
HOMENAGEM PÓSTUMA A NOSSA QUERIDA E ETERNA LOURDES 

MARIA BRAGAGNOLO FRISON 

 

É com muita tristeza que, após “encerrarmos” os Anais, abrimos essa seção. 

Decorridos aproximadamente 20 dias do término do evento, fomos surpreendidas pelo           

falecimento súbito da nossa querida Lourdes, no dia 05 de dezembro de 2020. Ficamos              

sem chão! Custamos muito a acreditar. Notícia dolorosíssima e inimaginável para nós!            

Acho que ainda não acreditamos. Perda gigante: grande amiga e excelente           

pesquisadora!  

Ocorreu-nos então abrir esse espaço de homenagem e despedida 

 

 
 
É professora Associada do Departamento de Fundamentos da Faculdade de Educação           

da Universidade Federal de Pelotas, Pós-doutorado em Educação na Pontifícia          

Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS (2015), Estágio Sênior na             

Universidade de Lisboa em Portugal, atualmente faz Pós-doutorado na Faculdade de           

Educação, Universidade Estadual de Campinas, tendo como área de concentração a           

Psicologia da Educação. É formada em Pedagogia, fez Mestrado na PUCRS em 2000,             

em 2006 doutorado-sanduíche na Faculdade de Psicologia, da Universidade de Lisboa,           

concluindo Doutorado em Educação na PUCRS, em 2017, com a tese Autorregulação            

da Aprendizagem atuação do pedagogo em espaços não-escolares. Atua como          

professora na Graduação e no Programa de Pós-Graduação em Educação na           

Universidade Federal de Pelotas/UFPel. É pesquisadora CNPq/2 e líder do Grupo de            

Estudos e Pesquisa da Aprendizagem Autorregulada - GEPAAR, credenciado no Cnpq.           

Foi uma das criadoras e organizadora do I e II Seminário Internacional de             

Aprendizagem Autorregulada e Motivação (2016/Unicamp e 2020/on-line) e        

co-participante da organização do I Encontro Luso Brasileiro de Aprendizagem          



Autorregulada (2018/Unicamp) e do II realizado na Universidade de Lisboa, em 2019.            

Foi coordenadora da linha de pesquisa Cultura Escrita, Linguagens e Aprendizagens.           

Desenvolveu os projetos de pesquisas: Modos de aprender na universidade: da           

autorregulação aos projetos de vida e Aprender na Universidade: da autorregulação aos            

projeto de vida. Orientadora de estudantes da pós-graduação mestrandos e doutorandos           

e iniciação científica que investigam a temática da Autorregulação da Aprendizagem. É            

membro de corpo editorial e revisora de vários periódicos. Atua em projetos de pesquisa              

em parceria com a Unicamp e a Universidade de Lisboa. Faz parte do Centro de               

Investigação em Psicologia da Universidade de Lisboa/UL - CICPSI, ligado a Fundação            

para a Ciência e a Tecnologia/FCT, atua no Programa de Pesquisa da Aprendizagem             

Autorregulada ? PEAAR, tendo como coordenadora a Dra. Ana Margarida da Veiga            

Simão, com a qual vem realizando vários projetos de pesquisas internacionais,           

publicações, eventos, bancas de defesa de mestrado e doutorado. É também participante            

do Grupo de Estudos e Pesquisa junto ao grupo da Profa. Dra. Evely Boruchovitch, uma               

das líderes GEPESP, da Faculdade de Educação, da Unicamp, onde faz pós-doutorado.            

Faz parte do Grupo de Pesquisa em Educação, História e Cultura Científica (GPEHCC),             

Núcleo de Formação Docente (NFD), do Centro Acadêmico do Agreste (CAA) da            

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) Profa. Dra. Kátia Calligaris Rodrigues e           

realizam pesquisas integradas. É membro atuante do grupo Narrativas de vida,           

Identidade, docência e Educação Continuada do Professor, que investiga         

Profissionalização Docente e Identidade, autobiografia e formação identitária docente,         

coordenado pela Dra. Maria Helena Menna Barreto Abrahão. Junto a este grupo tem             

realizado pesquisas e publicado vários capítulos de livros, artigos científicos e           

organização de obras. Tem experiência na área de Educação, com ênfase na Psicologia             

da Educação. Atua principalmente na área da aprendizagem autorregulada da escrita,           

leitura, estratégias de aprendizagem, motivação para aprender, delineando intervenções         

para a promoção da aprendizagem autorregulada na escolarização formal e não-formal.           

Tem realizado vários workshop para professores e estudantes sobre Autorregulação da           

aprendizagem. Foi coordenadora do Pibid Pedagogia/UFPel de 2010 até 2013 e gestora            

pedagógica do Pibid UFPel de 2013 a 2018. Atualmente atua como voluntária no Pibid              

Pedagogia, onde desenvolveu o Projeto CriaTivo: Promoção de estratégias de          

autorregulação da escrita, com 10 bolsista do Pibid. Faz parte da diretoria da BIOgraph,              

representante da Região Sul. É membro do Grupo Gestor de Projeto Institucional de             

Internacionalização (CAPES-Print). Página do grupo: https://wp.ufpel.edu.br/gepaa 

 
 
 



 

 

Quando conheci a Lourdes Frison, em 2006 em Lisboa, para fazer comigo, na             

Faculdade de Psicologia, o seu programa de doutoramento intercalar, partilhámos as           

nossas visões sobre a mudança educativa e explorámos valores comuns construindo,           

desde essa altura, um caminho profissional cheio de pontes e uma profunda amizade             

marcada pela sua grande generosidade. A Lourdes pautou-se pelos seus valores,           

assumiu-se como agente de mudança criando a sua própria visão da educação e agindo              

estrategicamente para a inovar e melhorar. As marcas que ela nos deixou e as que               

construí na minha relação com ela, vão sempre permanecer em mim. Vou            

(re)construindo a nossa narrativa tendo sempre presente a ressignificação dos          

acontecimentos vividos e recriando a nossa memória para manter viva a sua            

voz. Algumas pessoas marcam a nossa vida e a Lourdes, marcou a minha.  

 

 
 
 

 

Querida Lourdes, 

Homenagem de Ana Margarida Veiga Simão 

Homenagem de Evely Boruchovitvh 



Amada, o que dizer? Tão cedo partiste! Jamais poderia imaginar! Sempre saudável e             

alegre! Disposição invejável! Animada, divertida, espirituosa! Linda e maravilhosa!         

Superelegante em tudo, em todos os sentidos! Parceira, incentivadora, interlocutora,          

agregadora, ética. Grande amiga! Exemplar! Nunca te vi reclamando de nada! Sempre            

com o pensamento positivo, vendo o lado bom em tudo e com palavras encorajadoras! 

Tantas afinidades para muito além da aprendizagem autorregulada! 

Quanta tristeza eu senti e ainda sinto! Tantos planos e projetos que tínhamos feito!              

Fiquei desregulada! Tudo está muito mais difícil sem você! Sem as nossas inúmeras             

trocas de whatsapp sobre tudo e qualquer coisa! 

Foi no CONPE que nos conhecemos pessoalmente. Eu e Maria Aparecida tínhamos             

uma comunicação e você gentilmente veio nos assistir. No final, você se apresentou e              

disse que queria me conhecer, pois coordenaria uma mesa em que eu estaria no I TSC.                

Desde então, ficamos muito amigas, próximas e inseparáveis.  

Lembro também da sua coragem na Universidade de Corunha, me propondo, vamos            

fazer um evento sobre autorregulação? Eu – sem resposta e você, na sequência, falou: –               

olha, verba para trazer a Ana Margarida da Veiga Simão, eu tenho!! Esse foi o ponto de                 

partida e um pedaço especial da História do I SIAAM! Na sequência, convidamos a              

querida Jussara. 

Só me resta lhe agradecer por sua presença tão linda, forte, generosa, iluminada e              

inesquecível na minha vida! Muito obrigada por tudo!!!  

Que você esteja em paz e em plena evolução na sua nova missão!  

Até um dia! 

Com imenso carinho, 

Evely 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Querida Lourdes 

Desde que a conheci em um evento sobre o tema da autorregulação, percebi o quão               

comprometida era com a pesquisa, a psicologia educacional e a formação integral dos             

alunos. Sempre atenta, assertiva e ligeira, tendo opinião pronta para todos os            

questionamentos. Nos dois últimos anos, tive o privilégio de conviver com você em             

encontros virtuais semanais e em trocas de mensagens diariamente. Aprendi com você            

tantas coisas: o encantamento pelas produções dos alunos, as estratégias a serem            

compartilhadas com os educadores, a importância da família durante o isolamento e a             

crença de que tudo ficará bem!  

A sua presença iluminada estará sempre presente comigo! 

Um abraço carinhoso, 

Jussara  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
É de se lamentar a perda da Lourdes tanto do ponto de vista humano, pois sempre se                 
mostrou uma pessoa gentil e de uma simplicidade cativante, como pela sua condição de              

Homenagem de Jussara Cristina B. Tortella 

Homenagem de José Aloyseo Bzuneck 



pesquisadora. Muito produtiva na sua área de interesse, deixa um legado de excelente             
produção e que prometia desenvolvimentos ainda muito apreciáveis, lamentavelmente         
interrompidos. 

José Aloyseo Bzuneck 

 

 

 
Conheci a Professora Doutora Lourdes Maria Frison em um simpósio sobre motivação            

para a realização académica, numa das diversas reuniões científicas em que ambas            

participámos. Guardo na memória a sua figura tranquila, simpática e generosa. Depois            

disso, participamos em vários congressos onde apresentou vários dos resultados dos           

trabalhos de investigação que desenvolveu e coordenou sobretudo sobre o tema da            

autorregulação. Destaco um dos seus últimos projetos em que participou como           

organizadora em colaboração com a Professora Doutora Evely Boruchovitch um livro           

“Autorregulação de aprendizagem: cenários, desafios, perspectivas para o contexto         

educativo” e que trouxe para o debate o tema da autorregulação da aprendizagem e das               

suas implicações para a aprendizagem escolar. Ficar-me-à para sempre na memória o            

seu entusiasmo por este tema o da aprendizagem autorregulada e os seus ensinamentos             

sobre o mesmo. 

 

 

Lourdes, um ser humano muito especial, que por onde passou certamente deixou marcas             

positivas. A mim, só memórias lindas, como uma pessoa afetuosa, dedicada, intensa,            

Homenagem de Lúcia C. Miranda 

Homenagem de Paula Mariza Zedu Alliprandini  



competente e amiga. A saudade que deixou em todos nós reflete o quão especial você               

foi. Gratidão por ter o privilégio de compartilhar com você só bons momentos. 

Paula Mariza Zedu Alliprandini 

 

 

Tive o prazer de conhecer a professora Lourdes durante o meu doutorado. Ao longo              

desse período compartilhamos vários momentos. Dentre todas essas ocasiões, gostaria          

de relembrar dos nossos últimos contatos, ao longo do Seminário Internacional de            

Autorregulação da Aprendizagem e Motivação, em novembro de 2020.  

A escolha por esse momento, não se deve pelo fato de ter sido o último, mas sim por ter                   

sido o contexto em que pude sentir e presenciar, mais fortemente, o carinho a atenção, o                

companheirismo, a competência, a energia e a generosidade da professora Lourdes.           

Todas essas qualidades foram enaltecidas, mesmo que virtualmente, em inúmeras          

situações ao longo do SIAAM. A atenção e a preocupação que ela demonstrou com toda               

equipe de apoio, palestrantes e participantes; as incansáveis reuniões em que era            

evidenciada toda a sua competência e acolhimento para com todas as ideias e sugestões;              

a preocupação que teve em transitar por todas as salas virtuais de apresentação de              

trabalhos e oferecer toda a sua atenção e respeito por cada participante e as palavras de                

carinho proferidas por ela, ao longo de todo seminário.  

A professora Lourdes e um exemplo a ser seguido e, sem dúvidas, deixou uma legião de                

admiradores. Só tenho a agradecer por ter tido a oportunidade de conhecê-la e de              

compartilharmos momentos felizes que ficarão para sempre em minha memória 

 

Natália Moraes Góes - Professora substituta UEL 

 

 

Uma singela homenagem à querida Lourdes,  

alguém que viveu aquilo que produziu, aquilo que escreveu 

Eu recebi uma mensagem da Jussara falando da Lourdes... meus sentimentos... passei o             

dia impactada. A gente fica se perguntando o porquê de essas coisas acontecem.             

Sabemos que um dia todos vamos embora, mas a gente não espera que as coisas               

aconteçam assim, de repente... com pessoas tão queridas. Eu acredito que Deus sabe de              

todas as coisas e está fazendo o trabalho Dele.  

Homenagem de Natália Moraes Góes 

Homenagem de Kátia Xavier 



Onde quer que a Lourdes esteja ela está lá, com aquela humildade, com aquela bondade               

que transborda. Eu sou muito grata por ter tido a oportunidade de conviver, ainda que de                

longe, mas sobretudo de aprender com alguém que viveu aquilo que produziu, aquilo             

que escreveu. 

O ano de 2020 foi difícil para todos. Muitas perdas, de todos os lados. Temos que                

agradecer estarmos vivos, termos um emprego, termos onde morar e o que comer. Eu              

também sou grata pelos felizes encontros com as pessoas e o quanto a gente pode               

aprender com elas. Agradeço a oportunidade que eu tive de conhecer mais de perto uma               

pessoa tão boa, tão querida, tão admirável como a Lourdes.  

Imagino a dor da família, pois perder alguém é sempre muito difícil. Mas gostaria que               

eles soubessem que Lourdes fez a diferença na vida de outras pessoas. Certamente, ela              

fez a diferença na minha vida, na vida dos meus orientandos e na vida dos meus colegas                 

de trabalho, que têm tido acesso ao que ela produziu.  

Ela deixou um importante legado para que a gente regue e cuide e espero que façamos                

isso à altura. A gente reza, agradece, mas, sem dúvidas, a saudade fica.  

Na reunião de planejamento do II Seminário Aprendizagem Autorregulada e Motivação,           

enquanto Lourdes apresentava ideias e orientava o grupo, eu pensava: nossa... eu estou             

vendo a teoria acontecer. É isso que eu quero para a minha vida. Eu quero produzir,                

quero escrever, mas quero viver aquilo que eu escrevo.  

E, quero de alguma forma – como ela fez –, tocar o coração das pessoas com isso. E foi                   

tão bacana! Todo mundo estava tão confortável ali, sabendo que tinha um roteiro, mas              

que ao mesmo tempo aquele roteiro poderia ser ajustado conforme a necessidade,            

conforme as características de cada um!  Foi muito legal viver isso! 

Profa. Dra. Kátia Xavier - Colégio Pedro II/RJ 

 

 

 

Hoje amanheceu um dia cinzento. Aqueles dias que parecem que chove, mas o tempo se               

aperta para não derramar suas lágrimas. Amo dias de sol e também me encantam os dias                

cinzentos por causa da sua beleza particular! Entretanto, hoje o dia está realmente triste,              

pois quando alguém que conhecemos deixa este plano, junto com ela vai um pouquinho              

de nossa história.  

Lourdes Frison foi minha orientadora no Mestrado em Educação pela UFPEL. Nesse            

período, nada foi morno ou tranquilo. Passei por uma cirurgia, mudei de cidade no meio               

do curso, um turbilhão de situações inusitadas que só quem passa por um período desses               

Homenagem de Elenice Antunes  

https://www.facebook.com/lourdesfrison.frison?__cft__%5b0%5d=AZWNyNN1oBGCjmc2D9RGcymADkgFYiALHQYxBybVk39ywvbl-5mX8HGH-WsvuIrSPRK_Kaum_-q3z-yIf4sJU8SyZUptZ2nSq_GfMqoc3PiVuncdYADBjmspdaEHmJbS3uKu7NDSQUnDytyTNQhDNmugTp-ZytYh91bWPqJCbY1HqYGJFd7diXWzwtwS8DoCDBU&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/elenice.antunes.96?__cft__%5b0%5d=AZWNyNN1oBGCjmc2D9RGcymADkgFYiALHQYxBybVk39ywvbl-5mX8HGH-WsvuIrSPRK_Kaum_-q3z-yIf4sJU8SyZUptZ2nSq_GfMqoc3PiVuncdYADBjmspdaEHmJbS3uKu7NDSQUnDytyTNQhDNmugTp-ZytYh91bWPqJCbY1HqYGJFd7diXWzwtwS8DoCDBU&__tn__=-%5dC%2CP-R


sabe o que é viver perigosamente. Ainda assim, ela acreditou na minha capacidade de              

superar desafios e na minha autonomia! Obrigada por todos os aprendizados e            

ensinamentos! Deixo esse trecho do texto de Martha Medeiros como uma forma de             

homenagem e carinho, pois é assim que vou me lembrar sempre de ti, Lourdes: intensa               

e forte! Vai em paz! Meus sinceros sentimentos à família e amigos!  

 

Eu amo leitura 

"Sempre desprezei as coisas mornas, as coisas que não provocam ódio nem paixão, as              

coisas definidas como mais ou menos, um filme mais ou menos ,um livro mais ou               

menos.  

Tudo perda de tempo.  

Viver tem que ser perturbador, é preciso que nossos anjos e demônios sejam             

despertados, e com eles sua raiva, seu orgulho, seu asco, sua adoraçao ou seu desprezo.  

O que não faz você mover um músculo, o que não faz você estremecer, suar, desatinar,                

não merece fazer parte da sua biografia."  

(trecho de O Divã) Martha Medeiros 

 

 

 

Carta de Despedida a  Lourdes Frison 

Querida Lourdes! 

Homenagem de Verônica Fernandes 

https://www.facebook.com/amoleituraoficial/?__cft__%5b0%5d=AZWNyNN1oBGCjmc2D9RGcymADkgFYiALHQYxBybVk39ywvbl-5mX8HGH-WsvuIrSPRK_Kaum_-q3z-yIf4sJU8SyZUptZ2nSq_GfMqoc3PiVuncdYADBjmspdaEHmJbS3uKu7NDSQUnDytyTNQhDNmugTp-ZytYh91bWPqJCbY1HqYGJFd7diXWzwtwS8DoCDBU&__tn__=kC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/lourdesfrison.frison?__cft__%5b0%5d=AZW64mNE7iY3K9LbeCWCdWSRrPkUIl_jrcoBSofWz-vZ3iv0VnQlGBS1SQbZErdc2BeLkndcsQat7KQV3i6xpPS1D5v5wj8xekZ4XGW-bcwM74jDHUuEZ8_jQYC9jMbRFXY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/veronica.fernandes.524?__cft__%5b0%5d=AZW64mNE7iY3K9LbeCWCdWSRrPkUIl_jrcoBSofWz-vZ3iv0VnQlGBS1SQbZErdc2BeLkndcsQat7KQV3i6xpPS1D5v5wj8xekZ4XGW-bcwM74jDHUuEZ8_jQYC9jMbRFXY&__tn__=-%5dC%2CP-R


Meu primeiro encontro contigo foi numa banca de seleção para o mestrado, ao qual              

nunca vou esquecer, rapidamente após a minha frase de que eu topava qualquer desafio,              

tu me disseste: “Gosto disso”! E foi assim, por 18 meses, e não por 24 meses, porque                 

contigo tudo era intenso, rápido e desafiante. Fizemos juntas algo que era difícil de              

acreditar, terminar uma dissertação em menos de 3 meses, porque a Ana Maria Veiga              

Simão vinha ao Brasil e tu querias que a Ana estivesse na minha banca e da Amanda.                 

Lembra? Que loucura que fizemos! Não vou me esquecer, tu me dizendo: “Vê, agora te               

quero 24 horas escrevendo, e não pode ter tempo para namorar”, acho que essa parte de                

namorar eu não te escutei, e fiquei grávida no meio de tudo isso. Bons momentos,               

tensossss, mas muito importante para a minha formação profissional! Não tenho dúvida,            

que a experiência do mestrado foi um aprendizado incrível.  

Não posso esquecer do lado religioso que sempre nos acompanhou, num dos momentos             

de maior angústia na minha vida, que era o tratamento do câncer da minha mãe, em uma                 

viagem à Campinas contigo, tu me convidou no meio de encontros acadêmicos na             

UNICAMP , super importantes para o nosso grupo de pesquisa e dos desafios de decidir               

o meu problema de pesquisa, para irmos numa capela, lembra? Era o Santuário Maria              

Desatadora Dos Nós, quando chegamos lá, tu me dissesse: “Agora é a hora, pede para               

ela, tenho certeza que ela vai te ajudar, precisas acreditar”! E foi assim, que aprendi               

contigo que na vida precisamos ACREDITAR, e achar um jeito de desatar os nós da               

vida. Hoje vou ter que desatar mais um nó, a tristeza de te ver partir.  

Obrigado!  

Um grande beijo para ti, te cuida por aí.   

 

 

Que grande momento... A saudade dói, o coração fica apertado por saber que não              

veremos mais nossa orientadora, mas ela estará sempre em nossos corações... 

Homenagem de Silvano Gross 



 

Sobre as faces do tempo... Das chegadas e despedidas... A isso chamamos VIDA! Ela              

transita entre o nascimento e a morte. Hoje Lourdes Frison , colega e amiga, nos deixa.                

Mas, as memórias de tudo o que vivemos e com ela aprendemos, ficarão eternizadas em               

seus feitos e gestos. Que possamos ter mais GRATIDÃO do que tristeza... Mesmo que              

neste momento a tristeza seja mais forte. Sobretudo, reconheçamos que ela partiu como             

viveu... num trânsito acelerado, intenso e e muito bem feito, para dar conta de tudo.  

 

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem de Lúcia Maria Vaz Peres 

https://www.facebook.com/lourdesfrison.frison?__cft__%5b0%5d=AZU5UKFchIpj7D7Qa4hLeavF382-Pl5IxNNcnAO6Lq9TQG5QJE4CyN2H6G6p4Xr4QXxCyNJzaNasc3U8DCLxUMfdeZAZn2XkTHWCiyhjrQ5OZVvhMY_lqRbvF9CDTKNqy0g&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/lp2709?__cft__%5b0%5d=AZU5UKFchIpj7D7Qa4hLeavF382-Pl5IxNNcnAO6Lq9TQG5QJE4CyN2H6G6p4Xr4QXxCyNJzaNasc3U8DCLxUMfdeZAZn2XkTHWCiyhjrQ5OZVvhMY_lqRbvF9CDTKNqy0g&__tn__=-%5dC%2CP-R


  

A partida nunca é fácil para quem fica. Por mais que saibamos que a vida não é eterna, é                   

difícil pensar que cada encontro, cada troca de mensagens pode ser o último "Beijos              

Lourdes, fique bem". 

A tua partida foi repentina, Lourdes querida. Não tive tempo suficiente para expressar             

todo o amor que sinto por ti. Tu sempre foste afetuosa, cuidadosa, cheia de ideias e mais                 

do que uma orientadora, uma mãezona para mim. Agora estarás amando e cuidando de              

cada um de nós de lá de cima, ao lado do Deus amor.  

O que podemos fazer aqui, é rezar para que o teu descanso seja de paz e amor.  

 

Convido todos os amigos, familiares e      

conhecidos a juntarmos em oração no dia       

11/12 às 18h na missa online transmitida       

por 

https://www.facebook.com/igrejadoporto 

 

  

   

  

 

 

Hoje o dia amanheceu triste com a partida de Lourdes Frison , grande professora,              

orientadora, grande mulher. Em um primeiro momento o choque foi gigantesco ao saber             

que ela, tão acelerada, cheia de vida, otimista, partiu assim tão de repente. 

Lourdes fazia parte de meus projetos de vida, dos meus sonhos. Foi ela quem me deu a                 

primeira oportunidade na universidade ao me convidar para ser sua bolsista de pesquisa.             

Eu que não acreditava que daria conta, mas mesmo temerosa aceitei, porque ela estava              

sempre lá, me incentivando, dizendo que eu era capaz, me mostrando caminhos para             

ultrapassar meus próprios limites. 

Por sorte, ou destino, eu tive a oportunidade de agradecê-la publicamente por tudo que              

aprendi ao seu lado, de reconhecer que grande parte de minha evolução acadêmica e              

também como pessoa devia-se a ela. Lourdes deixa seu legado, e tenho orgulho de ter               

feito uma breve participação em sua história. 

Homenagem de Celia Miranda 

Homenagem de Annelise Costa de Jesus 

https://www.facebook.com/igrejadoporto
https://www.facebook.com/lourdesfrison.frison?__cft__%5b0%5d=AZWCWlzCm5Km8vdkwvd0YOAhIeAckUse2fAOPoStzgPMWpzZAnid79vfbXL5KpigWsBiQ-VuI9tqYwtgmQANO7Lp4BEz7EiyJyn1zdkK10qGKSkvwT1XLWOuXhY95Cy3LiA&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/celia.miranda.524?__cft__%5b0%5d=AZWR5hTMjoN9R182yS3Bfpq5z6UDmZWgaeVLFs4xqZuWMaFpxBnlaf6EX8vT7w6Z8abI1pXShniemjg8EnFjOWMHiSOdtm5fmKr2vSh-xhcvk2fdEGnudXGMIky4-7tAM5Y&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/AnneliseCJ?__cft__%5b0%5d=AZWCWlzCm5Km8vdkwvd0YOAhIeAckUse2fAOPoStzgPMWpzZAnid79vfbXL5KpigWsBiQ-VuI9tqYwtgmQANO7Lp4BEz7EiyJyn1zdkK10qGKSkvwT1XLWOuXhY95Cy3LiA&__tn__=-%5dC%2CP-R


A tristeza neste momento ainda é maior do que a gratidão, mas espero seguir com toda                

bagagem que conquistei ao seu lado. 

Vá em paz, querida professora. Seguirás viva em minha memória. Meus sentimentos            

aos familiares e a todos que a estimavam. 

    

 

Querida Lourdes, você partiu de modo tão inesperado e cedo demais, mas partiu como              

lhe é peculiar, com leveza e serenidade. Tanta energia boa, uma alegria contagiante,             

uma pessoa incrível. Competente, sempre muito ética, empática e parceira. Com certeza,            

trazemos conosco seus ensinamentos e sua presença. Também a Psicologia perde muito            

sem a pesquisadora de referência. Seu legado continuará nos capitaneando em favor do             

desenvolvimento e da dignidade humana, e nos inspirando para o fortalecimento da            

Educação. Receba meu carinho e admiração. Saudades... 

 

 

Nossa querida professora, orientadora e amiga nos deixou. Não foi fácil acreditar,            

afinal, tínhamos tantos planos. Nestes últimos meses nos planejamos tanto, ideias           

saíram do papel, criamos uma pesquisa incrível. Desde o mês de Abril, com reuniões              

semanais, com muita determinação e união desse grupo incrível que ela orientava, tudo             

parecia um sonho. Vai ser difícil nos próximos dias não ter uma mensagem sua, uma               

ligação ou um e-mail sempre nos ensinando coisas novas, visando sempre nossa            

formação. Ela era uma pessoa incrível, nos incentivava cada dia mais. Sempre alegre,             

tinha uma palavra amiga para toda e qualquer situação. Nos surpreendia com ligações             

repentinas, na última ligação ela estava muito feliz, me ligou para contar que nosso              

trabalho foi destaque no SIIEP, ela estava tão orgulhosa, disse palavras lindas naquele             

momento e inclusive abordou que nossa pesquisa ia longe, e ela vai, pois vamos fazer               

isso por ti, porque tu nos auxiliou a chegar até aqui e continuaremos com você nos                

guiando, mas dessa vez em outro plano. Somente gratidão por ter te conhecido, por ter               

sido tua bolsista, obrigada por todos os momentos. Essa foto nós tiramos para colocar              

de capa em nosso grupo no WhatsApp “Bolsistas da Frison”. Queria agradecer aos             

meus colegas e amigos, que juntamos nossas forças no dia de hoje. Meus sentimentos              

aos familiares e colegas. Vá em paz, que Deus te receba de braços abertos! 

Homenagem de Soely Polydoro 

Homenagem de Carolina Borba 

https://www.facebook.com/caroldago?__cft__%5b0%5d=AZVaK1pgZigAFFhE5FW1FmDZkrEfT7gJiX1Jk_68mVM6w6uouVaMdptn-2pD7QmM_UVcxTYf0SQqBywqf5g6c_uF0YWS_PqQuGoFdkIY27SHMmKJ3mVlKmIPNN-Igvc5_tbYo04Cnst78avB-xkkGz02&__tn__=-%5dC%2CP-R


 

  

 

Hoje o dia amanheceu mais triste... Perdemos de nossa convivência terrena uma das             

pessoas mais cheias de vida que conheci. Amada profa. Lourdes Frison, sou grata pelos              

aprendizados, pela confiança, pelos impulsos... Deixas em cada uma dessas pessoas das            

fotos lembranças inenarráveis de amizade e companheirismo! Serás eternamente         

lembrada pela tua garra e força, uma das mulheres mais potentes que já conheci... Fica               

conosco o teu carinho, o teu cuidado, o teu sorriso, tua alegria de viver, a tua                

elegância... Deixaste muito de ti em nós, e é dessa forma que segues vivendo! 

Chego a ouvir o som dos teus passos curtos demarcados pelo salto nos corredores da               

FAE/UFPEL e você entrando na sala, quase sempre correndo, e com aquele bom dia              

sempre animado! 

Em nosso último e-mail trocado, você perguntava da data da minha defesa e pedia para               

assistir, sei que estarás comigo! Obrigada pelo incentivo pra que eu viesse pra POA,              

lembro com carinho das suas palavras dizendo que eu tinha que voar longe! Gracias por               

impulsionar meus voos! 

Espero que eu tenha demonstrado e falado o suficiente o quanto fostes e és importante!               

Fico com o seu "Te amo" escrito no porta retrato que enfeita minha escrivaninha e te                

devolvo agora em forma de orações, energias e boas vibrações. 

Recordo agora de uma música que diz "Se o vento te levou, o tempo é sua morada",                 

com certeza, tua potência de vida não há tempo que apague! Descanse em paz profa.               

querida. 

 

Homenagem de Amanda Schiavon 



  

 

  

Foi um dia difícil...nunca estamos preparados para a despedida. Ainda mais quando de 

maneira tão inesperada. 

Perdi minha amiga, orientadora de Mestrado e Doutorado, parceira de trabalho e 

pesquisa, Lourdes Frison. 

Eu poderia escrever e escrever....mas nada vai representar o que estou sentindo... 

Aprendi muito com a Profe Lourdes...ela fez parte e sempre fará de uma bela caminhada 

acadêmica que estou trilhando.  

Um exemplo de mulher, professora e pesquisadora a ser seguido! 

São dos bons momentos que vou lembrar... 

Descansa em paz minha querida! 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Homenagem de Amanda Pranke  

https://www.facebook.com/amanda.pranke.3?__cft__%5b0%5d=AZWKSFJny-s5UisyphimA1b1u3z7fx2BfKb518KEF0O95HzvU_efBj7fAAxeUez__fEu1AZ_Gf9Y_wEBimbdqAPQPE_L3NaMtSgxwIA-1TAswxxUPXyX_2yDVOHc2J-dkbk&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/amanda.pranke.3?__cft__%5b0%5d=AZWKSFJny-s5UisyphimA1b1u3z7fx2BfKb518KEF0O95HzvU_efBj7fAAxeUez__fEu1AZ_Gf9Y_wEBimbdqAPQPE_L3NaMtSgxwIA-1TAswxxUPXyX_2yDVOHc2J-dkbk&__tn__=-%5dC%2CP-R


 

 

 

 

Aniversário da Lourdes e início do semestre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homenagem de Grupo de estudos e Pesquisa em Aprendizagem Autorregulada - 

GEPAAR 



 

O céu está mais iluminado, por receber esta estrela iluminada, professora Lourdes            

Frisson, eternas saudades deste pessoa maravilhosa ⚘  

 

 

 

Minha professora, minha orientadora, minha amiga. Em meio a tristeza tão doida que             

me ocupa, me chega na memória momentos muito felizes, me pego lembrando da nossa              

convivência, do modo como me acolheste na tua vida, na tua casa e o cuidado que me                 

doavas: como me cuidavas. Minha caminhada é marcada do teu entusiasmo e do teu              

incentivo. Quanta boniteza dedicaste a mim. Tuas palavras, teus gestos. Na última            

terça-feira trocamos mensagens, sempre tão carinhosas, e me escreveste "cada um é            

insubstituível e único". Marcas a vida de tantas pessoas que te amam e que tiveram o                

privilégio de desfrutar da tua companhia, da tua força, da tua intensidade, da tua              

generosidade. És vida forte e pulsante e permanecerás sendo dentro de tanta gente.             

Obrigada por tanto. Obrigada sempre. 

 

 

 

 

 

 

Homenagem de Maria Valcidea do Nascimento  

Homenagem de Júlia Guimarães Neves  

https://www.facebook.com/juliaguimaraesneves?__cft__%5b0%5d=AZUuIAcF7aCrpxh2SEt9NH3kb2EQKddtiinZi1xaYW9xuZ9ntUStoXuB8i4QxFT6088THKpSf5p57VA4vg1kUKbsvp5o_claYMywEKdp54o13-lgAMwNGyrZqIiLYMzvyFA&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/mariavalcidea.donascimento?__cft__%5b0%5d=AZWQX5CW3zpUTO1TlQmHv9RHM8BzyMrnYIe1PEl5Wz2-rVguNLehpsr0LUMnRGkoONdG6v7u0s_qS1oOtNk7Nt_ClwQeuKyjfF8NIETbBh00V9M3-qz1gGngkyQbqqAxfH6Wn3bshyz7gtyPeWr6PLMFBm5tPFM8HXI8JMZH2BGIlg&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/juliaguimaraesneves?__cft__%5b0%5d=AZUuIAcF7aCrpxh2SEt9NH3kb2EQKddtiinZi1xaYW9xuZ9ntUStoXuB8i4QxFT6088THKpSf5p57VA4vg1kUKbsvp5o_claYMywEKdp54o13-lgAMwNGyrZqIiLYMzvyFA&__tn__=-%5dC%2CP-R


 

 

 

 

Nunca pensei que da última vez que estivemos juntas em Pelotas, seria a última vez que                

estaríamos juntas aqui na Terra, amiga querida, Lourdes Frison, siga organizando           

muitos eventos aí no céu dos professores dedicados! Aqui ficamos com a saudade e a               

esperança do reencontro! 

 

 

 

Homenagem de Rita Erbs 

https://www.facebook.com/lourdesfrison.frison?__cft__%5b0%5d=AZXLX1xKFlHgTiv0mZwB8uJbiZoCpAFpotwDk6oULTUNu7iehc-1Kg3zHNlp2w5tIkLkva3E54XCKwnKWMbVqfTtgR2zyFgUftuhu58YohgO3tFKvzaLQk-6jObSqDqsIavCMQc6TN_SM6XnBcvmPnC2ac8W3q-uIBX25RoZJZo9dA&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/rita.erbs?__cft__%5b0%5d=AZXLX1xKFlHgTiv0mZwB8uJbiZoCpAFpotwDk6oULTUNu7iehc-1Kg3zHNlp2w5tIkLkva3E54XCKwnKWMbVqfTtgR2zyFgUftuhu58YohgO3tFKvzaLQk-6jObSqDqsIavCMQc6TN_SM6XnBcvmPnC2ac8W3q-uIBX25RoZJZo9dA&__tn__=-UC%2CP-y-R


 

Ohhhh amiga hoje o dia amanheceu estranho... foi aí que recebi a notícia e entendi tudo.                

Minha inspiração de mãe, mulher e profissional havia partido. Eu aprendi tanto contigo,             

com essa parceria iniciada em 2013. Você me ensinou tantas coisas sobre a vida,              

conversávamos sobre tudo. Você me acompanhou e incentivou em todas as tentativas,            

amparou nos fracassos, vibrou nas conquistas. Na última sexta-feira conversamos e           

você falou para eu cuidar bem da mimosa que você conhecia de alisar a barriga, mas                

que já era sua preferida, e que depois da pandemia você iria apertar muito. Vou cuidar                

dela sim Lourdes, espero ser pra ela tudo que você me ensinou em exemplo e em teoria                 

nas nossas conversas sobre maternidade. Vou sentir sua falta, você é luz em nossos              

corações. Vá em paz. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenagem de Liz Dias  

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R


 
Quando escolhi cursar bacharelado na Universidade Federal de Pelotas, eu achava que            

era o curso certo, pois não tinha afinidade com cadeiras pedagógicas e etc. Engano              

meu!!! 

No terceiro semestre, concorri a uma vaga para trabalhar junto à gestão do PIBID              

(Programa Institucional de Bolsa e Iniciação à Docência). Foi a partir daí que eu soube               

que faltava no bacharelado uma das coisas que mais me encantava: pedagogia.  

Com os coordenadores institucionais e com os coordenadores de cada curso eu aprendi             

MUITO sobre ensinar, sobre ensino público, sobre resistir e sobre ética docente.  

Com a prof. Lourdes eu aprendi que a educação pedagógica é necessária e importante              

do jardim de infância até o doutorado e que a pedagogia ultrapassa os portões das               

escolas e se faz presente dentro de casa.  

Em algumas de nossas conversas, ela, por vezes, dizia que me enxergava totalmente na              

área pedagógica e que eu tinha a doçura e a vontade de fazer diferença que a pedagogia                 

exigia. Geralmente eu só ria e dizia: quem sabe um dia! 

Está semana, ao me matricular em uma segunda graduação, de formação pedagógica, eu             

recordei nostalgicamente dela e dessa fala.  

E hoje recebo a triste notícia de que ela nos deixou inesperadamente.  

Ainda bem que ela deixou tantos ensinamentos e mudou tantas histórias de vidas.  

Queria poder ter dito a ela que ela contribuiu para a minha caminhada, assim como               

todos os outros profs. com quem quem convivi neste projeto. 

A vida sendo vida novamente..... ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Homenagem de Nina Wille de Souza 

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R


 

 

Minha querida Lourdes , Ainda é dificil aceitar a sua partida. Mas , nada é para sempre!                 

Relembro com muito carinho a nossa amizade e as suas estadias em Braga , onde nos                

viamos sempre que vinha para o Congresso Galaico-Portugues de Psicopedagogia.          

Descanse em paz minha estrelinha no céu. 

Da amiga Anabela Cruz-Santos-Universidade do Minho-Braga, Portugal 

 

 

 

 

 

Ter conhecido e convivido academicamente com Lourdes Frison foi marcante: nos           

conhecemos a partir de interesses de pesquisa e similaridade com a perspectiva da             

Teoria Social Cognitiva. Foram muitos anos de convívio em congressos, bancas, visitas           

e trocas científicas, publicação de artigo em número temático e muitas conversas,            

risadas, histórias contadas e/ou rememoradas e muita energia positiva. Lourdes foi uma            

pessoa adorável, gentil, “muito ligeirinha” (como ela mesma se descrevia), pontual e,            

sobretudo, muito criativa! Deixa um legado com a sua contribuição e inspiração para a              

pesquisa científica nas áreas da educação e psicologia.  Vamos seguir lembrando de ti e             

Homenagem de Anabela Cruz-Santos 

Homenagem de Cleidilene Ramos Magalhães 

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R


nos animando para seguirmos a sua inspiração e energia! Descanse em paz, querida             

Lourdes!". Da parceira da UFCSPA - Porto Alegre-RS. 

 

 
«Querida Professora Lourdes, 

 

Para sempre recordarei as nossas tertúlias académicas em Lisboa: a discussão de            

trabalhos e projetos, a partilha de ideias e de experiências e a sua capacidade de dar                

sempre um contributo tão válido e pertinente. Recordo, com admiração imensa, a sua             

curiosidade por aprender (sempre mais) e a forma tranquila e segura de nos ensinar.              

Recordo a sua elegância, serenidade, rigor e sabedoria, que tomo como um exemplo de              

docência e orientação. Recordo a boa companhia, os sorrisos e, também, as suas             

palavras de conforto e encorajamento em momentos mais difíceis. Obrigada, Professora           

Lourdes. Obrigada por todos os momentos que partilhamos, por tudo o que aprendi             

consigo e por todo o carinho que sempre me ofereceu. Até sempre. Sua eterna              

admiradora, Paula Paulino.» 

 

 

 

Homenagem de Paula Paulino 

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lembranças do Evento XV Congresso Internacional Galego-Português de 

Psicopedagogia, Corunha, 2019 

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R


  

 

 

 

 

 

Lembranças do Evento I Seminário Internacional de Aprendizagem 

Autorregulada e Motivação: Desafios e Aplicações no Contexto Educativo 

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
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Lembranças do Evento II Seminário Internacional de Aprendizagem 

Autorregulada e Motivação: Desafios e Aplicações no Contexto Educativo  
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Lembranças Publicação do livro no  Evento II Seminário Internacional de 

Aprendizagem Autorregulada e Motivação: Desafios e Aplicações no Contexto 

Educativo  

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
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Mensagens dos amigos no Facebook  

https://www.facebook.com/dias.deflor?__cft__%5b0%5d=AZVb8X6u13-V70efSpcPuXOa5I0DPSiXc0-ynL-eiETq4xIsfSbidsHYxsQznDAFYO5EUGHY8gEJnUg0uGtTrxnoBItsWG9HRd0Pb49gdwgZ6kgrvTCtnfxIo-ni3leedCc&__tn__=-%5dC%2CP-R
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