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EDITORIAL

A produção do CONHECIMENTO, o fomento à inovação e o
desenvolvimento tecnológico concebem importantes fatores para o
desenvolvimento e competitividade de países e empresas. As novas
descobertas promovem a geração de produção e renda por meio
de sua aplicação prática, trazendo modernização e crescimento.
Nesse contexto, a Universidade exerce um papel primordial no
incentivo à busca do novo, a partir dos conhecimentos, teorias e
tecnologias existentes.

A UESPI incentiva a pesquisa e inovação por diversos programas.
Podemos destacar os 05 Mestrados Profissionais em Rede
atualmente em funcionamento, gerando produtos como resultado,
além do fomento por meio de bolsas de Iniciação Científica e de
Pesquisa em Inovação, que atualmente contemplam 207 projetos.
Atualmente são cerca de 662 pesquisas em execução, cadastradas
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação.

O projeto Universidade que Pesquisa da Universidade Estadual do
Piauí traz uma extraordinária oportunidade para que a comunidade
acadêmica possa apresentar à sociedade Piauiense o trabalho que
ela desenvolve e como pode contribuir para melhorar a
competividade e o desenvolvimento do nosso Estado.
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lugar na área de ciências humanas, culminando

no recebimento de uma menção honrosa da

Universidade Estadual do Piauí.

A professora de história pontua que a análise

de gênero sobre uma perspectiva feminina nos

livros de história é uma demanda atual no

Brasil, pois as mulheres ainda sofrem com a

misoginia. “Isso pode ser dimensionado por

meio de situações como as desigualdades no

mercado de trabalho e na formação

educacional, em que determinados cargos e

áreas não são considerados adequados às

mulheres, além de casos de violência moral,

psicológica, física, sexual e patrimonial e ainda

os elevados índices de feminicidios”, afirmou.

A pesquisa possui a proposta de analisar as

representações de gênero na coleção de livros

didáticos que se intitula Projeto Mosaico –

História, do 6º ao 9º ano do Ensino

Fundamental, incluído no Programa Nacional do

Livro Didático (PNLD).

As pesquisas realizadas no ambiente

acadêmico trazem bons frutos e

reflexões para à sociedade.

Pesquisadores da Universidade Estadual

do Piauí (UESPI) desenvolveram um

projeto sobre: uma questão de diferença,

não desigualdade:a análise das relações

de gênero incluídas no Programa

Nacional do Livro na disciplina de

História. A pesquisa é orientada pela

Pesquisadora Doutora Joseanne

Zingleara Soares Marinho. O projeto foi

apresentado durante o XXI Simpósio de

Produção Científica- SPC e XX Seminário

de Iniciação Científica, em dezembro de

2021, organizado pela UESPI. Nesse

evento, a pesquisa ficou em primeiro 

Por Guilherme Cerqueira
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da percepção de como o ensino de história é

desenvolvido dentro de sala de aula e dentro

do livro didático. “Perceber como a disciplina

História no ensino básico brasileiro influência 

“A perspectiva foi analisar a visibilidade

dos segmentos sociais femininos

considerando-se as variáveis racial e

econômica em relação à presença dos

sujeitos masculinos já consagrados nos

livros didáticos da disciplina História,

como também discutir as representações

das relações entre mulheres e homens no

que se refere às condições de submissão,

resistência e protagonismo nos processos

histórico”, explica a Professora Joseanne

Zingleara.
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O estudante Miguel Vinicius foi um

pesquisador do projeto[1] [G2]  PBIC

(uma questão de diferença, não

desigualdade: a análise das relações de

gênero incluídas no Programa Nacional

do Livro na disciplina de História) que

ficou em vigência de setembro de 2020

até setembro de 2021.

Ele afirma que o desenvolvimento da

pesquisa surgiu já por um gosto pessoal

na área de História, que surgiu ainda no

ensino médio. Para o discente que

atualmente é estudante de jornalismo, a

área das Ciências Humanas contribuir

para a formação de opiniões mais

críticas sobre o que acontece nas

sociedades. 

O interesse da pesquisa surgiu a partir

 Professora orientadora. 



material de pesquisa para muitos alunos e suas

famílias”, pontua o estudante 

para dificultar o entendimento de alunos

e alunas enquanto participantes dos

processos históricos. Análise de gênero

corresponde a uma demanda atual do

Brasil, em que mulheres muitas vezes são

concebidas como subalternas em relação

aos homens no que diz respeito aos

aspectos intelectuais e morais”, afirma o

estudante.
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Mas por que se estudar gênero no livro

didático?. Essa pergunta pode ser feita

pela sociedade e o discente Miguel diz

que tem uma resposta única e relevante

que pode trazer outras pesquisas sobre o

tema. “Porque o livro didático se

constitui como o principal material de

ensino utilizado na sala de aula do

ensino básico durante as aulas de

História. No ensino público, o PNLD é o

maior programa de distribuição de livros

didáticos no mundo, dessa forma acaba

chegando em lugares em que muitas

vezes a tecnologia não acessa, assim o

livro didático se incorpora como o único 

O interesse da pesquisa era identificar como as

mulheres estão sendo representadas em

comparação aos homens, com que frequência

elas aparecem em relação ao homem dentro do

livro didático. ”A reprodução dos papéis

tradicionais de gênero no contexto escolar está

presente nos conteúdos dos livros didáticos de

História à medida que as mulheres não forem

representadas como sujeitos históricos, sendo

abordadas de forma esporádica, anedótica ou

secundária. A visibilidade da historicidade

feminina nos livros didáticos pode contribuir

para que ocorram transformações das relações

de gênero entre homens e mulheres na 

Miguel Vinicius orientando



sociedade brasileira, reconhecendo-se

as diferenças, mas não as condições

desiguais de inferioridade,

desqualificação ou submissão de

qualquer polo em relação ao outro,

desconstruindo a tradicional oposição

binária”, finaliza a professora Joseanne. 
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“Meu trabalho é justamente para trazer

visibilidade para essas escritoras esquecidas

que não são lidas, que não tem suas obras

publicadas, que não estão no cânone literário,

além de resgatar essas obras para que os

leitores conheçam, vejam e percebam que as

mulheres sempre escreveram”.

Por ser uma obra escrita por uma mulher, a

Profa. Algemira explica que elas sofriam muito

com as críticas muito fortes, que não eram

vistas em relação a obras publicadas por

autores do sexo masculino. “As obras escritas e

produzidas por mulheres sempre foram cercada

por uma crítica, Não havia valorização. Por isso,

acredito que trazer à tona essas mulheres

escritoras pode ser um caminho para o

conhecimento e, posteriormente, para

valorização delas. Busco resgatar obras

publicadas em jornais do século XIX, porque era

um meio bastante utilizado para divulgar

poemas e contos”.

A Professora da Universidade Estadual

do Piauí (UESPI), Algemira de Macedo

Mendes, é Pós-Doutora pela

Universidade de Lisboa em Literaturas

Africanas, Doutora em Letras pela PUC

Rio Grande do Sul, Mestre em Letras pela

UPFE - Universidade Federal do

Pernambuco e desde o Mestrado faz

pesquisas sobre as mulheres escritoras.

A Docente da UESPI explica que, no

início, em 1999, as pesquisas eram

voltadas para as escritoras piauienses do

século XIX, como Amélia Bevilaqua e a

Maria Firmina dos Reis.

A pesquisadora relata que o seu trabalho

almeja resgatar os talentos esquecidos.

Por Yara Julia
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As obras estão disponíveis no site do Núcleo de

Estudos Literários piauienses NELIPI, onde são

divulgadas as pesquisas, eventos, orientações

de Dissertações de Mestrado, artigos

publicados em revistas de circulação nacional,

apresentações em congressos nacionais e

internacionais, sempre organizadas em torno do

meio científico.

De acordo com as pesquisas da

Professora, a primeira poetiza piauiense

foi Luiza Amélia, que iniciou a divulgação

de seus trabalhos literários por meio de

jornais do Brasil, no século XIX, e

também na imprensa internacional.

“Luiza Amélia começou a publicar seus

poemas de folhas avulsas. Também

começou a publicar em impressos que

circulavam em Portugal, Maranhão.

Depois esses poemas em jornais foram

colocados em livros, que passaram

muitos anos sem ser editados”, disse.
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Professora Algemira de Macedo Mendes (UESPI/ UEMA/CLEPUL).

Escritora Piauiense Amélia Beviláqua.

Obra de Luíza Amélia, Georgina.

Primeiro livro da escritora Amélia Beviláqua, publicado

em 1902, mas antes ela ja escrevia em jornais.

https://nelipi.uespi.br/


Riachão Net e Boletim do Sertão atuaram na

construção de memórias sobre as primeiras

doses de vacinas contra a Covid- 19”. O projeto

é liderado pela Coordenadora do curso de

Jornalismo, do Campus de Picos, a Professora

Thamyres Sousa de Oliveira.

“Essa é uma pesquisa que venho desenvolvendo

em parceria com uma estudante do curso, que

agora está no 6º período de Jornalismo, a

Iakelly de Sousa. Esse projeto surgiu com o

propósito de analisar como que essas

informações sobre a vacina chegavam aqui em

Picos no Sertão do Piauí, [1] e sobretudo, que

memórias eram construídas, paralelamente, a

essa chegada das vacinas. As doses das

vacinas começaram a ser aplicadas no mês de

janeiro[2]  de 2021. Em Picos, elas chegaram

no dia 19 de Janeiro, mas só começaram a ser

aplicadas no dia 21. Queríamos entender que

memórias foram construídas em torno dessa

chegada da vacina aqui em Picos”, relatou

Thamyres.

O trabalho já foi apresentado em alguns

eventos e, recentemente, ganhou a

missão honrosa no ENEJOR (Encontro

Nacional do Ensino de Jornalismo).

O variado universo das pesquisas

desenvolvidas pela Universidade Estadual

do Piauí (UESPI) continua gerando bons

resultados para o ambiente acadêmico,

para a sociedade e para a própria

Universidade. 

Pesquisadoras uespianas do campus de

Picos, município do sul do Estado,

desenvolveram uma pesquisa chamada

“Memórias da pandemia na Cidade

Modelo: uma análise de como os Portais 

Por Luan Rodrigues
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Para Iakelly a pesquisa também é voltada para

analisar como foi construída a memória na

chegada das doses de vacinas, entretanto,

perceber as fontes que foram utilizadas nas

matérias vinculadas a essa chegada, se houve

uma procura junto as vozes locais, e também

verificar se algo foi omitido ou silenciado nesse

processo.

Segundo Thamyres a pesquisa foi delimitada em

um recorte de um mês, que compreendeu entre

os dias 19 de janeiro a 19 de fevereiro[1]  de

2021 e desse período foi realizado o processo

de observação. “Observamos que o discurso e

as memórias em si, estão sendo construídas,

entretanto, voltadas para um olhar

organizacional.Está construindo praticamente

uma memória organizacional daquele período

selecionada por parte dos veículos oficiais de

comunicação e das prefeituras, uma vez que

em sua maioria as fontes desses portais eram

assessorias de comunicação.[2]  Outro ponto

que a gente também percebeu no decorrer

dessa pesquisa é que as falas em si tem sido

centralizadas em torno de fontes oficiais, eles

têm sido ‘senhores da memória’ desse período e

a população em si está um pouco distanciada

dessa discussão. São poucas pessoas que não

ocupam cargos voltados a ser peritos de saúde

por exemplo, como de enfermagem, secretário

de saúde, enfim, que são fontes convocadas

para falar sobre o tema. Então é um discurso

em que a população em si está um pouco

ausente de colocar suas dúvidas, suas

sensações ao receber ou a não encontrar as

vacinas em sua cidade”, explicou.

Iaquelly de Sousa é acadêmica do 6°

Bloco de jornalismo, integrante da Liga

Joeme, Diretora da Atlética de

Jornalismo Midiática e pesquisadora

voluntária do Programa Institucional de

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic)

2020-2021. A estudante celebra a

parceria feita com a Professora Thamyres

e, sobretudo, a importância da pesquisa.

“A ideia veio da minha orientadora e

fada, Thamyres de Sousa. Na minha

percepção, ela quis trabalhar a memória

de Picos e como ela foi construída

durante a chegada das vacinas, pois já

no projeto esperávamos que essa

memória estivesse sendo construída de

forma lacunar e com fontes que não

seriam a população local”, disse.
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Foto Reprodução: Iaquelly de Sousa, pesquisadora
voluntária do Projeto.



população, um esclarecimento sobre esses

temas. Fomos notando que por se dá mais um

víeis organizacional da memória, com a

participação e fala de assessorias de

comunicação, as assessorias da secretarias de

saúde.”

Iakelly finaliza ressaltando o quanto a pesquisa

vem se destacando e trazendo motivação de

continuar contribuindo para o meio acadêmico

e científico. “Como mencionei anteriormente,

estamos na construção do segundo artigo. Já

fomos agraciadas com um prêmio de menção

honrosa pela nossa pesquisa pela Associação

Brasileira de Ensino do Jornalismo no último

ENEJOR, e tem sido maravilhoso, perceber que

a pesquisa é algo real e que os resultados

estão tendo um retorno. Seguimos no segundo

artigo e este é mais focado na mídia regional e

esperamos que esse também nos traga bons

resultados”, relatou.

O trabalho já foi apresentado em alguns

eventos e, recentemente, ganhou a

missão honrosa no ENEJOR (Encontro

Nacional do Ensino de Jornalismo).

“Estamos construindo o segundo artigo

da pesquisa. O primeiro cumpriu-se em

duas publicações, sendo uma em anais e

a outra em um artigo. Com essa última,

ganhamos um prêmio de honra ao mérito

e para mim, que entrei nesse mundo da

pesquisa no ano passado, tem sido

gratificante.Sempre achei que a

pesquisa era algo difícil e inalcançável,

mas a professora tem me mostrado que a

pesquisa é sim algo que deve ter

dedicação, por outro lado, também é

algo que quando se tem interesse é

possível e é maravilhoso”, pontuou

Iaquelly de Sousa.

Thamyres de Sousa revela que o

resultado do projeto provocou uma

percepção de esquecimento e

silenciamento da própria população.

“Isso só nos fez perceber o que acontece

paralelamente, uma espécie que eu

chamaria de silenciamento ou até

esquecimento da própria população em

si para tá discutindo. Percebemos que há

temas nos quais poderiam ser explorados

ali que estão ausentes, está se voltando

mais para a questão da quantidade de

doses e era um período em que vivíamos,

no início da vacinação, uma luta contra a

desinformação de informações,

colocando a vacina como algo que faria

mal. Acredito que havia a necessitava

que o jornalismo tomasse esse lugar e

construísse, junto a memória da 
13

Foto Reprodução: Professora Thamyres Sousa de Oliveira,
idealizadora do Projeto.



necessidade de analisar as exposições de

opiniões, pensamentos e discursos no âmbito

político, visto que, devido ao avanço das

tecnologias e redes sociais, qualquer

divulgação pode ter grandes proporções e o

controle nem sempre é possível. Então, embora

a liberdade de cada indivíduo externar sua

opinião e pensamento seja assegurada como

direito fundamental no Brasil, urge a

necessidade de se entender o limite dessa

liberdade, especialmente no campo político,

afinal são diversos os efeitos de uma

manifestação direcionada à sociedade.

O discurso de ódio é direcionado

especialmente a grupos minoritários, como

mulheres, negros e LGBTQIA+, atingindo a

dignidade humana e sendo uma clara ofensa

aos direitos humanos e fundamentais dessas

pessoas, provocando perseguição,

discriminação e intolerância a elas.

Nos últimos anos, os discursos de ódio

têm se tornado cada vez mais presentes

em nossa sociedade, embora muitas

vezes sejam justificados erroneamente

como sendo liberdade de expressão.

Sabendo dessa problemática e a

importância de expor as diferenças entre

ambos e analisar quais são os limites

dentro da democracia, a estudante

Liatrícia Silva, do 8º bloco de Direito, no

campus Antônio Giovanni, em Piripiri, se

dedicou a discutir a temática em seu

projeto de PIBIC intitulado “Limites

constitucionais da propaganda política:

entre a liberdade de expressão e o

discurso de ódio”.

A pesquisa se desenvolve a partir da 

Por Clayton Gomes
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igualdade”, pontua a estudante.

A jovem de 21 anos afirma que a motivação

para pesquisar sobre o tema surgiu a partir dos

vários debates existentes acerca dele, por ser

bastante atual. “Essa pesquisa foi uma grande

oportunidade para mim dentro da UESPI. Ela

me permitiu aliar o meu conhecimento jurídico

à análise de fatores sociais. Como estamos em

ano de eleições, estudar, pesquisar e,

especialmente, contribuir com esses debates, é

de grande importância e alegria”, finaliza.

O professor orientador da pesquisa, dr. Thiago

Carcará, conta que a pesquisa científica é um

eixo substancial importantíssimo dentro do tripé

(ensino, pesquisa e extensão) da universidade.

“A UESPI tem essa proeminência na pesquisa e

não seria diferente na área do Direito. Então, a

nossa proposta é sempre trazer para todos os

alunos temas diferenciados e originais para que

possamos pesquisar juntos”, afirma.

Mestre e Doutor em Direito, o professor afirma

que o seu principal objetivo é despertar dentro

do corpo discente o interesse em pesquisar, em

buscar sempre a qualificação. “É muito

gratificante ver os nossos alunos, como a

Liatrícia Silva, tendo a sua pesquisa

apresentada para todos os uespianos e à

sociedade, de forma que possa trazer impactos

positivos a ela. Então, é muito significante

saber que contribuí de alguma forma com a sua

pesquisa e crescimento, mas reconhecendo

sempre que o mérito é todo dela, que foi quem

percorreu todo o caminho e teve seu esforço

reconhecido”, finaliza.

“Durante a pesquisa, temos bastante os

conceitos e diferenças entre a liberdade

de expressão e o discurso de ódio, além

das formas em que se propagam, para

que as pessoas possam compreender e

não reproduzir comportamentos que

agridam a democracia”, diz a

pesquisadora. A estudante completa

citando o art. 5.º, inc. X, da Constituição

Federal, que afirma que “são invioláveis

a intimidade, a vida privada, a honra e a

imagem das pessoas”.
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Liatrícia Silva e seu professor orientador, dr. Thiago Carcará

Nessa perspectiva, a pesquisa tem como

finalidade discutir a efetivação do

direito à liberdade de expressão, em

especial a regulamentação da

propaganda política no âmbito

constitucional. “Trata-se de pesquisar

sobre até onde pode ser exercida a

manifestação de pensamento no âmbito

político, como isso atinge e influencia a

sociedade e ver quais os efeitos de

novas ferramentas na propaganda

política, de forma que sejam respeitados

os princípios da dignidade humana e da 



“A gente já vem desenvolvendo pesquisas no

campo da história da saúde há algum tempo,

porque esse é um campo que vem crescendo

depois da segunda década do século XX,

principalmente, depois que a Organização

Mundial da Saúde (OMS) estabeleceu que

saúde é o bem-estar físico, mental e social

humano. A partir de então, os pesquisadores de

cultura começaram a compreender que a saúde

e as doenças precisavam ser olhadas por essas

áreas. Em função disso, o campo vem

alargando bastante e nós, que trabalhamos

com a História mais do tempo presente, apesar

dessa não ser ainda uma prática muito intensa

dentro do campo da história, eu sou muito

motivada pelas histórias do contexto presente”,

afirmou a Dr. Ana Valtéria.

As urgências estabelecidas na área da saúde

durante a crise pandêmica intensificou novas

pesquisas quanto as campanhas de vacinação. 

As urgências estabelecidas na área da

saúde, em especial durante a crise

pandêmica, alargou o interesse de várias

áreas do conhecimento quanto a

pesquisas sobre o tema das Campanhas

de Vacinação.

Mais um trabalho realizado pelos

pesquisadores da Universidade Estadual

do Piauí (UESPI) traz conhecimento para

área da saúde. A pesquisa, "Campanhas

de Vacinação no Piauí: A construção de

uma “cultura da imunização” (1950-2000)

em Teresina" é[1]  um projeto idealizado

pela Historiadora, Ana Valtéria

Alvarenga, integrante do grupo de

Pesquisa História e Políticas Públicas.

Por Luan Rodrigues
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em relação a essas vacinas, no entanto,

começamos a observar o comportamento das

pessoas, como elas estavam reagindo diante

dessa perspectiva de ser produzido uma vacina

que pudesse, naquele momento, dar uma

resposta favorável ao desafio dessa pandemia

produzida pela Covid-19”, destacou.

“Durante a pesquisa de minha tese do

Doutorado, antes da pandemia, eu

estava fazendo umas pesquisas sobre

Hanseníase. Uma vez, ao solicitar uma

autorização para fazer esse trabalho no

Piauí, a Secretária de Saúde me

provocou para fazer uma pesquisa sobre

vacinas e isso foi antes da pandemia.

Então, uns grupos que surgiram pelo

mundo passaram a questionar a utilidade

da vacina, a relacionar a vacina com

algumas síndromes que estavam

acontecendo, principalmente, um grupo

norte-americano. A partir de então, as

campanhas de vacinas começaram a

sofrer uma baixa de vacinação muito

grande, então, essa médica me provocou

e eu fiquei pensando como fazer isso

tanto para o Piauí quanto para o

Maranhão, por serem comunidades que

interagem muito, em especial, na área

do Meio Norte do Brasil”, disse.

A Professora ressalta que durante a

pandemia as pessoas sentiram que eram

importante as campanhas de vacinação

para proteger a população. “A grande

maioria do povo brasileiro começou a

sentir a necessidade de se discutir a

importância de políticas de vacinação

que fossem rápidas que atingissem o

maior número de pessoas. Então essa

ideia de trabalhar com o tema da

vacinação antes da pandemia se tornou

ainda mais relevantes depois que ela

surgiu em todo o mundo. Isso foi bem no

inicio da pandemia em que a gente não

sabia que direcionamento ia ser tomado 
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Professora Doutora, Ana Valtéria – idealizadora
da pesquisa. ( Foto/Reprodução).

Josias Gomes dos Santos Neto, estudante do 6º
período do curso de História da UESPI, é um

pesquisador do projeto por meio do PIBIC -

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação

Científica. Ele destaca que a união do

interesse na área da saúde por parte de sua

orientadora, a professora Doutora Ana Valtéria,

juntamente com o enfrentamento contra a

pandemia da Covid 19, esses dois fatores

serviram de motivos e incentivos para fazer 



durante o período, além das discussões que a

pesquisa traz para o público. Assim, os acervos

digitais foram os que ajudaram o nosso

trabalho, como por exemplo a obra de Gilberto

Hockaman, da Cristiana Oliveira Fonseca, que,

basicamente, trata de saúde no Governo

Vargas. As leituras me deram uma base para

entender como funcionou toda a

implementação da questão da saúde no Brasil,

principalmente, nesse momento que foi de

mudança”, completa.

De acordo com a professora Ana Valtéria, os

contextos de pandemia e endemia de cunho

mais permanente conseguem trazer à tona

diferentes elementos, que constroem uma

sociedade e comportamento dos povos. “A

ideia é a gente contribuir, através dessa

pesquisa, tanto para entender como é que essa

representação sobre saúde vai sendo

construída e internalizada pelo povo, como

também entender que outras tensões elas

podem aflorar para que a gente possa

compreender melhor a nossa sociedade, os

problemas que a nossa sociedade detém e a

maneira como as instituições lidam com esses

problemas”, finaliza.

parte da pesquisa. “Em nossa geração,

nunca passamos por algo semelhante

como essa pandemia, então, o objetivo

da pesquisa é mapear como surgiu a

cultura da imunização aqui em Teresina.

Durante o trabalho, conseguimos obter

algumas respostas, enquanto outras não

foram satisfatórias porque, na época,

devido a Covid, o arquivo estava

fechado e muitos dos dados que eu

poderia ter obtido lá, indo fazer a

pesquisa, não foram possíveis de serem

concluídos, explica.

A Profa. Ana Valtéria relata que o estudo

nesse âmbito faz-se pensar a saúde e as

políticas da saúde como construções

culturais. “Quando a gente pensa saúde,

normalmente, pensamos somente nas

doenças que nos acometem, mas é

preciso que a gente reflita a doença

como uma entidade biossocial, então,

quando fizemos uma proposta de uma

pesquisa sobre a cultura da imunização,

no Piauí, o que a gente queria

compreender era sobre a saúde e as

doenças, como elas são produzidas

dentro desse contexto. Como elas são

pensadas? E ao mesmo tempo, como elas

são tratadas?”.

Segundo Josias, devido o distanciamento

social, não foi nada fácil ir a campo

pesquisar durante a pandemia do novo

Coronavírus, desse modo o pesquisador

resolveu buscar outras alternativas. “A

importância de realizar essa pesquisa se

encontra no aprendizado adquirido 
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