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CENTRO DE TEOLOGIA E HUMANIDADES 
 

  



 

 

A INTERNACIONALIZAÇÃO DO CAMPO DO CURRÍCULO: EFEITOS NO 

BRASIL 
 
 

ESTUDANTES:  
Aladenis Souza Silva; João Marcelo Cunha 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Antônio Flávio Barbosa Moreira   

 
RESUMO: O objetivo geral do estudo é compreender o processo de internacionalização do campo do 

currículo e os seus reflexos no Brasil, tais como se estão expressando em eventos e textos associados à 

International Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS), à American Association 

for the Advancement of Curriculum Studies (AAACS) e aos Colóquios Luso - Brasileiros sobre Questões 

Curriculares, bem como nas perspectivas de seus principais atores. Pretende-se argumentar que as 

categorias globalização, identidade cultural e diversidade, reavaliadas e atualizadas, mostram-se úteis para 

compreender as condições, os desafios e as possibilidades do movimento de internacionalização em 

análise. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Em termos teóricos, a pesquisa está recorrendo aos estudos 

sobre globalização, identidade cultural e diversidade, procurando entender como estão afetando os 

estudos sobre currículo no Brasil. Estão também sendo analisados artigos das mesas-redondas dos 

Colóquios Luso-Brasileiros dos anos 2010, 2012, 2014, 2016 e 2018 e trabalhos apresentados nas reuniões 

da ANPED. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS: Em termos metodológicos, o estudo incluirá a 

análise de textos apresentados nas conferências e mesas-redondas nas reuniões da International 

Association for the Advancement of Curriculum Studies (IAACS) e da American Association for the 

Advancement of Curriculum Studies (AAACS) e dos artigos da Anped. Está-se recorrendo a um modelo 

metodológico em que se destacam: o levantamento de dados nos eventos e nas associações (com base 

em textos acadêmicos e documentos internacionais, nacionais e regionais) e a análise de conteúdo dos 

textos. Além disso, a partir do levantamento das mesas-redondas e dos artigos nelas apresentados, foi 

elaborada uma planilha em Excel, na qual utilizam-se as categorias para facilitar a análise dos artigos. 

Serão realizadas também entrevistas com os principais organizadores dos eventos. RESULTADOS e 

CONCLUSÕES: Os resultados e as conclusões, até o momento, derivam do estudo dos textos estudados, 

que têm favorecido a compreensão de como as categorias em pauta podem ser úteis para a investigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Campo do currículo. Internacionalização. Globalização. Identidade. Diversidade.  

 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq  
  



 

 

AFFECTIO E AMOR NO PENSAMENTO DE RICARDO DE SÃO VITOR 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Luiz Arthur Giordano Silva; João Antônio Johas Marques da Silveira Leão; Luíza Marins Costa; Marcella 
Martins do Nascimento; Mateus de Oliveira Alves; Laura Macedo Diniz Marques Pereira. 
 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira 

 
RESUMO: Ricardo de São Vítor foi prior da abadia parisiense que lhe dá o sobrenome. Morto em 1173, 
não se sabe com exatidão a data de seu nascimento, nem mesmo sua cidade de origem, embora se saiba 
que era escocês de nacionalidade e que nasceu por volta de 1110. A tendência mística do pensamento de 
Ricardo, exigiu-lhe um verdadeiro aprofundamento em questões relativas à afetividade humana. Vemo-
lo em Dos Quatro Graus da Violenta Caridade, em Tratado dos Doze Patriarcas ou Benjamin Menor, Declarações de 
Algumas Dificuldades da Escritura, entre outras. De um modo ou de outro, o tema do afeto e sua relação 
com o amor está presente em todas as obras de Ricardo. A obra referencial de Gervais Dumeige, Richard 
de Saint-Victor et l’idée Chrétienne de l’amour, mostra isto: “Cette orientation religieuse explique la place 
tênue par l’amour dans son oeuvre” (DUMEIGE, 1952, p. 156). O estudioso francês aponta como uma 
das razões para o tema sempre presente na obra de Ricardo a fé cristã, que imprimiu na cultura ocidental 
o ideal do amor-caridade. Contudo, é importante investigar também a influência da cultura e da sociedade 
do século XII e mesmo a do precedente século XI para darmos hoje uma resposta mais cabal a esta tese 
de Dumeige. Se se considera a presença do mesmo tema em obras precedentes e contemporâneas a 
Ricardo, e poderíamos citar Jean de Fécamp, Elredo de Rievaulx, Bernardo, a questão a ser investigar se 
amplia. A importante bibliografia que se acumulou depois da obra de Dumeige, especialmente a reedição 
de algumas obras de Ricardo, vem em auxílio a esta investigação. Tudo isto justifica não somente uma 
revisão bibliográfica do tema, mas também da própria abordagem relativa à relação entre afeto e amor 
em Ricardo. O problema central de nossa investigação focou a definição do conceito de afeto e, como 
consequência, a identificação do amor como um dos tipos de afeto distinto do amor místico unitivo 
presente em obras como Dos Quatro Graus da Violenta Caridade. O amor violento é o amor místico em 
seu mais alto grau e, neste sentido, estaria além da mera afetividade física. Contudo, a própria ideia de 
amor violento permite identificar o paradoxo do estado descrito por Ricardo. A hipótese inicial desta 
investigação mostra que a mística não exclui a afetividade física, ao contrário, supõe-na, ao mesmo tempo 
que a eleva a um grau superior, “violento”. Ricardo oferece uma descrição curta e brilhante dos efeitos 
que o “amor violento” provoca na alma, que é o amor místico em seus mais altos graus, ainda que essa 
experiência seja oposta à do amor carnal, ao qual também dedica análise detalhada. Ao longo do caminho 
rarefeito que eleva a alma "ao santuário do mistério divino" para encontrar as fontes das feridas amorosas, 
os gemidos, os suspiros, vê-se a presença do romance cortês. Daí os aspectos mais problemáticos do 
discurso místico, em que as forças metafóricas da violência permitem perguntar se a transcendência só 
podem ser expressas por meio da metáforas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Escola de Chartres. Ricardo de São Vítor. Afeto. Graus de Amor. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
 

  



 

 

FONTES ECLESIÁSTICAS E HISTÓRIA SOCIAL: O ACERVO DA CÚRIA 

DIOCESANA DE PETRÓPOLIS E PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA 

REGIONAL 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Cindy Dias de Abreu Eccard, Alexia de Santana Rosa, David Barroso de Melo Pereira, João Vitor 
Ribeiro Borde de Castro, Lucas Ventura da Silva, Natália da Paz Lage, João Pedro da Silveira 
Guimarães, Matheus Luis Ramos Silva.  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Janaina Christina Perrayon Lopes 

 
RESUMO: A presente pesquisa propõe a continuação das atividades do Laboratório de Pesquisa e 
Documentação da Universidade Católica de Petrópolis UCP a partir da catalogação, reorganização e 
manutenção do acervo documental hoje depositado no Arquivo da Cúria da cidade de Petrópolis com 
vistas ao desenvolvimento de futuras pesquisas históricas e a preservação da memória da cidade. O 
trabalho realizado compreende o exame quantitativo dos registros de batismo, casamento e óbito contido 
no referido Arquivo, com vistas à catalogação do acervo e viabilização de sua consulta e pesquisa por 
parte da comunidade em geral. Paralelamente desempenhamos o levantamento bibliográfico e a discussão 
de obras historiográficas que se debruçaram sobre a temática das fontes de natureza eclesiástica e, além 
disso, procuramos iniciar a análise qualitativa de tais documentos buscando identificar neles as 
potencialidades de suas informações para a preservação da memória regional e para o desenvolvimento 
da pesquisa em História Social. Um elemento observado foi a distinção entre o que preconizava a 
legislação canônica acerca dos preceitos e regulamentos referentes ao assentamento dos registros 
eclesiásticos e as informações encontras nos Livros de batismo e casamento referentes a Paróquia de São 
Pedro de Alcântara. Foram encontrados assentamentos sem assinaturas e com a falta de informações 
importantes o que, levando em conta a legislação canônica da época, poderia tornar alguns assentos 
inválidos. Tais registros tornaram-se obrigatórios e padronizados a partir do Concílio de Trento (1545-
1563) e, no Brasil, tais normatizações chegaram com “As Constituições Primeiras do Arcebispado da 
Bahia” em 1707.  Todavia, pudemos apreender que o descuido e a desinformação por parte de alguns 
párocos, bem como a dinâmica de funcionamento da própria instituição eclesiástica, tornaram a obrigação 
de uniformizar tais registros uma tarefa árdua e, nem sempre, satisfatoriamente desempenhada. 
 
PALAVRAS-CHAVE: História social. Cúria Diocesana. Fontes Eclesiásticas. Preservação. Memória. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR:  UCP; FCRM 

 

 

 

  



 

 

EDUCAÇÃO EM PAUTA NA CÂMARA MUNICIPAL DE PETRÓPOLIS– RJ: 

LOBBY, CORRELAÇÕES DE FORÇAS, NUANCES, ACOMPANHAMENTO, 

TENSÕES E POSSIBILIDADES DA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Cristinne Costa do Nascimento; Fernanda Thomazia do Amaral Felipe; Nathália Thees Viana  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Rafael Bastos Costa de Oliveira 

 
RESUMO: O respectivo projeto está contido na pesquisa “guarda-chuva” Sociedade Civil e participação 
social nas políticas públicas de educação em Petrópolis e região metropolitana. As pesquisas 
desenvolvidas até então se inserem no campo de estudos qualitativos (em especial de metodologias 
etnográficas e sociológicas) sobre algumas experiências de participação da sociedade civil, do município 
de Petrópolis e região metropolitana do Rio de Janeiro na construção de políticas públicas de educação 
e na gestão democrática da escola. O objetivo geral é acompanhar uma das políticas mais importantes da 
área da educação no município serrano, que é o Plano Municipal de Educação. Entendendo que a Câmara 
Municipal é um espaço central na elaboração das políticas públicas, captar os processos de elaboração da 
política é algo significativo para entender às tendências e as possibilidades da educação municipal. Dessa 
forma, são consideradas, principalmente, as categorias: participação social, democracia, juventude, 
ideologia, intelectual orgânico, organização política, projeto de educação, gestão democrática da 
educação, financiamento da educação e projeto de país. O debate teórico mobiliza à perspectiva da 
filosofia da práxis e também considera as reflexões sobre os chamados Novos Movimentos Sociais 
(Gohn, 2017). Até o presente momento, as investigações resultaram em: idas a campo nas reuniões do 
Conselho Municipal de Educação de Petrópolis (COMED); assim como nas reuniões do Conselho 
Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - CMACS – FUNDEB; participação 
nas reuniões preparativas para a Conferência Nacional de Educação (CONAE) 2018, nas etapas estadual 
e municipal de Petrópolis; participação nas reuniões do Grupo de Trabalho Temático de atualização do 
Plano Municipal de Educação de Petrópolis; Participação na Conferência Municipal de Educação de 
Petrópolis (2018); sistematização das atas das reuniões do COMED e do CMACS – FUNDEB. Foi feita 
também uma entrevista com um dos vereadores ligados a bancada de educação em Petrópolis, em breve 
novas entrevistas serão feitas. Também está sendo feito um diagnóstico e uma sistematização do trato 
das Políticas Públicas de Educação na Câmara Municipal de Petrópolis.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas de educação. Grupos de interesse. Sociedade civil. Plano 
municipal de educação. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 

 

  



 

 

A REGRA DE OURO NOS PADRES DA IGREJA 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Marcos Vinicius Chiaretti Guedes; Jorge André de Almeida Santos 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Sergio de Souza Salles 

 
RESUMO: Nas tradições sapienciais, há ao menos duas formulações fundamentais da regra de ouro, uma 
positiva e outra negativa. No Antigo Testamento, encontra-se a formulação negativa no livro de Tobias 
(4,15): “não faças a ninguém aquilo que não queres que te façam a ti”, e a positiva no Levítico (19,18): 
“Ama o teu próximo como a ti mesmo”, presente igualmente no Novo Testamento, no Evangelho de 
Mateus (Mt 22, 39). Em relação ao Novo Testamento, é preciso recordar ainda outra formulação positiva 
da regra de ouro, presente no Sermão da Planície (Lc 6, 31) e no Sermão da Montanha (Mt 7, 12): “Tudo 
aquilo que quereis que os homens façam a vós, fazei-o vós mesmos a eles”.  Dentre os Padres da Igreja, 
Aristides de Atenas, em sua Apologia (15, 3-6), parece ter sido um dos primeiros a testemunhar a força 
prática da regra de ouro como conselho evangélico. Se Aristides pode ser um ponto de partida para a 
investigação do papel da regra de ouro nos Padres da Igreja, sem dúvida Agostinho e Máximo, o 
Confessor, correspondem ao termo da presente investigação. Com efeito, o Doutor de Hipona é o que 
mais de uma centena de vezes em suas obras recorreu à reflexão sobre as diversas fórmulas da regra de 
ouro, constituindo uma fonte significativa dos esforços que consagrará a presente pesquisa para 
interpretar e compreender a função teórica e prática da máxima áurea na Patrística. Em Agostinho, ambas 
as fórmulas positiva e negativa são interpretadas à luz do duplo mandamento (amar ao próximo como a 
si mesmo e a Deus mais do que a si mesmo). E isso é válido tanto para Agostinho quanto para Máximo, 
o que significa que o amor de si e do próximo são medidos/julgados/comensurados pelo amor a Deus, 
que é central para a compreensão da diferença entre leituras cristãs e não-cristãs (como as defendidas 
pelos filósofos modernos, como Hobbes). A diferença entre Agostinho e Máximo não diz respeito 
portanto à aceitação da regra de ouro (como lei natural na fórmula negativa e como lei revelada por Jesus 
como conselho para a bem-aventurança), mas sim à sua interpretação à luz da máxima "amai-vos uns aos 
outros como eu vos amei" (Jo 13,34; 15,12). Quando é interpretada a regra de ouro a partir desta nova 
exigência de ser como Cristo (e não ser/amar a si mesmo), Máximo entende que é preciso "amar o 
próximo mais do que a si mesmo". É esse "mais do que" e não "como a si" que é original, pois faz com 
que Máximo inove em relação a Agostinho.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Padres da Igreja. Regra de Ouro. Amor. Justiça. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM  

 

  



 

 

HISTÓRIA DAS IDEIAS METAFÍSICAS: A IDEIA DE FINALIDADE, DA 

FILOSOFIA ANTIGA AO IDEALISMO ALEMÃO 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Letícia Schmid Mariano; Wendel Jorge Rocha Fernandes; Luiza Marins; Thaina Peixoto Branco. 
 
PROFESSORES ORIENTADORES:  

Thiago Leite Cabrera Pereira da Rosa 

 
RESUMO: O conceito de finalidade tem uma das trajetórias mais acidentadas e controversas na história 
do pensamento ocidental. A investigação de caráter filosófico realizada teve como propósito comparar 
diferentes compreensões da ideia de finalidade dos gregos clássicos ao idealismo alemão, a partir da 
interpretação de textos selecionados de pensadores fundamentais. Com a preocupação de situar estes 
conceitos, textos e autores em suas respectivas épocas, a metodologia de leitura tomou como base 
discussões de algumas linhas contemporâneas em História das Ideias, como a Escola de Cambridge, a 
hermenêutica de Gadamer e comunitaristas como Charles Taylor e Alasdair MacIntyre. Ao 
reconstruirmos a história da ideia de finalidade, chegamos à conclusão de que tanto no pensamento antigo 
quanto no pensamento medieval ela podia ser concebida em sentidos bastante diversos a depender do 
contexto e da área em que teria aplicação. Se, em Aristóteles, por exemplo, ela aparece como noção capital 
em áreas tão diversas quanto a física, a biologia, a ética e a metafísica, nem sempre ela tem exatamente o 
mesmo sentido em todos esses domínios. Já os filósofos modernos, animados pelo aparente sucesso da 
ciência moderna na eliminação da noção de finalidade das explicações dos fenômenos físicos, muitas 
vezes acabou por estender as suas críticas, de maneira pouco rigorosa ou mesmo confusa, a todos os 
outros tipos de finalidade. Com o idealismo alemão, em especial com Kant, temos um momento histórico 
importante de reconsideração da importância da noção de finalidade em explicações de certo tipo. Traça-
se aí uma importante distinção entre teleologia externa e interna, com a primeira passando a ser aceita 
em determinado âmbito explicativo sob determinadas condições. Discussões contemporâneas em 
Filosofia da Biologia mostram que esta nova compreensão da noção de finalidade deu o pontapé inicial 
de muitas das discussões atuais no campo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Causalidade. Teleologia. Explicação científica. História das Ideias. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CENTRO DE CIÊNCIAS JURÍDICAS 
  



 

 

MEIOS DE INVESTIGAÇÃO DE PROVAS E DIREITOS HUMANOS 
 
 

ESTUDANTES:  
Frederico de Faria Von Sydow Bittencourt; Lucas Lima Pinto 
 
PROFESSOR ORIENTADOR:  

Antônio Eduardo Ramires Santoro 

 
RESUMO: O processo penal brasileiro vem sofrendo algumas importantes mudanças nas últimas duas 

décadas. Atualmente é possível verificar o aumento do número de maxiprocessos, comumente chamados 

de “operações”, numa clara confusão entre a investigação e o processo, impulsionados pelo incremento 

da utilização dos meios de obtenção de prova e pela cobertura midiática massiva e opressiva. A utilização 

de meios de obtenção de informações tecnologicamente mais avançados e ocultos, capazes de devassar 

a intimidade, com a consequente espetacularização do processo, a possibilidade da imprensa expor ao 

público conversas obtidas por interceptação telefônica e vídeos captados em investigações ou mesmo 

acompanhar em tempo real a execução de fases ostensivas com medidas prisionais ou de buscas e 

apreensões domiciliares, ou mesmo a divulgação do conteúdo de colaborações premiadas tornaram o 

processo conduzido como “operações” um produto de venda essencial à mídia. Adotando a obra 

“Direito e Razão: Teoria do Garantismo Penal” de Luigi Ferrajoli como marco teórico da pesquisa, 

propôs-se realizar uma análise da compatibilidade do modelo de garantias proposto pelo autor com o 

sistema de meios de investigação de provas, entre as quais deu-se especial relevo às interceptações 

telefônicas. Para Ferrajoli, o sistema penal será caracterizado como garantista se respeitados dez axiomas, 

quatro aplicáveis ao processo penal: princípio da jurisdicionariedade; princípio acusatório; princípio do 

ônus da prova; princípio do contraditório.  Diante desse quadro fático e do marco teórico, o problema 

que se propõe é: há compatibilidade entre o nosso sistema processual penal e os princípios e garantias 

constitucionais processuais penais? Os meios de investigação de prova são compatíveis com o princípio 

da imparcialidade da jurisdição e o princípio do contraditório no marco garantista? Para responder à 

questão a pesquisa vem se desenvolvendo metodologicamente em três etapas: (1) pesquisa de 

regulamentação sobre os meios de obtenção de prova no Brasil e nos países que inspiraram nossa 

legislação sobre o tema, a qual foi desenvolvida no ano de 2016; (2) fundamentação teórica sobre a prova 

penal com base nas mais recentes pesquisas sobre epistemologia e teoria da prova penal, a qual foi 

desenvolvida de janeiro até setembro de 2017; (3) coleta de dados empíricos consistente aplicação de 

questionário e entrevistas pessoais com magistrados titulares de varas criminais das comarcas do Rio de 

Janeiro e de Petrópolis sobre as interceptações telefônicas. A última fase se encontra em andamento. 

Foram elaboradas perguntas que compõem o questionário e a entrevista semiestruturada a ser realizada 

com os juízes com competência criminal na comarca da Rio de Janeiro e de Petrópolis. Foram enviadas 

cartas a todos os juízes de Petrópolis solicitando a designação de data para realização das entrevistas. Já 

se iniciaram as entrevistas com os juízes federais de Petrópolis. 

PALAVRAS-CHAVE: Meios de investigação de prova; garantismo penal; interceptação telefônica.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP; FAPERJ 

  



 

 

RAZÃO PRÁTICA E ARGUMENTAÇÃO SEGUNDO PERELMAN 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Luiz Arthur Giordano Silva; Luana Mérida; João Antônio Johas Silveira Leão; Laíne Tavares Miranda; 
Robson César Durão 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Carlos Frederico Gurgel Calvet da Silveira 

 
RESUMO: Desde Aristóteles, a retórica teve um papel importante e uma posição controversa no 
desenvolvimento da cultura ocidental: o importante papel dessa arte está relacionado à literatura; a 
posição controversa está relacionada com seu estatuto epistemológico. A retórica é uma argumentação 
que nos leva a um tipo de conhecimento contingente, como Aristóteles defendia em suas obras? Ou 
melhor, a retórica é capaz de fornecer uma certeza científica, uma demonstração apodítica? Se seguirmos 
Aristóteles, a retórica é um tipo de conhecimento prático e, nesse sentido, depende da razão prática, a 
mesma razão prática que rege a vida ética. No início da Ética a Nicômaco, Aristóteles chama nossa atenção 
para esse detalhe importante e alerta para a contingência do objeto dessa ciência prática. Isso também é 
um aviso para deixarmos de lado os princípios da razão teórica a partir dos quais o conhecimento 
metafísico deriva para abordar com mais precisão o objeto da ética. O pertencimento comum desses dois 
conhecimentos, o retórico e o ético, à razão prática é o primeiro caminho a ser seguido por esta 
investigação. O outro é o testemunho histórico da própria retórica, em vista da produção de 
conhecimento nas mais altas esferas da cultura e da religião. A virada da retórica com o pensamento de 
Perelman, no século passado, confirma a ideia de que o conhecimento apodítico já não detém a 
exclusividade da certeza. Isso fica claro pelo novo papel que a argumentação legal desempenha hoje. 
Finalmente, ainda bem longe das premissas de Perelman, John Finnis contribuiu para resgatar a doutrina 
da razão prática em Tomás de Aquino e mostrar sua independência da razão teórica. A defesa dos bens 
fundamentais e o caminho da razoabilidade prática para as ações humanas expostas por Finnis no Direito 
Natural e nos Direitos Naturais fornecem não apenas argumentos para o papel moral dos bens 
fundamentais universalmente reconhecidos, mas também revelam a força retórica das verdades 
metafísicas. Por outro lado, a relação entre retórica, técnica argumentativa e direitos humanos ganha 
sentido justamente nesta era que Taylor caracterizou como “secular”. A razão disto reside na no princípio 
imanentista que domina o inteiro período secular abordado nesta pesquisa. Se o princípio imanentista 
nega valor às demonstrações metafísicas que asseguravam valor ao direito na era pré-secular, as 
reelaborações do direito na era secular, especialmente do jusnaturalismo, vão desembocar, no século XX, 
numa revalorização da argumentação retórica, como recurso persuasivo para a elaboração das leis e à sua 
adesão popular.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Retórica. Perelman. John Finnis. Direitos Humanos. Razão Prática. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM 
  



 

 

MEMÓRIA E DIREITOS HUMANOS 

 
 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Felipe César Santiago de Souza; Tiago da Silva Cicílio 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Daniel Machado Gomes 

 
RESUMO:  Sem a memória não há identidade, por isso, protegendo a memória coletiva, protegemos a 
nós mesmos do esquecimento. Assim, a memória pode ser considerada um bem tutelável pelo Direito, 
apresentando diversas conexões com os direitos humanos e figurando tanto como mecanismo de 
segurança e estabilidade existenciais, quanto servindo de instrumento para a realização da justiça social. 
O presente projeto parte da existência de um direito social à memória coletiva que integra o rol dos 
direitos humanos, tendo como principal objetivo investigar as diferentes formas de proteção jurídica da 
memória. Para tanto foi empregado o método de pesquisa bibliográfico com a utilização de livros e artigos 
de periódicos, tendo como marco teórico as discussões sobre memória desenvolvidas principalmente por 
autores como Le Goff, Pierre Nora, Maurice Halbwachs e Paul Ricoeur. Quando relacionamos memória 
coletiva e direitos humanos é possível visualizar dois grandes desdobramentos. O primeiro está inserido 
nas discussões sobre patrimônio e direitos culturais, reconhecidos pela Declaração da ONU, de 1948, 
bem como pelo direito constitucional brasileiro. Neste sentido, estão abrangidos bens de natureza 
material e imaterial, individualmente ou em conjunto, que sejam portadores de referência à identidade, à 
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira. O segundo desdobramento 
se refere à justiça de transição cujo eixo central é formado pelo direito à verdade e à memória, sustentáculo 
da democracia. Neste contexto, a transformação da memória em um direito coletivo é uma forma de 
garantir o reconhecimento das graves violações aos direitos humanos e assegurar maiores possibilidades 
para a consolidação do Estado Democrático. Como resultado, percebe-se que o direito à memória 
coletiva se conecta com o princípio do pluralismo político, pois protege os interesses de diferentes grupos 
minoritários, tais como indígenas, quilombolas e até perseguidos políticos. Portanto, conclui-se que 
garantir o exercício do direito à memória é uma forma de implementar o princípio da igualdade e 
promover a dignidade da pessoa humana, no contexto de eterna construção do espaço comum justo para 
todos, calcado no direito à diferença. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça de transição. Patrimônio. Minorias. Igualdade. Comunidades 
tradicionais. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM. 
  



 

 

 JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE E INOVAÇÕES INSTITUCIONAIS: 

UMA ANÁLISE DO PRÊMIO INNOVARE 

 
 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Guilherme Ioras Miranda Basilio 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Felipe Dutra Asensi 

 
RESUMO:  A pesquisa se refere ao modo de enfrentamento por parte dos entes públicos do fenômeno 
conhecido como “judicialização da saúde” ao redor de todo o Brasil, com ênfase no Estado do Rio de 
Janeiro. A saúde, que basicamente não recebia amparo estatal, passou, a partir de 1988, com a 
promulgação da Constituição Cidadã, a ter status constitucional se tornando uma prestação positiva do 
Estado e tomando uma dupla dimensão: Direito-Dever. Ainda que as políticas públicas sejam de 
atribuição do Poder Executivo, estas vêm se mostrando insuficientes na prática e, quando não 
insuficientes, mal compreendidas pelos gestores públicos e pelos jurisdicionados, razão pela qual são 
judicializadas. A provocação do judiciário se dá, sobretudo, com os fins de obtenção de medicamentos, 
disponibilização de exames e cobertura de tratamento para doenças. De acordo com o CNJ só em 2011 
o judiciário estadual brasileiro teve duzentas e quarenta mil novas demandas em saúde, desse número não 
se inclui a justiça federal. De lá para cá a judicialização do Direito à saúde cresce a níveis alarmantes. Essa 
pesquisa se presta a analisar as principais estratégias de diálogo para a efetivação deste direito de modo 
extrajudicial e seus fatores de sucesso e inovação. Mesmo que de modo provisório, tendo em vista que o 
cruzamento de todos os dados coletados ainda não ocorreu, pode-se dizer que quanto maior o diálogo 
institucional, menor o índice de judicialização da saúde. Na verdade, quanto maior a interação entre entes 
políticos e jurídicos maiores são os índices de racionalização da judicialização de políticas públicas, isto 
é, não ocorre o fim da judicialização, mas essa é severamente diminuída. Atualmente a pesquisa se 
encontra em fase de coleta de dados quantitativos. A fonte destes dados é o prêmio INNOVARE, que 
detém em seu sítio eletrônico incontáveis experiências inovadoras na área objeto deste estudo, inclusive 
com descrições pormenorizadas. Sucederão a atual etapa da pesquisa: cruzamento dos dados 
quantitativos obtidos; entrevistas com os principais agentes de experiências específicas, com fins a 
analisar a concepção do direito à saúde para eles; identificação das principais estratégias adotadas entre 
as instituições, etc. Ainda que se demande uma análise empírica para a melhor compreensão das 
problemáticas da judicialização do direito à saúde, percebe-se, de imediato, que esta prática se origina da 
insuficiência do sistema de saúde brasileiro e gera elevada confusão nos planejamentos orçamentários 
dos entes federados.  A formação de recursos humanos para o aprimoramento do direito à saúde no 
Estado do Rio de Janeiro depende de dados empíricos concretos.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Diálogo institucional. Direito à saúde. Instituições jurídicas e políticas. Prêmio 
INNOVARE. Inovação. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq 
 
  



 

 

LEGISLAÇÃO, COSMOPOLITISMO E FRONTEIRAS: UMA ANÁLISE DA 

NOVA LEI DE MIGRAÇÕES E DA GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS 

AOS MIGRANTES NO BRASIL 

 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Évelin Estêvam Souza; Gabriel Telles dos Santos; Lara de Freitas Santos. 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Denise Mercedes Núñez Nascimento Lopes Salles 

RESUMO: Neste trabalho apresentam-se os resultados parciais da pesquisa sobre a nova Lei de migração 
de 2017 (13.445/17), sua importância em termos de proteção dos migrantes no país e as implicações dos 
vetos impetrados pelo então presidente da república Michel Temer. Tais vetos, assim como o decreto 
que regulamentou a nova lei,  implicaram em perda de direitos e reforçam uma visão excludente das 
migrações. Assim, por exemplo, restringiu-se o trânsito indígena nas áreas fronteiriças e modificou-se a 
definição de migrante presente na lei, a qual foi amplamente discutida com a sociedade civil. A nova lei 
de migração tinha como objetivo afastar uma visão voltada apenas para a segurança nacional, que era a 
tônica abordada no Estatuto do Estrangeiro, e buscava uma maior adequação a Constituição Federal de 
1988. Como base teórica, o grupo partiu da reflexão de Giorgio Agamben. Em sua obra, Estado de 
Exceção, o autor faz uma análise histórica dos contextos em que governos impetravam ressalvas em 
alguns casos excepcionais. Expõe, então, a ideia de Estado de Exceção como uma medida que, em sua 
origem, deveria ser provisória, mas que acaba sendo usada por governos como uma espécie de técnica 
permanente. A partir dessa concepção, analisaram-se os vetos à lei e migração e a sua regulamentação, 
que acabam por deflacionar o espírito protetivo da mesma e retroceder em matéria de garantia de direitos. 
A pesquisa combina o uso de uma metodologia de pesquisa sociológica, jurídica e filosófica e, até o 
momento, permitiu inferir a importância da retomada do espírito presente no texto original da lei de 
migrações, que tinha como principal objetivo garantir a inserção do migrante no território nacional de 
forma não discriminatória, transformando o Brasil em uma nação realmente cosmopolita e 
comprometida com a proteção de toda pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Estatuto do estrangeiro. Lei de Migração. Direitos Humanos. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM  



 

 

ESTUDO DE CASOS DE MEDIAÇÃO DE CONFLITOS ESCOLARES NO 

MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS (NO CONTEXTO DO PROGRAMA 

MUNICIPAL DE PACIFICAÇÃO RESTAURATIVA PETRÓPOLIS DA PAZ) 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Beatriz Magrani Sampaio; Carolina Gomes Ronck 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO: A pesquisa é desenvolvida no Grupo Interdisciplinar de Pesquisa Empírica sobre 

Administração de Conflitos. Esse grupo se propõe a investigar diferentes conflitos de interesses e as 

formas como são administrados, em sede judicial e/ou extrajudicial. No momento o foco central são 

conflitos administrados nas escolas da rede pública de Petrópolis com emprego da mediação, por meio 

do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa - Lei Municipal 7.532/2017. Metodologicamente, a 

pesquisa está sendo realizada por meio de revisão bibliográfica e entrevistas com mediadores, professores 

e gestores escolares. A mediação surgiu como método alternativo de resolução de conflitos provenientes 

das relações interpessoais, tendo como objetivo auxiliar as partes para uma melhor comunicação. De 

igual modo a mediação escolar é semelhante à mediação de conflitos, sendo que há diferenças entre 

ambas, pois a realização da mediação escolar é feita, no contexto de Programa, dentro da instituição de 

ensino entre pares de alunos ou em círculos restaurativos. Observamos que os casos mais frequentes de 

conflitos ocorrem entre os próprios alunos, entre professores e alunos, entre os pais e a escola. Por meio 

da empiria foi possível observar que tais conflitos surgem de várias formas, por exemplo: brigas; uso não 

autorizados de bens como celulares; disputas por motivo de namoro; mal entendidos; e o bullynig. 

Aparentemente este tem sido um problema recorrente. Uma pesquisa do IBGE (2015) concluiu que cerca 

de 20% dos alunos do nono ano do ensino fundamental no Brasil afirmaram que zombaram, intimidaram 

ou caçoaram de alguma forma seus colegas de escola, e mais de 7% afirmaram ter sido submetidos a 

situações de humilhação com frequência. O Jornal Tribuna de Petrópolis divulgou recentemente caso de 

uma menina vítima de bullying em escola no município. Por ser considerada muito bonita, despertava a 

atenção dos meninos. Após sofrer violência moral e psicológica, foi agredida verbal e fisicamente. Por 

fim, acabou deixando a escola por causa das humilhações sofridas. O Programa que é nosso foco de 

interesse pretende empregar a mediação para lidar e prevenir tais ocorrências. Acredita-se que a mediação, 

além de auxiliar na solução do conflito e restabelecer o diálogo, possui um caráter transformativo nas 

relações sociais. Nossas percepções e inferências nos levam a enxergar essas iniciativa de forma positiva, 

pois após participarem das sessões de mediação, em muitos casos, os estudantes conseguem restabelecer 

o diálogo e transformar sua escola em um ambiente mais harmonioso.  

PALAVRAS-CHAVE: Conflitos escolares. Estudos de casos. Mediação. Judicialização.  

ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM 



 

 

PRÁTICAS DE JUSTIÇA RESTAURATIVA EM PETRÓPOLIS: ESTUDOS 

EMPÍRICOS SOBRE A MEDIAÇÃO E O GRUPO REFLEXIVO DE 

HOMENS ENVOLVIDOS EM VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Bruna da Silva Reis; Luiza Machado dos Santos 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Klever Paulo Leal Filpo 

 
RESUMO: Pesquisa exploratória desenvolvida durante o ano de 2018/2019 que evidenciou que nesta 

Comarca, vêm sendo empregados pela Justiça Estadual do Rio de Janeiro às atividades de mediação, 

sobretudo em audiências realizadas por mediadores e conciliadores, e, ainda, o funcionamento de um 

grupo reflexivo para homens envolvidos em violência doméstica, conduzido por profissionais do direito 

e psicólogos, sendo ambas as iniciativas denominadas pelos atores do campo, como práticas restaurativas. 

O projeto do grupo reflexivo foi instituído pelo Juiz Titular do Juizado de Violência Doméstica da 

Comarca de Petrópolis, Dr. Afonso Henrique Castrioto Botelho, em maio de 2013, em atendimento à 

desembargadora Cristina Gauller, que na época era responsável pelos projetos referentes à Lei 11. 

340/2006 - Lei Maria da Penha, sendo o mesmo respaldado no artigo 45 da referida Lei, ou seja, a criação 

aos grupos reflexivos para homens autores de violência contra a mulher. A pesquisa de campo sobre o 

Grupo Reflexivo para homens envolvidos em situação de violência doméstica da Comarca de Petrópolis 

fora realizada na data de 25 de junho no Fórum de Itaipava, pelas estudantes da Universidade Católica 

de Petrópolis, Bruna da Silva Reis (Voluntária - GIPAC) e Luiza Machado dos Santos (Bolsista Faperj - 

GIPAC), orientadas pelo Profº Dr. Klever Paulo Leal Filpo. Destaca-se que a experiência empírica tem 

sido enriquecedora para as pesquisadoras no sentido de revelar uma nova visão sobre as vias alternativas 

de resolução de conflitos. Para a coleta de dados sobre o Projeto, foram entrevistadas a psicóloga 

Madeline Maynards, que atua ativamente no projeto, bem como a Sra. Stella Maris Mansur, atualmente 

com a função de assessora do Juiz Titular Afonso Henrique Castrioto Botelho, valendo-se de outras 

formas de observação e coleta de dados empíricos sobre o tema, bem como a análise dos artigos 27 e 45 

da Lei 11. 340/2006. 

PALAVRAS-CHAVE: Justiça restaurativa. Mediação. Violência doméstica. 

ÓRGÃO FINANCIADOR: FAPERJ 

 

  



 

 

A REGRA DE OURO ENTRE O AMOR E A JUSTIÇA 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Laís Félix Santos; Cecilia Cariboni Gouvea. 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Sergio de Souza Salles 

 
RESUMO: Um dos principais intérpretes contemporâneos da regra de ouro é, sem dúvida, Paul Ricoeur 
(1913-2005). Em sua vasta obra, a regra de ouro apresenta-se como tema transversal, abordado tanto em 
seus escritos mais sistemáticos de filosofia quanto em escritos ocasionais, como são os artigos dedicados 
especificamente à hermenêutica bíblica. Pode-se descrevê-la, via de regra, como uma regra de mediação 
entre a lógica da reciprocidade, tal como exigida pela justiça, e a lógica da gratuidade, tal como expressa 
pelo amor. O presente projeto insere-se em um programa de pesquisa mais amplo que procura entender 
a ética cristã na filosofia dos Padres da Igreja até a filosofia francesa contemporânea. Assim sendo, 
retornar ao pensamento de Paul Ricoeur permitiu aos estudantes, recentemente vinculados ao grupo de 
pesquisa, uma maior compreensão das semelhanças e das diferenças entre a abordagem clássica e a 
contemporânea sobre as possíveis interseções entre o amor e a justiça. Particularmente, em Ricoeur, 
procura-se demonstrar que a regra de ouro é uma fórmula de transição que preenche as condições da 
exigência da universalização das máximas (tal como exigida pela moralidade de matriz kantiana) quanto 
as exigências da visada da vida boa com e para os outros (tal como exigida pelas teorias éticas e políticas 
contemporâneas do reconhecimento mútuo). Ademais, em sua introdução ao artigo A Regra de Ouro em 
questão (1989), Paul Ricoeur observa que caso se perguntasse o que poderia constituir um lugar de 
encontro e de confronto entre a ética filosófica e a teologia, ele escolheria “de bom grado” a dupla 
interpretação que pode ser feita da regra de ouro. Mas isso não é tudo. Se é verdade que, para Paul 
Ricoeur, a dupla interpretação da regra de ouro pode vir a ser um lugar hermenêutico de tomada de 
consciência da tensão entre a filosofia e a teologia, não é menos verdade que, em suas obras, há explícito 
encontro e confronto também entre uma teoria da justiça, tal como pode ser ensinada numa faculdade 
de direito ou encontrada nas narrativas jurídicas, e a própria teologia moral, tal como essa está configurada 
nos símbolos, nas metáforas e nas narrativas bíblicas sobre o amor cristão. É esse lugar de tensão e 
também de inovação que permite ao filósofo francês indagar em que medida nossos códigos penais e 
civis podem encarnar um grau de compaixão, gratuidade e perdão, tal como visado em uma perspectiva 
de reconciliação da humanidade pelo reconhecimento mútuo. 
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O IMPACTO DA DOENÇA REUMÁTICA OSTEOARTRITE NA 

FUNCIONALIDADE DOS PACIENTES 
 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Brenda Santos Fontes e Maria Eduarda de Oliveira Santos 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Ave Regina de Azevedo Silva 

 
RESUMO: Osteoartrite (OA) é a mais frequente entre as artrites, sendo causa de incapacitação decorrente 
de dor e/ou destruição articular, com grande custo pessoal e social (BONFÁ et al, 2019). 
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: Estudo realizado no Brasil identificou a prevalência de 4,1% de OA 
nos joelhos. As articulações frequentemente mais acometidas, além do quadril e joelhos, são as das mãos, 
com predileção pelas interfalangeanas distais e proximais e da base do polegar, coluna cervical e lombar 
e as primeiras metatarsofalangeanas (joanetes) (ROCHA, 2019). Objetivo Geral: Identificar as principais 
funções e limitações afetadas pela doença reumática em pacientes com Osteoartrite e  Objetivos 
Específicos: 1) Descrever sobre a doença reumática Osteoartrite na coluna vertebral, membros superiores 
e inferiores; 2) Identificar as funções e limitações dos pacientes aplicando a CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade); 3) Identificar as posturas utilizadas nas atividades de vida diária; 4) 
Analisar a qualidade de vida dos pacientes com Osteoartrite. 5) Elaborar um Programa de fisioterapia 
para ser realizado na Clínica Escola de acordo com as necessidades de cada paciente. 6) Comparar as 
funções, limitações e qualidade de vida antes e após o trabalho fisioterapêutico. METODOLOGIA: 
POPULAÇÃO: Será composta de 20 pacientes de ambos os gêneros, na faixa etária de 50 a 77 anos de 
idade, da Clínica Escola de Fisioterapia da Universidade Católica de Petrópolis. MATERIAL E 
MÉTODOS: Projeto aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Católica de 
Petrópolis. Será feito um agendamento de uma reunião com os pacientes na Clínica Escola de Fisioterapia 
da Universidade Católica de Petrópolis explicando como será realizada a pesquisa. Serão realizadas as 
avaliações antes e após 20 sessões de tratamento, com duração de 50minutos cada sessão, 1 vez por 
semana, no período de agosto de 2019 a junho de 2020. Serão elaboradas palestras, quiz e um folder 
impresso contendo informações educativas para os pacientes. Para análise dos resultados serão 
elaboradas tabelas e gráficos. 
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INTERVENÇÃO PSICOSSOCIAL COM HOMENS AUTORES DE 
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
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RESUMO: A violência doméstica está classificada na violência interpessoal, referindo-se a um tipo 
específico de violência entre indivíduos com vínculos afetuosos de consanguinidade ou de convivência. 
O presente trabalho tem como objetivo principal a realização e avaliação de grupos educativos no intuito 
de promover discussões com os homens autuados como agressores pela Lei 11.340/2006 (Lei Maria da 
Penha) de forma a trabalhar a prevenção e educação acerca da violência doméstica. Cabe ressaltar que 
este trabalho pertence a um projeto maior, em que primeiramente fez-se uma revisão sistemática, que 
será exposta a seguir. Foi realizado um levantamento bibliométrico com o objetivo de investigar quais 
intervenções têm sido implementadas com foco na prevenção e enfrentamento à violência doméstica. 
Além disso, pretendeu-se verificar quais as características e métodos utilizados, bem como as lacunas a 
serem preenchidas e em quais contextos essas intervenções têm sido exploradas. Estabeleceu-se como 
critério primordial somente a utilização de artigos empíricos que realizassem de fato alguma intervenção 
direcionada à violência doméstica. Foram incluídos 17 artigos na amostra final. Os textos completos 
foram analisados através da técnica de Análise de Conteúdo. Dentre os artigos analisados, 3 foram 
publicados no ano de 2018, 1 em 2017, 3 em 2016, 2 em 2015, 4 em 2013, 2 em 2012 e 2 em 2010. A 
prevalência dos países foram latinos americanos, sendo 7 publicados no Brasil, 2 no Chile, 1 no Equador, 
1 em Cuba e 1 no México. O restante apareceu na Espanha com 4 artigos e os Estados Unidos com 1. 
O idioma foi dividido em 8 artigos em espanhol, 6 em português e 3 em inglês. Dentre os artigos 
selecionados, 10 avaliaram as intervenções feitas, enquanto 7 não avaliaram. O foco da intervenção em 
14 estudos foi trabalhar com a violência contra mulher, os outros 3 artigos, além da violência contra 
mulher, trabalharam com a violência contra crianças e idosos. A amostra da intervenção variou entre 
homens (5); mulheres (5); profissionais da saúde (3); pais e responsáveis (2) e mulheres e crianças (1); 
homens, mulheres e crianças (1). As características das intervenções foram categorizadas como 
intervenções psicológicas ou capacitação dos profissionais da saúde. A realização do levantamento 
bibliométrico sobre intervenções em violência doméstica indicou que a temática ainda é pouco explorada 
no âmbito acadêmico, priorizando intervenções com foco em mulheres vítimas que não explicitam a 
abordagem teórica utilizada, nem apresentam os procedimentos metodológicos claramente definidos. 
Ressalta-se que muitos estudos não se preocuparam em avaliar a eficácia das intervenções após a sua 
realização. Tornam-se necessárias pesquisas futuras que considerem critérios de busca mais abrangentes 
e explorem possibilidades de intervenções e amostras mais amplas, com foco nos homens autores de 
violência doméstica. 
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AUTORREGULAÇÃO DE VALORES E SENTIDO DE VIDA 
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RESUMO: A pesquisa tem como foco investigar estratégias de autorregulação de valores éticos e 
correlacioná-las com os resultados obtidos através da escala de sentido de vida. Como problema, definiu-
se que relações se pode estabelecer entre estratégias autorregulatórias de valores éticos e a realização de 
sentido de vida? Optou-se por avaliar, também, o comportamento de estudantes universitários em relação 
aos valores perdão e esperança e de que forma estes se relacionam com os constructos de autorregulação 
e sentido de vida. Estabeleceu-se as seguintes hipóteses: pessoas mais autorreguladas em valores 
apresentam maior disponibilidade para perdoar e de realizar sentido de vida? Pessoas mais autorreguladas 
em valores apresentam maior probabilidade de terem atitudes esperançosas e realizar sentido de vida? 
Objetivou-se correlacionar a capacidade dos estudantes de se autorregularem em valores éticos com a 
probabilidade de realização de sentido de vida, considerando suas disponibilidades para perdoar e 
adotarem atitudes esperançosas para viver. O tema está fundamentado nos conceitos de autorregulação 
(Zimmerman,1998) que constitui um processo de auto direção, por meio do qual as pessoas regulam seus 
objetivos  visando obter mudanças qualitativas educacionalmente; no conceito de perdão (Rye et al, 2001), 
que é uma resposta à uma atitude ofensiva na qual o ofendido transforma positivamente seu afeto 
negativo,  seus estados cognitivos e comportamentos negativos como forma de revide; no conceito de 
esperança (Snyder,1995), que constitui um tipo de pensamento guiado por objetivos motivações e formas 
de definir metas para realização de algo positivo. Sentido de vida (Frankl, 2001), pressupõe um dinamismo 
constante, uma ação consciente, direcionada aos objetivos de busca de realização de ideais superiores que 
determinam as razões para a existência humana, a partir da construção os valores. Trata-se de uma 
pesquisa quantitativa, correlacional, realizada com 1081 universitários brasileiros, cujos dados foram 
coletados através da ferramenta Survey Monkey, entre abril de 2018 e agosto de 2019, a partir da escala 
de autorregulação de valores construída e validada pelos pesquisadores e pela escala de probabilidade de 
perdão e esperança, validadas pelo grupo de pesquisa. A análise de dados foi feita com base no coeficiente 
de Pearson. Os resultados interpretados até o momento, referem-se à correlação entre autorregulação de 
valores e disponibilidade para perdoar, considerando a variável sociodemográfica importância da religião 
na vida e revelaram que a autorregulação de valores éticos favorece a disponibilidade para perdoar bem 
como, a importância da religião na vida favorece a autorregulação de valores éticos e a disponibilidade 
para perdoar. 
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PSICOLOGIA E TECNOLOGIAS DE COMUNICAÇÃO: DESAFIOS 

CONTEMPORÂNEOS PARA INTERVENÇÃO COM SUJEITOS 
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RESUMO: As TICs possibilitaram interações refletindo nos limites entre humanos e não humanos e 
ampliaram espaços de exposição que contribuíram na prática conhecida como pornografia de vingança, 
que consiste no compartilhamento de conteúdos íntimos, sem consentimento, realizada por pessoa com 
quem a vítima manteve relacionamento amoroso. Dados da ONG Safernet Brasil informam que cerca 
de 77,14% das vítimas são mulheres. A UNICEF, junto à empresa de comportamento Sherpas, 
desenvolveu uma experiência de interação com um bot, por meio do aplicativo Messenger no perfil Fabi 
Grossi do Facebook, personagem fictício vítima de pornografia de vingança, com a finalidade de 
conscientizar sobre os danos de tal prática. Recorrendo à etnografia na cibercultura como ferramenta 
metodológica investigamos as relações que se estabeleceram entre usuários e o perfil de Fabi Grossi, 
pensando na perspectiva do ciborgue, proposto por Donna Haraway. Realizamos o experimento 
enquanto usuários, acompanhando as interações por meio dos comentários no perfil e aplicando um 
questionário semiestruturado on-line que foi respondido por 154 participantes localizados no referido 
perfil. A análise dos dados revelou que mesmo os participantes cientes de que a conversa era uma história 
de ficção reconheciam humanidade na máquina e se empenharam em ajudar a personagem por meio da 
conversa. Relataram mal estar com a experiência e, em alguns momentos, especialmente quando 
receberam áudios e fotografias, esquecerem a máquina e sentiram como se interagissem com outra 
pessoa.  Afirmam adquirir conhecimento com o experimento que modificou a percepção da prática de 
pornografia de vingança ao entenderem as consequências para a vítima. Concluímos que utilizar os 
recursos tecnológicos que fazem parte do cotidiano pode ser uma estratégia positiva de enfrentamento à 
práticas de violência considerando a relação empática estabelecida com o dispositivo. 
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RESUMO: A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) realizada em 2008/2009 aponta que a 
prevalência de excesso de peso na população de 10 a 19 anos aumentou ao longo dos quatro inquéritos 
(1974/1975, 1989, 2002/2003, 2008/2009). Desde 1974 até 2009, a prevalência de excesso de peso 
aumentou em seis vezes no sexo masculino (de 3,7% para 21,7%) e em quase três vezes no sexo feminino 
(de 7,6% para 19,4%) (POF, 2008/2009).  Sendo assim, o panorama brasileiro da obesidade tem se 
revelado como um novo desafio para a saúde pública, uma vez que sua incidência e sua prevalência têm 
crescido de forma alarmante nos últimos 30 anos. Dessa forma, não podemos nos ater apenas em dados 
coletados há mais de uma década.Dados publicados pelo nosso laboratório (Laboratório de Ciências do 
Esporte e do Exercício – LaCEE) recentemente demonstraram, em quase 400 adolescentes, uma 
prevalência de 30,2% de excesso de peso em jovens entre 11 e 15 anos de idade (Oliveira et al., 2017). 
Esses dados demonstram uma tendência crescente na prevalência do excesso de peso entre adolescentes 
do município de Petrópolis. O objetivo do presente trabalho foi atualizar os dados epidemiológicos de 
sobrepeso e obesidade entre adolescentes de 11 a 15 anos em nosso município. Para tal, foram avaliados 
852 estudantes nos Colégios Maria Goretti, São Judas Tadeu, Jamil Sabrá e Papa João Paulo II. A 
avaliação consistiu da aferição do peso corporal, estatura, medidas da circunferência de abdômen e 
cintura, teste de flexibilidade de sentar e alcançar e teste de abdominal em um minuto. Através desses 
dados, foi calculado o índice de massa corporal. Além disso, o sobrepeso e a obesidade foram avaliados 
pelo software WHO ANTHRO PLUS. Os adolescentes foram classificados de acordo com as 
recomendações do Ministério da Saúde. A atualização dos dados da nossa pesquisa demonstrou redução 
de 3,6 pontos percentuais na prevalência de excesso de peso nos jovens estudados (32,5 vs 28,9) no 
período compreendido entre 2018 e 2019. Concluímos que o índice de sobrepeso e obesidade em 
adolescentes entre 11 e 15 anos pode variar de acordo com a região e a conscientização da população. 
Dessa forma, estudos sobre o tema devem ser estimulados, de maneira a ampliar o tamanho populacional 
acompanhado, assim como estender as faixas etárias estudadas. 
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RESUMO: Os processos relacionados às cognições sociais contribuem como um evento traumático e 
estressante para alguns grupos, especialmente na adolescência. A pesquisa de intervenção psicossocial 
teve como objetivo fomentar as relações interpessoais mais saudáveis e prevenir aspectos conflitivos 
entre os adolescentes. A intervenção foi constituída por atividades distribuídas em módulos com 2 
atividades cada um semanalmente. Estes módulos são: Autoestima, Relações intergrupais, Bullying 
(Conflitos e Resolução de Conflitos), Schadenfreude, percepções-estereotipadas, Atitudes Preconceituosas 
e Família. A  pesquisa com delineamento experimental em que se empregou medidas repetidas, pré-teste-
intervenção-pós-teste e grupo controle. A amostra foi constituída por adolescentes de 13 a 15 anos do 9º 
ano do CAUCP. Alguns instrumentos foram utilizados na avaliação para o pré-teste-pós-teste (Escala de 
Autoestima de Rosenberg; Escala de Emoção Intergrupal Schadenfreude; Escala de Intenção de Contato Social; Escala de 
Estereótipos e Escala de Atitudes Preconceituosas. Os Resultados analisados preliminarmente, sugerem que no 
pré- teste houve uma relação entre a intenção de contato social e atitudes preconceituosas para afetos 
positivos, ou seja, quanto menor a intenção contato social menor foi a predisposição para referir-se às 
atitudes preconceituosos em que os afetos positivos se manifestassem, entretanto no pós-teste foi 
possível observar que este aspecto já não era mais sinalizado pelos adolescentes. No que diz respeito a 
Cognição social, aqueles que apresentaram uma autoestima negativa foram os que relacionaram com um 
estereótipo negativo em relação ao exogrupo, porém após a intervenção percebeu-se uma mudança com 
relação aos estereótipos exogrupal. Esta proposta interventiva pôde trazer uma melhoria nas relações 
interpessoais no ambiente escolar desta turma, preveniu possíveis conflitos, minimizou a Schadenfreude 
assim como o Bullying.  
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RESUMO: No Brasil, o ritmo do crescimento da população idosa tem sido sistemático e consistente 
representado pelo reflexo de uma taxa de fecundidade abaixo do nível de reposição populacional e do 
aumento da expectativa de vida, fazendo com que este grupo ocupe espaço significativo na sociedade 
brasileira. Dados quantitativos estabelecem um aumento médio de três meses de vida nos dias de hoje 
para ambos os gêneros (IBGE,  2015) A prática de exercícios físicos por idosos é um importante fator 
para a manutenção da autonomia funcional no decorrer do processo de envelhecimento (CIPRIANE et 
al., 2010), visto que sua influência sobre a autonomia funcional é comprovada por diversos estudos 
(SANTOS et al. 2011; FRAGA et al 2011; CIPRIANE et al., 2010; PAULI et al., 2009). Outras 
investigações indicam ainda, benefícios da prática de atividades físicas sobre o sistema neuromuscular 
(HOEFELMANN et al.,2011; PINHEIRO et al., 2010; VALLE et al., 2009; ALENCAR et al., 2009; 
ASSUMPÇÃO et al., 2008), e sistema cardiorrespiratório  (FRAGA et al., 2011; CUNHA et al., 2010). 
Sustentando a importância do exercício físico durante o processo de envelhecimento, surge então um 
questionamento relacionado aos indivíduos idosos que praticam exercícios físicos regulares e orientados. 
O objetivo do presente estudo foi analisar os efeitos de três diferentes programas de treinamento (de 
força, resistência muscular localizada e aeróbico), sobre a autonomia funcional, a qualidade de vida e o 
índice de condicionamento físico de idosos, atendidos pelo Programa de Saúde da Família (PSF). Após a 
observação dos critérios de inclusão e exclusão, o grupo amostral foi constituído de 133 indivíduos de 
ambos os sexos, subdivididos randomicamente em quatro grupos: um grupo de treinamento de força 
muscular – GF (n2=31, sendo 21 mulheres e 10 homens) um grupo de treinamento de resistência 
muscular – GR (n1=32, sendo 23 mulheres e 9 homens) um grupo de treinamento aeróbico – GA (n3=35, 
26 mulheres e 9 homens) e um grupo controle – GC (n3=35, sendo 20 mulheres e 15 homens). Todos 
os idosos são residentes no município de Petrópolis (RJ). Na fase incial do experimento os participantes 
foram submetidos sucessivamente aos seguintes procedimentos avaliativos: avaliação da autonomia 
funcional utilizando o protocolo GDELAN, qualidade de vida (WHOQUOL-OLD) e indice de 
condicionamento físico (VO2máximo, composição corporal, força, flexibilidade). O procedimento 
experimental foi realizado pelo Treinamento de Força, Resistência Muscular e Aeróbico. Após a análise 
e exposição dos resultados, verificou-se que o treinamento de força apresentou maior índice de melhora 
na autonomia funcional, na qualidade de vida e no condicionamento físico dos idosos.  
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RESUMO: Esse projeto está vinculado à linha de Modelagem de Comportamento e Inteligência Artificial 
do grupo de pesquisa CogLab – Laboratório de Psicologia Cognitiva do Curso de Mestrado da UCP. 
Consiste na construção de um software com uso de Realidade Virtual para apoio ao tratamento da Fobia 
Social. Fundamenta-se nos conceitos da Terapia Cognitiva Comportamental e visa a flexibilização das 
crenças do fóbico quanto à visão de si, dos outros e do seu futuro. Os ensaios a serem desenvolvidos 
contemplam o estímulo ao exercício de funções superiores do pensamento tais como: memória, atenção 
e raciocínio visando o desenvolvimento de habilidades sociais e ampliação do repertório de estratégias de 
resolução de problemas da pessoa afetada pela fobia social e que estará interagindo em ambiente de 
complexidade controlada, segundo a técnica da exposição controlada ao risco e sob o enfoque cognitivo 
da Experiência de Aprendizagem Mediada de Feuerstein. Tipicamente constituídos pela participação do 
paciente em interações projetadas em ambiente de Realidade Virtual, onde estará agindo sob estímulos 
que podem identificar estados internos do paciente, no que diz respeito as suas emoções e, 
consequentemente, pode-se dirigir a fala dos personagens guiados pelas manifestações comportamentais 
observadas nas interações imediatamente anteriores. Uma vez identificado que o paciente detem controle 
do cognitivo sobre as emoções, procurar-se-á evoluir para interações mais complexas, caso contrário, 
identificado que as respostas emocionais são mais frequentes se promoverá a redução da complexidade. 
Neste movimento de backtracking estará o paciente sendo continuamente estimulado a progredir no 
jogo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: AGAT-FS. Programação. Testes do Modelo. 
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; UCP 

  



 

 

A CLÍNICA PSICANALÍTICA E OS FENÔMENOS PSICOSSOMÁTICOS 
 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Beatriz Gomes Oliva; Maria Clara Ribeiro de Paula 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Joseane Garcia de Souza Moraes 

 

RESUMO: A pesquisa se iniciou em 2014 e vem sendo desenvolvida até os dias atuais com o objetivo de 
investigar os fenômenos psicossomáticos (FPS) a partir dos pressupostos da psicanálise de orientação 
freudiana e lacaniana, a fim de propor uma direção de tratamento. Em 2016, em parceria com a ABCD 
(Associação Brasileira de Colite Ulcerativa e Doença de Crohn), foi criado no Serviço de Psicologia 
Aplicada da UCP um Núcleo de Atendimento para pacientes portadores dessas doenças, que são doenças 
inflamatórias intestinais (DIIs), sem causa orgânica justificável, de caráter crônico e autoimune, e que em 
alguns casos podem ser fatal. Esse serviço funciona como um Laboratório de Pesquisa, onde se investiga 
na prática clínica o problema de pesquisa, a saber: as doenças inflamatórias intestinais podem ser 
consideradas psicossomáticas de um ponto de vista psicanalítico lacaniano? Mediante o estudo dos casos 
clínicos atendidos, durante três anos de trabalho, pode-se concluir que essas doenças podem ser 
consideradas FPS de um ponto de vista psicanalítico lacaniano, sendo possível constatar que o sujeito do 
inconsciente está ausente na enunciação, testemunhando o congelamento significante referido por Lacan 
nesses casos. A lesão pode ser induzida por um significante ou conjunto de significantes, estando, 
portanto, ligada à linguagem, porém não de modo dialetizável, mas holofraseado. Os FPS parecem 
mostrar no corpo uma escrita apenas como marcas registradas que não se inserem numa história, capaz 
de ser contada, reconstruída, como nos sintomas neuróticos. A questão norteadora da pesquisa hoje é 
como abordar esses tipos de fenômenos já que a interpretação direta, sobre os fenômenos, parece pouco 
eficaz e, às vezes, desastrosa, fazendo-o eclodir ou agravar. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Psicanálise; fenômeno psicossomático (FPS); doenças inflamatórias intestinais.  
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REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DO CANCÊR, DE SUA PREVENÇÃO E DE 

SEU TRATAMENTO SEGUNDO PROXIMIDADE SOCIAL: NOVAS 

ANÁLISES 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Matheus Meireles Matoso; Ramon dos Santos Bello; Renata Neves de Araújo 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Julio Cesar Cruz Collares da Rocha 

 
RESUMO: O câncer é uma doença conhecida pelo sofrimento pessoal/social que produz, não apenas 
naqueles que são acometidos por ele, mas também na família, amigos etc. O objetivo da pesquisa foi 
conhecer as representações sociais (RS) do câncer, de sua prevenção e de seu tratamento segundo 
proximidade social. Quanto ao método, participaram da pesquisa 103 pessoas que não se consideravam 
próximas de pessoas com ou que tiveram câncer (sem proximidade social) e 277 pessoas que se 
consideravam próximas de pessoas com ou que tiveram câncer (com proximidade social), de ambos os 
sexos, estudantes universitários das áreas de ciências humanas, sociais e exatas. Utilizamos um 
questionário com testes de associação livre de palavras para os termos indutores ‘câncer’, ‘prevenção do 
câncer’ e ‘tratamento do câncer’, seguido de dados pessoais. Os questionários foram aplicados de forma 
individual, em ambientes coletivos de salas de aula. Realizamos análises prototípicas para identificação 
dos núcleos centrais (NC) e dos sistemas periféricos (SP) das RS utilizando o software EVOC 2005. As 
perguntas de caracterização dos grupos passaram por análise descritiva (frequência e percentual). Quanto 
aos resultados da pesquisa, nos prováveis NC da RS do câncer, figuraram as cognições morte, doença, 
sofrimento, dor, quimioterapia e tratamento (sem proximidade social) e as cognições morte, doença, 
sofrimento e dor (com proximidade social); nos prováveis NC da RS da prevenção do câncer apareceram 
os cognemas cuidado, exames, alimentação, saúde, médico, exercícios e campanhas (sem proximidade 
social) e os cognemas exames, alimentação, saúde e exercícios (com proximidade social); e nos prováveis 
NC da RS do tratamento do câncer emergiram os elementos quimioterapia, remédio, dor, hospital, cura 
e radioterapia (sem proximidade social) e os elementos quimioterapia, remédios, dor, hospital, 
radioterapia, luta e dificuldade. Apesar de existirem elementos semelhantes em cada um dos prováveis 
núcleos centrais, não estamos diante das mesmas RS, visto que os elementos presentes no grupo sem 
proximidade social são mais dispersos do que os elementos que figuraram no grupo com proximidade 
social, grupo com cognemas mais relacionados a experiência de proximidade com quem está ou esteve 
em tratamento.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Representações sociais. Câncer. Proximidade social.  
 
ÓRGÃO FINANCIADOR: CNPq; FCRM 

  



 

 

VIOLÊNCIA ESCOLAR ENTRE ADOLESCENTES: UM ESTUDO 
EXPLORATÓRIO NO MUNICÍPIO DE PETRÓPOLIS-RJ 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Arielle Dutra de Mendonça Ribeiro; Ingrid Bortolotti Gomes Camarota; Karina Eller Baena; Letícia 
Charles Rentes; Maria Clara Peccin Amaral; Paulo Ricardo Jacob; Samara Julio de Matos; Vinicius 
Cordeiro Macedo 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Luciana Xavier Senra 

 
RESUMO: A violência escolar é expressa em contexto educacional nas formas de atos agressivos e 
violentos presenciais e/ou virtuais de cunho psicológico, físico, verbal, sexual, danos patrimoniais, 
institucionais, envolvendo alunos, professores, gestores, a instituição escola, a família e a comunidade. 
Os prejuízos para os adolescentes envolvidos, são o comprometimento da saúde mental, aprendizagem 
e desempenho acadêmico, e das relações interpessoais com a fragilidade e até rompimento dos laços 
familiares e sociais. Trata-se de uma pesquisa transversal aplicada, de natureza observacional, abordagem 
quantitativa descritiva e caráter exploratório, cujo objetivo foi identificar as formas de manifestação de 
violência escolar e variáveis associadas aos suportes familiar e social em adolescentes no Município de 
Petrópolis-RJ. A alocação dos participantes (n=542; 39,9% do sexo masculino e 46,7% do feminino), de 
ambos os sexos e com faixa etária entre os 12 e os 17 anos (MD=14,4; DP=1,8 anos), foi por meio de 
amostragem não probabilística intencional, obtida por saturação da adesão voluntária dos estudantes de 
escolas municipais e estadual, entre o sexto e o nono anos do ensino fundamental e do ensino médio. 
Foi estabelecida parceria com a Secretaria Municipal de Educação-SME e com a direção de uma Escola 
da Rede Estadual de Ensino de Petrópolis, para apoio e desenvolvimento do estudo pretendido. Foram 
empregados questionários para: (a) caracterização sociodemográfica; (b) investigação e caracterização da 
violência escolar; e (c) levantamento da percepção dos suportes familiar e social. A pesquisa foi aprovada 
junto ao Comitê de Ética e Pesquisa com seres humanos da UCP sob parecer nº 2.729.833 em conforme 
as diretrizes e cuidados éticos da Resolução 466 de 2012. Para processamento e análise dos dados foi 
utilizado o software SPSS, por meio do qual foram empregadas técnicas estatísticas descritivas para 
conhecimento do perfil amostral; e inferenciais para diferencias de médias entre grupos, bem como 
análise de correlações entre violência escolar e as variáveis pertinentes aos suportes familiar e social.  Os 
resultados preliminares evidenciaram que entre os participantes respondentes aos instrumentos que 
identificam agressores, vítimas e observadores de violência escolar, 7 são agressores persistentes e 406 
são potenciais agressores; 20 são vítimas persistentes e 408 foram ocasionalmente vitimizados e/ou estão 
em risco de vitimização; e 54 são observadores persistentes e 377 observam ocasionalmente alguma 
situação de violência escolar. Destaca-se que a pesquisa ainda se encontra em andamento dada a 
necessidade de extensão do cronograma mediante as interveniências de paralizações de professores e 
troca de gestão da SME, bem. Após a análise final dos dados apurados, os resultados serão divulgados à 
SME, às escolas envolvidas, aos profissionais da educação, comunidade acadêmica e demais seguimentos 
da sociedade interessados na temática. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Violência escolar. Adolescentes. Estudo exploratório. Município de Petrópolis-
RJ. 
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INTERCULTURALIDADE: UM ESTUDO DE AUTO E HETERO-

ESTEREÓTIPOS DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS EM RELAÇÃO A 

AFRODESCENTES 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Nathalia Melo de Carvalho; Julia Bonfim Felippe dos Santos 
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Luís Antônio Monteiro Campos 

 
RESUMO: As crenças são objetos da Psicologia Social, especialmente na perspectiva da Cognição Social. 
Segundo Krüger, crença pode ser definida como qualquer afirmativa feita por uma pessoa, com base em 
sua experiência pessoal. Entende-se por estereótipos as crenças compartilhadas por um grupo acerca de 
um objeto social. Preconceito, por sua vez, pode ser entendido como uma atitude negativa frente aos 
membros de determinado grupo. Esta pesquisa teve por objetivo identificar estereótipos e preconceitos 
de universitários em relação afrodescendentes. Para isso, testaram-se diferenças nos níveis de racismo 
moderno entre diferentes cursos de graduação (exatas e humanas) e entre alunos que cursaram o ensino 
médio em escola pública ou privada. Ainda, testaram-se diferenças nos níveis de aceitação de estereótipos 
entre esses mesmos grupos. Participaram 108 estudantes da Universidade Católica de Petrópolis (UCP), 
que responderam a um questionário on-line com questões sociodemográficas, um indicador de 
estereotipia em relação a afrodescendentes e a escala de racismo moderno. Para a análise de dados, foi 
utilizado o teste t para amostras independentes. Os alunos dos cursos de humanas apresentaram menores 
níveis de racismo moderno, em comparação aos alunos dos cursos de exatas. Em relação aos estereótipos, 
os participantes que cursaram o ensino médio em escola pública obtiveram maiores níveis de aceitação 
em adjetivos como “discriminados”, “excluídos”, “injustiçados” e “humilhados”. Discutem-se possíveis 
consequências dessas diferenças nas relações interpessoais no contexto universitário. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Interculturalidade. Estereótipos. Preconceito.  
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DESENVOLVIMENTO, AVALIAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE 
INOVAÇÕES EM INTERVENÇÕES PARA USUÁRIOS DE DROGAS: UM 

ESTUDO DE VIABILIDADE DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E 
COMPROMISSO (ACT) PARA DEPENDENTES DE CRACK E ÁLCOOL 

 
 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Natália São Tiago Vieira; Bruna Ferreira dos Santos; Mariana Fonseca Carvalho Maia; Bruno Passamani 
Mendonça; Caroline Thebald dos Reis Gomes; Lorrainy Costa de Castro.  
 
PROFESSOR ORIENTADOR: 

Pollyanna Santos da Silveira 

 
RESUMO: O estigma tem sido apontado como um dos principais fatores que afetam negativamente no 
quadro da dependência por uso de substâncias, podendo, por vezes, causar danos mais significativos do 
que o próprio transtorno. Desta maneira, indivíduos que sofrem o desígnio da estigmatização passam a 
reconhecer-se no que tange aos rótulos a eles atribuídos e aplicá-los a si mesmos. O processo de 
internalização do estigma é identificado como um empecilho em detrimento aos objetivos de vida, além 
de agir como um fator gerador de dificuldade na procura por tratamento. Entre os estudos que se 
evidenciam ao que concerne o estigma internalizado, a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) tem 
se mostrado efetiva como estratégia para a redução do estigma. Neste sentido, o presente estudo teve por 
objetivo desenvolver e avaliar a primeira intervenção baseada em ACT voltada para redução de estigma 
internalizado entre dependentes de substâncias realizada no Brasil. Inicialmente um grupo-piloto foi 
realizado para as adaptações iniciais e, posteriormente, os grupos de intervenção com os próprios usuários 
dos serviços, se mostrando viável e acessível ao público ao qual foi destinada. Os resultados permitiram 
identificar a necessidade de avançar na implementação da intervenção, visando fornecer estratégias que 
consigam reduzir o estigma internalizado e melhorar a adesão desses pacientes ao tratamento, 
aumentando a qualidade e efetividade da rede de atenção aos usuários de drogas. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Drogas. Tratamento. ACT. Estigma. 
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EFETIVIDADE DE UM PROGRAMA AUTOGUIADO BASEADO NA 
INTERNET PARA TRATAR A DEPRESSÃO EM UMA AMOSTRA DE 

USUÁRIOS BRASILEIROS 
 

 
ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Mariana C. Gamarano; Beatriz S. I. Afonso; Walquíria R. D. dos Santos; Letícia S. Carneiro; Michelle 
G. A. Planz & Gustavo Chapetta da Rocha; Maria Adriana Svacina 
 
PROFESSORES ORIENTADORES: 

Rodrigo da Cunha Teixeira Lopes 

 
RESUMO: A depressão é um transtorno de alta prevalência e que diminui a qualidade de vida do portador 
e causa grande impacto para a sociedade. Apesar de existirem tratamentos eficazes para a depressão, eles 
têm limitações (e.g., eficácia limitada, desistência, altos custos, escassez de profissionais em algumas 
áreas). Um formato alternativo emergente em muitos países é a intervenção baseada na internet. O 
Deprexis é um programa construído com base na terapia cognitivo-comportamental e conta com 
evidências de eficácia, mas nenhum estudo foi feito com a população brasileira. O projeto tem como 
objetivos (1) testar a efetividade do Deprexis com usuários brasileiros e (2) investigar com maior 
profundidade a experiência de uso do Deprexis. No último ano foi dado continuidade ao trabalho de 
coleta de dados. Os participantes tem sido recrutados pela internet, a partir de publicações nas redes 
sociais e com anúncios pagos para as buscas do Google com palavras relacionadas à depressão. Até o 
presente momento, aproximadamente 2000 pessoas clicaram no link do nosso site. Desses, 433 
participantes preencheram o questionário de triagem. Cumpriram os critérios de inclusão 288 
participantes. Desses, 53 foram entrevistados para fins diagnósticos e para excluir ideação suicida. Foram  
selecionados 44 participantes que receberam acesso ao programa. Ainda não possuímos dados suficientes 
para entender a efetividade do programa. A meta da amostra é de n = 128, com uma confiabilidade 
estatística adequada. Entrevistas de profundidade com participantes que usaram o Deprexis estão sendo 
feitas. Até o momento 8 participantes foram contactados mas apenas uma concedeu a entrevista. Trata-
se de uma participante de 49 anos, casada, que usou o programa pelo computador principalmente durante 
a noite, por 315 minutos. Ela obteve uma redução sintomática clinicamente significativa e relata que 
achou o Deprexis de fácil compreensão. Ela falou sobre a "falta do toque humano", mas afirmou que o 
programa é muito mais sensível do que o esperado. Foi positivo em seu tratamento o fato da participante 
ser estimulada a ser sincera em suas respostas. A participante relatou que o Deprexis a incentivou a buscar 
novos assuntos que abriram novas oportunidades para a mesma, que relata seguir com satisfação. É 
preciso entrevistar outros participantes para se ter uma compreensão mais completa sobre as 
possibilidades de experiência de uso do Deprexis. Espera-se que os nossos resultados ajudem a ampliar, 
com evidências, o debate no Brasil sobre o uso da internet para oferecer intervenções psicológicas seguras 
e eficazes. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Depressão. Terapia cognitivo-comportamental. Intervenção online. 
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CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
 

 

 

 

 

  



 

 

SEGURANÇA INTERNACIONAL: DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Vitor Ferreira Lengruber (bolsista), Guinnevere Esteves Fraguas, Thaís Gomes Froés Motta 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Luiza Bizzo Affonso 

 

RESUMO: Em outubro de 2016, iniciava-se a Batalha de Mossul, no Iraque, cujo intuito era eliminar os 
redutos do Estado Islâmico da região. A campanha teve grande participação de mulheres da etnia curda 
no front de batalha, que ali estavam com o objetivo duplo de libertar as mulheres curdas sob controle do 
grupo terrorista, especialmente as yazidis, e conquistar a emancipação social. A partir da hipótese central 
de que a busca por emancipação feminina é um fator determinante para o alistamento voluntário de 
mulheres nas Forças Armadas, o presente trabalho buscará analisar a atuação das mulheres na YPG curda 
(Unidades de Proteção das Mulheres), além de fazer uma comparação da atuação das mesmas no exército 
estadunidense. Ainda, será analisada a relação entre a independência feminina e a potencial redefinição 
de seu papel na sociedade, além do impacto de tal participação no status quo social. Nota-se que tais 
estudos se mostram imprescindíveis no campo das Relações Internacionais desde meados da década de 
1990, período em que o mainstream teórico da disciplina não oferecia, por exemplo, instrumentos para a 
compreensão do estupro como arma de limpeza étnica. Soma-se a isso, a necessidade de incluir o fator 
de gênero na formulação direta de estratégias operacionais, como no combate a Al-Qaeda ou ao Estado 
Islâmico. Dessa forma, uma vez que a questão de gênero é inserida como alternativa à análise teórica do 
plano internacional, pode-se averiguar como esse elemento influencia, e é influenciado, pela dinâmica 
dos conflitos armados. Portanto, o projeto tem como finalidade, por meio do recorte histórico datado 
do início do século XXI aos dias de hoje e da utilização de bibliografia pertinente e fontes primárias, 
comprovar a relevância e a influência do gênero na segurança internacional contemporânea, assim como 
investigar a concepção Ocidental e Oriental do papel social da mulher e, consequentemente, pesquisar a 
atuação feminina nas Forças Armadas curdas e estadunidenses. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Gênero. Segurança Internacional. Forças Armadas. 
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A INFLUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES SOBRE A DESIGUALDADE DE 

RENDA 
 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Maria Luísa Golinelhi Ribeiro 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Rodolfo Tomás da Fonseca Nicolay 

 

RESUMO: Esta pesquisa explora a relação existente entre a qualidade institucional de uma economia e 
seu nível de desigualdade de renda. Há fortes evidências que apontam o desenvolvimento das instituições 
de uma economia como um fator que explique a grande disparidade de desempenho econômico entre os 
países. O Brasil possui um dos piores indicadores institucionais no mundo, o que pode estar relacionado 
com sua elevada desigualdade de renda. Assim, a proposta é analisar, a partir de indicadores quantitativos, 
se as variáveis institucionais, tais como eficiência de políticas governamentais, nível de regulamentação 
do governo sobre a iniciativa privada, controle da corrupção, nível de qualidade jurídica e prestação de 
contas, influenciam o nível de desigualdade de renda dos países. A análise será feita com dados extraídos 
do World Bank of Data e do Worldwide Governance Indicators, sendo a seleção do período e dos países 
de acordo com a disponibilidade dos dados. O objetivo dessa pesquisa é contribuir com um banco de 
dados, além de fornecer conclusões que contribuam com a crescente literatura de discussão acerca do 
tema.   
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Instituições. Desigualdade de renda. Dados em Painel. 
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COMUNICAÇÃO E CONSUMO DE FICÇÃO SERIADA - ANÁLISE DE 

ELEMENTOS CONTRIBUTIVOS PARA A PRÁTICA DE BINGE-

WATCHING EM MULTIPLATAFORMAS 

 

ESTUDANTE(S) PESQUISADOR(ES): 
Guilherme Schimdit; Luisa Rabelais e Rafael Rodrigues 
 
PROFESSORA ORIENTADORA: 

Raquel Lobão Evangelista 

 

RESUMO: As mudanças no sistema de distribuição do conteúdo audiovisual via streaming, através de 
serviços de vídeo sob demanda, também alteraram a dinâmica espectatorial e a indústria audiovisual, 
permitindo um fluxo mais intenso do conteúdo pelas redes a baixos custos e de formas mais abrangentes 
do que era possível com o broadcasting. Tal movimento também inclui o fato de que que o telespectador 
constitui seu próprio ritual midiático ao ter maior controle sobre o que assiste. Neste contexto, esta 
pesquisa pretende discutir se é possível considerar que o engajamento em uma cultura participativa por 
parte da audiência e a autoprogramação consolidam o comportamento de consumo chamado de binge-
watching. Trata-se de um modelo contemporâneo de espectatorialidade, haja vista que é uma das principais 
formas de consumo nas plataformas de vídeo sob demanda (Matrix, 2014; Perks, 2015). Busca-se, entre 
outros objetivos, distinguir a prática do binge-watching (maratonas), que é realizada em torno das séries 
preferidas dos telespectadores, de forma coletiva e presencial. Com o objetivo de analisar a prática de 
binge-watching nas plataformas, foram selecionadas como objeto de análise as produções de ficção 
seriadas mais vistas no Brasil de acordo com as estatísticas da plataforma Netflix. Tal escolha se justifica 
pelo fato da empresa estar presente em mais de 190 países e ter mais de 110 milhões de assinantes em 
todo o mundo, estando o Brasil em terceira colocação. Em relação a sua metodologia, esta pesquisa tem 
uma abordagem qualitativa, de cunho exploratório-descritivo, tendo adotado os seguintes procedimentos 
técnicos: revisão bibliográfica, análise documental, levantamento de dados via questionário online e 
grupos focais. Paralelamente, os pesquisadores utilizaram os aplicativos Mind Meister (para organização 
de dados e visualização) e Basecamp (para gestão de projeto). É preciso ressaltar que, nesta fase da 
pesquisa, o foco centra-se sobretudo no pólo de produção do conteúdo. Portanto, os aspectos centrais 
foram: as características das narrativas das séries mais maratonadas via plataforma Netflix, as plataformas 
em que as mesmas foram oferecidas à audiência; e os aspectos técnicos envolvidos na produção. Assim, 
espera-se aplicar a proposta dos mapas de mediações de Martin-Barbero (2010). Os resultados obtidos 
indicam que a prática de binge-watching tem estreita ligação com os tipos de enredo, narradores e aspectos 
de espaço e de tempo, especialmente, quando os narradores são oniscientes e o tempo é psicológico (não-
cronológico). A variedade de plataformas móveis, especialmente os smartphones e o notebooks, também 
contribuíram para o desenvolvimento do novo comportamento de consumo, ao reforçarem a 
oportunidade de escolha e de aproveitamento do tempo. Finalmente, é possível relacionar o 
desenvolvimento de aspectos técnicos com o comportamento de maratona. A possibilidade de retomada 
do conteúdo, após eventual interrupção, a qualidade de imagem e recursos avançados de som intensificam 
a imersão na narrativa e, consequentemente, o comportamento de maratona.  
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RESUMO: A democratização dos meios de comunicação e marketing aliada à tecnologia permitiu voz 
ativa aos usuários de redes de sociabilidade. Reforça-se aqui a popularidade da internet e o ambiente 
“democrático” na formação de novas dinâmicas comunicacionais em que usuários conectados em redes 
de sociabilidade pudessem expressar suas opiniões e, dessa maneira, acentuaram discussões sobre formas 
de pensamentos nesses espaços. Esses espaços tornaram-se palcos para debates impulsionados por 
ideologias vindas de diferentes partes do país e do mundo reproduzidos nas mídias sociais. Cabe destacar 
que tais debates são acentuados em temáticas que envolvem gêneros, diversidade e raças, além de 
preocupações em aspectos socioambientais. Diante desse cenário “democrático”, grandes marcas 
começam a repensar no diálogo com seus respectivos públicos, ao rever conceitos mercadológicos sobre 
sua representatividade institucional de marcas no mercado, em especial no âmbito digital. Tais orientações 
a respeito do marketing analisadas impactam diretamente nas formas de produção e, por conseguinte, de 
comunicação. São ações desenvolvidas por empresas com um novo objetivo que não consiste somente 
na fidelização de clientes, mas de torná-los “advogados da marca” (KOTLER, 2017). Tais ações estão 
embasadas na mudança no comportamento de consumidores frente à conectividade contemporânea. 
Trata-se de um comportamento de pertencimento, por conseguinte, de inclusão provocada por 
ferramentas de redes sociais com o objetivo de se relacionarem em harmonia com as diferenças e valores 
de indivíduos. Ou seja, a conectividade rompe com barreiras e hierarquias dentro de um processo de 
“inclusão”, em que indivíduos tornam-se membros de comunidades virtuais, onde dinamizam 
informações e expõem suas opiniões pelo livre arbítrio permitido por essas interfaces. É durante essa 
troca de informações que o consumidor conhece uma marca, percebe um valor embutido nela, consulta 
orientação a respeito dela ao ponto de realizar a compra e defendê-la (ou também atacá-las) nesses 
espaços.  
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RESUMO: A pobreza é uma situação social e econômica caracterizada pela carência de recursos, 
conceitualmente difícil de ser definida e complexa de ser analisada. O objetivo geral dos estudos de 
pobreza é traçar um diagnóstico para criação e implementação de métodos e políticas para combater e 
reduzir a pobreza. A persistência da pobreza absoluta nos países da América Latina está relacionada com 
aspectos históricos e culturais, contribuindo para manter a região como a mais desigual do mundo, como 
consta em relatórios recentes da CEPAL (2019, 2018, 2017) - importante órgão constituído com a 
finalidade de estudar profundamente as realidades dos países latino americanos e promover políticas de 
desenvolvimento em conformidade com as especificidades da região. Em consonância com Barros (2000) 
a desigualdade pode ser vista como condicionante da pobreza, concentrando recursos em indivíduos 
social e economicamente privilegiados enquanto que, por outro lado, parte dos indivíduos se encontram 
com privações. O acesso a tais recursos pode ser obtido através de elevações do nível de renda das 
pessoas o que, por sua vez, poder ser alcançado através do mercado de trabalho. Visto isso, a dinâmica 
atual do grupo de pesquisa NEPO é analisar o mercado de trabalho na América Latina, com ênfase no 
Brasil. Dessa forma, espera-se contribuir com o debate acadêmico utilizando-se de trabalhos como Rocha 
(2013, 2006) e relatórios desenvolvidos pelo Banco Mundial, IPEA, CEPAL, PNUD e outros. Assim, a 
pesquisa em andamento pretende apresentar índices de pobreza e extrema pobreza da região, visando 
explicar tais fenômenos através de outros índices socioeconômicos, tais como o nível de desigualdade, o 
desemprego, a informalidade no mercado de trabalho, a escolaridade, os números para os setores da 
economia etc. Em suma, o trabalho se debruça sobre as complexidades do mercado de trabalho e sua 
influência sobre a formação da pobreza na região latino-americana.  
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RESUMO: O presente trabalho consiste na apresentação de um estudo realizado na região central da 
cidade de Petrópolis, RJ, com o objetivo de investigar os elementos determinantes para a circulação a pé 
na cidade, estabelecendo indicadores comparativos que relacionem as características urbanas, seus 
elementos espaciais e as características dos usuários em busca de novas questões para o debate. Sua 
metodologia se deu através de aprofundamento em bibliografia selecionada, trabalhando conceituação, 
estudos de caso comparativos, indexação de informações e dados com a apuração quantitativa e 
qualitativa de dados urbanos com base na metodologia survey de obtenção de respostas através de 
questionários dirigidos à população urbana em geral e a aplicação do Índice de Caminhabilidade do ITDP 
(2016). Como resultado geral, foram compreendidos usuários e suas formas de deslocamento na região 
estudada, e no que se refere à circulação a pé, a relação que pode ser estabelecida entre as categorias do 
índice do ITDP e os grupos sociais apurados. Artigo publicado em congresso e fornecimento de relatório 
geral com os dados apurados são importantes produtos fornecidos pelo grupo de pesquisa, de forma que 
possam ser referenciados pela gestão municipal em seus planos de desenvolvimento urbano. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo analisar a interferência do módulo de elasticidade 
probabilístico, na solução do problema de deflexão de uma viga de Euler-Bernoulli.  A norma ABNT 
NBR 6118 (2014) considera o módulo de elasticidade do concreto como uma grandeza determinística.  
A metodologia da pesquisa se constituiu de ensaios laboratoriais, os quais concluíram o caráter semi 
probabilístico para o módulo de elasticidade do concreto.  Acrescentou-se a esta conclusão uma revisão 
de literatura, a qual permitiu a elaboração do modelo matemático que descrevesse a hipótese experimental 
para o módulo de elasticidade.  A implementação computacional do Método de Elementos Finitos 
Estocástico analisou as soluções para o problema de deflexão de uma viga sob tais considerações.  
Concluiu-se que o módulo de elasticidade determinístico não captura todas as interferências de materiais 
para o concreto e que modelos mais realísticos podem ser obtidos a partir de hipóteses probabilísticas 
para esta grandeza. 
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RESUMO: O presente projeto pretende desenvolver um aplicativo em plataforma móvel e sistema 
operacional Android para auxiliar na cognição de crianças autistas. O desenvolvimento usará o ambiente 
de desenvolvimento Android Studio e o resultado será disponibilizado no Google Play Store para que 
pais e professores possam usar o aplicativo para melhorar o processo cognitivo de crianças que sofrem 
do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Como metodologia de aprendizado serão usadas imagens, 
áudio e texto para apresentar às crianças o conteúdo, podendo o usuário acrescentar novas imagens e 
sons aos já criados, melhorando a interação e enriquecendo o aprendizado. No mesmo aplicativo 
pretende-se desenvolver alguns jogos educativos para melhorar o interesse. 
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RESUMO: O projeto de perfuração de poço é uma das principais etapas de engenharia, a fim de evitar 
problemas como kicks, instabilidade de poços, blowouts e perda de circulação, que representam os 
principais causadores de danos ambientais, prejuízos econômicos e até perdas humanas, especialmente 
críticos quando se trata de perfurações ultra profundas. Usualmente, métodos matemáticos, empíricos e 
medidos em campo são usados na estimativa da pressão de poros, porém não se pode dizer que esses 
têm exatidão nos valores encontrados, pois dependem de como o instrumento ou o analista leem 
determinada medição. Por este motivo, métodos como as redes neurais artificiais (RNA’s) foram 
estudados, a fim de encontrar valores de pressões com uma margem de erro cada vez menor. Além de 
serem muito mais rápidas e precisas que os métodos convencionais, as RNA’s são sistemas 
computacionais adaptativos inspirados no cérebro humano, que adquirem conhecimento através de 
experiência. A proposta é usar essa inteligência artificial para estimar a pressão de poros de determinada 
formação rochosa. Com base nos estudos, pode-se chegar à conclusão de que a vantagem de usar as redes 
neurais artificiais para esse tipo de problema é que ela sempre acompanha o avanço da tecnologia, ou 
seja, ela nunca se tornará obsoleta. Além disso, a rede neural estará sempre disposta a aprender, na medida 
em que novos dados forem surgindo. Estudos comprovaram que tendo a RNA bem arquitetada, ela 
poderia resolver um problema que levaria meses em apenas alguns dias.  De acordo com os estudos 
realizados conclui-se que a rede neural artificial foi fundamental para resolver o problema proposto de 
maneira mais rápida e objetiva. Pode-se dizer que em um futuro próximo, a inteligência artificial estará 
em alta no mercado e como na indústria do petróleo tempo é dinheiro, aplicá-la trará muitos benefícios 
econômicos tanto para a indústria quanto para o país. 
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RESUMO: A corrosão é um fenômeno eletroquímico que destrói diversos materiais, e este fenômeno se 
encontra intrinsecamente ligado aos meios em que estes materiais estão expostos. Normalmente, em 
engenharia, as condições nas quais estes compostos estão empregados possibilitam a ação corrosiva, e 
esta ação é extremamente perigosa, visto que ela acarreta na perda de material e consequentemente na 
sua fragilidade. Um tipo de corrosão bem comum é a corrosão em vergalhões, que são utilizados em 
obras de arte na área da construção civil. Esta ação corrosiva é altamente prejudicial à integridade 
estrutural, pois acarreta na sua fragilização.  Tendo em vista este problema, a presente pesquisa propõe-
se a fazer uma análise em uma estrutura afetada pela corrosão, tendo como proposta a investigação das 
causas e eventuais soluções. Através de um mapeamento da disposição eletroquímica na estrutura, os 
dados de potencial eletroquímico serão coletados e em seguida serão transportados para um programa 
de simulação numérica, onde será avaliada a corrosão na estrutura. 
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RESUMO: As metodologias de modelagem computacional de sistemas físicos adquiriram vital 
importância tanto no meio acadêmico quanto profissional. Porém, os métodos numéricos utilizados para 
a resolução de modelos matemáticos são muitas vezes complexos, aumentando assim, o custo 
computacional envolvido na resolução de problemas cotidianos. Com o intuito de aumentar a eficiência 
dos métodos, partimos da hipótese de que é possível modelar em detalhe apenas algumas parcelas de um 
sistema físico, introduzindo hipóteses simplificativas no restante do sistema. Nesse sentido, o trabalho 
apresentado visa estudar modelos de diferente natureza acoplados, tais como modelos completos (3D) e 
modelos simplificados (0D). Posteriormente, estudamos procedimentos para acoplar numericamente as 
equações algébricas de cada domínio. Neste estudo, o enfoque é dado à simulação de escoamentos 
internos, laminares e incompressíveis, onde algumas porções do sistema físico são modeladas pelas 
equações completas de Navier-Stokes, e o restante do sistema é representado de forma simplificada por 
meio de equações algébricas. Para acoplar tais modelos, estudamos e implementamos técnicas iterativas 
baseadas em métodos numéricos para encontrar raizes de funções, e comparamos com métodos 
anteriormente implementados de decomposição de domínios de tipo Gauss-Seidel. Diversos Resultados 
numéricos são apresentados. 
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RESUMO: Para a indústria offshore, é de alta importância o estudo do fenômeno de vibrações induzidas 
por vórtices (VIV), sendo assim, esta pesquisa teve como objetivo analisar o comportamento das 
estruturas metálicas cilíndricas, risers, sob o efeito dessas vibrações, estudando as consequências 
estruturais causadas. O fenômeno de vibrações induzidas por vórtices tem como principal característica 
a emissão de vórtices alternados em torno de uma estrutura sujeita a um fluxo, como as correntes 
marinhas. Para reduzir a concentração de tensões, as estruturas marítimas são todas tubulares, 
favorecendo a emissão de vórtices em direções que dependerão da velocidade de incidência da corrente 
marinha e de sua direção. Foi feito um estudo experimental da resposta de estrutura sujeitas somente às 
correntes marinhas no canal de correntezas da Universidade Católica de Petrópolis, utilizando modelos 
de tubos rígidos em escala reduzida, feitos de PVC e acrílico. Por se tratar de um problema hidroelástico, 
a análise de VIV necessitou da combinação de modelos de análise estrutural e modelos hidrodinâmicos, 
com o intuito de comparar o comportamento obtido no canal de correntezas com a realidade, para tanto 
foram feitas análises numéricas com o programa Shear7, desenvolvido pelo MIT (Massachusetts Institute of 
Technology). Durante os ensaios no canal, analisamos tanto cilindros lisos quanto cilindros com 
supressores, e pudemos observar que os tubos que continham supressores reduziram significativamente 
os efeitos de VIV em sua estrutura, atingindo os resultados esperados, logo tornando os resultados dos 
ensaios coerentes ao programa Shear7. 
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RESUMO: As lajes planas são apoiadas diretamente sobre pilares sem a existência de vigas, sendo um 
sistema estrutural muito utilizado atualmente devido as suas vantagens, como simplificação de formas, 
questões arquitetônicas dentre outras. Entretanto tem desvantagens, especificamente devido à ocorrência 
de elevadas concentrações de tensões cisalhantes na região de ligação laje-pilar. Quando a estrutura não 
for dimensionada e executada corretamente, devido a este fato ocorrera o colapso da estrutura por 
punção. A NBR 6118:2014, prescreve métodos de dimensionamento e verificação de lajes planas, porém 
é de suma importância o engenheiro civil conhecer e estudar o comportamento desse sistema estrutural. 
O intuito da pesquisa é estudar o comportamento estrutural das lajes planas em modelo físico reduzido. 
Para tanto foram ensaiados no laboratório da Universidade Católica de Petrópolis, um total de 16 lajes, 
sendo que cada grupo de 4 lajes foi moldado com um modelo diferente, onde foi variado a posição das 
armaduras passivas longitudinais, para averiguar a influência da mesma na resistência à tensões de 
solicitações cisalhantes. A quantidade de modelos ensaiados, ainda não é satisfatória para se obter uma 
melhor análise, por tais motivos, o projeto atual consiste em alterar alguns parâmetros constatados nos 
modelos anteriores e ensaiar um total adicional de 20 lajes, seguindo o mesmo intuito, porém com 
maiores dados. 
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