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                                                                      APRESENTAÇÃO  

 

 

 
O Ciclo de Webinários Águas no Brasil e América Latina: direito 

fundamental de sexta dimensão, foi uma atividade de extensão, 

relacionada à pesquisa do PPG TAS, que aconteceu de forma remota e 

transmitida pelo canal do Youtube da Universidade Católica do Salvador 

(UCSAL), entre os meses de março a dezembro de 2021.  A proposta foi 

desenvolvida e coordenada por pesquisadores e pesquisadoras 

vinculadas ao Grupo de Pesquisa Desenvolvimento, Sociedade e 

Natureza (DSN) e ao Programa de Pós Graduação em Território, 

Ambiente e Sociedade (PPG TAS/UCSAL).  

Tivemos a oportunidade de, durante 10 meses, nos reunirmos com 

membros da sociedade civil organizada, movimentos sociais populares, 

pesquisadores de universidades nacionais e internacionais para debater 

diferentes temas que explicitam a emergência das águas em diferentes 

escalas e contextos sócio-espaciais, em diferentes escalas de análise-

reflexiva, espacial, geográfica, com ênfase no compromisso ético de 

respeito a vida, a dignidade humana, a dignidade da natureza, 

responsabilidade e relevância social do ensino, da pesquisa e da 

extensão acadêmica, e no diálogo com os diversos setores da 

sociedade, social-ambiental e nas múltiplas relações entre ambiente, 

sociedade e território.   

 

 

Os organizadores.  
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1. Introdução  

 

Traga-me um copo d'água, tenho sede 

E essa sede pode me matar 

Minha garganta pede um pouco de água 

E os meus olhos pedem teu olhar 

A planta pede chuva quando quer brotar 

O céu logo escurece quando vai chover 

Meu coração só pede o teu amor 

(Tenho Sede, Gilberto Gil) 

 

Os principais problemas relacionados às águas doces em espaços 

metropolitanos, ou rurais, ou espaços especialmente protegidos, em 

países em desenvolvimento, no Brasil e América Latina, decorrem do 

modelo de desenvolvimento pautado no padrão ético e civilizatório 

urbano-industrial e da racionalidade científica que a ele se vincula.  

Löwy (2013; 2016) entende que as crises econômica e ecológica 

são indissociáveis e originam-se na crise da civilização capitalista 

industrial moderna. Neste sentido, a emergência da questão da água, no 

contexto da crise ético-civilizatório, aponta sinais de outro horizonte, 

alternativo, que depende da ação social e política de insurgência dos 

explorados e dos oprimidos pela vida, dignidade humana e dignidade 

da natureza.  

Porto-Gonçalves (2020) contribui para a compreensão do contexto 

sócio-político da insurgência dos explorados e oprimidos ao imperialismo 

colonialista que se desenvolveu, no plano da história na América Latina. 

Com isso, assume-se que a compreensão da emergência da questão da 

água vincula-se com a crítica as noções neocoloniais, a exemplo da que 

reside na teoria do desenvolvimento e subdesenvolvimento, que funda-

se na apropriação da natureza e na reprodução social das relações de 

saber e de poder associadas ao projeto civilizatório eurocêntrico, 

etnocêntrico, na fratura ontológica da relação sociedade e natureza. 
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Neste contexto, em continuidade, frente ao exposto, tem-se que o 

processo de urbanização dependente da industrialização tem 

promovido pressões, apropriação capitalista da natureza, degradação 

dos ecossistemas, alterações na qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas e problemas à etnobiodiversidade no Brasil, na América 

Latina. Promovendo, assim, de acordo com a crítica realizada por Guha 

(2015), Martínez-Alier (2007), Boff (2016) a insustentabilidade econômica, 

ecológica e social do padrão civilizatório urbano-industrial, uma série de 

constrangimentos sociais, conflitos e tensões territoriais pelo uso da 

água/da natureza, injustiças sociais e ameaças à reprodução material e 

simbólica das sociedades e a violação da dignidade humana-natureza. 

Assim, no contexto atual da sociedade capitalista, o processo de 

produção e organização sócio-espacial é um fenômeno marcado pela 

injusta distribuição de poder que determina a hegemonia de 

determinados agentes indutores da produção do espaço que fazem uso 

intensivo e predatório da natureza, apropriando-se desta, excluindo, 

desta forma, outros grupos e conjuntos sociais do direito a natureza e ao 

território.  

Por extensão, neste contexto, identificamos a intensificação dos 

usos e ocupação da terra, a perda da biodiversidade, a degradação 

das águas continentais e costeiras e o comprometimento de modos de 

vida construídos social e historicamente como relação direta com a 

natureza, como cultura. Nesta conjuntura, emergem as tensões territoriais 

pelo uso das águas configuradas pela disputa territorial entre e pelos 

múltiplos usos das águas, entendidas a partir dos diferentes processos 

sócio-espaciais e de modos de vida, indissociáveis do território.  

A problemática que envolve as relações sociais, a urbanização e 

a emergência das águas em países em desenvolvimento na América 
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Latina envolve múltiplas determinações 1 , que são explicativas do 

fenômeno e que se relacionam intimamente à forma como o espaço é 

produzido e organizado, associada ao modelo urbano/industrial. Este 

modelo desenvolve-se, apropria-se, consome, expolia, simultaneamente, 

o que promove, nesta falha metabólica, a tríade da degradação, 

abandono e subalternização da natureza e dos sujeitos sociais em 

situação de vulnerabilidade social, econômica e social, onde tais 

conjuntos sociais, modos de vida e identidades territoriais dependem 

diretamente da relação e dos usos possíveis da natureza. Estes sujeitos 

sociais que demandam por um copo d’água, que podem morrer e que 

lutam pelos direitos à vida e ao território e contra o epistemicídio.  

Este fenômeno amplia a fratura ontológica representado pela 

dicotomia sociedade e natureza desconsidera, com base nas leituras 

críticas de em autores como Leff (2013) e Diegues (2019), as diferenças, 

a diversidade e as disputas entre as demandas dos responsáveis pela 

apropriação capitalista da natureza, pela degradação socioambiental 

e pela injustiça social, dos povos, e de suas culturas, que são atingidos 

em sua dignidade, constrangidos, invisibilizados e têm seus direitos 

fundamentais negados. Esta situação foi explicitada na 27ª Conferência 

da ONU sobre Mudanças Climáticas (COP27), no Egito, na assunção do 

princípio da responsabilidade e na cobrança de uma maior cooperação 

entre os países ricos e maiores poluidores na transferência de recursos 

financeiros aos países emergentes, vinculados ao sistema de perdas e 

danos, para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas.   

Além disso, entendem-se, que os direitos fundamentais emergem 

de conquistas sociais no plano da história, em que o acesso à água, 

sobretudo à água potável, demanda controle social e proteção jurídica, 

                                                           
1  A realidade social poder apreendida como uma síntese de múltiplas 

determinações, na perspectiva da dialética materialista.  
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sendo considerado um Direito Fundamental de Sexta Dimensão (FACHIN 

& SILVA, 2011). Estes autores apontam que a primeira dimensão dos 

Direitos Fundamentais focou na liberdade individual frente ao Estado, 

expressos na Magna Carta (1215), Lei do Habeas Corpus (1679), 

Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão (1789), dentre outros.  

 Em adição, a segunda dimensão dos Direitos Fundamentais 

eclode no século XX, centra-se nos direitos econômicos, sociais e 

culturais, a julgar o direito ao trabalho remunerado e à saúde. No Brasil, 

a partir das lutas socais pela redemocratização e do Movimento de 

Reforma Sanitária, assume-se no Sistema Único de Saúde (SUS) a saúde 

como um direito humano fundamental, associado a dignidade humana. 

Os direitos fundamentais de terceira dimensão acolhem a 

solidariedade, emergem após a Segunda Guerra Mundial, abrangem o 

respeito à paz, ao desenvolvimento, à comunicação, ao ambiente 

ecologicamente equilibrado e ao patrimônio comum da humanidade 

(FACHIN & SILVA, 2011). As lutas pelos direitos fundamentais de terceira 

dimensão também eclodem e desenvolvem-se na América Latina. 

Ademais, os direitos fundamentais de quarta dimensão abrangem 

os direitos à informação, ao pluralismo e à democracia, os quais 

transcendem, a esfera dos indivíduos. Além disso, a quinta dimensão dos 

direitos fundamentais contemplam o direito à paz, respondendo a 

dominação social justificada por uma perspectiva biofísica enviesada, 

que reside na imposição de valores estereotipados de beleza, no direito 

ao cuidado, compaixão e amor à todas as formas de vida, ou seja, 

fundada na ética.  

No entanto, emergem experiências sociais de luta pelos Direitos 

Fundamentais, a exemplo do direito à Água, que se configuram como 

contra hegemônicas e decoloniais, que nos convidam a compreendê-

las e compartilhá-las em diferentes perspectivas teórico-metodológicas, 

mas também empíricas refletidas através da luta de comunidades 
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tradicionais, dos territórios populares que configuram as periferias das 

grandes cidades, rurais, espaços de manifestação de ruralidade 

metropolitana, e etc., e, de forma mais ampla, dos esforços dos 

movimentos sociais da América Latina, e no mundo. Além disso, passam 

a coexistirem no debate as perspectivas antropocêntrica e ecocêntrica. 

Convergem às lutas pela vida, contra o epistemicídio, pela paz e 

pela educação laica e emancipatória, por uma sociedade mais justa,  

por um futuro com dignidade, pela ampliação do espaço político e da 

cidadania, lutas pela democracia, pela reparação de constrangimentos 

históricos, pela distribuição das riquezas e acesso amplo aos bens sociais 

e serviços públicos e direitos fundamentais à saúde e ao ambiente, 

associadas à dignidade humana e à dignidade da natureza, e que se 

considerem às múltiplas relações entre territórios, sociedade e natureza.  

Com isto, o Grupo de Pesquisa Desenvolvimento Sociedade e 

Natureza (DSN), em cooperação com a Pós Graduação em Território, 

Ambiente e Sociedade (TAS) desenvolveram o Ciclo de Webinários 

“Águas no Brasil e América Latina: Direito Fundamental de Sexta 

Dimensão” como forma de contribuir para a ampliação do debate sobre 

a temática socioambiental tendo em vista a realidade que a Pandemia 

da Covid-19 nos confronta e demanda por reflexões-ações no presente, 

considerações de seus antecedentes e atenção ao direito ao futuro com 

dignidade, em consideração às expectativas de um mundo pós-

pandemia mais humanizado, justo e com respeito aos limites ecológicos 

e a reprodução material e simbólica da vida, fundado em outro projeto 

civilizatório, na ética do cuidado, da responsabilidade e da convivência.  

Desta maneira, o Ciclo de Webinários teve o formato de roda de 

conversas e foi realizado entre os meses de março a dezembro de 2021, 

em formato online, ampliando o espaço de diálogo entre universidades, 

a educação básica, movimentos sociais e demais sujeitos e segmentos 

socioculturais. Nos Webinários foram debatidos temas diversos nos quais 
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a ética e a água figuraram como elementos centrais, em diálogo com a 

perspectiva da Ecologia Política. Porto-Gonçalves e Leff (2015) destacam 

que a Ecologia Política não se presta apenas à desconstrução da teoria, 

porque atua nas práticas de emancipação dos povos nas suas lutas pela 

reinvenção de suas identidades e reapropriação de seus territórios. 

Ao final do nosso ciclo, em dezembro, na última roda de conversa 

apresentamos a proposta de desenvolvimento do site do Observatório 

de Tensões no Uso da Água (OBSTUA), que está em construção; bem 

como da criação de grupo de pesquisa.  Ademais, todos os participantes 

do ciclo receberam certificação da Universidade Católica do Salvador. 

Metodologicamente o ciclo de webinário teve o formato de roda 

de conversa, em que buscamos explorar as possibilidades de estabelecer 

interações mais dinâmicas, produtivas e diversas. Neste sentido, como 

metodologia de partilha, as rodas de conversa nos permitiram 

estabelecer interações entre diferentes sujeitos sociais, com igual tempo 

de fala para exposição de suas demandas: pesquisadores/professores 

universitários, representantes de movimentos populares urbanos e rurais, 

de organizações não governamentais (ONG), artistas e estudantes.  

Essa diversidade de sujeitos sociais que pensam e agem em 

diferentes escalas nos revelou que, muitos deles, reconhecem o 

fenômeno da emergência das águas muito embora não o experencie 

mais diretamente em seus cotidianos. Enquanto outros, notadamente 

aqueles vinculados aos movimentos populares, traziam em sua praxe, 

social e política, a luta pelo acesso a água, a luta em defesa do território 

e pela conservação da natureza. Explicita-se as desigualdades sociais e 

de poder, no acesso a água, ao território e aos direitos fundamentais, que 

se tornam ainda mais críticos nos contextos de crise sanitária e climática. 
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2. Organização do ciclo: as rodas de conversas, seus temas e 

convidados 

 

  O ciclo de Webinários esteve organizado, como já informado, em 

roda de conversas, momentos de pesquisa, conversas prévias e após ao 

evento, que foram fundamentais para a realização de dez encontros no 

formato virtual e transmitido pelo canal do Youtube da UCSal, via 

plataforma streaming. Ademais, o ciclo esteve vinculado a disciplina, 

ofertada no PPG TAS, intitulada “A emergência da questão da água e as 

demandas socioambientais, ético-social e territoriais”, com carga horária 

de 60h, ministrada no segundo semestre de 2021, pelos professores 

Débora C. L. da Porciuncula e Manuel Vitor P. Gonçalves. Estes docentes 

aproximaram as ações do Ciclo de Webinários Águas no Brasil e América 

Latina ao propósito da disciplina que era o de elucidar os conteúdos que 

explicitassem a emergência da questão das águas e das demandas 

socioambientais, ético-social e territoriais, no Brasil e América-Latina.  

A diversidade temática das rodas de conversa, pesquisa e 

extensão, responsáveis e cidadã, foram apresentados no Quadro 1. 

Neste âmbito, em adição, ressalta-se a avaliação do processo e a 

partilha dos resultados de pesquisa e extensão foram sintetizados na 10ª 

Roda de Conversa, que teve como tema Um Ciclo de reflexões sobre as 

Águas no Brasil e América Latina: direito fundamental de sexta dimensão. 

Além disso, apesentou-se a proposta de criação do Observatório de 

Tensões no Uso da Água (OBSTUA) e de um grupo de pesquisas. 

Quadro 01. Temas das Rodas de Conversa. 

Evento Tema 

1ª Roda de Conversa 
Tensões no uso da água: poluição, 

degradação e resistências 

2ª Roda de Conversa 

Dilemas e incertezas diante do projeto de 

concessão das Unidades de Conservação no 

Brasil como argumento para garantir a 

conservação da natureza 
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3ª Roda de Conversa 
A Água como direito humano e os desafios 

para a sua efetividade 

4ª Roda de Conversa 
Degradação da qualidade ambiental da zona 

costeira e a luta das comunidades tradicionais 

5ª Roda de Conversa 
Água e Saneamento básico no contexto da 

COVID-19 

6ª Roda de Conversa Água na arte contemporânea 

7ª Roda de Conversa Território, Água e Sonhos: epistemologias do Sul 

8ª Roda de Conversa Águas e Justiça Ambiental 

9ª Roda de Conversa 

Cosmovisões, educação e desafios à 

conservação das águas: mito ou delírio da 

abundância hídrica 

10ª Roda de Conversa 

Um Ciclo de reflexões sobre as Águas no Brasil 

e América Latina: Direito Fundamental de 

Sexta dimensão 

 

No Quadro 2, apresenta-se, de forma sucinta, as informações 

relativas aos dias, os horários, os temas, os convidados e os links de acesso 

para assistir a cada uma das rodas, no perfil do Youtube da UCSAL. 

Quadro 02. Síntese das informações referentes ao processo de organização do 

ciclo de Webinários Águas no Brasil e América Latina (2022). 

Data Horário 

de 

Brasília 

 

Tema 

 

Convidados 

 

Link do Youtube  

31/03 09h às 

12h 

Roda de conversa 01: 

Tensões no uso da 

água: poluição, 

degradação e 

resistências. 

 

Gabriela de Toledo (Observatório 

do Saneamento da Bahia, Mestre 

em Meio Ambiente, Águas e 

Saneamento (UFBA), Eng. 

Sanitarista e Ambiental, 

permacultura e ativista ambiental); 

Flávio Souza Batista (Mestre em 

Geologia - UFBA, especialista em 

avaliação de riscos ambientais, 

professor do município de 

Camaçari). 

Teca (Maria Tereza Viana de Freitas 

Corujo) (Pedagoga, artesã, 

membro do SOS Serra da Piedade, 

Movimento artístico, cultural e 

ambiental de Caeté (MACACA); 

integra a coordenação do 

Movimento pelas Serras e Águas de 

Minas (Mov. SAM) e do movimento 

pela Preservação da Serra do 

Gandarela. 

 

 

 

 

https://youtu.be/POuMyP

CuIgA  

20/04  Roda de conversa 02: 

Dilemas e incertezas 

diante do projeto de 

concessão das 

Unidades de 

Conservação no Brasil 

como argumento 

para garantir a 

conservação da 

natureza. 

Renato Cunha – Grupo 

Ambientalista da Bahia  

Annemone Santos – Catadora de 

materiais recicláveis, 

coordenadora do CATABAHIA e 

moradora da Enseada do Cabrito/ 

São Bartolomeu  

Rogério Reis Devisate - é advogado 

no Rio de Janeiro, membro da 

Academia Brasileira de Letras 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/S9XfzWH

ksVQ  

https://youtu.be/POuMyPCuIgA
https://youtu.be/POuMyPCuIgA
https://youtu.be/S9XfzWHksVQ
https://youtu.be/S9XfzWHksVQ


 
UNIVERSIDADE CATÓLICA DO SALVADOR 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM TERRITÓRIO, AMBIENTE E 
SOCIEDADE. 

 

 

15 
 

 Agrárias e da Academia 

Fluminense de Letras, presidente da 

Comissão Nacional de Assuntos 

público/RJ junto ao STF, STJ e TJ/RJ, 

associado ao IBAP e à UBE e autor 

de vários artigos e dos livros Grilos e 

Gafanhotos Grilagem e Poder, 

Diamantes no Sertão Garimpeiro e 

Grilagem das Terras e da 

Soberania. 

https://www.conjur.com.br/2021-

fev-04/devisate-privatizacao-

concessao-parques-

estaduais#author  

19/05 19h às 

21:30h 

3ª Roda de conversa: 

A Água como direito 

humano e os desafios 

para a sua 

efetividade.  

 

 

- Profa. Dra. Profa. Ana Alice de 

Carli (UFF) 

 Doutora e Mestre em Direito 

Público e Evolução Social. 

Especialista em Direito Público. 

Professora do Curso de Direito e do 

Mestrado em Tecnologia 

Ambiental da Universidade Federal 

Fluminense. Coordenadora da Pós - 

Graduação Lato Sensu em 

Residência Jurídica - UFF/VR. 

Pesquisadora do GEMADI/UFF - 

Grupo de Estudos em Meio 

Ambiente e Direito-  

-Sr. Jucielson Iraquiano Rios – 

Conselheiro da APA BCSB e 

membro fundador do Coletivo 

Guardiões da APABCSB. 

   

 

 

https://youtu.be/QRx_cit_

DY8  

16/06 -   

4 ª Roda de conversa: 

Degradação da 

qualidade ambiental 

da zona costeira e a 

luta das comunidades 

tradicionais 

 

- Prof. Dr. José Rodrigues 

Graduação em Geografia (2002), 

mestrado em Geografia (2005), 

doutorado em Geologia (2014) e 

pós-doutorado em Educação pela 

Universidade Federal da Bahia - 

UFBA (2019). Professor do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia Baiano – IFBAIANO; 

Membro do Grupo de Pesquisa 

DSN. 

- Maria José Pacheco. Assistente 

Social, especialista sobre Direitos 

dos Povos e Comunidades 

Tradicionais pela faculdade de 

Direito da UFBA. Secretaria 

executiva do Regional BA e SE do 

CPP. Integrante da Mahin-

Organização de Mulheres Negras e 

da Coalizão Negra por Direitos. 

Assistente Social 

 

 

 

 

https://youtu.be/1J63d33

HPMo  

21/07  5ª Roda de conversa 

(ciclo de webinars): 

Água e Saneamento 

básico no contexto da 

COVID-19 

 

 

- Dr. Alexandre Pessoa, Engenheiro 

Sanitarista, Professor-pesquisador 

da EPSJV/Fiocruz. 

- Sra.  Rita Ferreira – Coordenadora 

do MSTB- Prof.  

- Msc. Davi Nascimento 

(Enfermeiro, Mestre em 

Planejamento Ambiental (PPG 

PA/UCSAL) e Professor da UFMT) 

 

 

 

https://youtu.be/WXLiVzu_

IEs  

18/08  6ª Roda de conversa 

(ciclo de webinars):  

água na arte 

contemporânea 

- Mirian Souza Fonseca - Estudante 

de Artes Cênicas – Habilitação em 

Direção Teatral na Escola de Teatro 

   

 

 

https://youtu.be/QRx_cit_DY8
https://youtu.be/QRx_cit_DY8
https://youtu.be/1J63d33HPMo
https://youtu.be/1J63d33HPMo
https://youtu.be/WXLiVzu_IEs
https://youtu.be/WXLiVzu_IEs
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da UFBA, membro do Grupo de 

Pesquisa DSN/PPG TAS/UCSAL. 

- Padmateo – Bacharelanda em 

Artes Visuais pela UFBA 

- Esp. Danilo Lima – Bacharel em 

Artes Cênicas e especialista em 

Estudos Contemporâneos em 

Dança (UFBA) 

https://youtu.be/gYUBhZH

yu6Y  

15/09  7ª Roda de conversa 

(ciclo de webinars) : 

Território, Água e 

Sonhos: 

epistemologias do Sul 

 

- Prof. Dr. José Luís Sepúlveda Ferriz 

– Prof.do Curso de graduação em 

Filosofia, Psicologia e Serviço Social 

– UCSAL. Grupo de Pesquisa LOGOS 

e Instituto da Família João Paulo II 

 - Prof. Dr. Félix Pablo Figgeri – Prof. 

Adjunto da UNILA – PR, na Área de 

Relações Internacionais e 

Integração; Diretor do Instituto 

Latino-americano de Economia, 

Sociedade e Política da UNILA 

 

 

https://youtu.be/woWhCvI

kGxY  

20/10  8ª Roda de conversa 

(ciclo de webinars): 

Águas e Justiça 

Ambiental 

 

- Prof. Dr. Wagner Costa Ribeiro – 

Professor Titular USP de Geografia e 

Ciência Ambiental.  

- Prof. Dr. Gregorio Mesa Cuadros 

Profesor Titular (Tenured 

Professor) Departamento de 

Derecho - Facultad de Derecho, 

Ciencias Políticas y Sociales; 

Universidad Nacional de Colombia 

Doctor (Ph.D) en Derecho, 

Magíster en Filosofía del Derecho y 

Abogado 

Director Grupo de Investigación en 

Derechos Colectivos y Ambientales 

- GIDCA 

Áreas: Derecho Ambiental, 

Derecho Constitucional, Derechos 

Humanos y Étnicos 

-  

 

 

 

 

 

https://youtu.be/uV-

cvXwknPc  

17/11   

9ª Roda de conversa 

(ciclo de webinars): 

Cosmovisões, 

educação e desafios 

à conservação das 

águas:  mito ou delírio 

da abundância 

hídrica 

 

- Prof. Dr. Lafayette Dantas da Luz – 

PhD em Engenharia Ambiental pelo 

Cornelli University/EUA, Me. em 

Recursos Hídricos pela UFRGS, Esp. 

em Irrigação pela UFSM/RS e 

Engenheiro Civil pela UFBA. 

- Profa. Dra. Maria da Conceição 

Rabelo Gomes – Dra. em Geologia 

pela UFCE, Esp. em Gestão Hídrica 

e Ambiental pela UFPA, Geóloga 

pela UFCE e Bolsista do Programa 

Pesquisador Visitante Especial – 

PPVEs (CAPES) no Pós-doutorado 

pela UFCE 

https://youtu.be/AgGXSIj

Nzac  

15/12  10. Um Ciclo de 

reflexões sobre as 

Águas no Brasil e 

América Latina: Direito 

Fundamental de Sexta 

dimensão. 

Apresentação da 

proposta de criação 

do Observatório de 

Tensões no Uso da 

Água (OBSTUA). 

 

Profa. Dra. Cristina Maria Macêdo 

de Alencar - Professora do PPG 

TAS/UCSAL, Líder do Grupo de 

Pesquisa Desenvolvimento, 

Sociedade e Natureza (DSN) 

Profa. Msc. Maria Gorete Borges 

Figueiredo - Pró-reitora de Extensão 

e Ação Comunitária UCSAL, 

professora do Curso de Serviço 

Social e membro do Grupo de 

Pesquisa DSN 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/fzMHaw

mnGZY  

  

https://youtu.be/gYUBhZHyu6Y
https://youtu.be/gYUBhZHyu6Y
https://youtu.be/woWhCvIkGxY
https://youtu.be/woWhCvIkGxY
https://youtu.be/uV-cvXwknPc
https://youtu.be/uV-cvXwknPc
https://youtu.be/AgGXSIjNzac
https://youtu.be/AgGXSIjNzac
https://youtu.be/fzMHawmnGZY
https://youtu.be/fzMHawmnGZY
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3. Encaminhamentos futuros: Produtos que deverão ser gerados a partir 

do ciclo de webinário 

 

 As rodas de conversa dado as suas composições, temas bem 

atuais e ampla troca de conhecimento e saberes se constituíram numa 

rica possibilidade de serem transformadas em artigos e, até mesmo, em 

um livro. Assim, após a avaliação pela equipe organizadora destas rodas, 

constatou-se uma riqueza discursiva associada a cada uma das rodas de 

conversa, que provocaram a construção de um planejamento de 

sistematização e divulgação desta riqueza em artigos científicos e/ou 

capítulos de livro que teria o mesmo nome do ciclo de webinário. 

Diante disto, a equipe organizadora resolveu transcrever cada 

roda de conversa, onde esta tarefa demandou a contratação de 

profissional de apoio pelos docentes organizadores do ciclo e que será 

paga com recursos próprios. Soma-se ainda a esta tarefa a necessidade 

de contatarmos os convidas e obter a autorização para a publicação, 

além do convite para coautoria e cooperação entre grupos de pesquisa.   

Contudo, tem sido uma tarefa longa, dada a quantidade horas a 

serem transcritas e das dificuldades técnicas enfrentadas, desafios estes 

que comprometeram a finalização da tarefa ainda no primeiro semestre 

de 2022. No entanto, a tarefa segue sendo realizada e temos a 

expectativa de termos as transcrições prontas ainda neste ano e no 

próximo semestre os primeiros artigos e capítulos de livro já publicados. 
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