linguagem; Língua; Sujeito do Inconsciente.
Projeto de Pesquisa: Funcionamento da (língua)gem e formações do inconsciente em situações de aquisição de
linguagem e em obras literárias.
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A APRENDIZAGEM DA LÍNGUA PORTUGUESA COMO SEGUNDA
LÍNGUA POR SURDOS: UMA PESQUISA BIBLIOGRÁFICA
Taynan Maria Ramos Paiva 1; Izabelly Correia dos Santos Brayner 2
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A história da educação do surdo é marcada por diversas tentativas e métodos de comunicação. A partir
dos anos 2000 começamos a inserir a abordagem Bilinguismo no cenário educacional. Nesta filosofia,
a Língua de Sinais é a primeira língua da pessoa surda, e a língua oficial do país, preferencialmente na
modalidade escrita é a segunda língua. O alicerce do Bilinguismo se concretizou no Brasil, através da
Lei 10.436/2002, que reconhece a LIBRAS como meio de comunicação e expressão das comunidades
surdas brasileiras. O objetivo da nossa pesquisa foi analisar a produção bibliográfica dos últimos 10
anos com relação ao ensino-aprendizagem da língua portuguesa como segunda língua para surdos. Desta
forma, seguimos as orientações de Triviños para realização de uma pesquisa bibliográfica, na qual foram
mapeados as produções acadêmicas dos últimos dez (10) nas bases eletrônicas de dados Science
Direct/Elsevier, SciELO - Scientific Electronic Library Online, e no Portal de Periódicos da CAPES.
Assim, foram mapeados trinta e cinco (35) trabalhos acadêmicos. Na pesquisa não foram identificados
trabalhos de TCC e Dissertações de Mestrado. A maioria das produções são artigos científicos, o que
nos possibilita as seguintes reflexões: precisamos investir mais em pesquisas relacionadas com a
educação de surdos e o ensino de língua portuguesa como segunda língua para surdos; e, a maioria dos
trabalhos são artigos científicos que podem estar relacionados a projetos de pesquisas e trabalhos de
iniciação científica, reafirmando uma temática recente e as possibilidades de pesquisas que são criadas
nas graduações, já que segundo o decreto 5.626/2005 a LIBRAS deve ser disciplina obrigatória nos
cursos de Pedagogia, Fonoaudiologia e as demais Licenciaturas. Com relação ao eixo teórico, a maioria
dos trabalhos estão voltados para os marcos históricos e políticos da educação bilíngue e o ensino da
língua portuguesa escrita, esses dados estão em coordenação com a história da educação do surdo, que
passou pelo Oralismo, Comunicação Total e, atualmente vivenciamos o Bilinguismo. Assim, o volume
de trabalhos nessas duas áreas específicas representa as lutas, pesquisas e conquistas em superar os
marcos do Oralismo e a implementação de uma educação bilíngue que respeite a condição da surdez.
Palavras-chave: surdo, educação bilíngue, LIBRAS.
Projeto de Pesquisa: Educação para surdos: que escola queremos?
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UM APLICATIVO PARA TRABALHAR A ESCRITA DE PALAVRAS COM
RELAÇÃO ORTOGRÁFICA ARBITRÁRIA NO PORTUGUÊS BRASILEIRO
Teófilo Ribeiro da Silva Neto1; Francisco Madeiro Bernardino Junior2
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Este trabalho apresenta um aplicativo direcionado a crianças disléxicas, com o objetivo de trabalhar a
arbitrariedade da língua portuguesa, no que concerne particularmente as palavras com os grafemas g e
j, x e ch, além de r e rr. Utiliza, para esse propósito, recursos da tecnologia da informação e comunicação.
É importante ressaltar que há uma carência de aplicações que atendem às especificidades do público
supracitado. Precisamente, o presente trabalho resultou na concepção de um aplicativo mobile para
plataforma Android, que provê ao usuário uma interface limpa e funcionalidades que trabalham tanto a
escrita, com atividades de completar palavras, como a leitura, utilizando recursos de reconhecimento de
voz. O aplicativo também permite ao usuário a possibilidade de registro de descobertas por meio de
gravação de voz e exploração de curiosidades relacionadas ao mundo da dislexia.
Palavras-chave: dislexia; tecnologia da informação e comunicação; ortografia

Projeto de Pesquisa: Diálogos em Linguística: Do Formal ao Discursivo.
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AQUISIÇÃO DE LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES SOBRE A
PARTICIPAÇÃO DO INTÉPRETE EM SALAS INCLUSIVAS
Wagner Ramos de Souza1; Antonio Henrique Coutelo de Moraes2
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O ensino de língua inglesa para alunos surdos tem ganhado bastante atenção atualmente, tornando-se
primordial compreender o processo de ensino-aprendizagem de língua inglesa desses alunos em
situações reais de contato com outros seres humanos, logo justificamos a importância de pesquisas nessa
área. Esta pesquisa teve por objetivo analisar a participação do intérprete em salas inclusivas, no
processo de aquisição de língua inglesa por alunos surdos. O método utilizado foi de cunho qualitativo
e teve como fonte artigos científicos nacionais e internacionais que abordaram o tema ensinoaprendizagem de língua inglesa para surdos, nas bases eletrônicas de dados Science Direct/Elsevier,
SciELO - Scientific Electronic Library Online, Portal de Periódicos da CAPES e Google Acadêmico. O
estudo indicou que, apesar da formação dos intérpretes e o preparo para lidar com situações de tradução
e interpretação ainda não são suficientes para o contexto de educação inclusiva. Como também,
percebemos a importância de metodologias trazidas pelo professor, apropriadas para o surdo e a parceria
necessária entre o intérprete e o professor, quando trabalham juntos no processo de inclusão. Considerarse que o papel do intérprete, de fato, vai além de sua formação, pois, envolve o conhecimento detalhado
das línguas envolvidas. Diante do exposto, acreditamos ser preciso investir na formação de tradutores e
intérpretes de nível superior com competência e fluência em libras para realizar a intepretação das duas
línguas L1 e L2, associando com a língua inglesa, com forme as diretrizes do Ministério da Educação.
Bem como, seu trabalho deve ser traçado e previamente planejado colaborativamente com o professor
regente na língua inglesa com metodologias para o surdo que facilitem o ensino-aprendizagem de
qualidade, e que priorize a formação continuada para trabalhar em contextos adversos.

Palavras-chave: aquisição de língua estrangeira; aluno surdo; o papel do intérprete.

Projeto de Pesquisa: Aquisição de língua estrangeira por surdos: mapeando contribuições para o ensino de inglês
em contextos inclusivos
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AQUISIÇÃO DE LÍNGUA INGLESA POR SURDOS: REFLEXÕES SOBRE LINHAS
DE ORIENTAÇÃO TEÓRICO-METODOLÓGICAS ADOTADAS EM ARTIGOS
NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS
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O ensino de língua inglesa para pessoas surdas tem ganhado, hodiernamente, grande atenção na
academia, e entender o processo de ensino-aprendizagem de inglês, características na construção da
terceira língua dos surdos, tem sido o motivo dessa busca. Sobre isso, sabemos que a realidade do ensino
na vida de muitos sinalizantes é controverso, pois muitos deles frequentam espaços excludentes, em que
muitas pessoas não conhecem a Libras. Pensando nisso, aprender uma língua estrangeira, neste caso o
inglês, é desafiador. Portanto, a presente pesquisa teve por objetivo analisar as linhas de orientação
teórico-metodológicas adotadas em artigos nos últimos cinco anos sobre o ensino de uma língua
estrangeira, inglês, para surdos em contextos inclusivos. Para isso, trabalhamos com a metodologia
qualitativa, em que realizamos uma busca de artigos científicos nacionais e internacionais que
abordaram o tema ensino-aprendizagem de língua inglesa para surdos, nas bases eletrônicas de dados
Science Direct/Elsevier, SciELO - Scientific Electronic Library Online, Portal de Periódicos da CAPES
e Google Acadêmico. Nos artigos interventivos, os quais levantamos nas plataformas eletrônicas,
pudemos identificar que muitos deles abordaram de forma idiossincrática algum tipo de linha de
orientação teórico-metodológica, com o intuito de contribuir para o entendimento da aquisição de língua
inglesa por surdos. Neles, reconhecemos as abordagens behaviorista, sociointeracionista e inatista.
Dessarte, concluímos que essas linhas teórico-metodológicas contribuem para a aquisição de língua
inglesa por surdos, pois elas permitem que os pesquisadores tenham diferentes alternativas para
investigar e promover a aprendizagem de língua estrangeira.
Palavras-chave: teorias; aquisição de língua estrangeira; surdo.

Projeto de Pesquisa: Aquisição de Língua Estrangeira por Surdos: Mapeando Contribuições para o Ensino de
Inglês em Contextos Inclusivos.
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