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A INFLUÊNCIA DA ILUMINAÇãO EM CASA DE 
REPOUSO PARA A LONGEVIDADE

Lidiana Vieira Oliveira Santos
Isabella Alves Pina

Lívia Silva Lima                  
Leidiane Santos Dourado.

INTRODUÇãO: Nos últimos anos a população tem alcançado uma maior 
longevidade, sendo que nesta fase são primordiais o cuidado e a acessibilidade, 
deste modo, para ter uma boa qualidade de vida deverá ser levado em conta 
não só os fatores internos como os externos, que vão desde ao bem-estar, até o 
conforto de ambientes em que esses indivíduos estão inseridos. Neste contexto, a 
iluminação adequada do local é uma alternativa para auxiliar os idosos em casas 
de repouso. OBJETIVO: Este trabalho tem como objetivo melhorar a qualidade da 
iluminação de uma casa de repouso na cidade de Vitória da Conquista, colocando 
sensores de iluminação com medidor de luz em ambientes de mais uso como quarto, 
banheiro, áreas de lazer, e nos lugares de maior acesso. METODOLOGIA: No 
que se refere aos aspectos metodológicos, primeiramente, estão sendo realizadas 
leituras de artigos, livros que abordam sobre o tema para, posteriormente, realizar 
uma visita à casa de repouso para avaliar os possíveis problemas de iluminação. 
Identificados os problemas, pretende-se fazer parcerias para realizar o projeto de 
intervenção com a iluminação adequada ao ambiente, contribuindo, assim para uma 
melhor qualidade de vida dos idosos. DISCUSSãO: A partir da leitura dos artigos, 
percebe-se que, independentemente do turno do dia, a iluminação inadequada 
favorecerá nos processos de diminuição das quedas, retardo no sono, problemas 
para leitura, dentre outros. Assim, pode-se dizer que a melhoria da qualidade de 
vida das pessoas da terceira idade está correlacionada ao meio em que vivem, pois 
as condições do ambiente são primordiais para uma boa saúde. CONCLUSãO: 
Portanto, pode-se dizer que, para a melhora da qualidade de vida os idosos, como 
resultados parciais, será necessário atentar-se às condições do ambiente, onde 
a iluminação se torna um fator importante, pois agrega positivamente não só aos 
idosos, mas as pessoas em geral.

Palavras-chave: Idosos. Longevidade. Iluminação.
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REVITALIZAÇãO DE LOCAIS PÚBLICOS ABANDONADOS, 
APLICADA PARA MELHORIA DA SEGURANÇA

Beatriz Dias Gusmão
Carlos Eduardo Teixeira Santos Reis

Gustavo da Silva Oliveira
Leidiane Santos Dourado

Introdução: Um lugar abandonado chega a este estado justamente pela falta de zelo 
e atenção tanto por parte da própria Prefeitura da cidade, quanto pelos moradores 
dela. A partir de estudos, o Brasil é bem atrasado quando se trata de um projeto 
paisagístico para locais abandonados, sendo a realidade da maioria dos ambientes 
públicos que seriam destinados ao lazer, cujo os órgãos públicos os constroem 
e não realizam as devidas manutenções, deixando o ambiente à deriva e com o 
passar do tempo sua segurança é comprometida. Problemática: Com o aumento da 
falta de segurança de locais desabitados, desencadeia uma série de preocupações 
por parte da população que fica vulnerável devido a falta de iluminação, falta de 
calçadas adequadas, falta de pavimentação, baixa acessibilidade, e altos riscos de 
assaltos. Objetivos: Dentro desse atual contexto, o objetivo do estudo é mostrar 
que é viável a revitalização, a fim de promover um local mais seguro, trazer mais 
paisagismo, e consequentemente, diminuir a criminalidade, tornando esses locais 
de lazer para famílias, crianças, animais e melhorando a qualidade de vida dos 
moradores locais.  Metodologia: Para realização deste trabalho foi feita a seleção 
e leitura de artigos sobre a temática para posteriormente, criar um modelo de 
melhoria que se adequasse às necessidades impostas. Resultados: Percebe-se 
que através dos artigos lidos, consegue-se com pequenas mudanças gerar um 
maior bem estar e segurança para os moradores de regiões onde possuem áreas 
públicas abandonadas. Conclusão: Portanto, fica evidente que é possível trazer 
a estes locais que foram abandonados mais segurança, através da melhoria em 
sua iluminação, reforma em vias, melhoria nas pinturas, reforço no policiamento, 
tornando o ambiente melhor. 

Palavras-Chave: Revitalização. Segurança. Paisagismo.
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ARQUITETURA DO FUTURO E A ATUAL CRISE CLIMÁTICA: A 
ARQUITETURA COMO FERRAMENTA PARA AJUDAR O PLANETA.

Jéssica Alana Silva Matos
Mariana Soares Novais

Aira Dantas Ferreira 
Leidiane Santos Dourado

Introdução: No ano de 2021, as notícias sobre as mudanças climáticas ganharam 
cada dia mais destaque nos noticiários, devido a um relatório do IPCC (Painel 
Intergovernamental de Mudanças Climáticas), que relata o aumento das temperaturas 
nas últimas décadas devido a emissão exorbitante de Co2 e outros gases de efeito 
estufa. Problematica: Dessa forma, a construção civil tem um peso significativo 
nessa crise climática, haja visto que a poluição, o desmatamento, o uso irregular do 
solo, a geração de resíduos sólidos, aumento do consumo de energia, aumento das 
cidades, emissão de Co2 e muitos outros, estão relacionados com a área. Objetivo: 
Assim, esse trabalho tem como objetivo expor ideias de como a arquitetura pode ser 
usada como ferramenta para auxiliar o meio ambiente e frear a atual crise climática. 
Metodologia: Nesse contexto, a metodologia utilizada para alcançar o objetivo 
proposto foi a análise qualitativa de artigos científicos e matérias jornalísticas. 
Resultados: Há de se considerar que nas últimas décadas a arquitetura sustentável 
ganhou notoriedade no meio da construção civil, devido ao impacto nocivo das 
construções ao meio ambiente, dessa forma ações para aumentar a eficiência 
dos edifícios têm sido tomadas. Entre elas o modo de se construir, primeiramente 
que se preocupa mais com estudos de viabilidade do entorno, na utilização eficaz 
da edificação voltada para o estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, 
pautada na política nacional de meio ambiente (art. 9°, I, da Lei n° 6.938/81), na 
introdução de novas tecnologias como o uso de energia renovável e estruturas 
verdes, na escolha de materiais se prendendo a sua toxicidade e a sua potencial 
reutilização. Além de pensar constantemente em ações para aumentar a vida útil 
dos edifícios. Ademais, os estudos voltados para a avaliação do desempenho 
ambiental das edificações também são de suma importância, já que servem de 
parâmetro para guiar outros projetos no caminho da arquitetura sustentável, entre os 
principais temos o método LEED(1996), onde o desempenho ambiental é avaliado 
em todo ciclo de vida do edifício, método BREEAM(1988), que tem sua avaliação 
pautada em um conjunto de nove critérios de desempenho, entre eles energia, 
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agua, materiais,, locais ecológicos, poluição entre outros. Conclusão: Portanto, é 
possível concluir a necessidade de mensurar a sustentabilidade das edificações, 
já que o futuro da arquitetura não será feito de empreendimentos que agridam o 
meio ambiente. Assim questão ambiental é urgente e as ações necessárias para 
reverter o quadro de degradação do planeta também são. 

Palavras-chave: Arquitetura.Sustentabilidade. Crise Climática.
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O ACESSO À SAÚDE DA POPULAÇãO TRANS: REFLExÕES 
SOBRE SEUS LIMTES NO MUNICÍPIO DE ITAPERUNA (RJ)

Jaqueline de Melo Barros
Alec de Oliveira Silva

INTRODUÇãO A presente pesquisa integra o Programa de Iniciação Científica 
da UniRedentor, a qual tem como objeto de estudo as dificuldades de acesso à 
saúde de pessoas transexuais no município de Itaperuna (RJ). Dentre avanços e 
retrocessos na luta pela saúde LGBTQIA+, nos questionamos: Como vem sendo 
realizado o atendimento de saúde as pessoas transexuais no município de Itaperuna? 
DISCUSSãO/RESULTADOS Pensar na transexualidade e seu acesso à saúde 
requer compreender que a concretização do acesso destas pessoas se faz por meio 
de uma prática social, que em muitos momentos podem ser de acolhimento, mas 
em boa parte dos casos, se resumos em falta de acesso, descaso, discriminação, 
rechaço e violência institucional. Dentre alguns limites enfrentados destacamos o 
desrespeito ao nome social, os usos errados do pronome, dentre outras práticas, 
o que por sua vez contribuem para o não acesso dessa parcela da população na 
atenção básica de saúde. OBJETIVOS Problematizar os avanços e impasses para 
efetivação da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais a partir da perspectiva do atendimento voltado à população 
transexual no município de Itaperuna. MÉTODOS Na direção de compreender 
as diversos nuances que permeiam o acesso a saúde da população transexual 
e para atingir os objetivos propostos pela pesquisa realizamos uma abordagem 
qualitativa, bibliográfica, de natureza exploratória e de campo. Na segunda etapa 
será realizada a aproximação as unidades de saúde pública municipal, viabilizando 
assim a aplicação de questionários, por meio da técnica de “bola de neve” e 
posteriormente e análise do mesmo para construção dos eixos temáticos da 
pesquisa. CONSIDERAÇÕES FINAIS A pesquisa encontra-se em estágio inicial, e 
tem intenção de potencializar a discussão em torno da diversidade sexual, visto que 
o acesso a saúde da população transexual vem enfrentando inúmeros desafios para 
receber atendimento, descaracterizando as diretrizes estabelecidas da Constituição 
Federal de 1988 como um direito de todos/as. Ao nos debruçarmos sobre tais 
dificuldades, propomos inicialmente estreitar relações com os demais cursos da 
área da saúde da universidade e também com os profissionais da rede de saúde 
do município, com intuito de fomentar debate, e atividades que contribuam para o 
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atendimento igualitário de pessoas transexuais. Pretende-se com a pesquisa dar 
visibilidade e voz aos sujeitos envolvidos, que durante muito tempo vem sendo 
silenciada e faz-se urgente torná-las resistência e por isso indispensável sua 
interlocução com as unidades de ensino reforçando o compromisso estabelecido 
com a comunidade ao redor.

PALAVRAS-CHAVE: Transexualidade, Saúde, Serviço Social.
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MARKETING PESSOAL APLICADO NA 
CARREIRA DOCENTE DO ENSINO SUPERIOR

Rômulo Rodrigues Coelho Delfino Souza 

Gabriel Pereira Gonçalves 

Filipe Matos Monteiro de Castro 

INTRODUÇãO. A carreira de docência no ensino superior, assim como qualquer 
outra, tem passado pela transformação da influência digital e reinvenção profissional. 
Onde o professor passa ser um profissional de produção de conteúdo, e esse 
conteúdo tem se apresentado cada vez mais vinculado à marca pessoal do professor. 
Logo, é importante que o professor desenvolva e saiba aplicar sua marca pessoal 
nos conteúdos produzidos. Para este processo o profissional de educação superior 
deve conhecer e desenvolver as suas características que evidenciam a sua marca 
no marketing pessoal. DISCUSSãO/RESULTADOS. O marketing pessoal pode ser 
compreendido como toda atividade de negócios para direcionar o fluxo de bens 
e serviços, do produtor ao consumidor, onde a pessoa é o produtor. O marketing 
deve ser adaptado para as necessidades de oferta e demanda entre o fornecedor 
e o consumidor. Considerando todas as informações, o processo de marketing 
pessoal trata-se primeiramente de um processo de autoconhecimento. Após esse 
processo, é necessário desenvolver um plano a partir dos pontos e características 
levantados. OBJETIVOS. O trabalho tem como objetivo geral a apresentação das 
principais características para desenvolvimento do marketing pessoal. Apresentar 
uma revisão bibliográfica sobre o processo de autoconhecimento, desenvolvimento 
da marca pessoal e as aplicações para professores do ensino superior. MÉTODOS. 
A concatenação em um único trabalho dos pontos principais, levantados pelas 
bibliografias citadas. Demonstrar como a até mesmo a dinâmica do saber e ensinar 
exige uma postura diferenciada para os docentes, de forma que o aluno experimente 
o aprendizado significativamente. CONSIDERAÇÕES FINAIS. O trabalho 
apresenta o levantamento bibliográfico acerca de marketing pessoal voltado para 
professores da educação pessoal. Ao final é possível compreender o processo de 
autoconhecimento e apontamento das características importantes do profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Marketing pessoal. Marca pessoal. Docente.
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A EUTÁNASIA COMO UM DIREITO INERENTE À DIGNIDADE HUMANA

Victória Lima Lacerda Paes Leme
 Ana Paula da Silva Sotero

INTRODUÇãO. A eutanásia tem origem etimológica derivada do grego ‘’eu + 
thanatos’’, o qual se remete, respectivamente a ‘’boa morte’’, ou seja, uma morte sem 
sofrimento. Analisando-a no meio médico, trata-se de um procedimento que consiste 
em provocar uma morte indolor ao paciente portador de uma doença sem cura 
que causa sofrimentos e dores insuportáveis. Enquanto do ponto de vista jurídico, 
trata-se do direito de causar a morte em alguém ou de morrer por esse propósito. 
No entanto, o ordenamento jurídico pátrio ao reconhecer a vida como bem jurídico 
irrenunciável, inviabiliza a possibilidade da sua legalidade, uma vez rechaçando a 
possibilidade da disponibilidade da vida, punindo-a como homicídio privilegiado. 
Tal proibição reflete na segregação dos direitos referentes à autonomia, liberdade 
individual e a dignidade da pessoa humana, os quais estão à mercê da tutela estatal. 
PROBLEMÁTICA. Partindo dessa conjectura, é necessário que o indivíduo tenha o 
condão para decidir o que fazer com o próprio corpo, cabendo ao Estado, portanto, 
somente respeitar e auxiliar a concretização dos seus valores, em vista de que 
a decisão não cabe a terceiros e sim somente ao paciente. Consequentemente, 
é preciso que o Estado assegure uma morte humanizada e digna, exaurindo o 
seu desejo de viver e morrer conforme suas concepções particulares e não com 
base em valores externos ao do indivíduo. OBJETIVOS.  O presente trabalho tem 
como finalidade analisar o direito à morte digna e a necessidade da legalização da 
eutanásia frente ao ordenamento jurídico vigente MÉTODOS. Este estudo sugere 
uma pesquisa aplicada, assim utiliza o método dialético de pesquisa bibliográfica 
pela técnica exploratória, ao reforçar as averiguações através de abordagens 
históricas e legais, por meio de amplo arcabouço de dados. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS Com base no presente estudo, entende-se pela necessidade de mudança 
da percepção legislativa a respeito da eutanásia, uma vez que tanto a autonomia 
individual quanto a dignidade humana são colocadas em último plano se tratando 
da vontade do paciente, no qual a máxima seguida pelo médico é a de salvar a 
vida do enfermo a qualquer custo, sem respeitar a sua vontade.  Rigorosamente 
falando, é preciso que a postura a ser seguida pelo ordenamento jurídico, deve ser 
a de respeitar a autonomia individual, cabendo ao paciente o direito de escolher o 
tratamento a ser seguido, bem como a sua recusa, gerando ao médico o dever de 
acatar esta decisão, afastando assim a sua punição. 
Palavras-chaves: Autonomia. Direito de Morrer. Eutanásia.
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ADIÇãO DE FIBRAS NO CONCRETO COMO FORMA DE 
MELHORAR A SUA RESISTÊNCIA MECÂNICA

Alana Lima Costa Souza1;
Daniel Amaral Guimarães2;
Leidiane Santos Dourado3.

INTRODUÇãO: Devido ao avanço que a tecnologia vem trazendo para o setor 
de Construção Civil, um melhor custo/benefício dos materiais é pesquisado com 
muita frequência pelo mercado. Um dos resultados desta busca é o Concreto 
Reforçado com Fibras (CRF) que, como o próprio nome já diz, possui a adição de 
fibras em sua composição, podendo elas serem de aço ou polietileno tereftalato 
(PET). A relevância desta benfeitoria é tal que, no Brasil, já há a NBR 15530:2019 
que regulamenta os requisitos e ensaios do uso da fibra de aço para concreto. 
OBJETIVO: Verificar se a utilização de fibras no concreto oferece algum aumento 
na performance mecânica no mesmo. PROBLEMÁTICA: O concreto convencional 
sofre de algumas carências, como baixa ductilidade, permeabilidade em ambientes 
úmidos e uma baixa resistência à tração. Para tentar sanar ou amenizar essas 
irregularidades, surge como alternativa a adição de fibras na sua composição, com o 
objetivo de oferecer um aumento em sua performance mecânica. METODOLOGIA: 
A presente pesquisa foi fundamentada em uma verificação bibliográfica dos estudos 
anteriormente realizados a respeito do tema. RESULTADOS/ DISCUSSãO: De 
acordo com investigação realizada, as fibras de aço apresentam melhores resultados 
quando comparadas às fibras de PET. A diferença mais significativa ocorre na 
resistência pós-fissuração, pois mesmo após o momento máximo de tensão, que 
resulta no rompimento do concreto, as fibras continuam tolerando os esforços nela 
empregados. Porém, no que tange a resistência mecânica, não houveram aumentos 
consideráveis, pois as fibras, mesmo se mantendo agarradas ao cimento, se partiam 
quando tracionadas, evidenciando sua alta resistência de aderência em função da 
baixa resistência mecânica. CONCLUSãO: Dado o exposto, é recomendável que o 
CRF seja aplicado em obras que não demandem tanta resistência, mas que sofram 
de esforços de tensão e fissura, reforçando a necessidade do cumprimento dos 
parâmetros indicados na NBR 15530:2019. Para além disso, há o apelo ecológico 
tanto na reutilização do PET quanto no preenchimento dos espaços vazios na 
1 Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC.
2 Discente do Curso de Arquitetura e Urbanismo da FASAVIC.
3 Professora Mestra da Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista
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mistura do concreto, fato que diminuiria o teor de água/cimento. Por fim, se faz 
necessário o estudo da longevidade destas fibras dentro do concreto e também 
da sua resistência ao fogo.

Palavras-chave: Concreto.Resistência. Fibras.
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A IMPORTÂNCIA DO MARKETING PESSOAL 
PARA O PROFISSIONAL DA EDUCAÇãO E 

PARA A INSTITUIÇãO DE ENSINO

Lázaro Oliveira Lemos1

  Aline Andrade Ferraz2

RESUMO
O presente estudo tem por objetivo fazer um grande apanhado bibliográfico sobre 
a importância da boa comunicação e no trabalho do marketing pessoal no labor 
educacional, discutindo e categorizando conceitos chaves do assunto proposto, 
apresentando diversos autores que dialogam e versam sobre o tema, trazendo 
uma discussão fundamentada teoricamente para assim apontar ações práticas 
pertinentes do que fora discutido. Acerca do corpo do estudo, houve a fase de 
definir os conceitos trabalhados; marketing pessoal, marca pessoal no trabalho, 
empatia e a o alinhamento teórico com a correspondência prática reverberando que é 
necessidade para o profissional educacional de se melhorar, ter seu desenvolvimento 
esmerado para deixar assim sua marca pessoal na instituição em que trabalha e 
com as pessoas que se servem do seu serviço, pois, um profissional na educação 
alinhado dessa forma cresce consigo mesmo, ajuda a quem é servido do seu 
serviço e cresce também a instituição em que o serviço é prestado. Por meio de 
toda a revisão bibliográfica, discussões ambientadas e fundamentadas percebeu-
se que é necessidade do profissional educacional melhorar a sua marca, e se 
melhorando, como fora supracitado acima, serve melhor o seu público e cresce 
além dele mesmo, a instituição em que o abriga. 

ABSTRACT
This study aims to make a great bibliographical overview on the importance of 
good communication and the work of your personal marketing in educational work, 
discussing and categorizing key concepts of the proposed subject, presenting several 
authors who dialogue and deal with the theme, bringing a theoretically grounded 
discussion in order to point out practical actions relevant to what was discussed. 
Regarding the body of the study, there was the phase of defining the concepts worked 
on, personal marketing, personal branding at work, empathy and theoretical alignment 
with practical correspondence, echoing the need for educational professionals to 
improve themselves, to have their painstaking development to leave it that way. your 
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personal brand in the institution where you work and with the people who use your 
service, because a professional in education aligned in this way grows with himself, 
helps those who are served by his service and also grows the institution in which 
the service is provided. Through all the literature review, ambient and grounded 
discussions, it was realized that it is the educational professional's need to improve 
their brand, and if improving, as mentioned above, it serves its audience better and 
grows beyond itself, the institution in which it shelters you.

INTRODUÇãO

A necessidade de discussão e de fazer a correlação entre resultados e 
aprimoramento pessoal do profissional da educação, levando em conta o seu 
crescimento de fazer reverberar a marca pessoal deixada pelo seu trabalho, as 
pessoas servidas deste trabalho em que buscou-se a ser esmerado e aperfeiçoado, 
a instituição que ora pode investir neste profissional para alcançar estes resultados 
sob o teto do da sua instituição ou pode ser servida e agraciada por ter em seu local 
o profissional que já vem preparado para tal fim, crescendo a instituição, foi a força 
motriz em que foi alavancado este estudo. O trabalho seguiu categoriza, discutindo 
e procurando fazer a correlação entre marketing pessoal para o profissional da 
educação e o seu desempenho. A partir do momento em que o profissional de 
uma instituição de educação, na qual é um dos focos do trabalho, desempenha 
sua função agregando cada vez mais conhecimentos ele cresce pessoalmente 
apregoando valor a si mesmo e também em seu produto profissional, levando a 
um melhor desempenho dele e com isso, da clientela em que é servida do seu 
desempenho profissional e como em um efeito dominó a instituição de educação 
onde o profissional exerce o seu trabalho e por conseguinte, alçada a maiores 
patamares.

OBJETIVOS

Esta pesquisa, busca por meio de uma vasta revisão bibliográfica, fazer a 
categorização dos assuntos trabalhados, marketing pessoal, marca, empatia, 
profissionais da educação e instituições de ensino. O trabalho discute acerca 
da importância do marketing pessoal para os profissionais da educação, a 
importância de desenvolver essas habilidades para o seu ativo crescimento 
pessoal, para assim melhor servir o público alvo em que ele atende e para 
crescer a instituição educacional em que abriga a sua carreira profissional.  
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FUNDAMENTAÇãO TEÓRICA

Durante e para a eficaz realização deste estudo, foi-se necessário aprofundar 
em uma gama de autores que versavam sobre o conteúdo, e traziam as bases com 
que foram fundamentados todo o arcabouço teórico deste trabalho, primordial para 
a discussão e fundamental para obtenção dos resultados. 

Antes de tudo fora necessário a discussão acerca do que seria marketing 
pessoal. A palavra marketing está intrinsicamente ligada ao mercado, as 
mercadorias, as transações que fazem suas inter-relações baseada no retorno 
palpável de mercado, acerca desta questão COBRA(1993) relata que “marketing 
é uma expressão […]derivada da palavra mercari, do latim, que significa comércio, 
ou ato de mercar, comercializar ou transacionar”. 

A definição acima trata por COBRA, ainda que coesa e direta e sem tergiversar, 
ainda não é a definição que abarcaria completamente o conceito em que o 
trabalho se baseou. Pois além da necessidade de discutir na esfera do retorno de 
mercado, e ainda que esta é uma clara resposta do retorno que o marketing pode 
dá, foi necessário discutir para uma esfera além, a de que é necessário a empatia 
para entender as necessidades daqueles que praticamos nossas inter-relações 
profissionais, ou seja o público alvo, no caso selecionado fora a do profissional 
de educação, acerca deste objetivo CROCCO(2010 p. 05) dialoga que “o conceito 
de marketing pode ser delimitado como entender e atender as necessidades e 
anseios do público-alvo(..)”. É com essas premissas de definições do conceito de 
marketing pessoal apresentadas acima, que o estudo seguiu, colocando na linha 
de discussão que marketing pessoal é algo feito algo para o público alvo atendendo 
essa demanda e recebendo seu retorno palpável na esfera e logística de mercado. 

Seguindo ainda com as fundamentações necessárias, o termo empatia também 
foi imprescindível ser conceituado para o bom andamento do trabalho. A empatia 
é a habilidade de ser mais sensível com relação ao entendimento da situação em 
que uma outra pessoa possa vim a experimentar, é o talento de sentir a sensação 
que outra pessoa possa sentir, seja essa sensação boa ou ruim. Sobre isso Moitoso 
e Casagrande(2017) trata que “empatia consiste na capacidade que um indivíduo 
tem de se colocar no lugar do outro, de ser tocado pelo estado emocional de outro 
indivíduo”.

No estudo também de igual modo foi necessário utilizar o termo profissionais 
da educação, visto que simplesmente poderia ser docente mas para objetivo do 
trabalho serviu-se melhor conceituar a partir do termo geral que abrangeria todos 
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os profissionais de educação, afim de que tenha um campo de estudo e avaliação 
maior e mais correta dos possíveis impactos positivos nas instituições de ensino. 
Considerou-se profissionais da educação todos os envolvidos na intituição de ensino. 

Ao avaliar o cenário e ter definido os conceitos, foi necessário fazer a co-
relação dos termos, planificando o caminho para o objetivo final, desta maneira 
analisou-se que o marketing pessoal é um processo, não tão simples e não tão 
complicado mas necessário para que o profissional da educação tenha suas 
habilidades esmeradas, a empatia é um meio com que se chega lá. Acerca disto, 
COLOMBO(2005, P.225) aborda que; 

 
O marketing pessoal é, ao mesmo tempo, simples e complexo. É complexo 
porque envolve mudança e estabilidade, baseia-se em competências e é 
avaliado pelos comportamentos e pelas ações, utiliza atributos pessoais 
e requer relacionamentos interpessoais, respeita o passado e foca o 
futuro, estipula uma visão e busca resultados em ações, requer aprender e 
desaprender. É simples porque representa o seu “eu interior” em sintonia 
harmônica com o seu “eu exterior”, reúne um conjunto de ações e mostra 
a essência do indivíduo.

    
Apresentadas as principais fundamentações teóricas que cerceou o trabalho, 

ressalta-se que, em via de tempo que no presente resumo expandido foi colocado 
as principais fundamentações, o trabalho subseguinte a este, o artigo de revisão 
bibliográfica, foi exaustivamente trabalhado estes termos e fontes citadas acima. 

MÉTODOS

Para o desenvolvimento do trabalho, utilizou-se a revisão bibliográfica, fazendo 
um apanhado sobre autores que dialogam acerca dos termos e definições usadas, e 
a fomentação das discussões que partiram das análises das revisões bibliográficas, 
usando a partir de uma real fundamentação teórica o método hipotético dedutivo, 
trabalhando com possibilidade dedutiva da conclusão a partir de uma base bem 
exposta e trabalhada chegando assim em resultados e conclusões a partir das 
discussões alçadas pelos teóricos aqui utilizados que corroboram para hipóteses 
lançadas depois da verificação e diálogo a partir dos expostos.

RESULTADO E DISCUSSãO

Até o presente momento em que este resumo é apresentado chegaram-
se algumas conclusões a partir dos estudos colocados e discutidos. Após as 



2322

VII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão
ANAIS

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista – BA

conceituações de uma vasta gama de teóricos e o aprofundamento acerca do 
assunto no que trazem, e discutidos a partir de uma hipótese de que o marketing 
pessoal causa um aperfeiçoamento no profissional da educação, resultando servir 
melhor seu público alvo e trazendo como efeito um benefício ímpar do crescimento 
da instituição de ensino e sua marca junto ao mercado, foi constatado pelas leituras 
realizadas até o momento que as similaridades dos teóricos trazidos a discussão, 
existe no mínimo uma relação positiva entre a teoria e o que pode ser constatado 
a partir das hipóteses, de que há a necessidade do mercado para que haja o 
melhoramento profissional através de várias áreas, entre elas,  a do marketing 
pessoal, coloca o profissional da educação um degrau acima.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mercado, a competitividade, e cada vez mais a exigência de se servir 
melhor tem colocado as várias áreas em constante ritmo de aperfeiçoamento, entre 
essas áreas a instituições de ensino prezam por natureza da sua função fornecer 
a missão de construir melhor o ensino, por esta razão que o aperfeiçoamento 
profissional dos atores da educação também são necessários e foi colocado no 
estudo que o marketing pessoal é uma ferramenta de melhoria de desempenho 
do profissional de educação, é com esta ferramenta em uso, o profissional se 
melhora profissionalmente, se coloca a atender melhor e de forma mais empática e 
eficaz o seu público ou seja serve melhor o seu público alvo, também fazendo por 
conseguinte o crescimento da instituição de ensino em que reside o seu trabalho. 
Salienta-se então que é melhor para todo o escopo educacional, perpassando aí 
pelo público, que em via de regra são os alunos, os profissionais que atendem a 
estes alunos e a própria instituição de ensino que tem sua marca e seus resultados 
de eficácia ampliados e reverberados mercado a fora.
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A “TIKTOKERIZAÇãO” DA ADVOCACIA: O USO DA PUBLICIDADE NAS 
REDES SOCIAIS E O IMPASSE COM O CÓDIGO DE ÉTICA DA OAB

Ana Carolina Cotinguiba Oliveira
Maria José Amorim da Cruz

Matheus Prado Alves
Ana Paula Silva Sotero

INTRODUÇãO. O termo “Tiktokerização” trata-se de neologismo no qual se utiliza do 
fenômeno promovido nos últimos anos pelo "Tik Tok", atualmente empregado como 
um meio de divulgação profissional na advocacia. Entretanto, essa utilização conflita 
com o Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil (Provimento 
n°94/2000), que estipula normas disciplinando a divulgação dos trabalhos dos 
advogados nas redes sociais, impondo-lhes limites bem rígidos. OBJETIVOS. 
Expor os contornos acerca das discussões que envolvem a publicidade na 
advocacia, e ressaltar a dificuldade de inserção do jovem advogado no mercado 
de trabalho, cujo uma das causas é a restrição publicitária. PROBLEMÁTICA. 
Historicamente, objetivando proteger os pequenos advogados de um monopólio 
dos grandes escritórios de advocacia, a OAB vedou a publicidade, na época, 
mais voltada à mídia televisiva, pois, apenas profissionais renomados conseguiam 
acesso a essa divulgação. Todavia, com a evolução dos meios de comunicação 
e das plataformas digitais, a atitude de publicizar tornou-se acessível e cotidiana, 
possibilitando uma utilização mais democrática da publicidade. Entretanto, sem 
prévio diálogo com a classe, a OAB-MG proibiu a utilização do Tik Tok como forma 
de divulgação profissional do advogado. A restrição publicitária, nos moldes da 
advocacia contemporânea, limita a inserção do jovem no mercado de trabalho, pois 
dificulta a divulgação de serviços e impede a visibilidade profissional, já que teriam 
disponíveis instrumentos publicitários de baixo custo ofertados por plataformas 
digitais. Desse modo, os limites impostos de maneira unilateral pela Ordem, 
acabam por privilegiar os profissionais mais antigos no mercado, que já possuem 
notoriedade e não precisam, necessariamente, fazer uso dessas ferramentas para 
se destacarem entre os demais. METODOLOGIA. A pesquisa foi desenvolvida com 
fulcro em artigos acadêmicos e pela audiência de entrevistas com advogados que 
possuem destaque nas discussões sobre advocacia e publicidade. RESULTADOS. 
O trabalho está em andamento, no entanto, os resultados preliminares indicam para 
a necessidade de novos debates sobre as normas da OAB relativas à publicidade, 
visando a democratização do órgão em face da nova realidade da advocacia. 
PALAVRAS-CHAVE: Tiktokerização. Código de Ética. Publicidade.
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NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇãO: UMA ARTICULAÇãO 
NECESSÁRIA NO ENCANTAMENTO DO ALUNO E NAS RELAÇÕES 
EMPÁTICAS CONSTRUÍDAS NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

EM CURSOS DE GRADUAÇãO

Adriene Gomes de Moraes
Amanda De Carvalho Pereira Moraes

André Fabricio Pereira da Cruz
Elenir Cardoso Figueiredo

INTRODUÇãO: O texto aborda a principal relação entre a neurociência com 
a educação, que é justamente como o sistema nervoso central cria e modifica 
os comportamentos nos discentes. Assim, pode ser uma excelente maneira 
de fortalecer o trabalho dos educadores. Diante disso, foi levantada a seguinte 
problemática: Como a neurociência e a educação contribuem para o encantamento 
do aluno nas suas relações empáticas no processo de aprendizagem no Ensino 
Superior? OBJETIVOS: Por meio do conhecimento, é possível entender, quais 
ondas cerebrais são estimuladas com cada tipo de atividade em sala de aula. 
Diante disso os objetivos do estudo são: Geral – Apresentar a contribuição da 
neurociência na educação e como a empatia melhora as relações na sala de 
aula em cursos de graduação; e os específicos: Investigar nos teóricos a visão 
da neurociência para o encantamento no processo de aprendizagem dos alunos; 
pesquisar estratégias da neurociência para o desenvolvimento da empatia na sala 
de aula; evidenciar o processo de aprendizagem dos alunos da graduação segundo 
a neurociência. MÉTODO: Foi realizada revisão integrativa da literatura, por meio 
do acesso a artigos originais e de revisão publicados entre 2005 e 2021, indexados 
nas bases de dados Scielo e Google Acadêmico com os descritores Neurociência, 
Educação, Aprendizagem, Encantamento e Empatia, em diferentes combinações.  
Na literatura selecionada, foram analisados 29 temas abordados pelas publicações. 
RESULTADOS/ DISCUSSãO: A relação entre a neurociência e o processo de 
ensino e aprendizagem, demonstra que diversas formas de estimular os discentes, 
promove melhor assimilação do conteúdo possibilitando uma maior sedimentação 
do aprendizado na memória. Procedimentos didáticos voltados para investigação, 
interação social e emoções positivas são relevantes na construção do conhecimento 
e da aprendizagem, pois estes serão mais envolventes ao propiciar maiores relações 
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empáticas e encantamentos no aluno. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Como resultado, 
destaca-se a necessidade da revisão dos métodos utilizados pelos professores 
para promover as relações empáticas na sala de aula diante do processo de 
aprendizagem e com vistas a propiciar a interlocução entre neurociência, ensino e 
encantamento. Além disso, é indispensável o uso de ferramentas alinhadas com o 
exercício da neurociência no processo de ensino e aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Neurociências, Educação, Aprendizagem, Encantamento e 
Empatia.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E DOCÊNCIA: 
UMA REVISãO SISTEMÁTICA DE LITERATURA

Higor de Sousa Moura
Alessandra Aparecida de Carvalho

Lílian Cristiane Moreira
Marcele Pereira Silvestre Gotardelo

INTRODUÇãO. A inteligência emocional pode ser compreendida como a capacidade 
do ser humano de lidar com as emoções. A autoconsciência e o reconhecimento dos 
próprios sentimentos são habilidades imprescindíveis para que o professor possa 
lidar melhor com os desafios próprios da profissão, direcionando suas emoções a 
favor da construção de experiências positivas em sua prática docente. OBJETIVOS. 
O objetivo geral deste estudo é compreender a relação entre inteligência emocional 
e docência. Para tanto, como objetivos específicos, buscou-se mapear produções 
recentes acerca do tema; identificar as categorias e variáveis envolvidas nesse 
contexto; compreender como a inteligência emocional do professor pode influenciar 
em sua saúde mental e, portanto, em seu trabalho de docência.  MÉTODOS. A fim 
de alcançar os objetivos propostos, foi realizada uma revisão sistemática de literatura 
do tipo exploratória baseada no protocolo PRISMA. Os dados que compuseram 
nosso corpus de análise foram retirados dos bancos de dados eletrônicos: Scielo, 
LILACS e PubMed, a partir da utilização dos descritores: “inteligência emocional” 
e “professor”; “Emotional Intelligence” e “Teacher”. Dentre os artigos encontrados, 
foram selecionados, apenas aqueles publicados em língua espanhola, portuguesa 
e inglesa nos últimos cinco anos. DISCUSSãO/RESULTADOS. Os resultados 
parciais apontam uma escassez de estudos que relacionem ambos os conceitos, 
especialmente em língua portuguesa. Os achados evidenciam uma relação positiva 
entre a inteligência emocional e a docência. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Os 
desafios próprios da docência demandam um conjunto de aptidões necessárias para 
o manejo das questões de sala de aula e vida cotidiana. Portanto, o desenvolvimento 
da inteligência emocional por parte dos professores auxilia no enfrentamento dos 
desafios inerentes à práxis profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Inteligência emocional, saúde mental, docência.
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EMPREENDEDORISMO JURÍDICO E TECNOLOGIA

Enéas de Oliveira Amaral
Ana Paula da Silva Sotero 

RESUMO: As rápidas transformações da tecnologia associada as mudanças sociais 
e econômicas vem requerendo dos negócios jurídicos a utilização de técnicas de 
Administração como meio de alavancar o empreendimento face o alto nível de 
competividade do setor. Neste cenário, o empreendedorismo, por sua natureza 
inovadora, emerge como um dos artifícios producentes para a manutenção e 
crescimento organizacional. Nessa perspectiva, o empreendedor se utiliza de 
artifícios para a transformação, criatividade e o desenvolvimento de visão, se 
empenhando em alcançar oportunidades e novas maneiras de atuar, por suas 
operações, com o propósito de atender aos desejos, necessidades, e expectativas 
dos clientes. O empreendedorismo jurídico, para além da expertise requerida dos 
integrantes da área do Direito, se consubstancia como a aplicação de inovações 
através de modelos de negócio onde os profissionais do Direito desempenham a 
função de gestores, aplicando ferramentas da administração com vistas à otimização 
do labor e fidelização de clientes. Com o aparato tecnológico contemporâneo, 
o operador do Direito tem a possibilidade de otimizar a sua atuação. Esta se 
desenvolve por meio da sistematização das informações que propiciam a tomada 
de decisões mais assertivas. Por seu turno, o objetivo deste trabalho norteia o 
estudo do empreendedorismo jurídico, por meio da apresentação de ferramentas de 
administração e o conhecimento de novas tecnologias aplicadas ao Direito, como 
caminho para o alcance da estabilidade e sucesso em seu empreendimento. Para a 
investigação utilizou-se a pesquisa qualitativa e descritiva, com consulta bibliográfica 
em revistas, artigos científicos, monografias, dissertações, sites de pesquisa, etc., 
visando oferecer alguns tópicos de empreendedorismo jurídico, face a promoção de 
negócios jurídicos. A presente pesquisa revelou que, na atualidade, é demandado do 
jurista, frente à competição no mercado, a aplicação do empreendedorismo jurídico 
associado ao alto conhecimento da área, o desenvolvimento de inovações com a 
aplicação de técnicas de administração em seus negócios, bem como a utilização 
de ferramentas de tecnologia da informação, com vistas ao êxito nas operações.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendedorismo. Empreendedorismo Jurídico. Tecnologia.
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I INTRODUÇãO

A contemporaneidade, face as transformações da sociedade e da economia, 
com a preponderância dos avanços da tecnologia da informação, e o descompasso 
dos valores tradicionais da profissão, vem demandando da advocacia o conhecimento 
e aplicação de estratégias de administração como meio de se destacar no mercado 
altamente competitivo. Neste cenário, o empreendedorismo jurídico, utilizando-se 
de estratégias e aplicação de tecnologia, traduz-se como um dos caminhos viáveis 
para a permanência e crescimento organizacional.

Nesta senda, o empreendedorismo jurídico, para além da expertise atinente à 
área, se consubstancia como a aplicação de inovações por intermédio de modelos 
de negócio onde os profissionais do Direito desempenham a função de gestores, 
aplicando estratégias e ferramentas da administração com vistas à conquista e 
fidelização de clientes.

Os recursos tecnológicos consubstanciam-se como um meio para o advogado 
otimizar sua atuação e oferecer uma melhor sistematização das informações como 
apoio na tomada de decisões jurídicas.

Ademais, nessas circunstâncias, é oportuno considerar que o conhecimento é 
também um recurso econômico. Dessa maneira, é condição salutar que o advogado 
impulsione seu negócio, utilizando-se desse aparato intelectual para se destacar 
em sua atuação.

Por seu turno, o objetivo deste trabalho norteia o estudo do empreendedorismo 
jurídico, por meio da apresentação de ferramentas de administração, como a 
estratégia de negócios, e o conhecimento de novas tecnologias aplicadas ao Direito, 
como fatores de alcance da estabilidade e sucesso em seu empreendimento.

Quanto à estrutura da pesquisa, após essa introdução, segue-se os objetivos 
e a apresentação da problemática. Na sequência expõe-se os materiais e métodos, 
os resultados e discussões e, por último, as considerações finais, trazendo a síntese 
do estudo.

II OBJETIVOS

Objetivo Geral

Conhecer o empreendedorismo jurídico, por meio da apresentação de 
estratégias e tecnologias, como um dos caminhos viáveis para a permanência e 
crescimento organizacional de negócios jurídicos.



3130

VII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão
ANAIS

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista – BA

Objetivos Específicos

● Conceituar o empreendedorismo;
● Discorrer sobre o empreendedorismo jurídico;
● Apresentar tecnologias atuais referentes ao ambiente jurídico.

III PROBLEMÁTICA

Dadas as mudanças socioeconômicas derivadas dos avanços da tecnologia, 
exsurge a necessidade do conhecimento de ferramentas e técnicas de administração, 
permeando a inovação, que levem a mudanças na advocacia, com vistas à conquista 
e manutenção da clientela. Desse modo, o propósito deste trabalho é analisar a 
contribuição do empreendedorismo jurídico para o ambiente da advocacia.

IV MATERIAIS E MÉTODOS

De acordo Martins e Theóphilo (2009), a teoria tem a finalidade de propor 
uma estrutura integrada e metódica por argumentos diversos. Pode ser também 
compreendida como um arcabouço de concepções e conhecimentos estruturados 
com vistas a um propósito científico delineado.

Em geral, toda investigação científica se inicia com uma pesquisa bibliográfica, 
que autoriza ao pesquisador instruir-se pelo que já se produziu sobre a matéria. 
Todavia, existem estudos científicos que se norteiam unicamente pela pesquisa 
bibliográfica, buscando referências teóricas publicadas com a finalidade de levantar 
informações ou conhecimentos preexistentes relativos ao problema a respeito do 
qual se procuram feedbacks (FONSECA, 2002 apud GERARD; SILVEIRA, 2009).

A pesquisa descritiva se propõe a descrever as peculiaridades de certo 
universo. É possível também reconhecer prováveis intercâmbios entre variáveis. 
(GIL, 2010). 

Neste compasso, a pesquisa foi desenvolvida pelo viés teórico. Quanto aos 
objetivos, trata-se de uma pesquisa descritiva. Quanto à técnica, o trabalho utilizou-
se da modalidade pesquisa bibliográfica. Nesse liame, realizou-se uma pesquisa 
bibliográfica a partir do levantamento de referencial teórico já explorado, e publicado 
por meios eletrônicos, como revistas, artigos científicos, monografias, dissertações 
e sites de pesquisa. Neste conduto, o objetivo dessa pesquisa é apresentar alguns 
tópicos de empreendedorismo jurídico, tendo em vista a promoção de negócios 
jurídicos.
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V RESULTADOS E DISCUSSÕES

V.I Empreendedorismo

Segundo Oliveira (2012), em meados do século XX, o termo empreendedorismo 
foi empregado pelo economista Joseph Schumpeter, que definia que um indivíduo 
dotado de criatividade é propenso a obter êxito em suas realizações através de 
suas inovações. Seguindo este pensamento, Dornelas (2004) argumenta que o 
empreendedorismo é um feito procedimental de inventividade humana.

Já Sentanin e Barboza (2005) propõem que o empreendedorismo 
consubstancia-se na interconexão entre sujeitos e processos, convertendo 
conhecimentos em utilidades, e dando vasão ao fomento de negócios. Martes 
(2010), tomando como base a obra schupeteriana, considera que o empreendedor 
articula novas combinações dos meios de produção, aptas a promover o crescimento 
econômico. 

Por seu turno, a abordagem econômica do empreendedorismo traz a inovação 
como o constituinte central da compreensão do termo empreendedor. Um dos pontos 
determinantes para a inovação é a elaboração de modernos conhecimentos, os 
quais devem ser conduzidos estrategicamente (SANTOS; FAZION; MEROE, 2011).

Neste sentido, a inovação trata da mudança no ambiente econômico e 
se relaciona com o desenvolvimento tecnológico, propiciando o investimento 
em novos negócios, novas operações, modelos de empresas e ampliação do 
mercado de atuação. Nesta senda, a inovação tecnológica assegura oportunidades 
de diferenciação competitiva para as organizações (SCHUMPETER, 1997), 
configurando-se como um fator crítico de sucesso (FONTES; MATOS; ABREU, 
2016).

Ademais, conforme Santos, Fazion e Meroe (2011, p. 13-14) "A importância 
da inovação se dá como uma das principais forças do dinamismo do capitalismo, 
assumindo um papel importante na quebra do ciclo econômico vigente, ocasionando 
um salto em seu dinamismo”. 

Tendo em vista estas considerações, o estudo oferece algumas contribuições 
concernentes ao empreendedorismo jurídico, que se apropria de ferramentas da 
administração, unida aos conhecimentos técnicos dos juristas e de tecnologia da 
informação para o desenvolvimento e manutenção dos negócios jurídicos.
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V.II Empreendedorismo Jurídico

O empreendedorismo jurídico refere-se a um modelo de negócio realizado 
por empreendimentos jurídicos. Aqui, os profissionais do Direito desempenham a 
função de gestores, e o rendimento é alcançado pela prestação de serviços jurídicos 
ou venda de produtos ligados à área (Unyleya, s/d).

Diante do aumento progressivo da concorrência, o empreendedorismo jurídico 
está se tornando uma atitude essencial neste campo profissional. Nesta senda, 
é imperioso levantar que para além do conhecimento jurídico, é importante que 
os operadores do Direito utilizem ferramentas de gestão e tenham noções gerais 
sobre a implementação de estratégias empresariais, sem perder de vista as 
particularidades do Direito (MARQUES, 2021).

O desenvolvimento de um escritório jurídico de sucesso requer dos novos 
empreendedores a confecção de um plano de negócio. Nesta toada, desenvolver 
competências de comunicação, relacionamento interpessoal, liderança, habilidade 
de negociação, criatividade, trabalho em equipe e adentrar no mundo dos negócios 
é também um diferencial (DINIZ, 2015). 

É fundamental também introduzir uma inovação de processo, que se traduz na 
implementação de métodos mais assertivos para a execução de serviços, podendo 
incluir técnicas e softwares novos em atividades de suporte, como contabilidade, 
controle e manutenção, tendo em vista o aprimoramento da eficiência (MARQUES, 
2021).

De acordo ainda Marques (2021), entre as vantagens a serem obtidas está 
o melhor gerenciamento de casos e processos, dado que, por meio de softwares 
é viável armazenar todos os dados e processos do escritório, o que conduz à 
celeridade na consulta dos autos processuais cadastrados.

Por seu turno, o marketing jurídico se apresenta como mais uma estratégia 
empreendedora para advocacia. O Código de Ética da OAB apenas restringe 
algumas atuações, sendo totalmente possível o desenvolvimento do marketing 
jurídico. Conquanto os escritórios mais tradicionais ignorem o valor da publicidade, 
no momento atual, esta se traduz em um fator de competitividade. Ademais, as 
redes sociais são espaços altamente produtivos para a efetivação do marketing 
jurídico (MARQUES, 2021).

Outra ferramenta é o diagnóstico estratégico que traz à lume a situação da 
empresa, delineando sua conjuntura hodierna, lançando mão de preceitos atinentes 
ao negócio desenvolvido, à missão e aos princípios, bem como alinhando com a 
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visão da organização, indicadores de meta, estratégias e aptidões competitivas, 
dentre outros mecanismos (ROSA, 2015).

Portanto, de acordo com Marques (2021), introduzindo inovações tecnológicas, 
são inúmeras as maneiras pelas quais o advogado pode empreender na condução 
dos negócios jurídicos. Com o avanço da pesquisa, do desenvolvimento social e 
das tecnologias da informação, a tendência é que nos encontremos em um mundo 
cada vez mais informatizado que traz novos desafios e dinâmicas para todos os 
segmentos da sociedade.

V.III. Novas Tecnologias no Cenário Jurídico

De acordo a Revista Exame, novas tecnologias exsurgem auxiliando na 
celeridade da justiça. Advogados produzem de maneira mais eficiente, arbitragem 
privadas estão nascendo, contribuindo para desonerar o sistema judiciário. Neste 
compasso, a revista apresentou uma lista de 7 (sete) startups que estão mudando 
a maneira de fazer direito no país.

1 Finch 
Soluções

Desde 2015 ela usa o Watson da IBM e oferece programas de gestão 
jurídica, análise de dados, pesquisa avançada de jurisprudência, 
acompanhamento de processos e automação de agendamentos.

2 JusBrasil A startup tem uma grande base de dados de processos jurídicos. Além de 
informação gratuita sobre direitos e deveres, dentre outros.

3 Looplex Oferece modelos inteligentes e customizáveis de documentos jurídicos.

4 Justto É uma plataforma de arbitragem (através da Arbitranet) e conciliação 
judicial (com a Acordo Fácil).

5 NetLex Desenvolve contratos padrões para contratação de fornecedores.

6 Advys
Oferece assistência jurídica, com aporte para sanar dúvidas jurídicas de 
diversas maneiras por meio da internet, voltada para pessoas físicas e 
pequenas empresas.

7 Legal One Uma plataforma que reúne processos, conteúdo legal, financeiro, 
contratos, clientes e contatos.

 Fonte: STARSE (2018).
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Athena Bastos (2020), do site Migalhas, apresenta ainda mais algumas startups 
e plataformas para fomentar a produtividade dos escritórios de advocacia.

1 The Legal Hub Tem como objetivo fomentar o desenvolvimento de novas habilidades 
para os advogados. 

2 SigaLei Oferece atualizações legislativas.

3 Sem Processo É uma plataforma que viabiliza e facilita a negociação online, 
exclusiva e gratuita para advogados. 

4 MOL - mediação 
online Especializada na resolução, gestão e prevenção de conflitos.

5 Contraktor Por meio de um editor online, o usuário pode criar, editar ou importar 
modelos de contratos. 

6 M4LAW A ideia é facilitar a gestão e produção de documentos jurídicos por 
meio da integração com um software jurídico. 

7 Docket Por meio da plataforma, você pode buscar documentos de todo o 
país.

8 Previdenciarista
A partir do CNIS você identifica os benefícios disponíveis ao cliente e 
recebe recomendações de petições referentes a casos semelhantes, 
para garantir a sua demanda.

9 Livejur A Netflix da advocacia: Oferece vídeos, como palestras 
ou conferências, que contribuirão para o seu conhecimento.

10 SAJ ADV
É um software jurídico desenvolvido com a tecnologia da Softplan. 
Possui também ferramentas que facilitam a produção e a gestão do 
escritório. 

Por meio do empreendedorismo jurídico, nas palavras de Marques (2021), é 
requerido da advocacia, a familiarização com as ferramentas de gestão e a utilização 
das novas tecnologias, novas linguagens e ferramentas de trabalho, com vistas ao 
alcance da vantagem competitiva, coadunando-se com a transformação digital.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O alcance, sem precedentes, das mudanças tecnológicas, hodiernamente, 
com o primado da informação, requer das organizações jurídicas comportamento 
maleável e preciso, a partir de engenhosas estratégias, para a consecução do êxito 
em seus empreendimentos. Assim, nesta conjuntura, empreender se converte em 
um meio vantajoso para a organização.

O objetivo desta pesquisa permeou o estudo do empreendedorismo jurídico, 
consubstanciado pela investigação de ferramentas de administração, como a 
estratégia de negócios, e o conhecimento de novas tecnologias aplicadas à seara 
jurídica.
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Dessarte, nesta pesquisa, apresentou-se alguns pressupostos do 
empreendedorismo, onde o agente oferece seus produtos/serviços conjugando a 
um só tempo, inovação e crescimento; e do empreendedorismo jurídico, trazendo à 
lume que as condicionantes para empreender, para além da necessidade de amplo 
conhecimento do Direito, torna-se necessário o desenvolvimento de inovações nos 
empreendimentos jurídicos, onde os profissionais do Direito venham a atuar como 
administradores, aplicando as ferramentas desta área. Nesse liame, é requerido 
do jurista, o uso de ferramentas de tecnologia da informação para maximizar as 
operações, tendo em vista o mercado altamente competitivo.
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O PAPEL DO ARQUITETO NA MEDIAÇãO DE 
CONFLITOS NO PROCESSO DE PROJETO

Soraya Mattos Pretti1

A construção civil tem um importante papel na economia nacional, sendo 
sua cadeia produtiva composta por uma série de intervenientes que se relacionam 
durante seu processo produtivo. Isso porque o ciclo de vida dos produtos da 
construção civil é longo e nesse interim conflitos estão propensos a ocorrer e podem 
afetar os custos do produto. Dessa forma, cabe levantar o papel do arquiteto, como 
um dos intervenientes envolvidos no processo, nesses possíveis conflitos. Para tal, 
esse artigo utiliza de uma revisão bibliográfica narrativa com o objetivo de pesquisar 
sobre os conflitos no processo de projeto e o papel do arquiteto em sua mediação, 
tema pouco explorado e que carece de mais investigações, tratando-se, portanto, 
de uma pesquisa exploratória. O que se observou foi que durante o processo de 
projeto o arquiteto pode assumir um papel chave como mediador, uma vez que o 
projeto arquitetônico é o primeiro a ser finalizado e direciona os demais, bem como 
ele é o profissional responsável por incorporar ao empreendimento os anseios 
dos investidores, da construtora, assim como, dos usuários e da vizinhança, tudo 
isso em seu desenho, atuando, dessa forma, como articulador entre as partes.  
Conflitos, em um processo tão longo como o de construção de edifícios, estão 
fadados a ocorrer; esse trabalho identificou que durante o processo de projeto o 
arquiteto pode atuar como mediador, entretanto mais pesquisas são necessárias 
para definir de quem seria esse papel em fases posteriores da construção, como 
também determinar como, de fato, ocorre na prática essa atuação dos arquitetos.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Mediação de conflitos; Processo de projeto.
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ARQUITETURA SUSTENTAVEL

Gemima Nascimento Muniz Silva
Leidiane Souza Dourado

INTRODUÇãO: Também conhecida como arquitetura verde e eco arquitetura, a 
arquitetura sustentável é uma maneira de criar projetos arquitetônicos de forma 
sustentável, buscando maneiras de uma boa execução, que causem menos impacto 
ao meio ambiente. PROBLEMÁTICA: Neste contexto busca-se cada vez mais 
aperfeiçoar nos recursos e técnicas, pretendendo minimizar o impacto ambiental. 
O uso de energia solar, materiais recicláveis e estruturas pré-moldadas são 
exemplos de ações sustentáveis na arquitetura. OBJETIVO: A presente pesquisa 
objetiva mostrar a ideia de criar ambientes saudáveis, de modo que sejam seguidos 
parâmetros ambientais e de sustentabilidade e que tenham uma preocupação 
com o meio ambiente em que estão inseridos, visando a menor consequência 
possível. METODOLOGIA: Para a realização desse trabalho, foram selecionados 
artigos científicos que tratam da temática, para a leitura. RESULTADOS: A partir da 
leitura dos artigos, foi observada a importância de se difundir o tema relacionado 
a sustentabilidade na construção civil. A incorporação dessas práticas é uma 
tendência crescente no mercado. Um projeto de construção de edifício sustentável, 
bem planejado e executado de obras, aliado ao uso de materiais sustentáveis e 
um plano eficiente de funcionamento e manutenção a longo prazo, gera inúmeros 
benefícios ambientais e sociais, além de se ter uma maior valorização no mercado 
do que um edifício de construção convencional. CONCLUSãO: A partir da pesquisa, 
é comprovado que não há como construir sem causar impacto, mas geralmente é 
possível diminuir os danos. A construção civil necessita de constantes mudanças de 
práticas construtivas e inovações tecnológicas, tendo em vista o respeito ambiental 
e social. Há por fim, estratégias de construção sustentável que compensam 
precisamente esses interesses.

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Sustentabilidade; Meio Ambiente.
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SAÚDE MENTAL DO ESTUDANTE DE MEDICINA: 
UM DEBATE SOBRE O SONO À LUZ DA LITERATURA

Annabelle de Fátima Modesto Vargas
  Kelen Salaroli Viana

Júlio César dos Santos Boechat

RESUMO
O sono é uma necessidade básica humana e trata-se de tema relevante e que 
tem gerado inúmeros debates na área da saúde. O objetivo do presente artigo é 
analisar as relações entre sono e a saúde mental dos estudantes de medicina. 
Diante do grande impacto da qualidade do sono no nível de saúde das populações, 
é imprescindível que haja um monitoramento dos seus padrões e tendências, 
identificando os segmentos sociais e demográficos mais vulneráveis. É nesse 
sentido que busca-se analisar as relações entre o sono e a saúde mental dos 
estudantes de medicina. O texto em questão trata-se de uma revisão integrativa 
da literatura que busca analisar as relações entre o sono e a saúde mental do 
estudante de medicina. A pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde 
(BVS) utilizando as seguintes palavras-chave em Português: “sono” “educação 
médica” “saúde mental”. Após leitura e análise criteriosa dos textos encontrados, 
é possível dizer que nenhum deles se detinha, especificamente, a uma análise 
sobre a relação entre o sono e a saúde mental do estudantes de medicina. Diante 
dessa constatação, é necessário afirmar que é necessário haver investimento em 
pesquisas que caminhem nessa direção. Estudos apontam que as taxas de suicídio 
entre médicos e estudantes de medicina são maiores do que as da população em 
geral e também se comparadas a outros grupos acadêmicos. As maiores causas 
apontadas foram a elevada incidência de transtornos psiquiátricos, como depressão 
e abuso de substâncias e outros sofrimentos psíquicos relacionados a vivências 
específicas da profissão, como sobrecarga de trabalho, privação do sono, dentre 
outros. Conclui-se que embora exista uma literatura voltada a análise da saúde 
mental do estudante de medicina, elas pouco se debruçam à questão do sono e 
sua importância para a qualidade de vida dos acadêmicos.

Palavras-chaves: Educação Médica; Sono; Saúde Mental.
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ABSTRACT
Sleep is a basic human need and it is a relevant topic that has generated debates in 
the health area. The aim of this article is to analyze the relationship between sleep 
and mental health among medical students. Given the great impact of sleep quality 
on the health level of populations, it is essential to monitor patterns and trends, 
identifying the most vulnerable social and demographic segments. It is in this sense 
that we seek to analyze the relationship between sleep and mental health among 
medical students. The text in question is an integrative literature review that seeks 
to analyze the relationship between sleep and mental health of medical students. 
The research was carried out in the Virtual Health Library (VHL), following the 
following keywords in Portuguese: “sleep” “medical education” “mental health”. After 
careful reading and analysis of the texts found, it is possible to say that none of them 
held, specifically, an analysis of the relationship between sleep and mental health 
of medical students. Given this finding, it is necessary to state that investment in 
research that moves in this direction is necessary. Studies show that suicide rates 
among physicians and medical students are higher than the general population and 
also compared to other academic groups. The main causes mentioned were a higher 
incidence of psychiatric disorders, such as depression and substance abuse and 
other psychological suffering related to specific experiences of the profession, such 
as work overload, sleep deprivation, among others. It is concluded that although there 
is a literature dedicated to the analysis of the mental health of medical students, they 
barely address the issue of sleep and its importance for the quality of life of students.

Key-words: Medical Education; Sleep; Mental health.

INTRODUÇãO

O objetivo do presente artigo é analisar as relações entre sono e a saúde 
mental dos estudantes de medicina. O sono é uma necessidade básica humana e 
trata-se de tema relevante e que tem gerado inúmeros debates na área da saúde. 
Isso se deve ao fato de que já há evidências que demonstram que sua privação 
impacta negativamente a saúde e afeta processos metabólicos e inflamatórios 
(BARROS et al., 2019). 

Diante do grande impacto da qualidade do sono no nível de saúde das 
populações, é imprescindível que haja um monitoramento dos seus padrões e 
tendências, identificando os segmentos sociais e demográficos mais vulneráveis. 
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Assim será possível desenvolver estratégias adequadas de controle e tratamento 
de iniciativas e distúrbios enquanto necessários à promoção do sono saudável 
(BARROS et al., 2019).

É nesse sentido que busca-se analisar as relações entre o sono e a saúde 
mental dos estudantes de medicina. Diferentes estudos tem demonstrado a 
necessidade de se discutir a saúde mental dos acadêmicos de medicina, bem 
como o uso de psicoestimulantes e outras drogas durante a trajetória acadêmica. 
No entanto, poucos se debruçam em uma análise sobre a qualidade do sono e 
estratégias de promoção à saúde. 

Tal estudo parte, desse modo, do seguinte problema: quais as relações entre 
o sono e a saúde mental dos estudantes de medicina? Busca-se, por meio dessa 
pergunta, elucidar essa complexa relação e fornecer elementos às lacunas ainda 
existentes na literatura nesse sentido.

MÉTODO

O texto em questão trata-se de uma revisão integrativa da literatura que busca 
analisar as relações entre o sono e a saúde mental do estudante de medicina. A 
pesquisa foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) utilizando os seguintes 
descritores: “sono” “educação médica” “saúde mental”. Foram obtidos 3 artigos.

Prosseguiu-se a pesquisa utilizando os seguintes descritores: “sono” “educação 
médica”. Após essa segunda pesquisa foram encontrados 165 resultados. Para 
refinamento da análise, aplicou-se, inicialmente, os seguintes filtros: texto completo 
e educação médica. Como resultado obtivemos 15 artigos que foram utilizados 
para análise final.

RESULTADOS E DISCUSSãO

Após leitura e análise criteriosa dos textos encontrados, é possível dizer que 
nenhum deles se detinha, especificamente, a uma análise sobre a relação entre 
o sono e a saúde mental do estudantes de medicina. Diante dessa constatação, 
é necessário afirmar que é necessário haver investimento em pesquisas que 
caminhem nessa direção.

Utilizando o primeiro critério de busca foram encontrados 3 artigos, sendo que 2 
são em Português e 1 em Inglês. O primeiro deles faz parte da série “To The Point”, 
preparada pelo Comitê de Graduação em Medicina da Associação de Professores 
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de Ginecologia e Obstetrícia. O objetivo da pesquisa foi oferecer uma visão geral 
da importância do bem-estar na educação médica. Foram analisadas ferramentas 
de avaliação disponíveis para o bem-estar do aluno, programas existentes para 
ensinar bem-estar e alguns elementos-chave para o desenvolvimento do currículo 
são apresentados (HOPKINS et al., 2019).

O segundo artigo completo encontrado trata-se de uma revisão da literatura que 
buscou discutir o suicídio entre médicos e estudantes de medicina. O estudo aponta 
que as taxas de suicídio nessa população são maiores do que as da população 
em geral e também se comparadas a outros grupos acadêmicos. As maiores 
causas apontadas foram a elevada incidência de transtornos psiquiátricos, como 
depressão e abuso de substâncias e outros sofrimentos psíquicos relacionados 
a vivências específicas da profissão, como sobrecarga de trabalho, privação do 
sono, dificuldades com pacientes, ambientes insalubres, preocupações financeiras 
e sobrecarga de informações (SANTA; CANTILINO, 2016).

Dando sequência ao debate empreendido, Ferreira, Kluthcovsky e Cordeiro 
(2016) analisam a prevalência de Transtornos Mentais Comuns (TMC) e fatores 
associados em estudantes de Medicina. Segundo os autores as faculdades 
de medicina são ambientes reconhecidamente estressantes e isso impacta 
negativamente o desempenho acadêmico, bem como sua saúde biopsicossocial. 
Além disso, pode prejudicar sua qualidade de vida, como um todo. 

Os TMC constituem sintomas não psicóticos, como dificuldade de concentração 
e tomada de decisões, irritabilidade, fadiga, sonolência, insônia, esquecimento, 
bem como queixas somáticas (tremores, cefaleia, má digestão, entre outros). Esses 
transtornos são extremamente onerosos para a qualidade de vida da pessoa e para 
os relacionamentos interpessoais (FERREIRA; KLUTHCOVSKY; CORDEIRO, 2016).

Nesse mesmo sentido, a discussão empreendida por Abdelaziz e colaboradores 
(2017) analisa a associação entre depressão e sintomas físicos entre estudantes 
de medicina no Bahrein. Dos sintomas físicos encontrados, problemas com o 
sono aparece em 40% dos casos, sendo que 31,9% apresentam letargia e 23,8% 
dores de cabeça. Segundo os autores, sono e sintomas gastrointestinais são mais 
associados à depressão. Os autores concluem que:

A associação entre depressão e sintomas físicos é consideravelmente 
alta entre estudantes de medicina no Bahrein. Os educadores médicos 
devem levar esses sintomas a sério entre os estudantes de medicina, pois 
podem ter consequências graves para a saúde mental dos estudantes de 
medicina. Na prática, iniciativas adequadas de conscientização devem 
ser organizadas e fornecidas aos estudantes de medicina para ajudá-
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los a superar os desafios que enfrentam. Além disso, a incorporação de 
estratégias de autotriagem no currículo médico pode ser benéfica para 
a detecção precoce de problemas de saúde mental (ABDELAZIZ, 2017, 
p. 423).

Segundo Mindell e colaboradores (2011), há uma cobertura muito limitada do 
sono na educação médica, apesar de um aumento incrível no reconhecimento da 
importância do sono e da necessidade de reconhecimento dos distúrbios do sono 
pelos médicos. Avaliando a prevalência da educação sobre o sono e seus distúrbios 
no ensino de medicina, os autores demonstram que o tempo médio gasto com 
educação para o sono é pouco menos de 2,5 horas, com 27% respondendo que 
sua escola de medicina não oferece educação para o sono. Três países (Indonésia, 
Malásia e Vietnã) não oferecem educação, e apenas a Austrália e os Estados 
Unidos / Canadá oferecem mais de 3 horas de educação. Tópicos pediátricos 
foram cobertos por 17 minutos em comparação com mais de 2 horas em tópicos 
relacionados a adultos.

Segundo Imani-Masouleh (2021), é indiscutível a essencialidade do sono 
para a boa saúde, no entanto, o mesmo é negligenciado na educação médica. Tal 
constatação é descrita a necessidade de se estabelecer uma plataforma dedicada 
ao ensino sobre o sono. Essa é uma perspectiva interessante uma vez que tal 
ferramenta poderia, além de estabelecer diretrizes para o ensino sobre o sono, mas 
garantir que os próprios estudantes compreendam a sua importância e busquem 
estratégias voltadas a melhoria de sua qualidade.

A necessidade de se pensar a qualidade do sono, como demonstram Corkum e 
colaboradores (2019), parte da infância. Em estudo realizado no Canadá, os autores 
evidenciam que cerca de um terço das crianças e jovens do país apresentam um 
quadro de insônia e que isso afeta o aprendizado na escola, para além da saúde 
física e mental. É ressaltado que o treinamento em sono pediátrico é bastante 
limitado e que os serviços de saúde voltados ao sono estão concentrados  em 
problemas respiratórios e estão distribuídos de modo desigual em termos de acesso 
no país. Chama-se a atenção para o fato de que a avaliação e tratamento pediátrico 
para distúrbios não respiratórios do sono precisam estar integrados ao sistema de 
saúde, como um todo. 

Araújo (2018) ao avaliar a qualidade de vida e seus fatores influenciadores 
em residentes de Ortopedia brasileiros demonstram que esse período da vida do 
médico é marcado por mudanças no estilo de vida que podem levar a prejuízos em 
sua saúde física e menta, o que interfere na qualidade de vida. A autora verificou 
que a qualidade do sono dos residentes, em sua maioria, é de regular a ruim. Tal 
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estudo reflete o que vem sendo discutido e pensado neste artigo, que desde a 
graduação em medicina e ao longo da carreira médica há baixas expectativas em 
relação a um sono de qualidade.

Em Tese de Doutorado sobre avaliação da qualidade de vida do estudante 
de medicina e da influência exercida pela formação acadêmica, Fiedler (2008) 
demonstrou que diversos estudantes apresentaram altos escores de sonolência 
diurna, sendo que a porcentagem de estudantes do sexo feminino com escores 
elevados foi maior que no sexo masculino. Segundo a autora, a sonolência diurna 
está associada à queda dos escores físico, psicológico e ambiental. Não houve, 
nesse sentido, diferenças significativas entre estudantes de escolas publicas e 
privadas. Os principais fatores que levam a queda da qualidade de vida foram falta 
de tempo livre para estudo, lazer, relacionamentos e repouso.

Rosales e colaboradores (2007) buscando determinar o grau de sonolência 
diurna e a qualidade do sono em estudantes de medicina, de todos os entrevistados 
58 por cento tinham sono de má qualidade e 34 por cento tinham sonolência diurna 
excessiva. O uso de medicação hipnótica, dormir 5 horas ou menos, o consumo de 
cafeína e o tabagismo foram associados à má qualidade do sono e à sonolência 
diurna excessiva. Os autores demonstraram que há alta frequência de má qualidade 
do sono e sonolência diurna excessiva nos estudantes de medicina pesquisados.

Zonta, Robles e Grosseman (2006) investigaram as estratégias de enfrentamento 
do estresse desenvolvidas por estudantes de Medicina da Universidade Federal 
de Santa Catarina. Entre os estudantes que desenvolveram estratégias, foram 
citadas como relevantes a valorização dos relacionamentos interpessoais e outros 
fenômenos cotidianos, equilíbrio entre estudo e lazer, cuidados com a saúde, 
alimentação e sono, organização do tempo, prática de atividade física, religiosidade 
e trabalhar a própria personalidade para lidar com situações adversas, além da 
procura por assistência psicológica.

É perceptível nos estudos a co-relação entre o sono e a qualidade de vida. 
Em termos gerais os autores chamam a atenção para a necessidade de um olhar 
apurado em relação à saúde mental e estratégias de lazer que possam melhorar 
a qualidade de vida do estudante e aprimorar o seu desenvolvimento intelectual e 
cognitivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

  O debate aqui empreendido busca lançar luz sobre a importância de se 
discutir o sono nas escolas de medicina em interface à saúde mental. Embora 
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exista uma literatura voltada a análise da saúde mental do estudante de medicina, 
elas pouco se debruçam à questão do sono e sua importância para a qualidade 
de vida dos acadêmicos.

O sono é um fenômeno fisiológico aos seres vivos. No ser humano tem diversas 
funções, sendo a principal a consolidação da memória. Então, todos os estímulos 
ocorridos no dia a dia, diante da necessidade de serem acondicionados por um 
longo prazo – por vezes até de maneira permanente, precisam ser consolidados. 
Essa consolidação é feita sobretudo nos estágios do sono.

Desse modo, compreende-se a necessidade do sono não somente para a 
consolidação da memória e ganhos cognitivos dos estudantes, mas sobretudo para 
a qualidade de vida e manutenção da saúde mental.
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AS CONDIÇÕES PARA A VIVÊNCIA DA MATERNIDADE NO 
CONJUNTO PENAL ADVOGADO NILTON GONÇALVES EM 

VITÓRIA DA CONQUISTA – BAHIA

Sabrina Silva Moreira
 José Carlos Mélo Miranda de Oliveira

INTRODUÇãO. A presente pesquisa partiu do pressuposto de que a experiência da 
maternidade no sistema carcerário, sob a ótica dos direitos humanos, é considerada 
vulnerável, isso porque as instituições prisionais favorecem a violação de direitos 
humanos, sendo agravada no aprisionamento feminino pelo simples fato do Sistema 
de Justiça Criminal não compreender em sua integralidade as especificidades da 
mulher, dentre elas, a maternidade. PROBLEMÁTICA. Mesmo com a existência 
de normas internacionais e constitucionais que conferem direitos e disciplinam a 
dinâmica da vivência da maternidade por mulheres privadas de liberdade, o tema 
é complexo e deve ser colocado em posição de desafio. À vista disso, indagou-
se: qual seria o suporte estatal prestado às mulheres encarceradas, na cidade 
de Vitória da Conquista – Bahia, para vivenciar uma maternidade saudável? 
OBJETIVOS. O objetivo geral da pesquisa consistiu em investigar as condições 
para a vivência da maternidade no Conjunto Penal Advogado Nilton Gonçalves, em 
Vitória da Conquista – Bahia. MÉTODOS. A presente pesquisa foi conduzida pela 
metodologia empírica. Quanto à natureza e ao método, caracteriza-se enquanto 
básica, conduzida pela perspectiva dialética, por meio da abordagem qualitativa. 
No que tange aos objetivos e procedimentos técnicos, a pesquisa exploratória 
permitiu o estudo do tema sob diversos aspectos, como levantamento bibliográfico, 
documental e entrevistas com pessoas que possuem experiência prática com o 
problema pesquisado, dentre elas: oito internas, além de quatro funcionários do 
estabelecimento prisional. RESULTADOS. A pesquisa in locu foi realizada nos 
dias 11 e 12 de agosto de 2021, oportunidade em que foi constatado que das 
28 presas provisórias, em média 13 são mães, sendo uníssono a existência de 
impactos no núcleo familiar dessas mulheres, em especial em relação aos filhos 
e filhas extramuros. Em relação às visitas de crianças na unidade, estas ocorriam 
aos domingos, no entanto, no momento da coleta de dados, estavam suspensas 
em razão da pandemia, mas existia a possibilidade da visita ocorrer virtualmente, 
intentando diminuir o afastamento familiar. Na oportunidade, foi observado que 
o estabelecimento prisional não possui ala materno infantil, berçário, creche 
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ou políticas públicas voltadas para a saúde materna e da criança, sendo que o 
único suporte estatal oferecido é o acesso aos médicos, psicólogas e assistentes 
sociais e, em razão disso, a unidade não recebe recém-nascidos. Igualmente, foi 
verificado a existência de uma gestante de gêmeos, de 06 (seis) meses, a qual não 
foi beneficiada com o instituto da prisão domiciliar.

Palavras-chave: Aprisionamento feminino; Maternidade; Políticas Públicas.
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DA NECROPOLÍTICA E SELETIVIDADE PENAL: A APLICAÇãO DO 
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E DO LETRAMENTO RACIAL

Pedro Vitor Brito Sarmento Rocha 
Ana Paula da Silva Sotero 

                                Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

RESUMO: No Brasil, a política criminal desde a sua concepção foi pautada e 
consubstanciada através de um fenômeno colonialista, deste modo, fundamenta-
se, durante séculos e até os dias atuais, a política de morte direcionada a grupos 
cuja cor e endereço são preestabelecidos. A presente incursão teórica trata-se de 
uma análise sobre a operacionalização repressiva do Estado, advinda da imposição 
legislativa emergencial e cada vez mais simbólica, sendo institutos garantistas 
reprimidos, fomentando assim o modelo de seletividade e estigmatização. Imerso 
nessa ótica, é necessário que se diminua a atuação do direito penal, tornando-o 
mínimo, e, também, se faz necessário, desconstruir a mentalidade racista que está 
estruturada na atual conjuntura social. O objetivo do trabalho é demonstrar propostas 
para o combate da expansão do direito penal através da política de morte imposta 
como modus operandi estatal. Nessa perspectiva, apresenta-se dois aspectos 
para destituição da necropolítica e seletividade, sendo estes: a efetiva aplicação 
do princípio da insignificância como forma de combate quantitativo, e, a imposição 
do letramento racial como forma de combate qualitativo. O método de pesquisa 
utilizado foi o dedutivo, com técnicas de pesquisa bibliográfica, além da efetiva 
análise documental e obras teóricas, para construção do processo de estruturação 
dos fatos e argumentos, a fim de apresentar uma conclusão pautada na veracidade 
dos fatos. Sem a ambição de esgotar todos os aspectos decorrentes da aplicação 
do principio da insignificância e do letramento racial, o presente trabalho busca 
evidenciar que estas são alternativas para o controle de um sistema opressor que 
se impôs sobre uma sociedade cooperativa, como fruto de uma herança racista 
e colonialista que se perpetuou, e continua perpetuando-se até os dias atuais. 
Portanto, há que se racializar o discurso, para que somente assim, a sociedade 
possa ser protegida, e não reprimida, por um sistema penal mínimo, imparcial e 
operante dentro das garantias fundamentais inerentes aos cidadãos.

PALAVRAS-CHAVE: Necropolítica. Letramento. Insignificância.
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APRENDENDO A APRENDER: A RELAÇãO 
ENTRE NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇãO

Pedro Kaynnan Costa Barreto
Heliaby Pires Freire

Maycon Borges Sampaio

A neurociência estuda a atividade, a composição e o desenvolvimento do 
sistema nervoso central (SNC). Por mais de um século o entendimento era que 
o neurônio seria a unidade básica do sistema nervoso e que não se regenerava 
ou se reproduzia. Estudos realizados no início do século XX, que abordava a 
neuropsicologia, além da neuroanatomia e neurofisiologia, indicava que estímulos 
do mundo exterior influenciavam nos processos cognitivos cerebrais, podendo 
assim o cérebro desenvolver-se no decorrer da vida sofrendo influência do meio 
em que vive, tendo a capacidade de armazenar novas informações, podendo 
assim evoluir constantemente. Essa capacidade de armazenar novas informações 
constantemente se dá através da alteração na estrutura cerebral e adaptação 
do sistema nervoso. Isso lhe permite constituir novas conexões neurais a partir 
da atividade dos neurônios, possibilitando o nosso aprendizado.  A neurociência 
cognitiva busca entender a capacidade cognitiva do indivíduo baseando-se no 
raciocínio, memória e aprendizado e o processamento das funções cognitivas 
no SNC. Fundamentando-se nessa relação entre neurociência e educação, 
buscamos demonstrar as contribuições da neurociência cognitiva para o processo 
de aprendizagem do cérebro. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi investigar 
como o sistema cognitivo atua diante dos estímulos externos em um processo de 
aprendizagem, relacionar a neurociência com a educação e como isso pode ser 
utilizado para o desenvolvimento pessoal. Para constituir o referencial bibliográfico 
deste trabalho foram pesquisados artigos nas bases de dados - Biblioteca Virtual em 
Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO) a partir das palavras-
chave neurociência, aprendizado e educação, nas línguas portuguesa e inglesa. 
Foram utilizados dados de artigos publicados nos últimos 20 anos, sendo que foram 
utilizados 6 artigos de 8 selecionados. Dessa forma, este trabalho pode constatar 
que compreender a neurociência como ferramenta de aprendizado pode contribuir 
de forma direta com a educação do indivíduo e seu desenvolvimento pessoal. Os 
resultados expostos pela neurociência evidenciam como os estímulos externos 
geram e modificam conexões neurais. Relacionando a neurociência cognitiva com 
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o processo de aprendizado do cérebro entendemos que ambas têm uma relação de 
“mão dupla”, onde o cérebro influencia no processo de aprendizagem do indivíduo, 
ao passo que a aprendizagem interessa diretamente ao cérebro. Consideramos que 
instrumentalizar as pessoas com conhecimentos neurocientíficos pode contribuir em 
seu processo de formação educacional e desenvolvimento pessoal. No entanto, os 
conhecimentos relacionados à neurociência ainda não são amplamente difundidos 
entre a maioria dos profissionais da educação, e menos ainda da população em 
geral. 

PALAVRAS-CHAVE: Neurociência. Aprendizado. Educação.
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OBSTRUÇãO DE VIAS AÉREAS POR CORPO ESTRANHO: 
UM PROBLEMA PARA A PEDIATRIA 

Aline Reis Freitas 
Ana Raquel Silva Santos 

Narla Oliveira Rocha 
Aline Andrade Costa Bispo

RESUMO 
Introdução: A Obstrução de Vias Aéreas por Corpo Estranho (OVACE) é uma 
importante causa de acidente na pediatria, sendo considerada uma emergência. 
Ela é caracterizada pela aspiração de objetos ou substâncias (peças de brinquedos, 
frutas, amendoim e entre outros) que causa obstrução parcial ou total das vias 
respiratórias, e assim dificulta a troca gasosa pelos pulmões. Em crianças, a sua 
ocorrência pode se tornar fatal, principalmente nos casos em que não ocorre 
uma abordagem adequada em tempo hábil. Objetivo: O presente estudo busca 
compreender a OVACE, suas possíveis complicações e formas de prevenção 
na população pediátrica. Problemática: Como prevenir a OVACE na infância? 
Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida na base de 
dados Google Acadêmico acerca da ocorrência de episódios de OVACE no público 
pediátrico, com foco na sua prevenção. A pesquisa foi efetuada usando as seguintes 
palavras-chaves, “obstrução das vias aéreas superiores”, “prevenção de acidentes”, 
“corpo estranho” e “pediatria”. Inicialmente, foram encontrados 438 artigos, dos 
quais nove foram selecionados para compor a presente revisão. Resultados: A 
OVACE é uma ocorrência comum na infância e corresponde a terceira maior causa 
de óbitos nessa faixa etária. A falta de conhecimento nesses casos pode ocasionar 
em condutas inapropriadas e manipulação incorreta da vítima. Com isso, é essencial 
o diagnóstico precoce, pois o retardo do seu reconhecimento e tratamento pode 
levar a sequelas definitivas ou danos fatais. Diante disso, é primordial o treinamento 
de pais, familiares, educadores, pessoas que tem contato com crianças diante de 
episódios de engasgos, assim como maior atenção a essa população e evitar a 
exposição delas a possíveis objetos e/ou substâncias que podem levar a obstruções 
das vias aéreas. Um dos métodos de desobstrução é a manobra de Helmlich, que 
por ser simples e de fácil execução é responsável pelo salvamento de inúmeras 
vidas, incluindo no ambiente domiciliar, podendo esta ser realizada por qualquer 
pessoa treinada. Considerações finais: Assim, verifica-se que é extremamente 
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necessário o reconhecimento dessas situações de engasgo para que a intervenção 
seja adequada. Além disso, é importante a promoção de educação em saúde, a 
partir de uma orientação alimentar adequada de acordo com a idade da criança e 
com recomendações quanto a organização e disposição no domicílio de objetos 
habitualmente vistos pelas crianças. Diante disso, os riscos de OVACE serão 
reduzidos, assim como, as taxas de morbimortalidade por esse tipo de acidente.

Palavras-chave: Obstrução das vias respiratórias. Prevenção de acidentes. 
Pediatria. 
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INFLUÊNCIA DA PSICOLOGIA POSITIVA E 
ESPIRITUALIADE NA OTIMIZAÇãO DICENTE  

 Viviane Miranda Oliveira1;
Deborah Cruz dos Santos2.

INTRODUÇãO: Nos últimos anos, a Psicologia tem-se interessado também pelos 
tópicos da espiritualidade, a Psicologia Positiva, em particular. Além de definir em 
que consiste a espiritualidade, abordam-se a sua importância em relação com 
outros construtos como a felicidade, objetivos de vida, sonhos, foco, determinação, 
motivação, autoestima, pensamentos positivos, moralidade, comportamento, 
resultados, inteligência emocional, trabalho em equipe, tornar a vida mais feliz, 
identificar e cultivar os talentos humanos. Juntamente com a espiritualidade são 
estudados tópicos como fé, crença, inspiração, contemplação, meditação, virtude, 
valor, sentido da vida, estudos desde as mais diversas perspectivas na vida do 
ser humano. Temas estes estudados e discutidos dentro do grupo de pesquisa 
em Psicologia Positiva e Espiritualidade. O OBJETIVO: desse grupo de estudo 
foi otimizar o desempenho discente na área acadêmica e pessoal através dos 
estudos da psicologia positiva e espiritualidade. METODOLOGIA: para isso, o 
grupo de estudo envolveu encontros on-line e presenciais nos campos da faculdade. 
RESULTADOS E DISCUSSãO: os grupos desenvolveram oficinas de meditação 
guiada, terapia do riso, palestras sobre como lidar com o luto e dar más notícias 
dentro da área médica para familiares de pacientes em fase final da vida, rodas 
de conversa e prática sobre o Mindfulness, compartilhamentos de atividades em 
grupos, além da presença de convidados especiais como psicólogos, terapeutas 
e médicos. Além dessas atividades, o grupo desenvolveu o reinventou-se neste 
período e tem provado que o momento é de potencializar as práticas de extensão e 
compartilhar saberes e esteve à frente do I simpósio com a temática em felicidade, 
saúde integrativa e espiritualidade, com a presença de diversos convidados de 
outras universidades do país e do exterior. O resultado desse simpósio foi bastante 
positivo pelos feedbacks dos participantes. Além disso, o grupo de pesquisa elaborou 
quatro artigos científicos para a construção de um e-book envolvendo temas como 

1 Discente na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista1

2 Docente na Faculdade Santo Agostinho de Vitória da Conquista2
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Espiritualidade e ansiedade; COVID-19 e o aumento de ansiedade; Mindfulness no 
tratamento coadjuvante do estresse e ansiedade, Cuidados paliativos e a influência 
da espiritualidade. CONCLUSãO: as experiências do grupo e o conhecimento 
nessa área mostrou crescimento significativo em lidar com os desafios do dia a 
dia, ter mais paciência, exercitar a confiança, gratidão, generosidade, observar as 
dores e respeitar os limites do corpo. Os resultados serão apresentados em fóruns 
e congressos.

PALAVRAS-CHAVE: espiritualidade; psicologia-positiva; saúde-integrativa.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA DO SISTEMA CARCERÁRIO
DO ESTADO DA BAHIA: DO PCC À MÁFIA 1533 

Adrian Mikaelly Lima Carneiro 
                                               Ana Paula da Silva Sotero                                  

Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

RESUMO: Ressaltando que esta pesquisa se encontra em andamento, haja vista 
que, somente metade dos indicadores inicialmente propostos, já foram tratados e vão 
ser expostos neste resumo, também não podemos deixar de frisar que, a adequação 
e destaque do papel desempenhado pelo Sistema dos 3 “Es” a conjuntura do estado 
da Bahia, funciona como um fator imprescindível para entendermos a movimentação 
estatal para com os indesejáveis, sempre pautado no falso discurso de combate 
ao Primeiro Comando da Capital, ao passo em que, contraditoriamente, somente 
vidas etiquetadas se enquadram nas fases do Sistema dos 3 “Es”. Deste modo, e 
considerando que a análise estatística efetuada no sistema carcerário do estado 
da Bahia, é somente uma das vertentes de fundamentação aqui preconizadas 
para explicarmos a relevância social do referido estado na construção do alcance 
internacional do Primeiro Comando da Capital. Quanto aos métodos de abordagem, 
suscitamos que empregamos aqui tanto o indutivo quanto o dialético, visto que, 
com o intuito inicial de análise de doze indicadores, sendo seis já tratados e 
expostos ao longo deste resumo, e todos oriundos do SISDEPEN, bem como, da 
análise de preceitos bibliográficos de autores que versem sobre PCC, acumulação 
social, sujeição criminal, subcultura delinquente, etiquetamento, encarceramento 
e necropolítica.

Palavras-Chave: PCC. Sistema dos 3 “Es”. Estado Centauro.

INTRODUÇãO

Inicialmente tratando de explicitar que a pesquisa aqui em desenvolvimento 
não foge em nada do que está sendo exposto no tema, uma vez que, conforme 
veremos a seguir, a mesma se divide de modo irrefutável na análise estatística 
de 12 (doze) indicadores extraídos de um total de 4 (quatro) relatórios semestrais, 
e que, servirão de fundamentação para a explicação de uma das correntes aqui 
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adotadas acerca do destaque e relevância que o estado da Bahia acaba por assumir 
na missão de ser o estado nordestino de maior imprescindibilidade na construção 
de um Primeiro Comando da Capital enquanto máfia.

Com isso, e restando unissonamente clara as motivações acima expostas, 
e ainda dentro do tema desta pesquisa, não podemos deixar de destacar o papel 
do Sistema dos 3 “Es” no exercício da função de alicerce de toda a temática aqui 
proposta, visto que, é este mesmo sistema que explica, ou pelo menos tenta fazê-
lo, todas as movimentações estatais supostamente contra facções criminosas, em 
prol de um falso discurso de guerra às drogas e manutenção da ordem pública, o 
que, acaba sendo confirmado através dos reais fins preconizados pelo maquinário 
estatal, quais sejam, de limpeza social, controle de indesejáveis e manutenção de 
status quo.

Trazendo uma breve explanação acerca do Sistema dos 3 “Es”, o mesmo 
é constituído pela Exclusão, pelo Encarceramento e pela Extinção. A Exclusão, 
se subdivide na acumulação social e na subcultura delinquente, enquanto o 
Encarceramento é composto pela sujeição criminal e o etiquetamento, e por fim, a 
Extinção, ´que é constituída pela necropolítica.

Passando a preconizar o entendimento que nos fornece os números oriundos 
da análise estatística do sistema carcerário da Bahia, bem como, pela extensão 
territorial do mesmo, e que o posiciona como o maior estado da região nordeste, 
além do fato de que, em termos de PCC e CVRL, somente o Primeiro Comando 
da Capital atua no estado que aqui é objeto de estudo, o que, certamente veio a 
influenciar a relevância de tal facção em toda a região nordeste, haja vista que, 
sem concorrentes à altura, a expansão e perpetuação de seus preceitos se dão 
de modo mais fluído e sem maiores aborrecimentos, como por exemplo, a “baixa” 
de “irmãos” que podem vir a ser assassinados em confrontos com facções rivais.

Ainda sobre a linha de raciocínio desenvolvida anteriormente, ressaltamos 
que, não estamos aqui, atribuindo soberania ou unicidade ao PCC no estado da 
Bahia, uma vez que, é perfeitamente possível, que outras facções, com estruturas 
e projeções menores que PCC e CVRL exibem nacional e até internacionalmente, 
também desenvolvam suas atividades no referido estado, porém, por ser o PCC a 
facção criminosa aqui estudada, é somente a ela que vamos no ater.

Destarte, e a partir das considerações expostas nos dois parágrafos acima, 
destacamos que, a problemática desta pesquisa se resume a seguinte indagação: 
“por suas peculiaridades, seria o estado da Bahia o representante da região 
nordeste responsável por elevar o status do PCC de facção criminosa à equiparável 
a qualquer máfia italiana?”
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Acerca dos objetivos gerais, estes circundam os fatos de que, buscaremos 
através da análise estatística do sistema carcerário do estado da Bahia, bem 
como, por meio dos entendimentos preconizados através da análise bibliográfica 
de autores que versem sobre PCC e CVRL, relações e fenômenos sociais, aliados 
às teorias criminológicas, que o Estado brasileiro e seu sistema de justiça criminal, 
encontram completo respaldo e carta branca no cometimento das atrocidades que 
patrocina contra a parcela populacional que lhe é tida como indesejável, e que, 
contraditoriamente também corresponde a maior parcela da população nacional, 
a partir da existência desta facções criminosas, e que, se justificam plenamente 
com o Sistema dos 3 “Es”.

Sobre os objetivos específicos, estes consistem na colheita e tratamento dos 
dados do SISDEPEN, na análise bibliográfica de autores que tratem especificamente 
de PCC e CVRL, bem como, de autores que contribuam para a construção 
do entendimento dos elementos que constituem o Sistema dos 3 “Es” que são 
acumulação social, sujeição criminal, etiquetamento, subcultura delinquente e 
necropolítica.

Quanto a metodologia adotada para o desenvolvimento de tal pesquisa, 
suscitamos que, a mesma se utiliza tanto do método de abordagem indutivo quanto 
dialético, uma vez que, a referida pesquisa é construída com embasamento em 
análise de dados e de aspectos bibliográficos acerca da temática aqui proposta.

Sobre a parte estatística da pesquisa, frisamos que, a mesma está sendo feita 
a partir do saldo oriundo da análise de dados dos relatórios analíticos semestrais 
fornecidos pelo Sistema de Informações do Departamento Penitenciário Nacional- 
SISDEPEN, onde, o lapso temporal analisado fica compreendido entre os anos de 
2019 e 2020, perfazendo assim, um total de quatro relatórios semestrais com doze 
indicadores a serem analisados. 

No tocante aos indicadores a serem trabalhados, ressaltamos que, o intuito 
inicial vislumbra a análise de 12 (doze) indicadores analisados, sendo estes a 
população carcerária, faixa etária, cor/raça, grau de instrução, quantidade de 
indivíduos de acordo com tempo de pena, quantidade de crimes com maior 
incidência no código penal e na legislação específica, bem como, com maiores 
incidências e com previsão no código penal, e com maiores incidências/previsão 
na legislação específica, quantidade de estabelecimentos prisionais que mantém 
seus detentos trabalhando e/ou estudando, e por fim, a quantidade de pessoas 
privadas de liberdade no sistema carcerário da Bahia que somente trabalham, 
somente estudam ou desenvolvem ambas as atividades.



6160

VII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão
ANAIS

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista – BA

Contudo, por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento, cuidamos de 
frisar que, já temos a análise concluída em relação a parcela de 50% (cinquenta 
por cento) destes indicadores, quais sejam população carcerária, faixa etária, cor 
da pele, pessoas privadas de liberdade que somente trabalham, que somente 
estudam e que desenvolvem tanto atividades laborativas quanto educacionais no 
cárcere do estado da Bahia.

No que atine ao primeiro indicador, suscitamos que o mesmo será exposto por 
meio de números brutos, ou seja, os números aqui expostos serão idênticos aos 
que podem ser vistos nos relatórios, ao contrário do que será visto no tratamento 
de dados dos demais indicadores, onde, trabalharemos com porcentagens.

Sobre o indicador faixa etária, destacamos que, o recorte feito para tal pesquisa 
é constituído pela junção das idades compreendidas entre 18-24 e 25-29 anos, e 
que, são expostos em tais relatórios de modo independente, frisando ainda, que a 
junção de ambas faixas etárias se trata de uma escolha das pesquisadoras, visto 
que, as mesmas possuem grande propensão em representar pela parte majoritária 
do sistema carcerário não só do estado da Bahia, como também, nacional. Ainda 
sobre faixa etária, não podemos deixar de informar aos leitores que o mesmo conta 
com o “item não informado”, que corresponde justamente a parcela da população 
carcerária que não fora objeto de análise de tais relatórios.

Um ponto em comum que deve ser destacado entre os dois indicadores acima 
citados, se deve ao fato de que, ambos contam com seus respectivos fatores que 
denominamos de “variação geral”, que nada mais é, que a simples subtração do 
menor valor encontrado do maior valor também constatado.

No que diz respeito ao terceiro indicador, que corresponde a análise da 
população carcerária de acordo com a cor da pele/raça, frisamos que, este indicador 
irá se dividir em quatro hipóteses, sendo estas, brancos, pretos, pardos e “item não 
informado”, assim como o segundo indicador, que se refere a faixa etária.

Sobre os três últimos indicadores já trabalhados, e que possuem reflexo direto 
no ideal de ressocialização preconizado, ainda que somente de modo formal, sendo 
estes os números que constatam a população privada de liberdade que somente 
trabalham, bem como, àqueles que somente estudam, e por fim, a ínfima e sortuda 
parcela da população carcerária do estado da Bahia que podem usufruir do instituto 
de remição de pena tanto pelo trabalho quanto pelo estudo de modo simultâneo.

Finalizando a exposição de informações acerca da parte estatística, ressaltamos 
que, buscaremos trabalhar com amostras de 25% (vinte e cinco por cento) no corpo 
da pesquisa, demonstrando assim, as maiores altas de cada indicador, haja vista 
que, trabalhar a integralidade destes dados neste momento se torna impossível.
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RESULTADOS E DISCUSSãO

Tratando inicialmente de expor que, considerando que as informações contidas 
na parte introdutória desta pesquisa foram assimiladas ao máximo, e que, portanto, 
compreendeu-se que, as peculiaridades do estado da Bahia, como a sua extensão 
territorial, bem como, a frente única constituída pelo PCC, são fatores de ampla 
relevância para a formação do entendimento de que, o estado da Bahia, ofereceu 
a maior contribuição dentre todos os demais estados da região nordeste, para que 
PCC pudesse sair da categorização de simples facção criminosa, como tantas 
outras centenas existentes no pais, para máfia, restando assim, caracterizada 
como a única máfia brasileira, e que, poderão vir a serem comprovados a partir 
da exposição de dados a seguir (CHRISTINO; TOGNOLLI, 2017; SHIMIZU, 2011).

Com isso, e antes da efetiva exposição de dados colhidos e tratados no 
SISDEPEN, suscitamos que, o principal desafio desta pesquisa se encontra no fato 
de que, buscamos captar assuntos até então independentes e transformá-los em 
peças de um jogo de quebra-cabeça, nos quais, o intuito não consiste em retirar a 
autonomia de cada um dos pontos aqui tratados, como PCC, Sistema dos 3 “Es” 
e peculiaridades do estado da Bahia,  e sim, de atribuir-lhes de modo incisivo e 
cirúrgico a sua importância na explicação de um sistema de justiça criminal diabólico 
(ALEXANDER, 2017; BARATTA, 2002; MISSE, 2009; MISSE, 2010; SHIMIZU, 2011).

No que se refere ao primeiro indicador, que diz respeito a quantidade de 
pessoas que constituem a população carcerária do estado da Bahia, frisamos 
que, surpreendentemente, o mesmo sofreu uma variação geral para menos de 
1.575 pessoas, o que, significa dizer que, entre o primeiro semestre de 2019 e o 
segundo semestre de 2020, a população carcerária do estado da Bahia diminuiu 
na proporção do valor citado acima (BRASIL, 2019a; BRASIL, 2019b; BRASIL, 
2020a; BRASIL, 2020b).

Ocorre que, e devemos frisar isso, apesar da notória diminuição suscitada, 
a mesma não se revela como um motivo para comemoração, ou até mesmo de 
desconstrução de toda a linha de raciocínio aqui desenvolvida, uma vez que, tal 
número não necessariamente significa que durante o referido período a ferramenta 
de controle do encarceramento deixou de ser usada, e não obstante, não podemos 
deixar de citar que inúmeros fatores podem ter contribuído para tal formação do 
número negativo, como por exemplo, a própria pandemia (ALEXANDER, 2017). 

Um ponto ainda sobre o primeiro indicador e que não pode deixar de ser 
suscitado, se deve ao fato de que, em momento algum, estamos aqui pregando 
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que a baixa no sistema carcerário da Bahia certamente ocorreu por conta contexto 
pandêmico e que todas 1.575 foram vítimas da covid-19 dentro do referido sistema 
carcerário, e sim, de enfatizarmos que a pandemia pode ter tido seu certo grau 
de influência em tais números (BRASIL, 2019a; BRASIL, 2019b; BRASIL, 2020a; 
BRASIL, 2020b).

Sobre o segundo indicador, a faixa etária, na qual transformamos duas em 
uma, ficando esta compreendida entre 18 e 29 anos de idade, a maior alta registrada 
dentre os quatro relatórios analisados, fora constatada no primeiro semestre de 2019, 
com 56,40%. E isso significa dizer que, 56,40% no primeiro semestre de 2019, da 
população carcerária do estado da Bahia era composta por jovens de 18-29 anos 
de idade, com uma variação geral correspondente a 6,86% (BRASIL, 2019a).

Ainda sobre o segundo indicador, o “item não informado” registrou sua 
maior alta no primeiro semestre de 2020, com 9,23%, e com uma variação geral 
correspondente à 8,83% (BRASIL, 2020a).

Acerca do terceiro indicador, que se caracteriza pela cor da pele da população 
carcerária, as maiores altas registradas foram, 6,85% de brancos no primeiro 
semestre de 2019, 25,58% de pretos no segundo semestre de 2019, e 73,85% de 
pardos no segundo semestre de 2020. Quanto a maior alta do “item não informado” 
foi registrada no primeiro semestre de 2020, com 13,44% BRASIL, 2019a; BRASIL, 
2019b; BRASIL, 2020a; BRASIL, 2020b).

No que atine ao quarto indicador, referente a população carcerária que somente 
desenvolve algum tipo de atividade laboral, a maior alta fora registrada no segundo 
semestre de 2019, com 14,15% (BRASIL, 2019b).

Inerente ao quinto indicador, que diz respeito a população carcerária que 
somente desenvolve atividades de cunho educacional, a maior alta foi registrada 
no segundo semestre de 2020, com 28,61% (BRASIL, 2020b).

A respeito do último indicador já trabalhado e tratado, a maior alta acerca 
da população carcerária que possui acesso tanto a trabalho quanto ao estudo, foi 
registrada no segundo semestre de 2019, com 2,77% (BRASIL, 2019b).

Deste modo, a partir da exposição estatística coadunada com o entendimento 
brevemente preconizado no início deste capítulo, esperamos ter alcançado, ainda 
que de modo parcial, o intuito de demonstrar tanto o meio utilizado pelo Estado, 
leia-se, o Sistema dos 3 “Es”, bem como, as suas reais intenções para com a 
maior parte da população brasileira que é tida como indesejável por puro ideal 
de manutenção de poder e limpeza social (ALEXANDER, 2017; BARATTA, 2002; 
GOFFMAN, 2004; MBEMBE, 2018; MISSE, 2009; MISSE, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratando de iniciar as considerações finais esclarecendo que, conforme se 
pôde verificar ao longo de todo o resumo expandido, por tratar-se de uma pesquisa 
ainda em andamento, obviamente restaram evidentes os pontos que a pesquisa 
não só se propõe, bem como, está se propondo a analisar em um futuro não tão 
distante. 

Ocorre que, em nenhum momento deste resumo, enfatizamos de modo 
destacado quais capítulos, bem como, a ordem nos quais os mesmos serão postos, 
e tal “ausência” encontra respaldo justamente no fato de que, sendo uma pesquisa 
em processo de construção, as pesquisadoras não se sentiram confortáveis colocar 
os pontos aqui expostos em caixinhas de rotulação, que não mais podem ser 
mexidas, com isso, viemos propor o modelo aqui em exposição, que consiste na 
construção de pensamento e desenvolvimento de raciocínio, independentemente 
da ordem em que tais pontos serão tratados.

Sobre o Sistema dos 3 “Es” e contribuição do estado da Bahia para a elevação 
de status do Primeiro Comando da Capital de facção criminosa à máfia, frisamos 
que, o Sistema dos 3 “Es” funciona como o meio necessário para que todas as 
movimentações estatais pautadas com suposto e aparente fim de combate a guerra 
às drogas e ao PCC, sejam explicadas, de modo que, se torne público e ao menos, 
entendível, que o Estado não se importa com a atuação de facções criminosas, uma 
vez que, e especificamente no estado da Bahia, é justamente a partir da existência 
destas facções que o maquinário estatal pode continuar a perpetrar as atrocidades 
que comete contra a grande parcela indesejável da sociedade.

Em continuidade a linha de raciocínio desenvolvida no parágrafo acima, 
suscitamos que, fatores como, a extensão territorial do estado da Bahia, bem 
como, o fato de que, o PCC não encontra concorrência nacional à altura, são 
pontos imprescindíveis que nos remete ao entendimento de que, em termos 
de região nordeste, o estado da Bahia assume um papel de ampla relevância 
na mudança de patamar do Primeiro Comando da Capital, que sai de facção 
criminosa, e passa a ser a primeira máfia brasileira, ainda que, com resquícios 
de máfia italiana.

Desta feita, e tratando-se o referido resumo expandido da exposição de uma 
pesquisa que ainda se encontra em andamento, esperamos veementemente, que 
os objetivos visados pela mesma, tenham sido atendidos, ainda que de acordo 
com as limitações encontradas em toda pesquisa que se encontra em andamento, 
a exemplo da análise de dados, que somente se encontra concluída em relação a 
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50% (cinquenta por cento) dos indicadores propostos de modo inicial, bem como, 
para compor a integralidade de tal estudo.

Por fim, não devemos deixar de ressaltar que, por experiência própria destas 
pesquisadoras nesta temática de pesquisa, bem como, que visam a proposição 
de resultados a partir da análise de dados fornecidos pelo SISDEPEN,  que os 
outros 6 (seis) indicadores que faltam passar por tratamento para a confirmação do 
pensamento aqui proposto a se desenvolver, possuem uma grande probabilidade 
em continuar a coadunar com o entendimento preconizado pelos 6 (seis) indicadores 
até aqui já tratados e expostos, uma vez que, tais relatórios aparentam possuir 
fórmulas prontas, e sendo assim, a tendência, e frisamos novamente, a tendência, 
a probabilidade, não sendo, portanto, uma premissa universal, nem uma afirmação 
suprema, é que, os resultados parciais sejam confirmados com a conclusão desta 
pesquisa.
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NEUROARQUITETURA COMO FERRAMENTA DE 
HUMANIZAÇãO E HARMONIZAÇãO DE AMBIENTES EDIFICADOS

Nicole Lacerda Bitencourt 
Leidiane Santos Dourado

RESUMO: A neuroarquitetura é uma ciência interdisciplinar no qual permite uma 
análise do ambiente edificado com o indivíduo que a utiliza, através da associação 
da neurociência e as técnicas da neuroimagem. Nesse sentido, a neuroarquitetura 
traz consigo uma melhor compreensão do sentimento humano no ambiente que 
este está inserido. Partindo desse princípio, o presente trabalho pretende avaliar 
ambientes construídos e analisar se estes são confortáveis, seguros, bem iluminados 
e se trazem bem-estar e qualidade de vida para as pessoas que nelas estão 
inseridas. Portanto, o objetivo desta pesquisa será, explanar o termo, conceitos 
e aplicabilidade sobre da neuroarquitetura em ambientes construídos, bem como, 
analisar se os espaços edificados modificam o comportamento humano, tanto de 
forma positivo, quanto negativo. A neurociência aplicada à arquitetura proporciona 
um ambiente mais confortável, desde que o arquiteto elabore seu projeto levando 
em consideração, alguns elementos, tais como, ventilação, iluminação, móveis e 
cores. Como estratégia de pesquisa, será realizado um estudo teórico-empírico, 
exploratória e descritiva, com estudo de caso simples em algumas organizações de 
Vitória da Conquista-BA. Como resultado, pretende-se potencializar a aplicabilidade 
da neuroarquitetura nos ambientes edificados, demonstrando a necessidade 
caso necessite de modificar o espaço para humanizar e harmonizar, gerando 
melhor qualidade, bem-estar e satisfação de quem o utiliza.  Por fim, é notável a 
relevância da neuroarquitetura nos projetos arquitetônicos, seja na construção, 
reforma ou readequação do ambiente. Para tanto, os arquitetos que desejam melhor 
posicionamento no mercado competitivo, poderá aplicar esse novo conceito trazendo 
melhores resultados aos seus clientes.
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A SALA DE AULA ENQUANTO LÓCUS 
PRIVILEGIADO NA MEDIAÇãO DE CONFLITOS 

Eusinia Louzada Pereira
Jaqueline de Melo Barros

RESUMO
O artigo em tela possui como problema compreender como o professor contribui para 
a mediação de conflitos no seu lócus de trabalho Para tanto, pretende-se analisar 
a relação entre o contexto educacional e a mediação de conflitos e como objetivos 
consistem em refletir como a comunicação não violenta corrobora na mediação 
de conflitos; pesquisar a atuação docente na sociabilidade contemporânea e, 
ponderar sobre os limites e possibilidades da mediação de conflitos na sala de aula, 
enquanto seu lócus de trabalho. A realização deste estudo possui como relevância 
cooperar para a formação acadêmica, e futuras pesquisas, pois o debate sobre a 
tríade: docência, sala de aula e mediação de conflitos ainda é restrito devido ao 
processo de violência estrutural legitimada pelo sistema capitalista contemporâneo 
e o acirramento das expressões da questão social. Mediante tal exposto, justifica-se 
a realização da pesquisa, pois a construção da atuação docente busque garantir 
na efetivação dos direitos dos discentes e da efetivação da mediação de conflitos 
deve ser objeto de amplo debate. A método utilizado foi o materialismo histórico-
dialético e a pesquisa qualitativa fundamentou-se na pesquisa bibliográfica. 

Palavras-chaves: Mediação de Conflitos. Pedagogia. Resolução Pacífica de 
Conflitos.

INTRODUÇãO

O presente artigo possui como questionamento: como o professor contribui 
para a mediação de conflitos no seu lócus de trabalho? Para tanto, pretende-se 
analisar a relação entre o contexto de trabalho das assistentes e a mediação de 
conflitos e os objetivos específicos são de analisar como a comunicação não 
violenta contribui na mediação de conflitos; pesquisar sobre como a mediação de 
conflitos contribui para sociabilidade contemporânea e, refletir sobre os limites e 
possibilidades da mediação de conflitos no lócus de trabalho docente.
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A realização deste estudo possui como relevância contribuir para a formação 
acadêmica, e futuras pesquisas, pois o debate sobre a tríade: docência, lócus de 
trabalho e mediação de conflitos ainda é restrito devido ao processo de violência 
estrutural corroborada pelo sistema capitalista contemporâneo e o acirramento das 
expressões da questão social. 

As contribuições para a sociedade em geral são de grande relevância, pois 
os discentes, enquanto sujeitos buscam equidade e a efetivação dos seus direitos 
e, diante do cenário de violência atual que contribui para uma sociabilidade mais 
violenta requerendo intervenções baseadas na mediação de conflitos.

Mediante tal exposto, justifica-se a realização da pesquisa, pois a construção de 
uma atuação profissional que busque qualificar o processo ensino aprendizagem e 
da efetivação da mediação de conflitos deve ser objeto de amplo debate. Expandindo 
os debates e entendendo a mediação de conflitos, esse segmento será atendido 
e reconhecido de por meio da comunicação não violenta, sem o cometimento de 
novas formas de violência emponderando-o para combater as opressões resultantes 
do sistema capitalista contemporâneo e contribuindo para uma nova sociabilidade. 

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente artigo objetiva uma proposta de estudo que será realizada a partir 
da perspectiva materialista, compreendendo a sociedade capitalista contemporânea 
como uma totalidade concreta que se configura a partir de totalidades menos 
complexas que se inter-relacionam. 

O objeto de estudo, reunirá reflexões teóricas para a compreensão dos novos 
fenômenos que vem circundando-o. Será apresentada a teoria dos caminhos reais 
do objeto de estudo em seu contexto sócio histórico. Para Marx, “teoria é uma 
modalidade peculiar de conhecimento [...] é a reprodução ideal do movimento real do 
objeto pelo sujeito que pesquisa: pela teoria, o sujeito reproduz em seu pensamento 
a estrutura e a dinâmica do objeto que pesquisa (PAULO NETTO, 2011, p. 20). 

Deste modo, o debate sobre o trabalho docente e a mediação de conflitos 
será analisado por meio de uma perspectiva marxista ao ponto de que:

A realidade é um processo dinâmico e está sempre em movimento, bem 
como as identidades sexuais e de gênero não são estáveis; a realidade 
é, ao mesmo tempo, subjetiva e objetiva e isso é o que produz os modos 
e as condições de vida dos sujeitos sociais, sempre em uma perspectiva 
interseccional em relação aos marcadores sociais (de raça, gênero, 
sexualidade, classe social); o concreto pensado é resultado da prática 
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como critério de verdade, e é por isso que é importante ouvir vozes 
subalternas e desocultar as ideologias narradas por quem está no “centro”; 
gênero e sexualidade são construções históricas e sociais, expressam 
condições reais e concretas porque são produtos da atividade humana; 
é preciso fazer a mediação necessária entre a unidade e a totalidade, 
o particular e o geral, o uno e o múltiplo, o sujeito e a estrutura, a vida 
miúda e as macropolíticas, buscando desestabilizar o que está instituído 
como norma e como normal. (FERREIRA, 2015, p. 56).

Destarte, o método de pesquisa utilizado será o materialismo histórico-dialético, 
de Karl Marx, que, de acordo com Severino (2007), este método corresponde a 
uma tendência filosófica que inter-relaciona o sujeito do objeto, cujas relações 
estão baseadas na produção da vida material ao longo da história. O método de 
pesquisa que propicia o conhecimento teórico, partindo da aparência, visa alcançar 
a essência do objeto.

Deste modo, Cisne e Santos (2018, p. 25) reiteram que

A formação sócio histórica e econômica da sociedade brasileira havia três 
sistemas que se fundiram em um único: o sistema heteropatriarcal-racista-
capitalista. Mais que isso, essa fusão foi e é absolutamente funcional 
para a produção e reprodução do capital, uma vez que no patriarcado 
e no racismo encontramos bases para o entendimento da exploração 
intensificada da força de trabalho, condição central para a reprodução 
das situações concretas da exploração e das múltiplas opressões. 
Será, portanto, sob luz da análise do racismo e do patriarcado (em suas 
expressões de sexismo e heterossexismo), como sistemas estruturantes 
consubstanciados e coextensivos ao capitalismo, que procuraremos 
problematizar as temáticas relacionadas ao feminismo e à diversidade 
sexual. (CISNE & SANTOS, 2018, p. 25).

Assim, o objeto de pesquisa possuirá como categorias de análise, a sua 
complexidade histórica, política, cultural, econômica, objetiva, subjetiva, e a sua 
inserção na política capitalista contemporânea. Ainda sob análise de Severino 
(2007), entende-se que o objeto de estudo ora proposto, considera a inter-relação 
dos fenômenos, construídos e transformados historicamente a partir das intenções 
de produção e reprodução do capital, cujo objetivo é a acumulação sem precedentes, 
ditando regras e novas estratégias para a continuidade deste processo com altos 
custos para as políticas sociais. 

Para abordar tal problema e atingir os objetivos definidos neste trabalho, será 
realizada pesquisa exploratória de metodologia qualitativa e para a coleta de dados 
será realizada revisão bibliográfica. 
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A pesquisa exploratória “compreende a etapa da escolha do tópico de 
investigação, de delimitação do problema, de definição do objeto e dos objetivos, de 
construção do marco teórico conceitual, dos instrumentos de coleta de dados e da 
exploração de campo”. (MINAYO, 2004, p. 89). Nela abordam-se conceitos e ideias 
a fim de que possa facilitar a delimitação do tema e de esclarecer melhor o que 
se quer pesquisar, pois é neste tipo de estudo que ocorre uma maior aproximação 
com o tema a ser pesquisado. 

Realizar-se-á a análise qualitativa sendo definida como aquela que “trabalha 
com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, 
o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e 
dos fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis”. 
(MINAYO, 2001, p. 21), visando entender o seu sujeito como um ser que possui 
historicidade, consciência histórica, influências intrínsecas e extrínsecas; relação 
entre sujeito e objeto, sendo a visão sobre a totalidade sob tais indivíduos. 

A revisão bibliográfica baseia-se em bibliografias que são o conjunto de 
materiais escritos (gráfica ou eletronicamente) a respeito de um assunto. Constitui-se 
numa preciosa fonte de informações, com dados já organizados e analisados como 
informações e ideias prontas. Na atualidade, praticamente qualquer necessidade 
humana, conhecida ou pressentida, tem algo escrito ao seu respeito. 

Por isso, a pesquisa com base numa bibliografia deve encabeçar qualquer 
processo de busca científica que se inicie. (SANTOS, 1996). Portanto, na 
revisão bibliográfica serão utilizadas fontes secundárias como, por exemplo, 
livros, publicações periódicas, artigos e revistas eletrônicas, relatórios e anais de 
congressos, etc. 

Com a produção do material científico, esta pesquisa pretende debater junto aos 
professores e sensibilizar os demais profissionais que atuam no âmbito educacional 
para efetivarem o uso da mediação de conflitos durante os atendimentos, visando 
a comunicação não violenta minimizando a violência institucional. 

RESULTADOS E DISCUSSãO

Ao se pensar na utilização da mediação de conflitos no espaço acadêmico, 
entende-se que ela se dá por meio de três principais aspectos que corroborando 
para que os usuários consigam realizar a comunicação não violenta, dialogar sobre 
suas demandas e, minimizar a violência cotidiana.
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Portanto, cabe ao docente possuir: 

Escuta ativa: técnica que gera confiança, segurança e proximidade. Exige 
atenção de modo a criar um elo entre o indivíduo e o profissional.
Empatia: envolve afeto e a capacidade de compreender o sentimento ou 
reação de outra pessoa ao se colocar no lugar da outra.
Clareza: capacidade de se comunicar de forma simples e sucinta, sem 
induzir ideias ambíguas e que facilite a comunicação. Perguntas bem 
elaboradas ajudam no esclarecimento dos fatos. (MEDEIROS, 2017, p. 2).

O docente ultrapassa a mediação de conflitos da sala de aula e por vezes 
incide nas relações extramuros visando corroborar para fortalecer os vínculos 
comunitários, familiares e sociais de modo a minimizar as violências nos contextos 
dos quais os usuários se inserem fomentando novas formas de diálogo e de 
intervenções o que incidirá nas expressões da questão social. 

Entende-se que o conflito é inerente à natureza humana uma vez que o homem 
é um ser social e a sociabilidade é essencialmente contraditória e conflituosa. Tais 
conflitos podem ser: 

conflitos de valores (diferenças na moral, na ideologia, na religião); 
conflitos de informação (informação distorcida, conotação negativa); 
conflitos estruturais (diferenças nas circunstâncias políticas, econômicas, 
dos envolvidos); 
conflitos de interesses (contradições na reivindicação de bens e direitos 
de interesse comum). (VASCONCELOS, 2008, p. 21).

A mediação de conflitos contribui para o diálogo cooperativo entre os sujeitos 
envolvidos para que juntos, possam contribuir para sua resolução de forma não 
violenta. Ao expor os diversos pontos de vista, há um comprometimento entre os 
sujeitos e busca-se novas perspectivas sobre as demandas existentes. 

O professor visa contribuir para a emancipação do sujeito e, a mediação 
de conflitos dá voz e responsabilidades para estes sujeitos tornando-os sujeitos 
empoderados e capazes de tomar suas próprias decisões. Além disso, tais atitudes 
contribuem não apenas para ações pontuais, mas sim para uma mudança de 
comportamento capaz de fomentar uma melhor sociabilidade, com menos violências. 

Além disso, a mediação de conflitos busca combater diretamente nos conflitos 
sociais podendo substituir processos judiciais de caráter punitivos, ou o agravamento 
do conflito e de violências. 
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[...] tenta conscientizar as partes, esclarecendo que, sem compromisso na 
execução do acordo feito, não haverá a transformação do conflito. Para 
ratificar esse compromisso, ao final do atendimento, é assinado um acordo 
social ou procedimento social entre as famílias que vivenciam conflitos.... 
Este acordo pontua situações que não devem ocorrer mais no âmbito 
familiar, como as seguintes: ameaças, calúnias/difamações e agressões 
físicas, visto que este é um acordo amigável entre as partes envolvidas, 
com caráter preventivo ao crime. (AQUINO, CORREA, 2015, p. 9)

Destarte, ressalta-se que por meio da mediação de conflitos, o docente 
intervém diretamente nas formas de violência e de criminalidade, contribuindo para 
a efetivação dos Direitos Humanos e para a autonomia e a cidadania dos seus 
usuários por meio da resolução pacífica de conflitos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo proporcionou analisar aspectos sobre os desafios e as possibilidades 
acerca da mediação de conflitos nos espaços educacionais na conjuntura atual, bem 
como, as demandas e as necessárias mediações e estratégias a serem adotadas 
para assegurar a consolidação do projeto ético, sobretudo, nas formas reificadas 
contribuindo para a minimização da violência estrutural.

Entre as estratégias para uma atuação profissional de qualidade destaca-se 
em particular, a mediação de conflitos como estratégias para minimizar os contextos 
de violência nos quais os discentes estão inseridos, vivenciando as expressões da 
questão social em seu cotidiano.

As sínteses aqui apresentadas, são respostas as reflexões de estudos a partir 
de inquietações advindas do processo de trabalho, o que oportuniza fazer uma 
análise crítica a partir do processo de construção teórico-metodológica.

Através deste trabalho, conclui-se que na sociedade contemporânea, com 
o acirramento do ideário neoliberal, os profissionais enfrentam cotidianamente os 
rebatimentos para a sociedade de modo geral. Dentre esses prejuízos acirram-se 
as expressões da questão social assim como o ciclo de violências.

Ademais, a mediação de conflitos proporciona uma relação de completa 
interação entre o ambiente profissional e seus usuários, o que edifica e humaniza 
a dimensão social e dialógica entre os sujeitos, provocando estímulos para a 
superação das desigualdades sociais existentes, rompendo com a lógica de 
opressão e exploração burguesa.
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Implicações estas que remetem à reflexão para que essa a mediação de 
conflitos possa contribuir para a atuação profissional envolvendo a categoria 
profissional, os usuários e a sociedade contemporânea. Ademais, como resultado 
final deste trabalho e resposta as inquietações a mediação de conflitos, depara-
se com uma modalidade permeada violências que reforçam as condições de 
flexibilização e precariedade exercida, demonstrando assim a fragilidade da 
sociedade contribuindo para a exploração e expropriação de direitos.

Contudo, ao finalizar este trabalho, debruça-se sobre o estudo realizado 
acerca da temática concluída, sob o contexto de desconstruir ideias, fetiches 
e perspectivas declaradas pelo trabalho profissional, de que o mesmo seja 
tecnicamente uma intervenção pouco pautada na categoria, ressalta-se a 
relevância de que tal questão seja inserida no cotidiano prático do profissional 
tornando-se uma estratégia que vise qualificar as relações entre os sujeitos e, 
consequentemente, com toda a sociedade.
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A (IN) CONSTITUCIONALIDADE DA MODIFICAÇãO DO 
REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO PELA LEI Nº 13.964/2019 

À LUZ DA TEORIA DO DIREITO PENAL DO INIMIGO

Leonel Assis Vilas Boas
Ana Beatriz Suzart Bitencourt Oliveira

Ana Paula da Silva Sotero 

Luciano de Oliveira Souza Tourinho

INTRODUÇãO. O direito penal brasileiro é ancorado, dentre outros grandes 
princípios, nos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI e XLVIII da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988) e da culpabilidade do sujeito 
(art. 59 do Código Penal Brasileiro). A teoria do direito penal do inimigo inverte 
tais valores, quando, conforme Jakobs (2007), adianta-se a pena, prevendo-se 
fatos futuros, relativiza-se garantias processuais penais e considera o outro como 
inimigo da sociedade. Nesse viés, as mudanças perpetradas no Regime Disciplinar 
Diferenciado (RDD) realizadas pela Lei nº 13.964/2019 (pacote anticrime) tende a 
trilhar o caminho da teoria defendida por Jakobs, afastando-se da Carta Magna 
brasileira. OBJETIVOS. Como objetivo geral, busca-se analisar as mudanças 
incutidas pela Lei nº 13.964/2019 no Regime Disciplinar Diferenciado, a partir dos 
pilares fundantes e identificadores da teoria do direito penal do inimigo, defendida por 
Gunther Jakobs. Nesse sentido, a presente pesquisa busca verificar a adequação 
das mudanças perpetradas no RDD pela Lei 13.964/2019 em face da Constituição 
da República Federativa do Brasil de 1988. PROBLEMÁTICA. As mudanças 
perpetradas no RDD, por meio da Lei nº 13.964/2019, elevaram sobremaneira 
o grau de subjetividade e incertezas na fixação de tal penalidade. Nesse viés, 
basear a aplicação de qualquer penalidade, em especial o RDD, em “fundadas 
suspeitas” “indícios” é resgar a Carta política de 1988. Ademais, Jakobs (2007), na 
explicitação de sua teoria, defende a imposição de penas desproporcionalmente 
altas, relativização de direitos fundamentais e a punição com base em previsões 
de comportamentos futuros, o que vai de encontro, ou pelo menos deveria, ao 
direito penal moderno e, especificadamente, o direito penal brasileiro. MÉTODOS. 
O método adotado na presente pesquisa fora o bibliográfico, exploratório e 
qualitativo, buscando em livros, artigos, periódicos e sites oficiais as informações 
necessárias para a elaboração da presente discussão, com o intuito de melhor 
informar o nosso leitor, conforme Gil (2002), correlacionando a teoria do direito 
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penal do inimigo, defendida por Jakobs, com as modificações perpetradas no RDD 
pela lei nº 13.964/2019. CONSIDERAÇÕES PARCIAIS. No decorrer da presente 
pesquisa, buscaremos aprofundar a análise das mudanças realizadas pela lei nº 
13.964/2019 no regime disciplinar diferenciado (RDD), previsto no art. 52 da lei 
7.210/1984 (lei de execuções penais), tendo como base a teoria do direito penal 
do inimigo, idealizada por Jakobs, que, primariamente, aparentam desacordo com 
a Carta Política de 1988, pilar fundante do ordenamento jurídico pátrio, tendo em 
vista o seu alto teor subjetivo e oposição aos princípios fundamentais descritos na 
Carta Magna.

PALAVRAS-CHAVE: Inconstitucionalidade. Pacote anticrime. Regime disciplinar 
diferenciado.
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A POBREZA MENSTRUAL NO CÁRCERE

Gabriela Oliveira Teixeira Rigaud
Amanda Martins Correia

Beatriz Ferreira Figueredo
Luciano de Oliveira Souza Tourinho

INTRODUÇãO. A literatura criminológica aponta que o gênero feminino não é 
o público alvo inicial do encarceramento, posto que estas já seriam controladas 
pelo sistema patriarcal. Todavia, com a libertação dos corpos negros no período 
colonial, surgiram novas ameaças à ordem social estrutralmente racista, sendo as 
mulheres uma das principais representantes dessa categoria. Com isso, o Estado 
criminalizou condutas, culturas e posturas dessa população. Tal histórico comprova 
que a criminalidade feminina é vista como atípica. Nesse sentido, as vivências no 
cárcere expõem distintas vulnerabilidades. Entre elas está a precarização da saúde 
íntima ocasionada pela pobreza menstrual. OBJETIVOS. Dessa forma, o objetivo do 
presente trabalho é fomentar a discussão acerca da pobreza menstrual acentuada 
pelo ambiente nocivo das prisões com consequências nefastas à saúde íntima da 
mulher.  PROBLEMÁTICA. A problemática em questão apresenta-se ao analisar 
como o Estado brasileiro, responsável pelos estabelecimentos prisionais, lida com 
a precarização da saúde íntima das mulheres encarceradas em um cenário de 
pobreza menstrual. Apesar desta ser uma querela que assola diversas mulheres 
ao longo do país, nas condições insalubres do cárcere tal situação é exacerbada, 
trazendo nocivas consequências à integridade física, bem como carregam a ótica 
de dupla punição das prisioneiras pelos crimes cometidos. METODOLOGIA. Neste 
trabalho utilizou-se a metodologia qualitativa com revisão bibliográfica sobre a 
temática. RESULTADOS. Após o veto do Presidente da República ao Projeto de 
Lei nº 4968/2019, de autoria da deputada federal Marília Arraes, em novembro de 
2021, foi aprovado o Projeto de Lei nº 24.107/2021 no estado da Bahia que abarca, 
entre outros estabelecimentos, a distribuição de absorventes gratuitos nas unidades 
prisionais. Assim, as políticas públicas estaduais baianas demonstram estarem na 
contramão do governo federal e prometem avanços em solucionar a problemática 
em estudo, viabilizando acesso a itens essenciais à saúde íntima feminina e de 
fácil acesso para as prisioneiras, que sem as devidas qualidades de saneamento 
básico, não teriam condições de higienizar corretamente produtos reutilizáveis 
como coletores menstruais. Além disso, o projeto inclui a conscientização e o 
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combate da pobreza menstrual, tratando não apenas o problema de forma paliativa 
como também sua causa. Contudo, ainda que haja avanço promissor nas searas 
estaduais, a questão possui caráter nacional e deve ser tratada como tal para que 
seja efetivamente combatida na sociedade brasileira.

PALAVRAS-CHAVE: Pobreza Menstrual. Saúde Íntima. Mulheres encarceradas.
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DIFICULDADES DA PERMANÊNCIA 
ESTUDANTIL EM UNIVERSIDADES

João Marcelo Sousa Maia1;

Camila Oliveira Barbosa2;

Ana Paula Silva Sotero3.

As políticas públicas são definidas como programas que foram desenvolvidos 
pelo Estado para garantir e aplicar na prática direitos que estão previstos na 
Constituição Federal, mas que se tratando de classes mais prejudicadas socialmente 
e economicamente não têm acesso. Contudo, as políticas públicas afirmativas no 
Brasil têm eficácia questionável, visto que nas universidades, a realidade da maioria 
dos brasileiros tem que trabalhar e estudar e sendo assim, acaba por não poder 
se firmar no seio acadêmico, e diversas vezes indivíduos qualificados perdem a 
oportunidade de ingressar em mestrados e doutorados. Atualmente, há programas 
que facilitam o ingresso de estudantes em universidades, como a Lei de Cotas, por 
exemplo. Todavia, ainda assim, apenas 1,8% da população negra cursava ou já 
era formada no ensino superior no ano de 1997, conforme informa Carvalho (2006) 
em análise de pesquisa pela Revista Fórum. Por outro lado, Gilberto Costa (2020) 
salientou, por meio da revista Agência Brasil, que apenas 18% da população negra 
e parda brasileira cursa ou cursou graduação. E além da dificuldade de ingresso, há 
ainda, a problemática acerca da permanência estudantil. Atualmente, universidades 
públicas contam com programas como o “Mais futuro”, mas esta assistência 
estudantil, na prática não atinge toda população estudantil que se deseja, e a parte 
assistida ainda recebe pouco dinheiro que não consegue se manter na cidade, sendo 
assim, recorrem à trabalho, o que acarreta em maior dificuldade em ter tempo para 
estudo. Além do Mais futuro, há programas como o PIBID e a Residência Pedagógica 
em cursos de licenciatura, contudo, estes programas estão com o risco de acabar, 

1 Graduando em Direito. Monitor do Nedic - Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo. Membro do GeCrim 
- Grupo de Estudo Em Ciências Criminais.  FASA- Faculdades Santo Agostinho. Jmmaia99@gmail.com

² Graduanda em Direito. Monitora do Nedic - Núcleo de Estudos de Direito Contemporâneo. Membro do GeCrim 
- Grupo de Estudo Em Ciências Criminais.  FASA- Faculdades Santo Agostinho. Camilaob777@gmail.com

³ Mestranda em Direito pela Universidade Federal da Bahia - UFBA. Especialista em Direito Penal e Processual 
Penal pelo Instituto Brasil de Ensino - IBRA. Especialista em Criminologia pela Faculdade de Paraíso do Norte - 
FAPAN/UNIBF. Pós-graduanda em Direitos Fundamentais e Justiça, com ênfase na linha de Justiça Restaurativa 
e Teorias Contemporâneas do Direito Penal pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB. Graduada 
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visto que já se aproxima do segundo mês que os bolsistas não recebem o dinheiro 
correspondente à bolsa, por conta de cortes federais. Diante desse contexto, as 
dificuldades de empreender durante a graduação, perpassa, anteriormente, a uma 
análise acerca sobre as dificuldades de permanência estudantil, visto que para 
empreender deve haver disposição orçamentária inicial, e infelizmente muitas vezes, 
quase não há dinheiro para permanência estudantil.
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DESAFIOS DO EMPREENDER NA GRADUAÇãO

Liliana Vilarinho de Araújo
Ana Paula da Silva Sotero 

                          Luciano de Oliveira Souza Tourinho 

INTRODUÇãO. Empreendedorismo nada mais é do que a capacidade de transformar 
ideias (independentemente do seu tipo) em soluções eficazes e úteis para atender 
às necessidades das pessoas. Isso significa que projetos podem ser transformados 
em negócios lucrativos, que podem mudar não só o mercado e a economia de um 
lugar, mas também toda a sociedade. Sabe inovar, sempre olhando para o futuro 
e todas as possibilidades e oportunidades que tem. O empreendedorismo pode 
surgir em qual lugar ou tempo, isso pode acontecer por exemplo da vida acadêmica. 
OBJETIVOS. Compreender o que é empreendedorismo e o impacto positivo que 
ele tem na vida do acadêmico. MÉTODOS. Pesquisa bibliográfica qualitativa. 
Selecionamos artigos em bancos de dados confiáveis. CONSIDERAÇÕES FINAIS. 
Ter seu próprio negócio costuma ser a maneira de ter uma vida profissional mais 
independente, com melhor retorno financeiro e uma agenda menos estressante em 
uma semana. No entanto, para se tornar um bom empreendedor, as necessidades 
por si só não são suficientes. É também preciso desenvolver habilidades que possam 
ajudar nesse caminho, como resiliência, liderança, iniciativa e comprometimento. 
Pois, não é preciso esperar para entrar no mercado e ter anos de experiência 
profissional para abrir um negócio. O empreendorismo pode ser trabalhado enquanto 
se está na faculdade.

PALAVRAS-CHAVE: Empreendorimos. Faculdade. Ideias.
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EMPREENDEDORISMO E (AUTO)ExPLORAÇãO DISSIMULADA: 
A SOCIEDADE DO CANSAÇO E O ExCESSO DE POSITIVIDADE 

NA ÓTICA DE BYUNG-CHUL HAN

SILVA, Mariana Xavier da
OLIVEIRA, Fernando de Cássia Meira

Introdução: A sociedade contemporânea, segundo o filósofo coreano Byung-
Chul Han, é marcada por um excesso de produtividade. O indivíduo é controlado 
internamente de maneira que sua subjetividade é orientada à produção e 
ao desempenho imparáveis, o que acarreta a caracterização da sociedade 
contemporânea como do cansaço. Na Sociedade do Cansaço há uma marca 
excessiva de positividade, intermediada por mensagens positivas de metas a 
serem alcançadas por sujeitos que se tornam empresários de si mesmos, sob 
a lógica perversa de que todos são capazes de produzir, vender, enriquecer e 
conquistar qualquer coisa. Nesse contexto, o empreendedorismo revela-se como 
empreendimento de si mesmo refletindo, segundo Han, um excesso ao mesmo 
tempo em provoca o cansaço. Objetivo: o presente estudo tem como objetivo 
analisar o comportamento dos indivíduos sob a ótica da Sociedade do Cansaço, 
tendo por referencial teórico o filósofo Byung-Chul Han e sua crítica à perspectiva do 
empreendedorismo contemporâneo. Metodologia: Foram utilizados neste estudo os 
métodos bibliográfico e fenomenológico, com fundamento nas obras de Byung-Chul 
Han, especialmente em seu ensaio intitulado Sociedade do Cansaço. Resultados: 
A sociedade do século XXI não é mais a sociedade disciplinar, mas uma sociedade 
empenhada em ser essencialmente produtiva e positiva, em que não há espaço para 
a o ócio, contemplação, tampouco para o negativo ou o diferente. A produtividade e 
positividade ocasionam uma lógica de (auto)exploração, em que o sujeito se entrega 
excesso de trabalho, ao passo em que se sente legitimidade por uma dissimulada 
sensação de liberdade e satisfação ao cumprir metas, na ilusão de não estar sendo 
controlado, porquanto teria controle sobre si mesmo. O excesso de trabalho e a 
auto exploração ocasionam uma fadiga geral por incomensuráveis estímulos e pela 
impositiva necessidade de se fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo perdendo, 
com isso, a profundidade. Não há mais o aprofundamento contemplativo e isso, por 
sua vez, afasta a negatividade, a diferença, o outro, que é abandonado na Sociedade 
do Cansaço. O sujeito da Sociedade do Cansaço não tem tempo, senão para si. 
Um tempo que também é retirado de si, em favor do empreendimento de si mesmo. 
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Conclusão: Conforme Han, o cansaço se manifesta coletivamente, mas de maneira 
solitária em cada indivíduo. Nesse aspecto, o cansaço é o cansaço do excesso, 
da potência positiva que incapacita de fazer qualquer coisa, na mesma medida 
em que se permite fazer tudo. É uma fadiga surgida do excesso de desempenho e 
produtividade pela autoexploração, que em linhas gerais, torna-se mais eficiente que 
a exploração exógena, pois caminha de mãos dadas com uma ilusória sensação de 
liberdade. Este, por sua vez se dá por meio de estímulos constantes dos indivíduos 
para que realizem projetos e ideais com uma instância de controle por um “eu ideal”, 
com uma exigência de desempenho dentro da esfera do empreendedorismo e, 
consequentemente, da exploração de si mesmo. 

Palavras-chave: Autoexploração. Empreendedorismo. Cansaço.



8584

VII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão
ANAIS

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista – BA

PSICOLOGIA POSITIVA E INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Epaminondas Almeida Carvalho Júnior
Iago Santos Almeida

Por muitos anos a psicologia trabalhou com o modelo de doença mental, como 
tratar, entender as causas e observar o desenvolvimento dos transtornos mentais 
ao longo do tempo. Mas com esse modelo, os psiquiatras e psicólogos esqueceram 
de melhorar a vida de pessoas comuns, esqueceram da missão de fazer pessoas 
relativamente sem problemas mais felizes, mais realizadas, mais produtivas, por falta 
de desenvolver intervenções positivas. Nesse contexto, na década de 90 surgem 
duas novas ciências, a psicologia positiva e a inteligência emocional. Este trabalho 
tem como objetivo explicar sobre o que é a psicologia positiva e a inteligência 
emocional, bem como exemplificar o uso e os benefícios das duas ciências aliadas 
à educação e ao mercado de trabalho. A metodologia empregada teve uma 
abordagem qualitativa, com natureza descritiva e utilizando como procedimento 
técnico a pesquisa bibliográfica, elaborada com base em revisões de livros, artigos e 
matérias na internet, bem como discussões que ocorreram em sala de aula. Estima-
se que cerca de 5,8% da população brasileira possuem depressão e o Brasil é o 
país mais ansioso do mundo, conforme dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS). Em razão disso, percebe-se a necessidade de utilização de técnicas que 
auxiliem nas intervenções positivas, através desse trabalho espera-se demonstrar 
técnicas e utilização da psicologia positiva e inteligência emocional, com o propósito 
de auxiliar no processo de controle das emoções negativas.

PALAVRAS-CHAVE: Intervenções positivas. Inteligência emocional.  Psicologia 
Positiva.
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O DIREITO À EDUCAÇãO INCLUSIVA

Nadabe Medrado Oliveira
Ana Paula da Silva Sotero

Luciano de Oliveira Souza Tourinho

INTRODUÇãO A inclusão escolar, adotada no Brasil assegura aos estudantes com 
deficiência o acesso e a permanência nas instituições de ensino. A Lei de Diretrizes 
e Base da Educação – LDB destina o Capítulo V por completo à educação especial, 
sendo estabelecida no Art. 58 “como modalidade escolar, oferecida de preferência 
na rede regular de ensino para educandos que apresentam necessidades especiais.” 
Assim, reconhecendo e valorizando a diversidade na escola como forma de 
fortalecer aprendizagem e formar cidadãos. OBJETIVOS. O presente trabalho 
busca analisar a questão da inclusão escolar, também os contornos sociais em torno 
dessa temática, a exemplo do papel da escola, além disso as questões jurídicas 
no que se refere à legislação protetiva e a importância do Ministério público para 
garantir e efetivar os direitos. METODOLOGIA. O método utilizado nesse trabalho 
é o método indutivo de caráter exploratório e qualitativo, por meio de pesquisas, 
voltada para o tema em discussão. PROBLEMÁTICA. No Brasil sem dúvidas 
houve avanços na educação inclusiva a partir da LDB, porém ainda suscita muitas 
questões sobre a qualificação dos professores e de toda esquipe escolar para 
assegurar a operacionalização do ensino de alunos com deficiência, independente 
de classe, raça, gênero, sexo ou características individuais, é um grande desafio. 
RESULTADOS A Constituição Federal de 88 destinou um capítulo específico para 
tratar da questão da educação (Capítulo III, Seção I, artigos 205 e seguintes). O 
artigo 205 garante a todos, sem restrições, o direito à educação, que, de acordo 
com os termos constitucionais constitui-se no dever de Estado e da família, devendo 
ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, no intuito de garantir 
o pleno desenvolvimento da pessoa, preparando-a para o exercício da cidadania e 
qualificando-a para o trabalho. Contudo, verifica-se que há irregularidade na oferta 
do atendimento educacional especializado. Além disso, à ausência de profissionais 
para acompanhar os estudantes que necessitem de apoio especializado, como 
também a falta de professores especializados em educação especial em educação 
especial para atuarem junto aos alunos com deficiência. Entretanto, apesar da 
garantia constitucional, no cotidiano se observa que escolas se recusam a matricular 
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um aluno em razão de sua deficiência. Assim sendo, para garantir o direito de 
todos a uma educação inclusiva, o Ministério Público tem fundamental importância, 
visto que possui a missão constitucional de defender a ordem jurídica, o regime 
democrático e os interesses sociais e individuais indisponíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão escolar. Educação inclusiva. Ministério público
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A INFLUÊNCIA DO SONO E A SUA RELAÇãO COM A 
PRÁTICA DE ATIVIDADES FÍSICAS PARA A MEMÓRIA

Camila da Silva Sotero
Christiane Oliveira Mendes

Gian Matheus Ruocco Valsecchi
Milton Sebastião Azevedo Barbosa Leão

O número de pesquisas sistemáticas que discorrem sobre a relação entre a 
memória e o envelhecer não é um número certo. É sabido que o envelhecimento é 
parte do processo natural do desenvolvimento do ser humano e que coincide com o 
declínio da memória ao longo da fase adulta, no entanto não há evidências científicas 
de que o envelhecer seja fator determinante à perda de memória. Já a importância 
do sono é vastamente conhecida seja para as suas implicações da ausência ou 
para a relação direta com saúde mental e física, principalmente, a memória. Pode-
se dizer que o sono é uma atividade essencial para o bom funcionamento do nosso 
corpo. Ele é vital para o nosso equilíbrio emocional, bem como nossa consciência 
e capacidade motora. Pesquisas apontam que distúrbios relacionados ao sono 
acontecem com uma alta frequência e que entender as suas causas e sua extensão 
na vida do indivíduo, requer maior atenção dos pesquisadores. A falta de atividade 
física é um dos fatores que estão relacionados à distúrbios do sono. Este estudo 
busca entender como o sono e a sua relação com a prática de atividades físicas 
pode contribuir e influenciar na memória de qualquer indivíduo. Para que a pesquisa 
seja possível e seu objetivo geral seja atendido, pretende-se aplicar uma revisão 
de literatura de artigos publicados entre os anos de 1990 e 2020, indexados nas 
bases de dados MEDLINE e Lilacs com as seguintes palavras chaves: “atividade 
física”, “sono”, “qualidade do sono”, “memória” e seus correspondentes. O sono 
tem grande influência na consolidação da memória. Ele é muito importante para 
revigorar o nosso corpo, através de um bom descanso, potencializando a absorção 
de novas informações, como por exemplo, antes de alguma aprendizagem. Quando 
você não tem um sono de qualidade, fica mais difícil essa absorção de informações, 
perdendo a eficácia desse processo. É importante dormir e descansar após o 
aprendizado ou obtenção de novas informações, para que assim, tenhamos uma 
boa capacidade de memória, ajudando a não esquecer tal informação. Além do 
sono, temos outras ferramentas que podemos utilizar, como a prática de esportes, 
que somada a um bom sono, fortalecem as nossas memórias de forma inteligente 
e se conectando a outras memórias.
Palavras-Chave: Atividade Física. Memória. Sono.
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MAGISTRADOS E HARD CASES: COMO OS JUÍZES DECIDEM OS 
CASOS CONTROVERTIDOS NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO

 
Alice Caires Lima da Silva

Dennis Gomes Teixeira Santos
Luanna Victoria Silva Dourado

Resumo
O presente resumo visa demonstrar como os juízes decidem casos que envolvam 
matérias controvertidas, inclusive sobre política e impactos que resultam nas 
decisões judiciais. O prisma principal direciona a discussão sobre o ativismo 
judicial e as decisões do judiciário, tendo em vista que oferece um risco para a 
democracia, especialmente se se tratar de um tema voltado a uma ideia normativa 
de política legislativa. Nestes termos, o objetivo geral do trabalho é dissertar sobre 
os impactos desses julgamentos, uma vez que se pode estar diante de um risco à 
democracia. A escolha deste tema surgiu da necessidade de um aprimoramento dos 
estudos acerca da observação de que as ameaças da democracia não se originam 
exclusivamente no Legislativo ou Executivo, mas também do Judiciário, tendo em 
vista que a interpretação das leis é essencial no ordenamento jurídico brasileiro. 
No que se refere à metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa, essa 
será a do método dialético com a análise de dados secundários (fontes de artigo).

Palavras-chave: Democracia. Poderes. Ativismo.

Introdução

A celeuma em discussão dá-se devido ao entendimento de que a ideologia 
e a política tendem a influenciar as decisões dos magistrados. Além disso, o 
Poder Judiciário também pode deliberar por hipóteses que buscam proteger seus 
interesses. Ademais, os juízes conseguem agir motivados pela opinião pública que 
prevalece sobre uma temática que esteja em pauta nas mídias. Para mais, o Poder 
Judiciário é capaz de decidir questões de acordo com as preferências do Poder 
Legislativo e Executivo, no qual influenciam nas decisões judiciais. Ainda assim, 
os tribunais podem deliberar levando em conta as consequências econômicas e 
políticas (OLIVEIRA, 2015).
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Para melhor compreensão acerca da temática, será averiguado a 
problematização dessas decisões judiciais frente ao Estado Democrático de Direito. 
O objetivo primordial é redigir sobre os impactos desses julgamentos, uma vez que 
se observa a possibilidade de se estar diante de um risco para a democracia. Nesse 
sentido, a escolha deste tema surgiu da necessidade de um aprimoramento dos 
estudos acerca da observação de que as ameaças da democracia não se originam 
exclusivamente no Legislativo ou Executivo, mas também do Judiciário, tendo em 
vista que a interpretação das leis é essencial no ordenamento jurídico brasileiro.

Para mais, a metodologia utilizada no desenvolvimento da pesquisa será a 
do método dialético com a análise de dados secundários (fontes de artigo). Sendo 
este método importante para a difusão dos resultados dos estudos, na medida em 
que permite expressar os riscos dos casos controvertidos. 

Materiais e métodos

Para atingir os objetivos propostos, foi realizada uma revisão bibliográfica 
sobre o tema em artigos científicos disponíveis on-line, reunindo e comparando 
os diferentes dados encontrados nas fontes de consulta e listando os principais 
fatores que contribuíram para a obtenção de resultados. Foram pesquisadas e 
observadas as condições pelas quais se encontram os magistrados ao analisarem 
e decidirem em casos difíceis, buscando compreender o modo como tais situações 
são analisadas e sanadas. 

Resultados e discussão

O ativismo judicial está caracterizado pela subjetividade do tomador de 
decisões, possa ser ele juiz ou ministro, o qual há um arrebatamento de princípios 
e ditames democráticos, ou seja, a própria Constituição e Leis, fazendo assim uma 
imposição de ideologias, pensamentos, anseios e visões políticas ao ato de decidir, 
fazendo com que haja o surgimento de decisões sensacionalistas ou moralista em 
meio ao cenário do judiciário (ABBOUD, MENDES, 2019).

Outra característica também visível por intermédio do ativismo judiciário é o 
surgimento de um Juiz Hércules ou também do agigantamento do poder judiciário, 
o qual por conta disso acaba por invadir outras esferas (ABBOUD, MENDES, 2019).

Cabe a ressalva quanto ao surgimento do termo “ativismo judicial”, o qual 
foi empregado primordialmente em meados de 1947 através de uma reportagem 
publicada por Arthur Schlesinger na revista Fortune, acerca da suprema corte 
americana (KOERNER, 2013).
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Antes de adentrarmos no assunto, faz-se imprescindível destacar, de modo 
a não confundir, que a própria Carta Magna prevê certos poderes, domínios e 
característica ao judiciário, o qual pode ser destacado: 

i) o controle dos atos do Legislativo e do Judiciário, quando eles se mostrarem 
contrários, formal e/ou materialmente, ao texto constitucional e às leis; ii) a atuação 
contramajoritária do Judiciário para proteger direitos fundamentais contra agressões 
do Estado ou de maiorias oriundas da própria sociedade civil e iii) atuação normativa 
do STF na correção da ação da omissão legislativa nas hipóteses constitucionalmente 
autorizadas, e.g., mandado de injunção (ABBOUD, MENDES, 2019, p. 03).

Diante do exposto, é notório que o poder judiciário estar permeado de ampla 
autoridade para a tomada de decisões, pois se assim não fosse, não haveria com 
o que se falar em Democracia, visto que um de seus pilares é a separação dos três 
poderes autônomos, Poder Legislativo, Poder Executivo, Poder Judiciário, como 
também a defesa dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988. 
Mas isso de modo com que haja uma submissão à ordem democrática, seguindo 
assim parâmetros constitucionais e normas (ABBOUD, MENDES, 2019).

Deste modo, o autor expressa bem quando afirma que:

[...] óbvio que o Supremo Tribunal Federal, ao, por exemplo, declarar 
inconstitucional uma lei, está atingindo diretamente a esfera do Poder 
Legislativo. Ocorre que a Constituição o admite expressamente. O que 
nela não está previsto e, portanto, resulta absolutamente proibido, é que 
o Judiciário, na figura de qualquer mulher ou homem investido do dever-
poder de julgar casos concretos, torne sem efeitos uma lei produzida 
democraticamente, por motivos de discordância política ou ideológica 
com o seu conteúdo. (ABBOUD, MENDES, 2019, p. 03).

Desta maneira é que para os autores Abboud e Mendes que o ativismo 
judicial, nada mais é do que o velho problema da discricionariedade judicial na sua 
pior e mais atual forma. Sendo assim, nega-se a norma na defesa de paradigmas, 
posições, visão de mundo e entendimentos políticos do julgador em detrimento, 
muitas vezes, do ordenamento expresso (ABBOUD, MENDES, 2019). 

Ao analisar o exposto, cabe, portanto, discorrer sobre o modo com as decisões 
judiciais impactam diretamente no modo como o Poder Judiciário decide em casos 
controvertidos do Direito. Até que ponto o processo de tomada de decisões depende 
do raciocínio e da ponderação jurídica? Os juízes utilizam da letra da lei, a partir 
de métodos hermenêuticos de interpretação, para justificarem suas decisões ou é 
a partir deles que os entendimentos jurisprudenciais são construídos?
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É válido considerar, em um primeiro momento, os aspectos gerais da Teoria 
da Decisão Judicial sob a ótica de Tumonis (2012), a partir das análises feitas por 
Alves Rezende (2019):

[...] as regras jurídicas não levam à decisão em si mesma, servindo de 
orientação ao juiz, como um check-up, tendo em vista que, para o autor, 
os julgadores consultam as leis apenas para verificar se a justificação 
escolhida para a sua decisão seria aceitável. (ALVES REZENDE, 2019, 
p. 211, apud TUMONIS, 2012).

Destarte, é mister ressaltar, aos olhos da Teoria supracitada, a diferença entre 
dois movimentos que a compõem: o formalismo jurídico e o realismo jurídico. Ao 
passo em que o primeiro evidencia que a lei e o raciocínio lógico são os pontos 
centrais para a tomada de decisões judiciais, o segundo afirma que são os elementos 
extralegais que carregam esta função. (ALVES REZENDE, 2019).

Vale analisar em segundo plano tal entendimento sob uma perspectiva das 
deliberações controversas. Segundo palavras de Alves Rezende (2019, p. 212), 
“[...] o Direito é indeterminado e o processo de tomada de decisão judicial não se 
baseia, única e exclusivamente, no ordenamento jurídico [...], cuida-se de um sistema 
dinâmico, cujas modificações provêm do contexto social e histórico [...]”. 

Contudo, também se deve considerar o impacto político que os casos 
“difíceis” detêm. É de extrema importância a análise da “[...] intensidade com que 
os juízes e tribunais estão dispostos a revisar decisões dos outros poderes, [...] 
recorrendo a princípios e teses de elevado grau de abstração, potencialmente 
controvertidas.”(OLIVEIRA, 2015, p. 196).

Para que tais análises sejam efetivadas, considera-se a utilização de técnicas 
argumentativas, momento em que os tribunais ponderam um conjunto de valores 
e razões, enfrentando outros poderes políticos. Desse modo, há a concretização 
do chamado “balanceamento tático”, utilizando-se de ferramentas, as quais são: 
preferências valorativas dos juízes, “auto-proteção” dos interesses dos magistrados, 
construção de suporte público, auto-restrição judicial e deferência em relação às 
decisões dos outros poderes, pragmática e “principiológica”. (OLIVEIRA, 2015, p.196). 

Entretanto, apesar de diversos métodos de análise, é fundamental pontuar, mais 
explicitamente, aqueles que são preferencialmente utilizados pelos magistrados. 
O primeiro, que decai diretamente sobre a ideologia judicial, é o mais óbvio, 
principalmente no que diz respeito sobre matérias de controle de constitucionalidade, 
sendo uma consequência da intervenção política ocorrida nos anos finais da 
República de Weimar, na Alemanha. (OLIVEIRA, 2015, p.197).
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Contudo, esta técnica pode ser uma grande fonte de empecilhos para o bom 
andamento da vida política dos magistrados, assim como diz Oliveira (2015, p. 197):

O fato de que juízes se orientam por suas convicções ideológicas para 
rever decisões legislativas é, certamente, um dos principais fatores de 
conflitos entre os ocupantes de ambos os poderes, dado que em regimes 
democráticos os legisladores disputam os votos dos cidadãos com a 
promessa de que realizarão políticas determinadas através da legislação. 
(OLIVEIRA, 2015, p. 197).

Porém, os juízes também podem se valer das decisões a partir de considerações 
corporativistas, buscando proteger os próprios interesses ao utilizarem as 
competências jurisdicionais que possuem. “[...] juízes podem decidir diretamente 
pelos seus interesses, ‘interpretando’ a legislação em seu próprio benefício, criando 
ou ampliando benefícios pecuniários ou seus próprios poderes institucionais [...]”, 
(OLIVEIRA, 2015, p.197), como ilustra a Ação Originária nº 1773, segundo a qual:  

Trata-se de uma ação movida pela Associação dos Juízes Federais do 
Brasil (AJUFE), requerendo a concessão de ajuda de custo para fins de 
moradia (o famoso “auxílio moradia”). Ocorre que a Lei Complementar 
nº 35/1979 (BRASIL, 1979), a Lei Orgânica da Magistratura Nacional 
(LOMAN), ao tratar do tema, apenas prevê a hipótese de que o poder 
legislativo “poderá” (grifo nosso) conceder o referido auxílio, mas sempre 
“nos termos da lei” (grifo nosso). (OLIVEIRA, 2015, p. 197). 

Ademais, as decisões judiciais motivadas pelo autointeresse também podem 
ser compreendidas pelos casos em que os juízes utilizam de seus poderes 
institucionais para confrontarem lideranças políticas que afetam as suas próprias 
ideologias ou até mesmo para barganharem políticas de seus próprios interesses 
com os poderes executivo e legislativo. (OLIVEIRA, 2015).

[...] é importante ter em mente que juízes têm maior facilidade do que os 
políticos de atuarem de forma unificada na defesa de seus interesses 
institucionais, pois possuem uma estrutura hierárquica organizada (o que 
facilita a coordenação de ações), treinamento comum e compartilham 
expectativas acerca do comportamento judicial com base em códigos e 
práticas profissionais. No Brasil este é o caso em especial de tribunais 
superiores, os quais além de possuírem as competências jurisdicionais 
relativas ao controle judicial de constitucionalidade, também possuem 
competências administrativas para gerir uma parcela considerável de 
recursos públicos. (OLIVEIRA, 2015, p. 199).
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Há, ainda, a motivação advinda da opinião pública, momento em que 
possivelmente juízes decidam a fim de conquistarem respaldo público para 
alcançarem algum objetivo específico. Bem como há de se falar sobre a motivação 
fundamentada nas preferências dos demais poderes, assim como as consequências 
econômicas e as considerações tipicamente jurídicas, uma vez que “[...] o treinamento 
específico dos juristas funciona de modo a estimular o reconhecimento da autoridade 
de argumentos que apelam para o texto normativo [...].” (OLIVEIRA, 2015, p. 202).

Considerações finais 

Portanto, diante de tudo o que acima foi exposto, fica evidente que há tamanha 
crise entre o Legislativo, Executivo e Judiciário. Desse modo, é importante salientar 
que ainda não se tem uma teoria mais ajustada para atuarem em todos os tipos de 
decisões, pois o problema do ativismo vai mais além, porque coloca em segundo 
plano o caráter institucional, política e socialmente inserido dos tribunais, entretanto 
existem dois tipos de postura judicial que deveriam ter um melhor funcionamento a 
fim de evitar o ativismo no ordenamento jurídico (STIGERT BRUNO, 2021). 

Nesse sentido, se faz necessário descrever sobre a postura maximalista e 
minimalista, no qual o primeiro é perfeccionista e leva a reconhecer direitos que 
nem sempre estão muito claros dentro do sistema jurídico; já o segundo é mais 
voltado para fundamentação e justificação, ou seja, buscam as fontes tradicionais 
de direito material (STIGERT BRUNO, 2021).

À vista disso, segundo a palavra de Gláucia Milício (2009) “o texto constitucional 
existe para ser interpretado. Se for feito de uma maneira evolutiva, dentro da 
norma, é bastante positivo, Mas, quando o juiz resolve transcender essa norma 
para sobrevalorizar princípios constitucionais, ele invade a sua competência e 
desprestigia o Poder Legislativo.” Portanto, o juiz não tem legitimidade democrática 
para inventar regras e deve seguir as normas do ordenamento jurídico.
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RESUMO
Objetivando mapear as produções científicas nacionais publicadas entre 2011 e 
2021 que abrangiam o tema de inteligência emocional na prática do docente de 
ensino superior, desenvolveu-se uma revisão integrativa por meio de consulta 
às bases de dados eletrônicas SciELO e Google Acadêmico. Ao total, 14 artigos 
foram analisados. Dentre os anos selecionados é perceptível o maior número de 
trabalhos nos últimos dois anos (2020 e 2021), destacando a temática como um 
fator importante na saúde mental e na prática docente. A inteligência emocional 
é tratada como um fator de desenvolvimento do profissional, no que tange as 
suas habilidades e atitudes. A forma com que um professor controla as suas 
emoções está muito relacionada ao seu desempenho e como consequência ao 
desenvolvimento dos discentes, uma vez que como mediador da aprendizagem, o 
professor precisa estar conectado emocionalmente de forma positiva ao seu trabalho 
de modo a promover o interesse e a interação com seus alunos. Importante salientar 
que a estabilidade pessoal e emocional é tida como essencial para a condução 
de uma turma no superior, pois, apesar de o educador estar se relacionando 
profissionalmente com adultos, estes ainda possuem questionamentos dentro de 
si e, também são pessoas com as suas singularidades. Faz-se necessário que 
abordagens envolvendo o bem-estar, a saúde mental e o equilíbrio emocional 
sejam incentivados e praticados no ambiente de ensino de forma cotidiana. 

PALAVRAS-CHAVES: bem estar; professores; prática docente; revisão integrativa.

INTRODUÇãO

A arte de educar demanda sabedoria e conhecimento. O professor é o 
mediador que auxilia seus alunos no futuro que querem seguir. Para isso, além dos 
conhecimentos técnicos os professores necessitam lidar com as suas emoções. O 
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desenvolvimento emocional favorece as habilidades do professor, motivando a si 
próprio a persistir diante das frustações e dificuldades diárias. Controlar as emoções 
auxilia a darem o melhor de si (DANTAS; CARMAGO, 2016). O papel do professor 
vai muito além da docência em si na sala de aula. Os professores são referências 
comportamentais diante dos alunos, com relação a atitudes, sentimentos e emoções. 
E mesmo sendo referência, na maioria das vezes o professor não recebe o preparo 
adequado para lidar com as suas emoções.

Diariamente o docente é submetido a situações adversas que exigem decisões 
assertivas por isso, estar preparado emocionalmente pode ser um fator determinante 
para a resolutividade e superação dessas adversidades (ANDRADE; NETA, 2017). 
A inteligência emocional não é conquistada da noite para o dia. Ela deve compor a 
pauta da formação pedagógica dos discentes uma vez que, a educação é uma área 
de grandes desafios na qual os profissionais devem estar preparados psicológica 
e emocionalmente para que se possa projetar grandes resultados no processo de 
ensino – aprendizagem, bem como nas relações interpessoal e intrapessoal no 
ambiente educacional (REIS, 2021).

É preciso pensar sobre as mudanças que vem ocorrendo na educação ao longo 
dos anos, pois o mercado de trabalho não só seleciona pessoas por sua formação 
acadêmica e experiencias, mas também pela sua capacidade emocional (VELENTE; 
ALMEIDA, 2020). Fazendo que mediante sua prática diária o professor tenha mais 
flexibilidade em lidar com situações adversas. Existem várias oportunidades em que 
o docente pode ser flexível na sua prática para que aconteça a interação interpessoal 
e o desenvolvimento no equilíbrio emocional (LIMA et al., 2020).

Segundo Bartelle (2020), os discentes do ensino superior possuem muitas 
especificidades e é imprescindível que o docente tenha estabilidade pessoal para 
conduzi-los, e amor pelo que faz e pelo lugar que está inserido, objetivando a 
harmonia com os alunos e com a comunidade acadêmica. Deve-se ter um olhar 
diferenciado aos professores quanto as relações que são estabelecidas com 
ambiente escolar, pois quanto se têm uma maior estabilidade emocional há também 
uma maior satisfação em relação ao trabalho (TREVIZANI; MARIN, 2020).

Estudos apontam que os professores com uma melhor inteligência emocional 
como identificar e compreender suas emoções estão mais preparados para lidar com 
situações difíceis (TREVIZANI; MARIN, 2020). O desenvolvimento da inteligência 
emocional é parte das exigências do mercado de trabalho, pois faz com que os 
professores mais adaptados e resistentes desenvolvam certas habilidades como 
autocontrole e sociabilidade. Essas habilidades são imprescindíveis para o ambiente 
acadêmico (SILVA et al., 2021).
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É fundamental que no ambiente de trabalho a inteligência emocional dos 
professores seja relevante, pois somente com a educação a sociedade pode 
melhorar a humanidade. O professor é um mediador para o mundo do trabalho para 
seus alunos e tem grande influência sobre seus alunos, auxiliando-os nas suas 
decisões profissionais (BARTELLE, 2021). Por isso é justificável ter uma atenção 
maior com a inteligência emocional dos professores, pois são fundamentais para 
o desenvolvimento da sociedade. 

Este estudo visa mapear as produções científicas nacionais publicadas entre 
2011 e 2021 que abrangem o tema inteligência emocional na prática docente no 
ensino superior e o risco de desenvolvimento de agravos à saúde. Além disso, 
busca descrever os aspectos dos estudos científicos nacionais sobre o tema e 
elucidar sobre a importância da inteligência emocional para a práxis do profissional 
de educação no ensino superior. Objetiva ainda, refletir sobre as consequências e 
desenvolvimento de agravos à saúde em função da instabilidade emocional.

MATERIAIS E MÉTODOS

O presente trabalho possui uma abordagem qualitativa, no qual foi realizada 
uma revisão integrativa, a fim de analisar, criticar e sintetizar a literatura disponível 
sobre o tema de forma integrada, possibilitando que novas perspectivas sobre este 
assunto possam ser geradas (TORRACO, 2005). 

Foram estabelecidas e seguidas algumas etapas a fim de alcançar o objetivo 
proposto:  estabelecimento da questão temática da revisão integrativa, critérios de 
inclusão e exclusão de artigos para a seleção da amostra, e definição dos aspectos 
a serem identificados nos artigos selecionados com análise dos resumos. Procedeu-
se, então, com a descrição e a discussão dos resultados. Por fim, foram feitas 
considerações finais a fim de estabelecer uma conclusão do estudo, a respeito de 
descobertas consideradas relevantes.

Para guiar a presente revisão integrativa, as buscas nas bases de dados foram 
realizadas nos meses de outubro e novembro de 2021, utilizando-se os descritores 
em Português Inteligência Emocional, Docente e Ensino Superior, nas bibliotecas 
digitais de livre acesso Google Acadêmico e Scientific Electronic Library Online 
(SciELO). O recorte temporal de busca dos artigos compreendeu o período entre 
2011 e 2021. 

Outra estratégia de busca utilizada foi a definição da área específica de 
conhecimento a ser considerada, visando atender ao objetivo do estudo proposto. 
Os critérios adotados para inclusão foram os seguintes: (1) trabalhos empíricos e 
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de revisão acerca do tema;(2) com resumos e textos completos; e (3) publicados no 
idioma Português. Como critérios de exclusão, foram estabelecidos os seguintes: 
(1) apresentação sob formato de livros, teses, dissertações, materiais audiovisuais 
ou de outra natureza; e (2) outras publicações cujos objetivos de estudo não se 
referiam a questões relacionadas ao tema de investigação proposto nesta revisão.

Com base nos critérios de inclusão e exclusão, de um total de 136 publicações, 
foram mapeadas 14 publicações as quais foram utilizadas para fomentar a discussão 
apresentada sobre o tema (Tabela 01).

Tabela 01. Ano, tema e citação dos 14 artigos 
selecionados e discutidos no presente estudo.

Ano Temas Citação

2012 Mal estar docente. FLEURY; MACEDO, 2012

2013 Êxito e bem-estar docente. FOSSATI, 2013

2013 Prazer; Sofrimento. VILELA et al, 2013

2016 Inteligência emocional; Suporte organizacional. PAULI et al, 2016

2017 Virtudes; Psicologia Positiva. CACCIARI et al., 2017

2020 Inteligência emocional. DORNELLES; CRISPIM, 2020

2020 Resiliência; Síndrome de Burnout; Habilidades sociais. DACCACHE et al., 2020

2020 Felicidade, sentido e significado do trabalho. RIBEIRO; SILVA, 2020

2020 Inteligência emocional. BARTELLE, 2020

2020 Saúde mental. ABRANTES; ANDRADE, 2020

2021 Psicologia positiva; Saúde mental. NASCIMENTO; HARTMANN 
JÚNIOR, 2021

2021 Doenças crônicas; Trabalho. ALMEIDA; ANDROLAGE; 
BARSAGLINI, 2021

2021 Qualidade de vida. ARALDI et al., 2021

2021 Bournout profissional; Ensino em saúde. GOMES; MAIA, 2021

RESULTADOS E DISCUSSãO

A análise dos estudos selecionados permitiu identificar que o número de 
publicações ao longo do período selecionado para busca, isto é, entre 2011 e 2021, 
foi inconstante/instável. Até 2019, foram encontradas cinco publicações, enquanto 
que mais de 60% das publicações são dos últimos dois anos (2020 e 2021). Essa 
concentração de trabalhos em anos mais recentes indica um aumento do interesse 
e da preocupação da comunidade acadêmica com a temática.

Com base nas informações levantadas mediante a análise dos estudos 
científicos é de fundamental importância que o docente do ensino superior 
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desenvolva habilidades emocionais e psicológicas para conduzir sua prática, o que 
contribui tanto para lograr êxito nos objetivos laborais quanto para minimizar o risco 
de desenvolvimento de agravos à saúde. 

Os educadores têm sua parcela de responsabilidade com o destino de uma 
sociedade, consequentemente eles precisam ser capazes de coordenar as ações 
educativas e buscar as melhores maneiras para que elas se desenvolvam com 
qualidade, sendo uma das alternativas a construção da sua inteligência emocional 
que servirá como apoio para a perfeita realização das suas práticas profissionais 
(BARTELLE, 2020). Além disso, saber lidar com a rotina e suas consequentes 
adversidades é fator preponderante para a manutenção da saúde física e mental 
dos professores.

Há marcante predomínio do estresse no cotidiano do docente universitário, 
constituindo-se como uma condição crônica desenvolvida mediante a exposição 
à pressão emocional durante período prolongado, e mesmo que por vezes seja 
banalizado e ainda não tenha caráter de doença, favorece o surgimento de agravos 
à saúde (ALMEIDA; ANDROLAGE; BARSAGLINI, 2021).  

Recentemente, presumiu-se que os professores do curso de medicina estão em 
condição de relativa vulnerabilidade para o esgotamento mental e maior exposição aos 
fatores de risco para o desenvolvimento da Síndrome de Burnout, incluindo elevadas 
e irregulares cargas horárias, desempenho de múltiplas funções, falta de valorização, 
estresse no ambiente de trabalho, processos burocráticos, falta de interesse dos alunos 
e de estrutura adequada nas instituições. Em contrapartida, foram considerados fatores 
protetores o amor pelo ensino, ter uma religião, o grau de satisfação profissional, o 
nível de reconhecimento pelos alunos e superiores, a formação de uma rede de apoio 
e convivência em grupos fora do trabalho (GOMES; MAIA, 2021).  

Um estudo envolvendo 415 professores universitários que lecionam em 
cursos de graduação e pós-graduação nas diversas regiões do país, constatou que 
docentes atuantes nas universidades privadas possuem maior nível de inteligência 
emocional e  melhor capacidade de avaliação de eventos emocionais alheios 
quando comparados aos professores do ensino público, e sugeriu a capacitação 
profissional em inteligência emocional para mitigar efeitos danosos do meio sobre 
o seu bem-estar e o processo didático (DORNELLES; CRISPIM, 2020).  

É preciso ter estabilidade pessoal para conduzir uma turma no ensino superior, 
pois, apesar de o educador estar se relacionando profissionalmente com adultos, 
estes ainda possuem questionamentos dentro de si e, também são pessoas com 
as suas singularidades. O desenvolvimento da inteligência emocional gradualmente 
vem como uma aliada para o profissional exercer a sua função (BARTELLE, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os estudos têm demonstrado a importância do desenvolvimento das 
habilidades vinculadas à sociabilidade, emocionalidade e resolução de conflitos 
no cotidiano dos professores do ensino superior, e não somente das capacidades 
organizacionais e intelectuais. 

No que concerne a relação entre o controle dos aspectos emocionais e o 
advento de agravos à saúde, é possível presumir, mas os resultados desta pesquisa 
são insuficientes para confirmar a associação. 

Conclui-se, que a análise dos estudos envolvidos neste trabalho aponta para a 
necessidade de incluir os aspectos voltados à inteligência emocional nos processos 
de formação e capacitação docente.

REFERÊNCIAS

ABRANTES, D. S. S.; ANDRADE, R. F. Ambiente de trabalho e saúde mental: o 
caso dos docentes da UNIFAP. PRACS: Revista Eletrônica de Humanidades do 
Curso de Ciências Sociais da UNIFAP. Macapá, v. 13, n. 3, p. 357-371, jul./dez. 2020.

ALMEIDA, K. B. B.; ANDROLAGE, J. S.; BARSAGLINI, R. Condições crônicas 
em docentes do ensino superior: revisão integrativa. Sanare (Sobral, Online). 
2021;20(1):62-72.

ANDRADE, R. M.; NETA, N. F. A. Reflexões sobre a inteligência emocional: 
possíveis contribuições para o exercício docente. Especiaria - Cadernos de 
Ciências Humanas. v. 17, n. 31, jun./dez. 2017, p. 177-193.

ARALDI, F. M. et al. Qualidade de vida de professores do ensino superior: 
uma revisão sistemática. Retos, n. 41, 2021.

BARTELLE; L. B. Inteligência emocional nos educadores do ensino superior. 
Revista Contemporânea de Educação, v. 15, n. 32, jan/abr. 2020.

CACCIARI, M. B. et al. Percepções de professores universitários brasileiros 
sobre as virtudes mais valorizadas no exercício da docência. Psicologia Escolar 
e Educacional, SP. Volume 21, Número 2, Maio/Agosto de 2017: 313-322.

DACCACHE, M. H.; ISAAC, E. B.; MESQUITA, Y. F. Resiliência como fator de 
proteção da prática docente: análise da produção científica. Multidisciplinary 
Journal, v.7, n. 1, 1 – 11, 2020.



103102 Faculdades Santo Agostinho de vitória da conquista – BA

ANAIS
vII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão

DORNELLES, M.; CRISPIM, S. F. Inteligência Emocional de Professores 
Universitários: Um Estudo Comparativo Entre Ensino Público e Privado no 
Brasil. Rev. Inter. Educ. Sup., Campinas, SP, v.7, 1-16, 2021.

FLEURY, A. R. D.; MACEDO, K. B. O mal estar docente para além da 
modernidade: uma análise psicodinâmica. Revista AMAzônica, Ano 5, Vol IX, 
número 2, 2012, Jul-Dez, pág. 217-238.

FOSSATI, P. Êxito e bem-estar docente. ComuniCações, Ano 20, n. 2, p. 61-75, 
jul.-dez. 2013. 

GOMES, M. V.; MAIA, J. L. F. Burnout Syndrome in Medicine teachers: A 
systematic review. Research, Society and Development, [S. l.], v. 10, n. 6, p. 
e12710615578, 2021.

LIMA, J. C. P. et al. Relação interpessoal, inteligência emocional: impacto 
ou influência no processo ensino aprendizagem na visão docente. Revista 
Espacios, vol. 41 (Nº 11) Ano 2020. Pág. 13.

NASCIMENTO, I. M. A. L.; HARMANN JÚNIOR, J. A. S. Forças de caráter 
envolvidas na prática docente: As perspectivas do professor. Research, Society 
and Development, v. 10, n. 7, e8610716408, 2021.

PAULI, J.; SIRTULLI, R.; MACIEL, A. C. Relação entre inteligência emocional, 
suporte organizacional e motivação em docentes em cursos de pós-graduação 
*lato-sensu*. IV Congresso Brasileiro de Estudos Organizacionais - Porto Alegre, 
RS, Brasil, 19 a 21 de Outubro de 2016.

REIS, C. C. dos. Profissão docente: A inteligência emocional como aporte 
na redução de conflitos no ambiente escolar. Revista Ibero-Americana de 
Humanidades, Ciências e Educação, 7(8), 2021. 353–369.

RIBEIRO, A. D. S.; SILVA, N. Sentido e significado de felicidade no trabalho 
para professores. Navus, Florianópolis, v.10, 2020.

TORRACO, R. J. Writing integrative literature reviews: Guidelines and 
examples. Human Resources Development Review, 4, 356-367. doi: https://doi.
org/10.1177/1534484305278283. 2005.

VILELA, E. F,; GARCIA, F. C.; VIEIRA, A. Vivências de prazer-sofrimento no 
trabalho do professor universitário: estudo de caso em uma instituição 
pública. REAd | Porto Alegre – Edição 75 - N° 2 – maio/agosto 2013 – p. 517-540.



103102

VII Fórum Integrado Ensino, Pesquisa e Extensão
ANAIS

Faculdades Santo Agostinho de Vitória da conquista – BA

“EFEITOS DO USO DE METODOLOGIAS ATIVAS NA 
RETENÇãO DE INFORMAÇÕES PELOS ALUNOS SOB A 

PERSPECTIVA DE EDUCADORES”

SILVA, Leandro Barbosa
GONÇALVES. Ana Paula

GONÇALVES. Ana Quézia de Faria
GARCIA. Filipe Rodrigues

DIAS. Juliana Rodrigues Brommonschenken

INTRODUÇãO. As metodologias ativas abordam o processo de ensino-aprendizagem 
tendo o aluno como ponto central com foco em sua autonomia e ativa participação 
na construção de seu próprio conhecimento, por meio de técnicas e recursos que 
estimulem as áreas cerebrais voltadas para o recebimento das informações e seu 
posterior armazenamento na memória do aluno, o que corrobora aos conceitos da 
neuroaprendizagem sobre os processos de memorização e retenção. Este estudo 
faz-se relevante, pois contribui para a ampliação do olhar dos educadores quanto 
à importância das metodologias ativas ao questionar: PROBLEMÁTICA. “Quais os 
efeitos do uso de metodologias ativas para a retenção de informações pelos alunos?". 
OBJETIVOS. O presente artigo visa conceituar as metodologias ativas; relacionar as 
características das metodologias ativas que possuem como fundamento o processo 
de neuroaprendizagem; e apresentar as concepções de educadores que atuam com 
metodologias ativas sobre os efeitos dessa prática para a retenção de informações 
dos alunos. METODOLOGIA. Pretende-se realizar uma abordagem qualitativa e 
exploratória, com utilização do método indutivo, em uma amostra composta por 
docentes da rede privada de ensino superior, a ser escolhida por conveniência. Para 
tal, a investigação será iniciada por meio de levantamento bibliográfico em bancos 
de dados científicos. A coleta de dados ocorrerá mediante realização de entrevistas 
semiestruturadas. No que tange à análise de dados, será feita através da análise 
de conteúdo, que compreende a avaliação, organização e correlação do que fora 
transmitido pelos participantes afim de gerar aprofundamento no tema. RESULTADOS. 
Espera-se que o resultado deste trabalho auxilie professores e outros profissionais 
da educação na compreensão do processo de neuroaprendizagem e dos impactos 
do uso de metodologias ativas de aprendizagem e, consequentemente, estimular a 
aplicação em suas práticas pedagógicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Memorização. Metodologias Ativas. Neuroaprendizagem. 
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APLICABILIDADE DA PSICOLOGIA POSITIVA E DA 
INTELIGÊNCIA EMOCIONAL NA EDUCAÇãO

Mirtes Guimarães Souza
Maristella Mares Leite Cirilo Moura

RESUMO
Ao considerar as diversas possibilidades de trabalho nas instituições de ensino e 
se realmente é possível que o “método”, desenvolvido por Martin Seligman pode 
ser aplicado em todas as realidades do sistema educacional brasileiro, é objetivo 
desse texto analisar o histórico de criação da Psicologia Positiva e como suas 
características podem contribuir para o processo educacional. A metodologia 
utilizada foi a pesquisa bibliográfica baseada, principalmente, nas obras de 
Seligman, “Florescer” (2012) e Felicidade autêntica (2010). A literatura aponta 
para transformações comportamentais que conduzem ao bem-estar através do 
“florescimento” do que temos de melhor em nós através do que é proposto pela 
Psicologia Positiva.

PALAVRAS-CHAVE: Educação. Inteligência Emocional. Psicologia Positiva

Introdução

Com o passar dos anos, o campo da educação tem sido foco de estudos que 
tentam compreender e analisar suas práticas, em alguns momentos com o intuito de 
avaliar as falhas dos processos educativos e em outros com a finalidade de sugerir 
mudanças, intervenções e mesmo o aprimoramento dos métodos educacionais. 
Muito embora o enfoque seja dado, com frequência, à problemática dos estudantes 
ou ao contexto do trabalho docente, uma tendência crescente é o estudo voltado 
às características humanas, sociais e institucionais que produzem bem-estar físico 
e psicológico, impulsionada pela Psicologia Positiva, que busca compreender e 
aplicar os meios que possibilitam o desenvolvimento positivo dos indivíduos no 
meio em que estão inseridos.

Pensando nessa abordagem, questiona-se sobre as diversas possibilidades 
de trabalho nas instituições de ensino e se realmente é possível que o “método” 
desenvolvido por Martin Seligman pode ser aplicado em todas as realidades do 
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sistema educacional brasileiro. Assim, é objetivo desse texto analisar o histórico de 
criação da Psicologia Positiva e como suas características podem contribuir para 
o processo educacional.

MATERIAIS E MÉTODOS

A realização do texto utilizou como metodologia a pesquisa bibliográfica, 
levantamento de textos já publicados sobre a temática em estudo em forma de 
livros, artigos e outras publicações, com o intuito de auxiliar as pesquisadoras no 
desenvolvimento de suas análises sobre a temática em estudo (MARCONI; LAKATOS, 
1992), qual seja, a relação entre a Psicologia Positiva e Inteligência Emocional e 
sua aplicabilidade na educação. Nesse sentido, além das diversas obras citadas, a 
pesquisa foi realizada com ênfase nas obras de Martin Seligman, “Florescer: uma 
nova compreensão sobre a natureza da felicidade e do bem-estar” (2012) e “Felicidade 
autêntica: usando a nova psicologia positiva para a realização permanente” (2010).

DISCUSSãO

PSICOLOGIA POSITIVA: UMA NOVA ERA PARA A PSICOLOGIA

Surgiu nos Estados Unidos, entre 1997 e 1998, o movimento da “Psicologia 
Positiva”, a partir da iniciativa de Martin E. P. Seligman, Psicólogo americano, que 
após dedicar 35 anos de sua carreira ao estudo da Psicopatologia, especialmente 
da depressão, propõe a modificação do objeto de reparação dos aspectos ruins 
da vida, para a construção de qualidades positivas ou virtudes.  Junto com outros 
pesquisadores, a exemplo de Mihaly Csikszentmihalyi (1934 - 2021), Seligman 
deu uma guinada radical no rumo dos estudos, ao iniciar trabalhos de pesquisa 
quantitativas para a transformação no fundamento atual da Psicologia. Apresentou 
a sua proposta na Conferência Inaugural de seu mandato como presidente da 
Associação Americana de Psicologia (APA), em 1998 (CONTRERAS; ESGUERRA, 
2006; PALUDO; KOLLER, 2006; SCORSOLINI-COMIN, 2012; PUREZA, 2012).

Seligman e Csikszentmihalyi (2000) consideram três pilares essenciais 
na sustentação da Psicologia Positiva: o primeiro, o nível básico ou subjetivo, 
considerado o estudo da emoção positiva, diz respeito a análise dos elementos 
da felicidade, do bem-estar e outros construtos relacionados; o segundo, o nível 
individual, diz respeito a traços e características próprias positivas, principalmente 
as forças e as virtudes, mas também as “habilidades”, como a inteligência e a 
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capacidade atlética; o terceiro, o nível grupal, que se refere a virtudes cívicas e 
instituições com características e traços de funcionamento positivos, tendo por 
meta ajudar na identificação e aprimoramento e na utilização diária das forças 
mais fundamentais no trabalho, no amor, no prazer e na criação dos filhos, como a 
democracia, a família e a liberdade, que, por sua vez, apoiam as emoções positivas, 
induzindo os indivíduos à felicidade (PUREZA, 2012). 

Assim, a Psicologia Positiva é instituída e definida por Martin Seligman como:

[...] o estudo científico de experiências positivas, traços individuais 
positivos, instituições que facilitam seu desenvolvimento e programas que 
ajudam a melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, ao mesmo tempo 
em que previnem ou reduzem a incidência de psicopatologia. Também 
inclui virtudes cívicas e institucionais que orientam os indivíduos a assumir 
a responsabilidade por sua comunidade e promove características para 
ser um cidadão melhor. (CONTRERAS; ESGUERRA, 2006).

No prefácio do seu livro “Felicidade Autêntica”, Martin Seligman (2010), faz 
importante análise sobre os avanços no diagnóstico e terapêutica da Psicologia 
até então, considerando a nova perspectiva de avanço quanto à compreensão 
e o fortalecimento dos fatores e aspectos positivos da experiência humana (por 
exemplo:  esperança, criatividade, coragem, sabedoria, espiritualidade e felicidade), 
que permitem aos indivíduos, comunidades e sociedades prosperar, para melhorar 
a qualidade de vida e prevenir patologias decorrentes de condições adversas.

Seligman (2012), ao observar que o sentimento de felicidade como ser duradouro 
é imutável e constituído por uma pontuação fixa (intrínseca), pouco dependente do 
meio, podendo ser modificado temporariamente, por determinadas circunstâncias, 
retornando ao nível basal, após alguns meses, considera a personalidade como 
um dos mais importantes prenunciadores dos níveis de experiências positivas que 
uma pessoa irá vivenciar. Assim, podemos antever, diante de um desafio na vida, 
quem vai ficar deprimido ou crescer, através da avaliação do temperamento. Existem 
também, as forças de caráter, que são traços psicológicos, motivadores de emoções 
positivas, como: o otimismo, as habilidades interpessoais, a fé, o trabalho ético, a 
esperança, a honestidade, a perseverança e a capacidade para fluir (flow), entre 
outras. Geralmente, as dificuldades são superadas pelos otimistas pois, pessoas 
mais esperançosas e resilientes conseguem executar com melhor desempenho as 
suas atividades (CONTRERAS; ESGUERRA, 2006)

As emoções positivas foram agrupadas por Seligman e Csikszentmihalyi 
(2000) em três diferentes aspectos emocionais e não estão necessariamente 
relacionados: no futuro (o otimismo, a esperança, a fé e a confiança); no presente 
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(a alegria, a tranquilidade, o entusiasmo, a euforia, o prazer e o mais importante, 
chamado “flow” ou experiência óptima, que inclui felicidade, competência percebida e 
interesse intrínseco pela atividade realizada e no passado (satisfação, complacência, 
realização pessoal, orgulho e serenidade) (CONTRERAS; ESGUERRA, 2006).

Paludo e Koller (2006) consideram que a investigação desses fatores referidos 
por Seligman (2002) associados à construção de competências, são medidas 
eficazes na prevenção de problemas relacionados ao comportamento humano, 
pois, concordam, que o conhecimento dos danos e das fraquezas pessoais não 
se mostra suficiente como barreira protetiva, enquanto as virtudes e as forças 
pessoais atuam como agentes defensores e preventivos nas doenças mentais, 
destacando-se a resiliência, que favorece suas potencialidades, tornando-os mais 
vigorosos e produtivos. 

A porta de entrada para a Psicologia Positiva no Brasil, segundo Pureza 
(2012), deu-se através dos estudos sobre resiliência, devido as vulnerabilidade e 
situações de riscos existentes no contexto brasileiro. O termo resiliência refere-se 
à capacidade de adaptação frente à um contexto de mudança, pela utilização de 
recursos positivos para enfrentar as adversidades. 

Em pleno processo de expansão dentro da ciência psicológica, a Psicologia 
Positiva encontra-se possibilitando uma reavaliação das potencialidades e valores 
humanos por meio do estudo das condições e processos que contribuem para a 
prosperidade, numa proposta que pretende modificar o papel de passividade do 
terapeuta e do cliente, existentes no modelo tradicional da doença, e torná-los ativos 
no processo terapêutico, dedicando-se, também, ao estudo do funcionamento de 
grupos e instituições, por entender que esses ambientes podem ser  extremamente 
significativos na vida das pessoas (PALUDO; KOLLER, 2006).

A INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

Dentro da primeira categoria de virtudes descritas por Seligman (2011), 
Sabedoria e Conhecimento, encontramos no quinto item, a Inteligência, dividida em 
Inteligência Social/Pessoal, conceituadas como o conhecimento que se tem de si 
e dos outros (SELIGMAN, 2011).  Daniel Goleman, psicólogo e jornalista científico 
americano, agregou essas duas inteligências e chamou a esse composto de forças, 
fundamental para outras, como bondade e liderança, de “Inteligência Emocional”, ou 
seja, “a capacidade para reconhecer os próprios sentimentos e os dos outros, para 
motivar a si mesmo e para administrar as emoções em si e nas próprias relações 
e pode ser ampliada em qualquer etapa de sua caminhada através do potencial 
humano” (GOLEMAN, 1999). 
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A primeira medida prática para a inteligência ou Quociente Intelectual (QI), foi 
criada em finais do século XIX por Alfred Binet (1857 – 1911), psicólogo francês, 
através das habilidades sensoriais e motoras e, posteriormente, através das funções 
cognitivas. Ao longo de décadas, utilizaram a avaliação do Q.I. considerando-o 
instrumento de prognosticar o futuro (in)sucesso escolar e/ou profissional dos 
indivíduos (MARTINS et al, 2012).

Com o advento de novas determinações conceituais referentes às 
características da inteligência, na década de 1980, Robert Sternberg e Howard 
Gardner propõem um posicionamento mais vasto, pluralista, ampliado e 
relacionado a um conjunto de diversas habilidades de caráter afetivo emocional, 
a Inteligência Emocional ou Quociente Emocional (Q.E.) rompendo com a tradição 
mais psicométrica e logrando incontornável sucesso na conjuntura da investigação 
psicológica (GOLEMAN, 1999)

Destacam-se nas últimas décadas múltiplas aptidões disponíveis aos 
indivíduos, além de serem lançadas constantes provocações à “perfeição” no seu 
comportamento e na sua forma de estar.  Logo, o Quociente Emocional (QE) na 
contemporaneidade tem sido considerado um recurso tanto ou mais importante que 
o Quociente Intelectual (QI) no resultado profissional, na atuação comportamental, 
no julgamento e na escolha dos recursos humanos. As habilidades emocionais 
são aceitas como fatores que atribuem ao indivíduo a desenvoltura para atuar com 
competência em circunstâncias que provocam discernimento, empatia e autocontrole 
(MARTINS et al, 2012). 

Portanto, a Inteligência Emocional demonstra que “Inteligência” é mais 
do que apenas Quociente de Inteligência (QI) e competências ou habilidades 
acadêmicas e que o bem-estar psicológico seria proporcional ao grau de Inteligência 
emocional e consequentemente fazendo uma correspondência fundamentada com 
estabilidade emocional. Sendo assim, pessoas psicologicamente estáveis, ou seja, 
com adequado controle de impulsos e emoções também são portadoras de maior 
autoestima, toleram melhor as frustrações, aceitam melhor as críticas e a incerteza, 
controlam mais facilmente as tensões em circunstâncias adversas, entre outras 
características (BERMUDEZ et al, 2003).

EDUCAÇãO POSITIVA: ENSINANDO O BEM-ESTAR

A expressão “Educação Positiva” nasceu em 2008, durante uma assembleia 
entre Seligman e membros da escola australiana Geelong Grammar School (GGS), 
pioneira na execução dos princípios da Psicologia Positiva entre as instituições 
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de ensino em todo o mundo (NORRISH, 2015), vindo a surgir na literatura em 
2009, através da publicação do seu artigo, intitulado “Positive education; positive 
psychology and classroom interventions”, no qual foi conceituada como educação 
para as habilidades tradicionais e para o “florescimento”.

Seligman (2012) considera que suas mais extraordinárias experiências como 
docente nos níveis fundamental, médio e universitário, vêm acontecendo com o 
ensino da Psicologia Positiva aplicada nos últimos anos. Faz reflexões baseadas no 
desempenho do programa de Mestrado em Psicologia Positiva Aplicada (MAPP), 
valorizando três ingredientes “mágicos”: o primeiro, uma temática intelectualmente 
desafiadora, elucidativa e impulsionadora; o segundo, considera que a Psicologia 
Positiva é exclusiva e profissionalmente transformadora; o terceiro componente, vê 
na Psicologia Positiva uma convocação. 

As organizações de ensino, por seu papel fundamental na sociedade, são 
consideradas lugares privilegiados para a promoção de bem-estar, não apenas da 
comunidade escolar, mas de toda a sociedade (NORRISH et al, 2013; SUN, 2013). 
Através da sua atuação, a Psicologia Positiva tem se empenhado em entender, 
desenvolver, realizar e analisar meios que favoreçam o progresso e o desempenho 
assertivo dos indivíduos dentro deste contexto (CINTRA; GUERRA, 2017).

Seligman (2012) considera três grandes motivos para que o bem-estar seja 
ensinado nas escolas: o primeiro é que funcionaria como um antídoto contra a 
elevada prevalência de depressão entre jovens em todo o mundo; o segundo, 
um modo para aumentar a satisfação com a vida; e o terceiro, seria uma melhor 
assimilação de conhecimentos pois, o bom-humor proporciona maior concentração 
e um pensamento mais criativo e abrangente. 

Incentiva também a trabalhar as forças de caráter (honestidade, lealdade, 
perseverança, criatividade, bondade, sabedoria, coragem, justiça, entre outras) e 
incentivar a resiliência, a emoção positiva, o sentido, o propósito e os relacionamentos 
sociais positivos pois, em um programa de Psicologia Positiva em Strath Haven 
High School (Filadélfia), obteve importantes descobertas relacionadas a um maior 
engajamento na aprendizagem, satisfação na escola e sucesso dos alunos, assim 
como melhora no desenvolvimento das habilidades sociais (empatia, cooperação, 
assertividade, autocontrole) e redução em problemas de conduta nos jovens 
(SELIGMAN, 2012). 

Podemos observar ao longo do tempo um movimento estimulado pela 
Educação Positiva, através de iniciativas canalizadas para o bem-estar no contexto 
pedagógico – como a valorização da autoestima (anos 1970), das habilidades sociais 
(anos 1990), dos programas de resiliência (início do século 21) e, posteriormente, 
contra o bullying,  reforçando princípios morais, aprendizagem social e emocional e 
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satisfação do estudante – o que evidencia uma transformação progressiva focada 
numa atuação mais favorável e otimista e não apenas, na deficiência e na dificuldade 
(CINTRA; GUERRA, 2017).

O Modelo Aplicado de Educação Positiva da GGS (GGS Applied Model 
for Positive Education) recomenda que as seis competências fundamentais do 
florescimento – emoções positivas, engajamento positivo, realização positiva, 
propósito positivo, relacionamentos positivos e saúde positiva – sejam amparadas e 
embasadas pelas forças de firmeza moral, para promover bem-estar, recomendados 
e ajustados na escola em quatro níveis principais: assimilar, vivenciar, instruir e 
integralizar, ampliando o envolvendo professores, funcionários, alunos e seus 
familiares para uma vivência da Psicologia positiva dentro e fora do ambiente escolar. 
Essas competências são uma adaptação ampliada do modelo de florescimento 
PERMA de Seligman (2012), acrescidos de saúde positiva (NORRISH, 2015).

A competência das Emoções Positivas tem por finalidade ampliar o 
entendimento das próprias emoções, assim como dos outros, resignar-se com 
as emoções dolorosas e incentivar a preponderância de sentimentos positivos, 
o que leva a resultados satisfatórios na metodologia ensino-aprendizagem e 
melhoramentos coletivos, materiais, individuais e psicológicos (NORRISH, 2015). 

O Engajamento Positivo baseia-se no conceito do flow, otimizando os caminhos 
para o progresso do aprendizado e incrementando a motivação de estudantes e 
funcionários através da abrangência e valorização do envolvimento (NORRISH et 
al, 2013).

A Realização Positiva, atributo que estimula o potencial individual na conquista 
de objetivos gratificantes para si e para a coletividade (NORRISH, 2015, p. 33).

O Propósito Positivo consiste na utilização de forças pessoais com objetivos 
altruístas, dedicando-se a atividades para o benefício de outrem, funciona como 
fator protetivo para a saúde física e mental (NORRISH, 2015, p. 34).

Os Relacionamentos Positivos baseiam-se no fortalecimento de valores 
como bondade e perdão, associados a uma comunicação distinta e educada que 
contribuem para o desenvolvimento de relações solidárias e harmoniosas – active 
constructive responding (SELIGMAN, 2012).

Por último, a competência da saúde positiva que busca fortalecer bons hábitos 
de vida que beneficiam a saúde orgânica e emocional, através de comportamentos 
saudáveis, como atividades físicas, boa alimentação, e o desenvolvimento de 
habilidades como mindfulness (atenção plena) e resiliência (NORRISH et al, 2013; 
NORRISH, 2015).

Diante do exposto, merece questionar se os modelos educacionais existentes 
estariam preparados e adaptados para corresponder às atuais demandas, ou se faz 
necessário a utilização de práticas inovadoras voltadas a uma melhor abordagem 
que possa favorecer aos jovens no enfrentamento dos desafios em nossa tão 
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complexa sociedade, além de vivenciar mais propósito, realização, engajamento, 
relações expressivas em suas vidas e oportunizar o florescimento psicológico, social 
e acadêmico (NORRISH, 2015; CINTRA; GUERRA, 2017).

Para que o objetivo da Pedagogia Positiva seja alcançado em sua plenitude, 
faz-se necessário que os currículos pedagógicos e a convivência estabelecida no 
ambiente escolar tenham como alicerce os princípios construtores e mantenedores 
do bem-estar, além de professores preparados para difundir aos seus estudantes 
as habilidades da Psicologia Positiva. (CINTRA; GUERRA, 2017).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Psicologia Positiva vem expandindo e ocupando uma respeitável posição no 
campo científico e nos meios acadêmicos, agregando pesquisadores, profissionais 
da Psicologia e das diversas áreas interessadas no estudo do bem-estar. A partir 
dela, somos convidados por a nos beneficiar de suas práticas esclarecedoras e 
desafiadoras, através do desenvolvimento de intervenções preventivas, curativas 
e impulsionadoras, que examinam as ações cognitivas e emocionais relacionadas 
aos experimentos subjetivos e às descrições de personalidade dos indivíduos, no 
intuito de promover transformações comportamentais que conduzem ao bem-estar 
através do “florescimento” do que temos de melhor em nós, ou seja, nossas forças e 
virtudes, elementos que nos preservam contra pensamentos danosos, favorecendo 
o desenvolvimento de resistência mental e da resiliência e intensificando pontos 
fortes de caráter através de um comportamento de vida mais ajustado em que 
predominem sentimentos otimistas e atitudes equilibradas diante das adversidades.
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EFICÁCIA DAS FORMAS CONSENSUAIS DE RESOLUÇãO 
DE CONFLITOS NO CONTExTO CONTEMPORÂNEO

Ana Maria Pereira de Souza
Denis Márcio Jesus Oliveira

Jackson Yoshiura
Polimnia Olinto Cassimiro

INTRODUÇãO. O conflito, a partir de uma perspectiva histórica existe desde os 
primórdios da sociedade. A partir de 1900 nota-se uma discussão maior, bem como 
estudos que se propõem a analisar as formas de resolução de conflitos. Destes 
estudos depreendeu-se que a dinâmica de um conflito perpassa fundamentalmente 
por fenômenos interpessoal e cultural, além do que os conflitos são originários no 
seio das próprias comunidades, não sendo sensato classificar, de modo hermético, 
tais conflitos como positivo ou negativo. OBJETIVOS. Esta pesquisa objetiva 
analisar os impactos e efetividades da utilização de formas consensuais de resolução 
de conflitos, a partir de uma análise legal, sobretudo das legislações consideradas 
marco na consensualidade, até resolução do Conselho Nacional de Justiça sobre 
métodos incentivadores. Como objetivo específico tenciona-se investigar os métodos 
de resolução existentes e sua efetividade para cada cenário conflituoso, de modo 
a aferir se as técnicas usuais como mediação e conciliação tem sido efetivas na 
contemporaneidade.   DISCUSSãO/RESULTADOS. A partir da análise proposta 
neste trabalho observou-se, propedeuticamente, como é de fulcral relevância o 
conhecimento da situação particular para, então, aplicar o método mais adequado 
para a resolução do conflito. O conflito neste sentido é visualizado como elemento 
necessário para a evolução. Por isso, afirma-se que o ciclo de vida de um conflito 
passa por cinco fases: “o conflito latente, a iniciação do conflito, a busca pelo 
equilíbrio do poder, o equilíbrio do poder e a ruptura do equilíbrio”. Inicialmente fora 
observado, também, como se faz necessário o empoderamento das partes a fim 
de que essas cheguem a uma resolução mais satisfativa para ambos. Trata-se, 
portanto, de uma faceta contemporânea e efetiva na busca pela pacificação social. 
MÉTODOS. A produção dessa pesquisa perpassou por uma análise essencialmente 
bibliográfica. Tudo isso sem se descuidar de uma análise pontual sobre a produção 
legislativa, especialmente a partir da Lei n. 9.099/95 cuja é considerada marco na 
consensualidade no ordenamento jurídico brasileiro. CONSIDERAÇÕES FINAIS.  
Hodiernamente a resolução de conflito é instrumentalizada por meio de um processo, 
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cujo interventor é o Estado e os contornos dessa resolução - na maioria das lides 
- consiste em um processo desgastante, nem sempre equânime e utilizador de 
métodos invasivos para uma ou ambas as partes. Assim, as formas alternativas 
de resolução se apresentam como solução eficaz e têm ganhado espaço frente 
ao exercício da jurisdição.

PALAVRAS-CHAVE: Conflito. Efetividade. Legislação.
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A IMPORTÂNCIA DA LIDERANÇA NA PRÁTICA DOCENTE

Isabela Arruda Soares
Priscila Honorato de Oliveira Pires

INTRODUÇÃO. A discussão da liderança na docência do ensino superior apresenta-
se como uma temática pouco explorada, demonstrando uma lacuna do conhecimento. 
Esta abordagem, desponta como uma necessidade de reconhecer o docente 
como um líder, cuja prática pode estar diretamente relacionada com habilidades 
e competências que facilitem a aprendizagem de seus alunos, sendo capazes de 
influenciar as práticas profissionais e comportamentos que ultrapassam as fronteiras 
da sala de aula. Neste sentido, faz-se necessário acompanhar as mudanças do 
mercado e do mundo trabalho, trazendo a essencialidade de desenvolvimento 
não apenas de competências e habilidades técnicas especificas (hard skils), como 
também o preparo de habilidades e competências relacionadas ao comportamento 
humano (solf skills). DISCUSSãO/RESULTADOS. Há uma diversidade de estudos e 
definições a respeito da liderança. Essas diversas definições podem se concentrar 
em elementos centrais, quais sejam: influência, grupo, metas e propósito. Diante de 
diversas contribuições teóricas, é possível reconhecer a liderança como importante 
elemento nas instituições de ensino superior e no trabalho docente. A liderança é 
um elemento essencial para a execução de atividades, constituindo-se como um 
elemento transformador que promove maior envolvimento e engajamento da equipe, 
impulsionando o ambiente institucional para o desenvolvimento de atividades e 
metas. O desenvolvimento da equipe está relacionada ao líder contribuir para o seu 
grupo adquirir competências e habilidades, para impulsionarem o desenvolvimento 
pessoal e profissional. Neste contexto, torna-se relevante destacar como os diferentes 
modelos pedagógicos repercutem na prática docente, evidenciando o interesse das 
lideranças docentes na revisão da formação pessoal e das estruturas curriculares 
orientadas para competências exigidas pelo mercado de trabalho que inclui as solf 
skills. OBJETIVOS. Analisar a importância da liderança na prática docente, bem 
como verificar as competências e habilidades relacionadas ao desenvolvimento 
da liderança a partir de uma experiência concreta em uma Instituição de Ensino 
Superior.  MÉTODOS. Relato de experiência. CONSIDERAÇÕES FINAIS. A partir 
do que foi levantado, destaca-se uma experiência concreta como o Programa de 
Desenvolvimento de Professores de uma instituição de ensino superior no interior 
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da Bahia no sentido de impulsionar o desenvolvimento docente, superando as 
deficiências oriundas de modelos pedagógicos tradicionais, consequentemente 
auxiliando os alunos a alcançar a preparação para a vida e para uma carreira 
e um aprendizado mais personalizado, de qualidade e que gere experiências 
extraordinárias de aprendizagem. Esta pesquisa pode contribuir para os estudos 
de liderança no contexto da docência do ensino superior, uma vez que analisa 
lideranças docentes a partir desenvolvimento de competências e habilidades e sua 
relação com o trabalho docente.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Docência. Ensino Superior.
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SINTOMAS DEPRESSIVOS EM MULHERES 
FIBROMIÁLGICAS NA PANDEMIA DO COVID- 19

Thais Oliveira Leite
Luana Maria Libório da Mota

Lorena Vieira Fernandez de Araújo
Rosângela Souza Lessa

INTRODUÇãO: Os portadores da Fibromialgia (FM), além da dor generalizada, 
apresentam vários outros sintomas, a exemplos dos transtornos comportamentais, 
ansiedade e até mesmo cursar com a depressão. Os sintomas variam de leves a 
graves, prejudicando diretamente as atividades de vida diária e a qualidade de vida 
dos pacientes. OBJETIVO: Descrever a prevalência dos sintomas depressivos em 
mulheres com Fibromialgia em uma pesquisa realizada no contexto pandêmico da 
Covid -19, em Vitória da Conquista – BA. PROBLEMÁTICA: Qual a prevalência 
dos sintomas depressivos em mulheres com Fibromialgia em Vitória da Conquista – 
BA? METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de corte transversal, com abordagem 
quantitativa, realizado com 71 pacientes fibromiálgicos. A coleta de dados ocorreu 
por meio de um questionário on-line (Google Forms) composto por perguntas 
sobre o perfil sociodemográfico e a presença de sintomas depressivos através do 
Inventário de Depressão de Beck (BDI). A coleta ocorreu em 2020, sendo a mesma 
realizada em duas etapas. A pesquisa seguiu todos os preceitos éticos voltados 
para pesquisas desenvolvidas com seres humanos, sendo aprovada pelo Comitê de 
Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina de Itajubá – FMIT. RESULTADOS: As 
mulheres tinham idades entre 31 a 50 anos (74,6%), cerca de 58% se autodeclararam 
parda e 52% apontaram ter ensino superior ou pós- graduação. Em relação ao 
escore de sintomas de depressão avaliado no BDI, 22,5% (n=16) obteve pontuação 
mínima, 28,2% (n=20) leve, 38% (n=26) moderado, e grave foi de 11,3 % (n=8). Diante 
das prevalências encontradas, percebe-se uma tendência elevada de sintomas 
depressivos de moderado a grave nas fibromiálgicas participantes do presente estudo. 
A literatura aponta os impactos da FM no âmbito psíquico, indicando a necessidade 
de olhares e ações direcionadas para o cuidar da saúde mental também, além da 
dor física. Ademais, a pandemia do Covid-19 pode ter intensificado e somatizado 
os problemas psiquiátricos, porém os dados são limitados para afirmar tal relação, 
sugerindo a realização de estudos de fatores relacionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Fibromialgia. Depressão. Dor crônica.
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MEDIAÇãO DE CONFLITOS NO AMBIENTE ESCOLAR: 
O PAPEL DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇãO

Nayara Silva de Macêdo Neres
Fabiana Soares Moreira dos Santos

INTRODUÇãO. A violência escolar configura-se como uma prática recorrente e 
emergente, reflexo do contexto familiar onde o indivíduo está inserido. Dessa forma, 
há uma inadequação dos seus atos no espaço coletivo configurando dificuldades 
nas relações interpessoais e intrapessoais acarretando vivências e experiências 
traumáticas. OBJETIVO. Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi, através 
da revisão de literatura, entender como a mediação de conflitos afeta o ambiente 
escolar. MÉTODOS. A metodologia utilizada na pesquisa foi revisão na literatura, 
com a coleta de dados realizada entre setembro e outubro, de 2021, nas   seguintes   
bases   de   dados:   Scielo, NCBI, Google   Acadêmico, Portal   de periódicos da 
CAPES.  Na pesquisa por artigos utilizaram-se as seguintes palavras chave: violência 
escolar, mediação de conflitos, escola e família. DISCUSSãO/RESULTADOS. A 
pesquisa revelou que a mediação afeta positivamente a comunidade escolar, por 
meio das intervenções realizadas pelos integrantes da comunidade, valendo-se 
das ferramentas necessárias para sanar possíveis eventos conflitantes que possam 
surgir das relações entre alunos-alunos, alunos-professor, professor-coordenação. 
Os resultados da pesquisa indicam que a mediação é uma forma eficaz de resolução 
de conflitos no ambiente escolar, na medida em que favorece a verbalização e 
elaboração de resolução dos conflitos por meio de sentimentos de compreensão, 
aceitação, empatia e solidariedade das partes envolvidas. CONSIDERAÇÕES 
FINAIS. Desta forma, foi possível concluir que, a violência escolar é reflexo de outras 
violências sofridas, como a intrafamiliar e considera-se que o papel dos profissionais 
de educação como mediadores no ambiente escolar é uma necessidade cada vez 
mais emergente para promover a resolução dos conflitos que dela resultarão um 
ambiente sociável e tranquilo.

PALAVRAS-CHAVE: Mediação. Escolar. Conflitos.
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QUALIDADE DE VIDA DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE DURANTE 
A PANDEMIA DE COVID-19: REVISãO DE LITERATURA

Rebeca Tavares Sampaio Silva
 Maria Eduarda Aguiar de Castro Alves

Rhyan Coelho Santos Souza
Clarissa Leal Silva e Souza

INTRODUÇãO: Decretado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 
agente de potencial pandêmico em março de 2020, o vírus Sars-CoV-2, causador da 
COVID-19, tem impactado todas as esferas sociais, a nível global. Nesse contexto, 
emerge a importância do trabalho dos profissionais de saúde que, no que tange 
ao enfrentamento da doença, acabam se tornando “linha de frente”, mantendo-se 
diariamente vulneráveis. Ao se analisar, então, a qualidade de vida dos profissionais 
de saúde nesse período, é necessário considerar a mudança que a pandemia trouxe 
nas determinadas áreas da vida destes, comparando-a em relação ao período que 
se antecedeu. OBJETIVOS: Descrever os impactos da pandemia de COVID-19 na 
qualidade de vida dos profissionais de saúde. PROBLEMÁTICA: Qual é o estado da 
qualidade de vida dos profissionais de saúde em tempos de pandemia de COVID-19? 
METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de caráter exploratório, do 
tipo revisão integrativa da literatura. A busca da literatura foi realizada nas plataformas 
Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Electronic Libray Online (SciELO), utilizando 
palavras chaves incluídas nos Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) nas seguintes 
combinações utilizando o operador booleano AND: “COVID-19” AND “Qualidade de 
vida” AND “Profissionais de Saúde”. Como critérios de inclusão foram selecionados 
artigos originais com texto integral disponível em formato eletrônico, gratuito, sendo 
compatível com o objetivo da pesquisa e redigido nos seguintes idiomas: português, 
inglês ou espanhol e com recorte temporal de 2019 a 2020. Excluíram-se artigos de 
revisão de literatura, artigos de opinião, relatos de caso, cartas ao editor e artigos 
duplicados. Ademais, foram descartados estudos cujo objeto central se distanciava da 
discussão. RESULTADOS: A pandemia de COVID-19 trouxe impactos significativos na 
qualidade de vida dos profissionais de saúde. Ao analisar o quesito saúde mental, o 
que se verifica é que algumas variáveis fazem com que esse impacto seja de diferente 
intensidade. Em profissionais do sexo feminino e aqueles que trabalham em locais 
de saúde específicos para a doença observa-se mais alterações na saúde mental. 
Dentre essas alterações, estão os transtornos de ansiedade, síndrome de Bournout 
e a insônia, além do prejuízo nas relações interpessoais. 
PALAVRAS-CHAVE: Profissionais de saúde. Qualidade de vida. COVID-19.
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SONO, MEMÓRIA E APRENDIZADO DE PROJETO 
NO CURSO DE ARQUITETURA E URBANISMO

Daniele Ruas

INTRODUÇãO. A quantidade e qualidade do sono está diretamente ligada ao 
desenvolvimento e fixação das memórias no nosso cérebro, e se estabelece a 
relação com o aprendizado e processo criativo na área de arquitetura e urbanismo. 
Segundo Reber (1993, apud MILESKI e GONÇALVES, 2011) “a aprendizagem 
implícita é definida como aquisição de conhecimento que acontece independente 
das tentativas conscientes para aprender na ausência de conhecimento explícito 
sobre o que se adquiriu. Essa aprendizagem é ativada inconscientemente e é 
difícil de ser verbalizada.” As proposições da neurociência sobre a importância 
do sono na fixação da memória se relacionam ao processo de aprendizagem de 
projeto no curso de arquitetura e urbanismo na necessidade de agilidade e fluidez 
do processo em contrapartida à realidade queixosa dos estudantes universitários 
sobre falta de tempo na resolução dos exercícios propostos dentro e fora das aulas 
e sobre cansaço e privação de sono. OBJETIVOS. Refletir sobre a influência do 
sono, memória e o processo de aprendizagem projetual no curso de arquitetura e 
urbanismo. DISCUSSãO/RESULTADOS. Discute-se a possibilidades de adaptação 
no curso de carga horária e herança de visão como processo doloroso que precisa 
de muitas noites privadas de sono para conseguir resolver as demandas, associadas 
a graus de dificuldade encontrados pelos discentes a partir de realidades muito 
diferentes educacionais, têm influência direta na capacidade de fixação da memória 
e desenvolvimento da aprendizagem. Alguns dos resultados desta pesquisa poderão 
ser além do resgate do tempo de estudo a revisão dos modelos educacionais 
atuais, e mais objetivamente grade curricular, conexão entre as disciplinas e revisão 
período de aprendizado e tempo disponibilizado para tal. MÉTODOS. O presente 
trabalho buscou realizar pesquisa bibliográfica e exploratória sobre as correlações 
entre processo de aprendizagem projetual no curso de arquitetura e urbanismo, 
memória e sono. CONSIDERAÇÕES FINAIS. Ressalta-se a importância da mente 
descansada na cognição, rapidez e agilidade de pensamento necessários ao bom 
desenvolvimento do processo de projeto de arquitetura e sua relação com a lógica de 
mercado e condição comercial da educação que deixa de ser um bem público. Como 
contribuição futura deve aprofundar quanto ao reforço das estratégias didáticas em 
conjunto com revisão da aplicação dos princípios da educação superior fora de um 
modelo de comércio, visando o bem comum e o pleno desenvolvimento do futuro 
profissional dentro das realidades que são apresentadas.
PALAVRAS-CHAVE: Sono. Arquitetura. Aprendizado. Memória. Ensino Superior. 
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O PODER DA LIDERANÇA E GESTãO 
DE PESSOAS NAS ORGANIZAÇÕES

Ana Maria Ferraz Cardoso

INTRODUÇãO. A evolução do ponto de vista da área de gestão em relação às 
pessoas no decorrer dos anos, buscando-se atingir o sucesso da organização, 
através da atuação do líder como meio de desenvolvimento dos colaboradores, 
de suas competências essenciais e dos estilos de liderança. OBJETIVO. Neste 
contexto, o objetivo do presente trabalho foi, através da revisão de literatura, entender 
o papel de extrema importância que o líder possui na organização e como uma 
gestão desenvolvida com eficiência e eficácia pode impactar no futuro da empresa. 
MÉTODOS. A metodologia utilizada na pesquisa foi revisão na literatura, com a 
coleta de dados realizada entre setembro e outubro, de 2021, nas seguintes bases 
de dados: Scielo, NCBI, Google Acadêmico, Portal de periódicos da CAPES. Na 
pesquisa por artigos utilizaram-se as seguintes palavras chave: liderança, gestão 
e organizações. DISCUSSãO/RESULTADOS. A pesquisa revelou que, a junção 
das duas atribuições pode impulsionar, de forma progressiva, a organização e, 
consequentemente, agregar valor para que as empresas se tornem bem-sucedidas. 
CONSIDERAÇÕES FINAIS. Desta forma, foi possível concluir e destacar a 
necessidade do investimento por parte das organizações em uma gestão eficiente 
e eficaz para que, desse modo, estejam aptas a alcançar o sucesso e destaque 
almejados no mercado atual que, a cada dia, encontra-se mais competitivo.

PALAVRAS-CHAVE: Liderança. Gestão. Organizações.


