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Resumo: 

Esta tem por objetivo investigar o cotidiano dos jovens na cidade de Juiz de Fora em 
termos dos significados de suas experiências num contexto contemporâneo.
Desde a segunda metade do século XX, a juventude tornou-se a fase da vida mais 
valorizada, tendendo a se estender para muito além de seu limite biológico. A “revolução 
juvenil” dos anos 1960 promoveu uma inversão, transformando a juventude num valor 
social e cultural. Ela é, assim como os outros grupos sociais, “o encontro das construções 
e representações sociais com as condições de vida, as experiências e as identidades nas 
quais os indivíduos se reconhecem e agem”, segundo Dubet (2004: 1). Ou seja, assim 
como a classe operária ou os estudantes, a juventude é uma categoria construída e vivida 
socialmente e, assim como as demais, é também transitória.
A partir da década de 1990, importantes dispositivos introduzidos no cotidiano das 
populações urbanas das sociedades ocidentais passaram a transformar as relações 
sociais, possivelmente com maior impacto no grupo etário adolescente e juvenil. Fruto das 
novas tecnologias de informação e comunicação, mas também resultado da maior 
presença da globalização econômica e cultural no cotidiano, esses dispositivos vão 
possibilitar desde a forma superindividualizada de escuta musical e fruição de imagens, 
até a construção de estilos de vestuário e comportamento que recebem influência direta 
desta mudança. Certamente, o cenário juvenil contemporâneo não é o mesmo para as 
diferentes classes sociais. Nesse sentido, considerando que importantes mudanças 
ocorreram no cenário brasileiro de maneira mais geral, e no cenário juvenil mais 
particularmente nos últimos dez anos, pretende-se aqui analisar como essas mudanças 
se refletem no cotidiano dos jovens e as particularidades, com foco em moda e 
comportamento, da experiência juvenil contemporânea.
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Resumo: 

Observa-se um explosivo crescimento dos evangélicos: 22% da população brasileira, 
segundo o Censo do IBGE (2010). Em algumas cidades e regiões, esse índice chega a 
40% ou mais. Desse mundo de diferentes igrejas e modos de ser evangélico (protestantes 
históricos e de missão, pentecostais e neopentecostais), participam as mulheres. Cada 
vez mais o mundo feminino pentecostal e neopentecostal, possuidores de muita 
diversidade, participa dos espaços e esferas públicas de comunicação contemporânea. 
Nesse sentido, as redes sociais eletrônicas constituem um espaço privilegiado de opinião 
e expressão feminina. Todavia, há poucas pesquisas sobre  a mulher evangélica enquanto 
representação social e cultural. Daí, o objetivo da pesquisa: fazer uma análise exploratório-
qualitativa dos discursos públicos de duas grandes igrejas, a Assembleia de Deus (AD), a 
primeira igreja pentecostal brasileira e uma das que mais arregimentam fieis e a Igreja 
Universal do Reino de Deus (IURD), uma das mais fortes expressões neopentecostais, 
tomando como base uma amostra de blogs e páginas eletrônicas. Quais são os temas 
mais veiculados nos discursos femininos pentecostais e neopentecostais? Para 
responder a essa pergunta, foi realizado um levantamento bibliográfico e uma pequena 
etnografia virtual. Com isso, procurou-se compreender quais as principais representações 
femininas. Num segundo momento, mapearam-se blogs e sites femininos pessoais e 
institucionais. Em seguida, selecionaram-se, desse universo feminino, dois blogs 
pessoais e dois sites institucionais. Por fim, o conteúdo desses blogs e sites foi analisado. 
Em relação aos resultados, constatou-se: a preferência da IURD por blogs pessoais e a 
da AD por sites institucionais; as mulheres de ambas as igrejas mostraram-se 
participativas (com opiniões e julgamentos sobre temas controversos) e engajadas em 
campanhas religiosas de conversão; uma presença forte do discurso de empoderamento 
feminino (valorização da liderança leiga, do trabalho doméstico e da realização 
profissional) e um posicionamento moral-conservador em relação a temas como aborto e 
homossexualidade. 

 
Palavras-chave: 

Mulher Evangélica , Igrejas Evangélicas , Discursos Públicos  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

O PROFESSOR DE ENSINO RELIGIOSO EM JUIZ DE FORA (MG): perfil, crenças 
religiosas e memória na Escola Pública 

 
Autores: 

RAPHAEL NUNES BATITUCCI; VINÍCIUS DE ANDRADE LUZ; EMERSON JOSÉ SENA DA 
SILVEIRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A pesquisa teve como objetivo compreender, em linhas gerais, qual é o perfil 
sociorreligioso e quais são as crenças e memórias do professor de Ensino Religioso (ER) 
nas escolas estaduais em Juiz de Fora. Para elucidar essas duas questões, procedeu-se 
a análise de materiais teórico-bibliográficos e a aplicação de extenso questionário, com 40 
questões divididas em três blocos. Do universo de 48 escolas estaduais na região de Juiz 
de Fora, 40 ofecerem o ER como opção de disciplina e desse total, 33 professores 
responderam a pesquisa. A partir da tabulação e do cruzamento das respostas, 
constatou-se que o ER está associado diretamente à forma pessoal como o professor 
conduz suas aulas, já que não existe um compromisso claro da rede institucional de 
ensino com a elaboração de políticas e programas específicos sobre as maneiras como a 
religião poderia ser trabalhada em sala de aula. O perfil sociorreligioso indica um corpo 
docente feminino e antigo (tempo de magistério superior a 10 anos), graduado em 
pedagogia e filosofia (60% e 24%, respectivamente), com baixa titulação (pouco mestrado 
e nenhum doutorado) e católico (mais de 65%). Os evangélicos formam o segundo maior 
contingente, com 13% e, por último, 10% se declarou kardecista. Em termos de crenças 
morais-religiosas, constatou diversidade em alguns pontos e uniformidade em outros. Por 
exemplo, mais de 94% dos professores acreditam totalmente em Deus, mas apenas 50% 
em milagres. Por outro lado,  40% dos docentes de ER acredita completamente no Diabo, 
17% não acreditam de nenhum modo, mas 67% acreditam totalmente na Bíblia. Por fim, 
constatou-se que as escolas não disponibilizam livros didáticos de ER, não havendo um 
parâmetro curricular definido e acessível. Por fim, toda metodologia e conteúdo lecionados 
tendem a ser preparados de forma artesanal, podendo sofrer ainda mais, influência das 
crenças e posturas do professor de ER.
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DE (BOLSISTA – BIC);  PIFANO NETO,  VINICIUS COTA DE OLIVEIRA (BOLSISTA –
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(BOLSISTA – FAPEMIG); GROSS, EDUARDO (ORIENTADOR)
Resumo:
Esta pesquisa mostrou que a dinâmica entre uma perspectiva ética teleológica e uma
moral deontológica, tratada particularmente na segunda metade de Soi-même comme un
autre,  tem continuidade nas obras  Le juste,  Le juste 2 e  La mémoire, l'histoire, l'oubli,
evidenciando-se assim o lugar  central  daquela formulação de Ricoeur  também para a
compreensão destas obras. Particularmente, verificou-se a relação entre subjetividade e
alteridade, anteriormente elaborada em Soi-même comme un autre, na busca pelo justo,
agora pela interação entre as partes no tribunal e pela evocação do terceiro através da
impessoalidade da lei e da instituição. Observou-se também a relação entre a tomada de
consciência de si, enquanto sujeito ou enquanto comunidade histórica, e o juízo moral,
expresso nas possibilidades e nos limites que se manifestam na guarda da memória e no
processo de esquecimento. Com isso foi possível perceber retomadas da dinâmica entre
ética teleológica  e moral  deontológica de  Soi-même come un autre nestas três obras
posteriores.
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Resumo: 

O projeto Deus, Ser Humano e Liberdade na Filosofia de F. W. J. von Schelling contou 
com a orientação do Prof. Dr. L. H. Dreher e teve como escopo um estudo sobre a 
primeira fase da obra de um dos maiores expoentes do idealismo alemão, que contribuiu 
no desenvolvimento da filosofia de seus contemporâneos, como Hegel, e na construção de 
conceitos essenciais para a Ciência da Religião, como o Absoluto, através da síntese entre 
sujeito e objeto, espírito e natureza, eu e mundo. Para lograr êxito no programa de 
pesquisa, a metodologia utilizada foi a leitura e a apreciação crítica de textos que 
apresentam não somente o projeto filosófico do jovem Schelling, mas também 
representam um rico panorama da história da filosofia. A análise concentrou-se 
principalmente nas obras Diferença entre os sistemas filosóficos de Fichte e Schelling 
(1801), escrita por Hegel, e Sistema do idealismo transcendental (1800), de autoria do 
próprio Schelling. Schelling foi um gênio precoce e seu trabalho penetrou em áreas 
diversificadas, como a teologia, a filosofia, a arte e as ciências experimentais, sobretudo 
biológicas. Comunicou-se com os românticos de Jena, os quais influenciaram fortemente 
sua filosofia. Seu pensamento foi dividido em fases, identificáveis ao longo de sua vasta 
produção: a filosofia da identidade, a filosofia da natureza e a filosofia da liberdade. O 
filósofo parte de um princípio supremo da filosofia: o eu puro e absoluto, posto pela 
liberdade e incondicionado. Inicialmente muito influenciado por Fichte, Schelling foi aos 
poucos se afastando de seu predecessor, dando à natureza um status mais autônomo 
com relação ao espírito. Assim, o Eu absoluto, sujeito puro fichteano, passa a ser a 
identidade absoluta entre o Eu e o não-Eu, entre o espírito e a natureza. O absoluto adquire 
autoconsciência no homem, que retorna àquele absoluto através de uma filosofia prática, a 
qual irá, por sua vez, superar os opostos e realizar a síntese. Por meio dos estudos 
desenvolvidos ao longo do projeto, a complexidade do pensamento schellinguiano pôde ser 
explorada e esclarecida, fornecendo aos acadêmicos o substrato para a conexão entre 
Deus, ser humano e liberdade através da primazia da razão defendida pelo movimento 
idealista. 
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Resumo: 

A pesquisa consistiu na busca e na tentativa de compreender a retomada de importantes 
contribuições para o campo filosófico do teólogo e filósofo alemão Friedrich D. E. Schleiermacher 
(1768-1834), em especial nos conceitos subjetividade e religiosidade, através de uma perspectiva 
filosófica. Destacou-se sua Ética e sua Dialética. Estas, segundo Schleiermacher, relacionam-se 
aos fundamentos do filosofar, do pensar e do conhecer em geral.  A metodologia utilizada foi a 
leitura sistemática e discussão do pensamento de Schleiermacher, com reuniões em grupo, 
análises individuais dos textos, incluindo a leitura e tradução de obras de Schleiermacher no 
original, em alemão (cf. SCHLEIERMACHER, 1811/1830/1910). O pensamento 
schleiermacheriano, caracterizado como uma teoria transcendental da subjetividade, procurou 
aperfeiçoar aspectos do acesso kantiano à religião, desvinculando-se de paradigmas 
exageradamente racionalistas e dando ao termo transcendental um alcance mais histórico e 
psicológico. Desse contexto emerge a noção de ''sentimento religioso'' e sua categorização como 
autoconsciência imediata. Nesse sentido Schleiermacher é inovador, pois coloca a ''intuição'' como 
precedente de qualquer reflexão no que se refere à origem da religião (DREHER, 2001). Foi 
justamente esta faceta inovadora do pensamento schleiermacheriano que foi abandonada, muito 
em virtude da virulenta crítica hegeliana à noção de religião como sentimento. Tal crítica deixou de 
lado o sólido posicionamento de Schleiermacher que, não recaindo em subjetivismos ou 
entusiasmo religioso, ainda assim não relegou a religião ao âmbito patológico, repensou-a. Os 
resultados obtidos recaem no novo entendimento e alcance da subjetividade: não mais a 
pensamos enquanto desvinculada da experiência religiosa. Entendido à maneira 
schleiermacheriana, este conceito central para a filosofia moderna e contemporânea, consegue se 
ver livre da enorme fragmentação desta última, ao mesmo tempo que se vê também 
“desdogmatizada” da primeira.
REFERÊNCIAS
DREHER, L. H. O método teológico de Friedrich Schleiermacher. São Leopoldo: 
IEPG/Sinodal., 1995. (Teses e dissertações, n. 6). 
______. Recensão do livro “Sobre a religião: discursos a seus menosprezadores eruditos”, de 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (São Paulo: Novo Século, 2000, 176 p.). Numen, Juiz de 
Fora, v. 4, n. 2, p. 169-175, 2001. 
SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Sobre a Religião: Discursos a seus menosprezadores 
eruditos. São Paulo: Novo Século, 2000. 
______. Kurze Darstellung des theologischen Studiums. Hrsg. H. Scholz. Leipzig: A. Deichert, 
1811/1830/1910.
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Resumo: 

A pesquisa consistiu na busca e na tentativa de compreender a retomada de importantes 
contribuições para o campo filosófico do teólogo e filósofo alemão Friedrich D. E. Schleiermacher 
(1768-1834), em especial nos conceitos subjetividade e religiosidade, através de uma perspectiva 
filosófica. Destacou-se sua Ética e sua Dialética. Estas, segundo Schleiermacher, relacionam-se 
aos fundamentos do filosofar, do pensar e do conhecer em geral.  A metodologia utilizada foi a 
leitura sistemática e discussão do pensamento de Schleiermacher, com reuniões em grupo, 
análises individuais dos textos, incluindo a leitura e tradução de obras de Schleiermacher no 
original, em alemão (cf. SCHLEIERMACHER, 1811/1830/1910). O pensamento 
schleiermacheriano, caracterizado como uma teoria transcendental da subjetividade, procurou 
aperfeiçoar aspectos do acesso kantiano à religião, desvinculando-se de paradigmas 
exageradamente racionalistas e dando ao termo transcendental um alcance mais histórico e 
psicológico. Desse contexto emerge a noção de ''sentimento religioso'' e sua categorização como 
autoconsciência imediata. Nesse sentido Schleiermacher é inovador, pois coloca a ''intuição'' como 
precedente de qualquer reflexão no que se refere à origem da religião (DREHER, 2001). Foi 
justamente esta faceta inovadora do pensamento schleiermacheriano que foi abandonada, muito 
em virtude da virulenta crítica hegeliana à noção de religião como sentimento. Tal crítica deixou de 
lado o sólido posicionamento de Schleiermacher que, não recaindo em subjetivismos ou 
entusiasmo religioso, ainda assim não relegou a religião ao âmbito patológico, repensou-a. Os 
resultados obtidos recaem no novo entendimento e alcance da subjetividade: não mais a 
pensamos enquanto desvinculada da experiência religiosa. Entendido à maneira 
schleiermacheriana, este conceito central para a filosofia moderna e contemporânea, consegue se 
ver livre da enorme fragmentação desta última, ao mesmo tempo que se vê também 
“desdogmatizada” da primeira.
REFERÊNCIAS
DREHER, L. H. O método teológico de Friedrich Schleiermacher. São Leopoldo: 
IEPG/Sinodal., 1995. (Teses e dissertações, n. 6). 
______. Recensão do livro “Sobre a religião: discursos a seus menosprezadores eruditos”, de 
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (São Paulo: Novo Século, 2000, 176 p.). Numen, Juiz de 
Fora, v. 4, n. 2, p. 169-175, 2001. 
SCHLEIERMACHER, Friedrich D. E. Sobre a Religião: Discursos a seus menosprezadores 
eruditos. São Paulo: Novo Século, 2000. 
______. Kurze Darstellung des theologischen Studiums. Hrsg. H. Scholz. Leipzig: A. Deichert, 
1811/1830/1910.
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Resumo: 

O presente projeto de pesquisa visou mapear momentos de diálogo efetivo entre Brasil e 
Índia na esfera da literatura e, mais especificamente, de presença efetiva das religiões e 
das filosofias da Índia na literatura brasileira. Essa presença é notória num grupo difuso de 
autores que, por vias as mais diversas, entraram em contato com fontes da civilização 
indiana representada, entre outros, pela literatura antiga, clássica e moderna de 
autoconhecimento (Upanisads, Bhagavad-Gita, Tantras, Sutras Budistas, Yoga, tradições 
rituais, etc.). e por personalidade-chave tais como Mahatma Gandhi e Rabindranath 
Tagore. A pesquisa se concentrou em quatro autores: Cruz e Souza, Machado de Assis, 
Cecília Meireles e Rogério Duarte. Buscamos, nesses autores, identificar as fontes 
indianas e as estratégias narrativas de sua incorporação. Tratam-se, basicamente, de 
autores que descobriram, nos pensares filosóficos e religiosos da Índia, símbolos efetivos 
de transformação existencial, de uma capacidade inerente à condição humana de 
superação da alienação e do sofrimento. Cruz e Souza manifesta claramente uma 
presença do budismo, num contexto crítico que transcende a leitura niilista e redutora de 
Schopenhaeur. A conexão indiana de Cecília Meireles tem um caráter mais profundo, direto 
e continuado. Sua lírica metafísica está estreitamente vinculada às parcerias anímicas que 
desenvolveu com a espiritualidade prática de Gandhi e com a lírica contemplativa de 
Tagore. Machado de Assiss reflete uma articulação com a Índia por via transversa. Sua 
crítica consciente e de fundo anti-iluminista à praródia orientalista sobre a Índia revela, tal 
qual o avesso do avesso que endireita, uma sintonia inesperada com ideias e métodos - 
e.g., a deconstrução das "ideias fixas"- profundamente enraizados na tradição filosófica 
indiana. E, finalmente, Rogério Duarte, exímio tradutor de obras clássicas indianas como o 
Bhagavad-Gita e o Gita-Govinda manifesta uma preocupação consciente pela elaboração 
de apropriações narrativas, de trans-criações literárias que se adequem às características 
locais da cultura brasileira.  
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Resumo: 

O texto discute o ensino de História e Geografia nos anos iniciais do Ensino Fundamental a 
partir do uso de múltiplas linguagens. O objetivo é apresentar os resultados da pesquisa 
que investiga os sentidos que as crianças atribuem ao que aprendem sobre esses 
campos do saber, tendo por objeto práticas desenvolvidas com as turmas do 2º e 3º anos 
no módulo "Educação Geográfica e Histórica pelas imagens literárias: múltiplas 
linguagens" realizado no CAp João XXIII. Esses encontros-aula foram pensados a partir da 
possibilidade de entender lugares e relações neles estabelecidas por marcas temporais 
que instituem laços de memória, atentando para diferenças, percursos, permanências e 
transformações. O intuito é contribuir para a formação da consciência histórica, 
observando sentidos estabelecidos a partir de pontos de vista de fontes históricas e 
geográficas. As narrativas produzidas pelas crianças representam não só parte das fontes 
da pesquisa como metodologia de análise. Além delas, as notas de campo são elementos 
centrais na base de dados. As crianças narram sobre suas experiências com as 
linguagens literária, artística, matemática, gráfica, fotográfica, cinematográfica, entre 
outras, refletindo sobre conhecimentos extralinguísticos e aqueles que advêm dos campos 
das Humanas. Os acontecimentos do módulo, registrados em um disparador de 
memórias – portifólio -, são retomados no 5º ano, expressando sentidos do tempo de 
produção. Nossa pesquisa, como vimos divulgando em esferas acadêmicas, vem 
sustentando a ideia de que as múltiplas linguagens provocam situações de aprendizagens 
nas quais as crianças  colocam em confronto conhecimentos adquiridos, produzindo 
novas relações  pela comprovação ou negação de hipóteses históricas e geográficas. 
Nesse percurso reflexivo são provocadas a pensar sobre como os objetos geradores de 
memória podem ser abertos a interpretações que marcam tempos e lugares, numa 
perspectiva de circularidade de saberes sobre intencionalidades de acontecimentos. Trata-
se de relações inferenciais que contribuem com a formação de leitores que podem 
enfrentar desafios da geração em que vivem e da que os sucederão agindo criticamente 
no e sobre o mundo, lidando com impactos de diferentes naturezas. 
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Resumo: 

O texto tem por objetivo discutir a formação inicial e continuada de professores que 
vivenciam práticas de linguagens a partir de oficinas de leituras, elaboradas coletivamente 
e aplicadas em escolas municipais. As fontes analisadas advêm de ações do grupo de 
extensão “Tempos e espaços de leitura”, sob a responsabilidade do Colégio de Aplicação e 
da Faculdade de Educação. Esse grupo, formado por bolsistas e professores das redes 
estadual e municipal, reafirma o papel político de instituições que atuam no ensino, na 
pesquisa e na extensão. Os conhecimentos mobilizados pelos componentes do grupo 
decorrem tanto das experiências com essas oficinas, realizadas em turmas da educação 
infantil e dos anos iniciais, quanto pela leitura de textos acadêmicos e práticas de escritas 
sobre o movimento ocorrido no grupo de extensão. Esses acontecimentos são registrados 
em atas, entendidas, na perspectiva bakhtiniana, como gêneros discursivos híbridos, cujas 
análises possibilitam reflexões sobre implicações do ato autoral em atitudes responsivas. 
Constatamos que esses registros estão se constituindo em relatos de experiências 
vividas, oferecendo ao leitor fragmentos da memória dos contextos nos quais esses 
sujeitos (con)viveram, atribuindo ao cotidiano um lugar de inspiração para leituras e 
formação de leitores mediadores de leitura. As análises apontam para o fato de que 
intervenções do grupo oportunizaram entender que a leitura de gêneros que possibilitem 
refletir também sobre formas de conhecer histórica e geograficamente o mundo auxilia na 
formação. Foi ponto consensual entre os participantes a importância de olhar para 
diferentes áreas do conhecimento por meio de experiências de leituras que viabilizam tanto 
elementos do pacto ficcional quanto aqueles que colocam em confronto e ampliam 
aprendizagens. Identificamos que vem ocorrendo a criação de espaços de aprendizagens 
nos quais conhecimentos de professores e de crianças são colocados em diálogo e 
impulsionam novas ações formadoras. Constatamos que o grupo vem se constituindo 
como um espaço de mediação de leituras acadêmicas e literárias e, na mesma medida, 
os sujeitos como autores que assumem compromissos éticos, estéticos e políticos com a 
educação.
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Resumo: 

Este projeto traz como proposta a investigação dos circuitos de bares e botequins em Juiz 
de Fora, particularmente nos bairros centrais da cidade, procurando compreender os 
diferentes contextos no qual eles se inserem, seus consumidores potenciais, bem como 
os significados conferidos à frequência a este tipo específico de espaço de lazer e 
consumo. Como estratégia de investigação destaca-se a observação participante neste 
universo onde a busca de convivência regular com estes comerciantes/consumidores traz 
a familiaridade necessária para conhecer esta realidade. Juntamente a esta aproximação, 
fundamentada na etnografia destas práticas comerciais e negociações estabelecidas 
nestes espaços produzidos na cidade, foram realizadas entrevistas semi-estruturadas de 
forma a se apropriar do universo dos comerciantes e consumidores neste cenário..
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Resumo: 

O trabalho investiga as relações entre a condição socioeconômica, medida pelo nível de 
escolaridade, e a desigualdade de saúde no Brasil a partir dos dados da Pesquisa Nacional 
de Saúde (PNS) 2013, comparados com os dados dos suplementos de saúde da PNAD 
2003 e 2008. No estudo a avaliação do estado de saúde foi transformada em variável  
binária que contrasta a saúde não boa (regular, ruim e muito ruim) com a agregação das 
situações mais favoráveis (saúde muito boa e boa). A análise de dados foi realizada 
através de tabelas que retratam as relações entre os níveis de escolaridade e os 
percentuais de saúde não boa ajustados por idade, com o uso do comando proportion do 
programa estatístico Stata. Constatou-se no período um aumento geral da situação de 
saúde não boa em todos os níveis de escolaridade. Em termos proporcionais, esta 
alteração negativa foi maior para os que possuem escolaridade superior (detentores de 
significativas vantagens de saúde), o que ocasionou certa redução comparativa das 
discrepâncias. Formam analisadas igualmente as relações entre níveis de escolaridade e 
fatores de risco à saúde (tabagismo e sedentarismo) assim como os padrões de estado 
de saúde associados a fatores espaciais. Observou-se que quanto menor a escolaridade, 
maior a incidência desses fatores de risco, e vice-versa. No período de 2008 a 2013 houve 
uma significativa elevação da saúde não boa entre os moradores do Norte e Nordeste. Os 
dados de 2013 mostram que a desigualdade socioeconômica de saúde associada aos 
níveis de escolaridade é maior na região Sudeste. Esta situação está particularmente 
associada ao fato de que a escolaridade superior proporciona aos indivíduos menos 
vantagens de saúde no Nordeste quando comparadas às vantagens de saúde 
proporcionadas pela escolaridade superior no Sudeste. 
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Resumo: 

O presente projeto investigou a institucionalização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) 
entre 2005 e 2008. Em 31 de dezembro de 2004, a Emenda Constitucional nº 45, que 
tratava da reforma do Judiciário, foi aprovada no Senado e introduziu várias inovações na 
estrutura do Poder Judiciário brasileiro. Uma das mais importantes foi a criação de um 
órgão de controle – chamado de Conselho Nacional de Justiça (CNJ) – com atribuições 
para conceber o planejamento estratégico e para propor políticas judiciárias, com vistas à 
modernização do Poder Judiciário, à ampliação do acesso à Justiça e à melhoria da 
prestação jurisdicional, aumentando sua eficiência e eficácia. O CNJ foi instalado em 14 de 
junho de 2005.
A hipótese deste trabalho foi a de que as estratégias adotadas pelos conselheiros das 
duas primeiras composições (2005 a 2008) tiveram como consequência a formação de 
uma agenda de atuação e atribuições para o CNJ que, gradativamente, se tornou mais 
técnica, voltada primordialmente para questões administrativas e de gestão da justiça. 
Para testá-la foi construído um banco de dados com todos os atos normativos e as 
resoluções desse período. Observou-se que as atribuições do CNJ possibilitam ações 
voltadas tanto para a implantação de diretrizes técnicas, como questões administrativas e 
de gestão, como ações de correição e punição de juízes, e que um contexto mais amplo 
de formação de coalizões de atores ajuda a entender as decisões das primeiras 
composições do órgão. 
O que significou o CNJ em termos de inovação institucional? Essa pergunta pode ser 
respondida de duas formas: um, se o CNJ é uma inovação em si mesmo ou se sua 
instituição tem mudado institucionalmente a justiça brasileira. No primeiro caso, como visto 
acima, o CNJ, tal como foi instituído, foi uma inovação institucional não radical, uma vez 
que a noção de controle externo não vingou. No segundo caso, o CNJ parece que pode 
contribuir tanto para fortes mudanças na justiça brasileira, como pode atuar no sentido 
contrário. O sentido desse seu efeito se relaciona com sua própria configuração 
institucional que confere ao seu presidente e ao seu corregedor papeis fundamentais. 
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Resumo: 

O objetivo do projeto é ampliar a compreensão sobre a representação política no nível 
municipal, no Brasil, a partir de um survey com vereadores no qual investigamos suas 
opiniões, trajetórias, atitudes e comportamento. O foco da investigação recaiu sobre os 
padrões de interação entre vereadores, de um lado, e eleitores e grupos organizados, de 
outro; e sobre as relações entre os poderes Executivo e Legislativo no nível municipal. 
Os objetivos específicos da pesquisa são identificar e analisar: (1) as trajetórias dos 
vereadores, abarcando o processo de socialização política e as formas de ingresso na 
carreira e seus impactos sobre a forma de exercer a representação; (2) os padrões e 
canais de interação dos vereadores com o Executivo e suas agências, com os cidadãos, 
os partidos políticos e os grupos organizados, com foco nos tipos de interesses e 
demandas representados e nos canais por meio dos quais as demandas são canalizadas; 
(3) os recursos à disposição dos vereadores, abarcando aqueles disponibilizados pela 
casa legislativa e os que remetem à sua socialização, formação e experiência adquirida ao 
longo de sua atividade profissional e política; (4) as opiniões e valores dos vereadores 
relativamente à democracia (potenciais e ameaças), ao Poder Legislativo, aos partidos 
políticos e a traços do arranjo institucional brasileiro; e (5) as opiniões e valores dos 
vereadores no que se refere a uma série de questões políticas, econômicas e sociais, 
incluindo questões polêmicas presentes na agenda política na atualidade. 
Foram realizadas cerca de 400 entrevistas com vereadores de municípios de todas as 
regiões do estado de Minas Gerais. Os dois critérios de estratificação da amostra de 
municípios foram número de habitantes e grau de pobreza. Em cada município 
selecionado o objetivo foi entrevistar o total de vereadores. Todas as entrevistas foram 
presenciais, realizadas de forma individualizada e personalizada. As entrevistas apenas 
eram realizadas mediante a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo 
entrevistado. A todos os entrevistados foi garantido o total anonimato das informações 
pessoais.
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Resumo: 

A antropologia da saúde no Brasil tem se caracterizado, nos últimos dez anos,
por um debate metateórico sobre a construção de paradigmas. Identificadas com a 
vertente francesa no debate sobre os processos saúde/doença e a subsequente noção de 
corpo que os informa (Mauss 2003 [1950], Herzlich 1973, Canguilhem 1978, Bourdieu 1995 
[1980], Foucault 2004 [1980], Boltanski 1989,) a antropologia brasileira ganhou força teórica 
através da utilização criativa de vertentes distintas da escola francesa. Por um lado, a 
questão da representação do corpo e do adoecer, bem como as formas de classificação 
do normal e do patológico como categorias sociais tiveram o mérito de deslocar a noção 
de corpo do determinismo biológico, posicionando-o para além da premissa de 
organicidade universal. Por outro lado, as noções de Biopoder em Foucault e de habitus 
em Mauss (2003 [1950]) e - num sentido similar, mas, tardio - Bourdieu (1995 [1980]) 
permitiram um aprofundamento de dabates neste campo etnográfico sobre políticas do 
corpo em duas frentes: 1) as políticas sobre/da vida e as formas de controle social e 2) as 
práticas corporais como índices de representações sociais relacionadas à distinção 
indivíduo e pessoa. A partir deste debate, apresentam-se dois estudos etnográficos: 
corporalidade entre moradores de rua e corporalidade e construção de subjetividade em 
um terreiro de candomblé. 
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Resumo: 

Este trabalho está inserido no tema da administração institucional de conflitos e tem como 
objetivo analisar como a “violência de gênero”, mais especificamente aquela praticada 
contra a mulher está sendo administrada no sistema de justiça em Juiz de Fora/MG (nos 
Tribunais e Delegacias especializadas no atendimento à mulher) dentro da competência 
da Lei Maria da Penha. Além disso, busca-se entender qual o singificado de família que 
tem sido adotado nesse processo de admisnitração de conflitos por meio dessa Lei 
especifica. A pesquisa empírica será desenvolvida no Fórum Central de Juiz de Fora e na 
Delegacia de Defesa da Mulher dessa mesma cidade. O intuito é trabalhar essa proposta 
de pesquisa sob uma perspectiva etnográfica. Considera-se que no âmbito da Lei Maria da 
Penha têm sido administrados conflitos que envolvem desequilíbrios de poder marcados 
por diferenças de gênero e geração, articulados as diferenças de classe social dos 
envolvidos. O pressuposto dessa pesquisa é o de que a criação da lei não encerra o 
processo de luta pela criação de direitos e que, portanto, a solução dos casos concretos 
se constitui uma nova arena de debates. É nessa perspectiva que estudos empíricos 
sobre os processos de aplicação de leis são fundamentais: para compreender como o 
poder se exerce nesse campo e, se for o caso, quais os obstáculos a serem enfrentados à 
participação da sociedade nessas decisões. Se, diante disso, analisar o processo de 
aplicação da Lei Maria da Penha pelo Judiciário brasileiro já se constituía um objeto de 
pesquisa relevante, ele se tornou especialmente importante em razão dos conflitos que 
essa Lei suscitou. A pesquisa pretende contribuir para a discussão em torno dos dilemas 
envolvidos na efetivação dos direitos da cidadania e do acesso à justiça, por meios de uma 
Lei destinada a um grupo social, mulheres vítimas de violência no âmbito doméstico e 
familiar. O que contribuirá também para a discussão sobre a desnaturalização da 
categoria família, entendendo quais os significados acionados sobre essa categoria nos 
ambientes pesquisados.
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Resumo: 

Esta pesquisa está inserida no tema da administração institucional de conflitos por meios 
alternativos, mais especificamente, pelos institutos da mediação e conciliação realizados 
judicialmente ou/e extrajudicialmente. Interessa, particularmente, analisar os usos desses 
institutos para administrar conflitos que envolvem desequilíbrios de poder marcados por 
diferenças de gênero e geração, articulados as diferenças de classe social dos envolvidos, 
e o que eles produzem como “justiça". Em outras palavras, como são equacionadas e 
organizadas as demandas por direitos dos atores por meio da mediação e da conciliação - 
baseadas em meios dialogais e auto-regulatórios dos conflitos – nos contextos 
pesquisados que buscam efetivar direitos de minorias.O objetivo é analisar os usos dos 
institutos da mediação e da concliação - baseadas em meios dialogais e auto-regulatórios 
dos conflitos – na administração de conflitos que envolvem desequilíbrios de poder 
marcados por diferenças de gênero e geração, articulados as diferenças de classe social 
dos envolvidos. Além disso, perceber nesse processo o que esses institutos estão 
produzindo como “justiça". Em outras palavras, como são equacionadas e organizadas as 
demandas por direitos dos atores (mulheres, idosos e homossexuais) por um lado por 
meio dos ambientes e profissionais que promovem mediação e conciliação, onde se 
busca efetivar direitos de minorias; e por outro lado via movimento político de diversidade 
sexual. A metodologia de pesquisa empregada será, principalmente, qualitativa baseada na 
realização de uma ETNOGRAFIA em instituições que realizam a mediação e/ou 
conciliação - judicialmente e extrajudicialmente - na administração de conflitos que 
envolvem desigualdades de gênero, geração e classe social. Assim, privilegiou-se 
entidades a serem pesquisadas para complementar a pesquisa já iniciada há dois anos no 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS Idoso/Mulher. Outra 
instituição que cabe destacar é o Movimento Gay de Minas – MGM. Pretendeu-se também 
empenhar na pesquisa de movimentos sociais recentes como a Marcha das Vadias. 
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Resumo: 

Esta pesquisa visa articular debates atuais no campo da antropologia em torno do corpo e 
das emoções com etnografias contemporaneas sobre povos ameríndios. O tema da 
corporalidade e da produção de pessoas tornou-se um objeto privilegiado na etnologia 
indígena sulamericana desde o final da década de 1970 e mostrou-se muito produtivo na 
análise de cosmologias e sociologias da região. Paralelamente, na antropologia 
internacional desenvolveram-se, no mesmo período, novas perspectivas sobre o corpo e a 
corporalidade ou a corporeidade (embodiment), perspectivas influenciadas principalmente 
por uma abordagem fenomenológica. No entanto há ainda pouco diálogo entre os materiais 
etnográficos sulamericanos e esta bibliografia antropológica, ainda que a etnologia 
ameríndia tenha efetivamente entrado no debate antropológico internacional a partir dos 
anos 1990. Como resultados da primeira etapa do Projeto de Pesquisa, pretendemos 
apresentar, primeiramente, os desenvolvimentos teóricos de três autores estudados, que 
formularam paradigmas importantes para a reflexão sobre os referidos temas na 
antropologia internacional: Thomas Csordas, Tim Ingold e Bruno Latour. E, em seguida, 
alguns desenvolvimentos centrais à Etnologia dos Povos Indígenas na América do Sul em 
torno da corporalidade, da noção de pessoa e de humanidade. Quanto aos paradigmas 
teóricos referidos, trataremos da passagem da noção de um corpo-objeto ao corpo-sujeito 
(Csordas 1994: 10). Trataremos, também, da noção de “habilidades incorporadas” 
proposta por Tim Ingold, que entende que nosso corpo emerge da atividade do viver, isto é, 
o viver afetando o modo como o corpo se constitui. Observaremos, ainda, como um ponto
chave destes desenvolvimentos teóricos é a afirmação do caráter relacional do corpo. E, 
nesta direção, Latour enfatiza as articulações dos corpos com o mundo. Ao invés de 
referidos às suas qualidades primárias, corpos seriam aprendizes no mundo, ou seja, 
“corpos que aprendem a ser afetados” pelo mundo, daí resultando suas habilidades (Latour 
2004). Com relação aos desenvolvimentos centrais da Etnologia Indígena, tomaremos como 
ponto de partida uma compreensão que vem se desenvolvendo etnograficamente nas 
últimas quatro décadas em torno da noção de corpo: sua abordagem como “lenta e 
continuamente fabricado, num fluxo constante que envolve nutrição, abstenção, aplicação de 
remédios, pintura corporal, rituais de batismo e treinamentos” (Vilaça 2005).  

Palavras-chave: 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

A CONTRIBUIÇÃO DA IMIGRAÇÃO ITALIANA PARA A PRODUÇÃO ARQUITETÔNICA DE 
JUIZ DE FORA

 
Autores: 

TAÍS MACEDO DA SILVA (BOLSISTA - BIC); TAMARA NUNES PEREIRA (BOLSISTA - 
BIC); MARCOS OLENDER (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Esta comunicação diz respeito ao projeto de pesquisa “A Contribuição da Imigração 
Italiana para a Produção Arquitetônica de Juiz de Fora” que tem, desde a sua própria 
constituição, a preocupação de colaborar com a criação de redes de pesquisas 
interdisciplinares e interinstitucionais visando o resgate da história da participação destes 
imigrantes na produção da paisagem urbana não só das cidades mineiras, como, também, 
de outros estados e regiões do país. 
As construções projetadas e/ou erguidas pelos imigrantes italianos, realizadas a partir das 
últimas décadas do século XIX, constituem parcela significativa do patrimônio edificado de 
Juiz de Fora até os dias de hoje. O seu estudo permitirá, inclusive, identificar com mais 
precisão os edifícios que constituem este patrimônio, o que facilitará, conseqüentemente, a 
sua efetiva preservação.
Neste sentido, o presente projeto tem realizado o levantamento sistemático e a análise da 
documentação (escrita, iconográfica e arquitetônico-urbanística) existente sobre a vida e 
as obras dos construtores italianos radicados em Juiz de Fora nas últimas décadas do 
século XIX e na primeira metade do século XX, demarcando a importância da sua atuação 
no desenvolvimento urbano e na formação da paisagem urbana, e mesmo, cultural, atual 
da cidade de Juiz de Fora.
Também faz parte do processo a inventariação das edificações ainda existentes, 
construídas por estes imigrantes e seus descendentes. 
A sistematização e análise deste material, conforme apresentado nesta comunicação, 
contribuirá, decisivamente para a preservação deste acervo, tanto documental quanto 
arquitetônico. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

HISTÓRIA DA IMPRENSA DO SÉCULO XIX: TRAJETÓRIA DOS REDATORES

 
Autores: 

OLGA MATTOS DE LIMA E SILVA (XXIII PIBIC - XXVII BI); GABRIELA FAZOLATO GUEDES 
(XXIII PIBIC - XXVII BI); SILVANA MOTA BARBOSA (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

Desde os primeiros anos do século XIX diversos grupos políticos utilizaram a imprensa 
periódica como veículo para a propagação de seus projetos políticos. Em meados do 
século os jornais já adquiriram certa autonomia e, alguns, já estavam organizados como 
grandes empresas. Exemplos de longevidade são o Diário do Rio de Janeiro e o Jornal do 
Comércio, e destaque em função de seu projeto moderno e arrojado é o Correio Mercantil. 
Outros jornais, contudo, tiveram apesar de seu caráter transitório, foram fundamentais na 
manutenção destas redes políticas. O objetivo desta pesquisa é recuperar os nomes dos 
redatores que atuaram na imprensa da Corte especificamente num período ainda pouco 
compreendido que vai de meados da década de 1850 até o final da década de 1860. 
A história da imprensa no Brasil conta com alguns estudos já consagrados, como os de 
Lima Sobrinho e os de Marcelo e Cybele Ipanema, pioneiros nesta análise dos prelos. O 
clássico livro de Nelson Werneck Sodré, História da Imprensa no Brasil, publicado 
originalmente em 1978, orientou gerações de historiadores que utilizavam a imprensa 
como fonte. Ainda que seu levantamento seja hoje contestado, trata-se de um panorama 
rico da produção letrada dos séculos XIX e XX e foi, desde o início, o ponto de partida para 
esta pesquisa. Destaca-se, também, o trabalho de Marialva Barbosa, que trabalhou na 
interface entre a história e os estudos de comunicação. Um dos resultados de anos de 
pesquisas é o livro História Cultural da Imprensa. Brasil  1800-1900 no qual investiga, entre 
outros temas, a relação entre o público leitor e os jornais. 
Os dados iniciais da pesquisa nos permitem afirmar que a maioria dos homens ligados à 
imprensa da Corte no início dos anos 1860 tinha em comum o fato de terem frequentado, 
na segunda metade da década de 1850, a Faculdade de Direito de São Paulo (algo em 
torno de 75%). Alguns, entretanto, como Machado de Assis, ainda que mais jovens e sem 
bacharelado, também davam os primeiros passos na rotina dos periódicos. Este grupo, 
escrevendo diariamente, trouxe para a cena política novos temas e novas abordagens, 
outra maneira de pensar a política. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

DA LIGA AO PARTIDO PROGRESSISTA: IDENTIDADES POLÍTICAS EM CONSTRUÇÃO 
(1856-1870)

 
Autores: 

RAFAEL FREITAS DIAS (XXIII PIBIC - XXVII BI); ARTHUR LANZONI GOMES (XXIII PIBIC - 
XXVII BI); SILVANA MOTA BARBOSA (ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O objetivo geral desta pesquisa é investigar a formação da Liga, depois partido, 
Progressista. O argumento é que entre os anos que vão da morte (prematura) de Honório 
Hermeto e o fim do último Gabinete Zacarias, assistimos uma mudança profunda nas 
linguagens com vistas a uma nova identidade – o conservador e liberal de 1856 era algo 
muito diferente em 1868. Na tentativa de compreender a formação da liga (depois partido) 
progressista, ficou claro que era preciso pensar o próprio conceito, em pleno processo de 
mutação de sentido. Procura-se demonstrar como a batalha semântica em torno das 
palavras/conceitos partido e liga serviu para a (re)definição de identidades políticas já 
consagradas. Deste modo, nesta pesquisa pretende-se recuperar a trajetória vocabular, 
buscando interpretá-la em sua dupla dimensão. De um lado, como “tradução discursiva de 
realidades sociais” e, de outro, “como um conjunto de ferramentas de transformação 
social”. Em suma, as já tão lembradas, e úteis, expressões: “espaço de experiência” e 
“horizonte de expectativas”. (KOSELLECK, 2006) Deste modo, fica claro como 
metodologicamente trabalha-se aqui com a chamada História dos conceitos, diretamente 
vinculada aos trabalhos de Koselleck. O corpus documental principal é formado pela 
imprensa, entendida como objeto e fonte ao mesmo tempo. Além dos jornais da Corte e 
alguns impressos avulsos, utiliza-se também obras de referência como o Dicionário 
Biobibliográfico de Sacramento Blake.

 
Palavras-chave: 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

GEOGRAFIA DA INFÂNCIA: ACERVO TEÓRICO-METODOLÓGICO NO BRASIL E NO 
MUNDO

 
Autores: 

TACÍLIO GONÇALVES DA SILVA (XXIII PIBIC - XXVII BI); JADER JANER MOREIRA 
LOPES (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

As crianças nascem em paisagens pré-existentes, vivenciam territórios, lugares e outras 
dimensões espaciais que são expressões do espaço geográfico. A Geografia da Infância 
busca compreender as crianças e suas infâncias, tendo como ponto de partida essas 
espacialidades, as configurações que dela emanam, entre as quais destacamos a 
paisagem, o território e o lugar, entre outros. Com pouca tradição no Brasil, essa área de 
estudos e pesquisas tem tido como desafio não apenas sistematizar seus conceitos e 
trazer o debate geográfico para os estudos contemporâneos sobre as crianças e suas 
infâncias, mas também refletir sobre os desafios metodológicos que esses trabalhos nos 
impõem. Podemos situar a década de 70, do século passado, como um momento em que 
se iniciam o acúmulos de trabalhos que envolvem as crianças e suas espacialidades. 
Produções desenvolvidas em diferentes contextos geográficos, mas fortemente 
influenciadas pelos postulados sistematizados na Geografia Humanista, irão iniciar uma 
série de ações e registros que buscam desvelar o ser e estar das crianças no espaço. A 
Geografia da Infância emerge no cenário da pesquisa internacional tendo como foco 
principal as crianças, as suas infâncias e os espaços. Ao longo dos anos, as pesquisas 
foram se acumulando em torno de conceitos chaves da ciência geográfica, que foram 
sendo trazidos para o contexto da infância e transcritos em noções, como paisagens de 
infâncias, vivências espaciais, os territórios de infância, territórios de crianças, cartografia 
para e com criança, entre outros. Um levantamento feito por Sonia Lehman-Frisch e 
Jeanne Vivet (2012) agrupa os trabalhos da Geografia da Infância desde os anos de 1970 
até o momento atual, em cinco grandes conjuntos:  Espaço e Habilidades Cartográficas 
para/das e com as crianças; A perspectiva das Crianças em seus territórios; Os discursos 
sobre a relação das crianças com o espaço; Os espaços e tempos e as escalas 
espaciais; As bases metodológicas, a ética, as estratégias de fazer pesquisas com 
crianças e suas espacialidades .Esse projeto teve como proposta é dar continuidade a 
esse levantamento aprofundando e ampliando a pesquisa, selecionando os diversos 
trabalhos nessa área. 

 
Palavras-chave: 
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

A RELAÇÃO DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII COM AS AVALIAÇÕES DE 
LARGA ESCALA

 
Autores: 

MARGARETH CONCEIÇÃO PEREIRA (ORIENTADORA); IZABEL JULIETA SGUIZZATO 
RIBEIRO (BOLSISTA-BIC)

 
Resumo: 

O objetivo central da pesquisa foi identificar os possíveis efeitos das avaliações de larga 
escala e seus resultados na conduta de professores e direção do Colégio de Aplicação 
João XXIII da UFJF. Em pesquisas anteriores, doutorado da pesquisadora, e em duas 
pesquisas realizadas junto ao grupo de pesquisa “Formação de Professores e Políticas 
Educacionais” (FORPE), identificou-se na rede pública estadual e municipal de Minas 
Gerais a existência de ações específicas no trabalho dos docentes e das escolas 
decorrentes diretamente das avaliações externas. Muitas dessas ações desenvolvidas em 
prol das avaliações são orientações das próprias secretarias, municipal ou estadual, em 
busca de melhores resultados, no cumprimento de metas estabelecidas para as 
instituições. Com isso, houve o interesse em dimensionar a existência ou não, no CAp. 
João XXIII, de orientações específicas em função das avaliações externas, bem como 
mudanças nas ações pedagógicas dos professores que possam ser consequência dos 
resultados das avaliações externas e da publicização dos mesmos. Foi utilizada a 
metodologia survey com aplicação de questionário misto (com questões fechadas e 
abertas) aos professores do CAp João XXIII, com posterior tratamento dos dados numa 
matriz construída com o uso do software Statistical Package for Social Sciences (SPSS). 
Os resultados apontaram que 51% dos respondentes acreditam que “As avaliações 
externas podem contribuir para a melhoria do ensino no CAp. João XXIII” e 43% indicam 
que não, sendo que 6% não responderam. A crença na contribuição das avaliações 
externas aumenta quando relacionada à educação de modo geral. O percentual de 
docentes que acreditam que “As avaliações externas podem contribuir para a melhoria da 
educação de modo geral” é de 70%, os que não acreditam representam 26% dos 
respondentes e 4% não responderam. Poucos professores indicaram que “Mudou sua 
prática por causa das avaliações externas”, apenas 23%, ou seja, 16 dos 69 respondentes. 
74% não indicam mudanças em sua prática por causa das avaliações e 3% não 
responderam. Os resultados apresentados são parciais e as análises terão continuidade 
junto ao grupo de pesquisa “Educação, Currículo, Avaliação e Políticas Educacionais” 
(EduCAP).

 
Palavras-chave: 
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Área: Educação 

Título do Projeto:  

 
Autores: 

 
Resumo: 

Perspectivado pelo campo do currículo (ARROYO, 2011) - especificamente pelas 

noções de conhecimento escolar (LOPES, 1999) e cultura escolar (FORQUIN, 1993) -

o estudo visa compreender os processos de construção curricular em Ciências e 

Biologia na Educação de Jovens e Adultos (EJA), no âmbito da cultura institucional do 

Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. Até o momento o arquivo da pesquisa 

constitui-se pela reunião e análise de: (1) documentos produzidos pela escola que se 

ocupam da EJA; 2) políticas curriculares específicas dessa modalidade de ensino; 3) 

quatro entrevistas realizadas junto a professores e gestores da escola e dois 

questionários interessados no perfil sócio cultural do educador da EJA. As primeiras 

análises indicam aspectos centrais no processo de construção curricular. Em destaque 

dimensões da cultura escolar do Colégio João XXII no que toca: (i) o regime de 

trabalho do professor bolsista; (ii) o apoio e orientação dados pela coordenação geral 

e coordenador da área; (iii) as especificidades do desenho curricular da EJA na escola 

e (iv) a própria infraestrutura da instituição. No plano da construção do currículo de 

Ciências e Biologia na EJA, percebe-se que a seleção dos conhecimentos se dá em 

face de disputas que passam pela valorização dos interesses e saberes dos 

educandos, considerações relativas aos processos seletivos de acesso ao ensino 

superior, o currículo consagrado e estabilizado do ensino regular e os interesses e 

afinidades do próprio educador por alguma área específica das Ciências Biológicas. 

Por conseguinte, diretrizes importantes para a EJA (MEC, 2002), tais como o trabalho 

como princípio educativo e a integração de diferentes áreas de conhecimento tendem 

a não centralizar a construção curricular. Em síntese, esperamos que a continuidade 

da pesquisa contribua para o adensamento de subsídios teóricos para essa área e 
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para a produção de conhecimento que ajudem a qualificar as ações ocupadas com a 

educação científica na EJA. 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

COTIDIANO ESCOLAR: TEMPOS E PRÁTICAS

 
Autores: 

Rafaela Aparecida de Abreu (PIBIC 2014/2015); Gabriela Castro Andrade (BIC 2014/2015); 
Juliana Ramos de Faria (COLABORADOR - Bolsista PROEXC 2014); Salvador Rodrigues 
Monerão (COLABORADOR - Bolsista TP/PROGRAD 2015); Luciana Pacheco Marques 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Intentamos, com esta pesquisa, problematizar e compreender como os sujeitos escolares 
têm experienciado as temporalidades no/do cotidiano escolar; e assim analisar as 
implicações da ruptura na noção de tempo na Atualidade para o processo escolar. Para tal 
problematizaremos com as professoras os usos dos tempos no/do cotidiano escolar, 
derivando, assim, na apreensão e transformação dos usos que fazem dos tempos na 
prática pedagógica do Ensino Fundamental. Vimos realizando o projeto em uma escola de 
Ensino Fundamental da rede municipal de Juiz de Fora/MG, utilizando a pesquisa 
no/do/com o cotidiano escolar, tendo como instrumentos a confecção de um caderno de 
narrativas por parte das professoras e observação da prática pedagógica. Ainda, estamos 
analisando os usos dos tempos escolares em projetos político-pedagógicos com 
experiências inovadoras de educação. Temos encontrado indícios de que a concepção 
linear de tempo ainda orienta a escola, sendo o tempo demarcado pelo relógio e 
calendários, que são os reguladores da sua organização. As práticas inovadoras apontam, 
no entanto, para o experienciar de um tempo complexo, como nos indica Morin em sua 
teoria, problematizando a linearidade que está implícita na organização espaçotemporal 
na/da escola.
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Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

A CONSTRUÇÃO SOCIAL DOS CURRÍCULOS DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NA 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: SABERES E FAZERES DOCENTES

 
Autores: 

JÉSSICA C. R. AZEVEDO (BOLSISTA-BIC); MARIANA CASSAB TORRES 
(ORIENTADOR); ANA CAROLINA C. RESENDE (COLABORADOR) & ÁGNES S. 
NASCIMENTO (COLABORADOR); 

 
Resumo: 

Tendo como foco a ação docente, o trabalho visa investigar os processos de construção 
social dos currículos de Ciências e Biologia no âmbito da Educação de Jovens e Adultos. 
Apoiado em referenciais teóricos do campo do currículo (GOODSON, 1997); da cultura 
escolar (JULIA, 2001); do conhecimento escolar (FORQUIN, 1993; LOPES, 1999) e 
autores do campo da EJA (ARROYO, 2007), interrogamos o arquivo de pesquisa a partir 
do entendimento do currículo como um artefato social que, portanto não é construído de 
forma neutra e imparcial. Essa pesquisa se desenrola em parceira com o Colégio João 
XXIII. Até o momento, foram entrevistados três docentes da instituição. As entrevistas 
indicam reflexões importantes no que toca as experiências formativas voltadas para a EJA, 
os docentes destacam sua importância, porém ainda as consideram incipientes no que 
tocam as especificidades da modalidade. Quanto à seleção dos saberes, ganham 
destaques aqueles que dialogam com o cotidiano dos educandos, como por exemplo, 
doenças parasitárias e corpo humano. No que tange às finalidades de ensinar Ciências e 
Biologia, os docentes relatam que a mesma amplia a visão de mundo e o permite o 
desenvolvimento da consciência critica nos alunos, além de agregar valores. A seleção 
dos conteúdos é balizada pelo interesse dos educandos. Quanto às metodologias 
mobilizadas no interior da disciplina ganham destaques o "cuspi e giz", data show, 
modelos didáticos e visitas a espaços não escolares, como o Centro de Ciências. Para a 
seleção dos conteúdos, os docentes se apoiam em referenciais como: livros didáticos do 
ensino regular, livros acadêmicos, internet e cadernos da EJA. Como forças seletivas na 
construção curricular ganham destaques aquelas balizadas por: (i) critérios de pertinência 
social para vida dos educandos; (ii) de pertinência social para o educando; (iii) acesso ao 
ensino superior, como o ENEM; (iv) afinidade dos docentes com determinadas áreas da 
Ciências Biológicas. O trabalho tem como intuito adensar os subsídios teóricos para essa 
área e para a produção de conhecimento que ajudem a qualificar as ações ocupadas com 
a educação científica na EJA, além disso, a intenção é ampliar o campo de investigação 
para outras escolas de Juiz de Fora. 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

O INÍCIO DE CARREIRA DE PROFESSORES QUEM ENSINAM MATEMÁTICA

 
Autores: 

JESSICA M. S. DOS S. SOUZA (BOLSISTA-PIBIC); REGINALDO F. CARNEIRO 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O objetivo deste estudo é compreender como professores dos anos iniciais em início de 
carreira constituem-se profissionalmente, como constroem suas práticas diante dos 
desafios, dificuldades e aprendizagens desse momento da profissão. Os estudos sobre o 
início da docência revelam que essa fase é marcada pelos sentimentos de “sobrevivência” 
e “descoberta”, sendo o primeiro caracterizado pelas diferenças entre os ideias da 
formação e a realidade, e o segundo é marcado pela descoberta do prazer de atuar. Nessa 
fase, podemos destacar entre as principais dificuldades apontadas pelos autores, a solidão 
como uma das causas do mal estar docente, a relação com os pais de alunos, a 
aprendizagem dos alunos, a manutenção da disciplina e a escolha das turmas. Em 
contrapartida, no aspecto da descoberta, aquele que dá força ao iniciante a continuar 
trabalhando, podemos destacar situações que podem contribuir para nascer ou reafirmar 
esse sentimento, como aprender com os alunos, aprendizagem com os pares, o afeto e o 
acolhimento dos alunos. O início da docência é um período de grandes desafios, no 
entanto, é marcado também por intensas aprendizagens. Para conhecermos os trabalhos 
sobre início da docência, realizamos buscas no banco de teses da Capes no período de 
2010 à 2014. Encontramos oito trabalhos usando as palavras chave “início da docência” e 
oito trabalhos com a chave “professores iniciantes”, após ler os resumos de cada trabalho, 
identificamos quatro que poderiam contribuir para a realização desta pesquisa. Os 
resultados encontrados após a leitura dos referidos trabalhos apontam que os professores 
iniciantes buscam nos seus colegas de profissão e antigos professores um referencial 
para a sua prática docente. Como forma de minimizar as dificuldades deste período 
podemos mencionar iniciativas desde a formação acadêmica para uma melhor preparação 
dos recém-formados em relação à complexidade do dia a dia de trabalho. Os estudos 
também indicam que esses profissionais sentem falta de acompanhamento por parte da 
gestão da escola e de espaços onde pudessem ouvir e compartilhar experiências, além de 
cursos de formação continuada específicos. 
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

INCLUSÃO DE CRIANÇAS AUTISTAS E PSICÓTICAS NA REDE OFICIAL DE ENSINO EM 
JUIZ DE FORA

 
Autores: 

AMANDA A. BESSA ( PROVOQUE); ANA PAULA A. Q. S. NEVES (COLABORADORA); 
BIANCA W. AZEVEDO (COLABORADORA); CLARICE DE M. DEVÊZA 
(COLABORADORA); ANA MARIA M. FONTES (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Esta pesquisa continua, como as anteriores, numa tentativa de pensar as relações da
Psicanálise com a Educação. Freud (1937) já nos advertia quanto à incompatibilidade
dos objetivos da educação e psicanálise, o que não impediu, desde então, que
educadores e psicanalistas empreendessem a tarefa de pensar a educação pelo viés
da psicanálise. A pesquisa teve como objetivos conhecer como acontece a inclusão
de crianças autistas e psicóticas nas escolas de Juiz de Fora e, também, descobrir que
tipos de dificuldades as escolas enfrentam ao receberem estas crianças. Escolhemos
como estratégias metodológicas: entrevistas com diretores e professores e também
observações do cotidiano de algumas dessas crianças. Por se tratar de uma
pesquisa em psicanálise; ela toma o sujeito como seu objeto. E neste caso, aqui, o
sujeito que nos interessa é a criança autista e psicótica, que deve em acordo com a
lei, ser incluída nas escolas. Uma reflexão sobre a obrigatoriedade da inclusão de
autistas e psicóticos se coloca para nós; visto que alguns autores acreditam que,
dependendo do quadro do sujeito, a escolaridade obrigatória pode não ser indicada.
Verificamos que tanto as professores regentes quanto as professoras de apoio, não
possuem formação adequada sobre o que vem a ser autismo ou psicose e onde
incidem as dificuldades para incluir este tipo de crianças. Assim, elas atuam a partir de
seus próprios recursos tentando contornar as dificuldades que experimentam em seu
trabalho. Suas estratégias para lidar com alunos autistas e psicóticos não diferem
daquelas para lidar com qualquer outro tipo de alunos, que necessitem de um
atendimento diferenciado, exceto quando a resistência por parte de algum deles
inviabiliza que algum trabalho seja feito. Neste caso, ele é liberado de executar as
atividades, por se compreender que, na sua condição, a expectativa não deve ser a
mesma que existe em relação aos outros alunos.
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Resumo: 

Nos últimos seis (6) anos, o Grupo de Pesquisa em História da Educação, vinculado ao 
grupo NESCE, da Faculdade de Educação da UFJF, vem desenvolvendo pesquisas sobre 
política pública de escolaridade primária, com base em dados pesquisados na cidade de 
Juiz de Fora, no Arquivo Nacional (RJ) e no Arquivo Público Mineiro (MG). Trabalhamos 
com um período cronológico que abarcou a segunda metade do séc. XIX e as três 
primeiras décadas do séc. XX. Essas pesquisas contaram com o apoio sucessivo da 
FAPEMIG (2008-2009; 2010-2011) e do CNPq (2011-2012). A produção encontra-se
publicada em periódicos da área de educação, em livros e em Anais de Congressos, 
conforme indicado nos respectivos relatórios. O projeto que ora apresentamos está 
naturalmente em continuidade com as pesquisas anteriores, na medida em que foram 
através delas que conseguimos configurar uma compreensão teórica dos objetos que 
agora iremos tratar.. Outro argumento para justificar a continuidade refere-se ao 
aproveitamento de inúmeras fontes, documentais e jornalísticas, já inseridas em nosso 
banco de dados (disponível na web sob o endereço: www.gphe.gov.br), que certamente 
irão contribuir para o novo projeto. Não obstante, a pesquisa proposta não está em mera 
continuidade com as anteriores. O nosso foco agora é a constituição do grupo escolar 
enquanto instituição de novo tipo que apontaria para um novo tempo histórico da política 
pública de educação, tempo histórico esse que se caracterizaria pelo protagonismo 
fundamental do Estado no financiamento educacional e na preocupação com a 
abrangência de crianças na faixa de idade da escolarização. Esses dois traços seriam 
indicativos de uma transformação histórica profunda das relações jurídico-políticas na 
sociedade brasileira, pois começaria a ocorrer entre nós algo que já estava colocado nos 
países centrais do Ocidente, bem como no nosso entorno (Argentina, Uruguai, Chile), qual 
seja o surgimento da educação como direito social dos indivíduos
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Resumo: 

Este projeto partiu de uma iniciativa que vem ocorrendo a partir do projeto: Da diversidade 
cultural à diversidade produtiva: construindo saberes necessários à transição 
agroecológica . A partir grupo interdisciplinar no qual participam docentes e discentes dos 
cursos de Pedagogia e Geografia que buscaram propor estudos e intervenções sobre as 
práticas pedagógicas geradas em torno do tema Educação Ambiental. A primeira reflexão 
que uniu o grupo foi sobre sua atuação pedagógica em projetos que realizam atividades 
pontuais e o desejo de buscar meios de se inserir de modo mais concreto no contexto 
ambiental no campus. O intuito primeiro deste é o de buscar mecanismos que possibilitem 
a superação do caráter informativo em busca de uma educação preocupada com a 
formação do sujeito ecológico tomando os temas ambientais como ponto de partida para 
análises críticas da realidade sócio-ambiental. (TOZONI-REIS, 2006). Ao iniciarmos 
nossas intervenções a partir do projeto da Agroecologia na perspectiva da Educação 
Ambiental utilizando como instrumentos metodológicos os processos lúdico-artísticos. No 
decorrer de nossas práticas procuraremos avançar na interação da pessoas/meio. 
Entendendo que somente quando as pessoas se reconhecem como parte integrante do 
meio é que poderão ter uma atitude transformadora e crítica. Reconhecer-se nesse meio 
significa, antes de mais nada, conhecer o seu corpo, suas capacidades, potencialidades, 
limitações. Assim, a partir do momento em que o homem se reconhece e se respeita 
poderá também reconhecer e respeitar os outros com os quais convive e o meio em que 
vive. Sabemos que a Educação Ambiental tem sido sujeito de pesquisas onde se procura 
compreender e questionar as metodologias aplicadas em suas atividades com objetivo de 
construir diferentes possibilidades de interações sociais. Algumas dessas pesquisas 
demonstraram, em seus resultados, mudanças nas práticas voltadas para um fazer 
ambiental percebendo uma relação mais harmoniosa entre o homem e a natureza. Já 
existem várias pesquisas sendo realizadas no intuito de fortalecer a compreensão da 
Educação Ambiental, de questionar as metodologias aplicadas e propor novos caminhos 
que reflitam e construam possibilidades de interações sociais e 
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Resumo: 

O presente projeto de pesquisa procuro fortalecer e consolidar a rede de cooperação de 
Educação do Campo entre a UFJF/FACED/PPGE e a Prefeitura Municipal de Miradouro 
que vem se dando desde 2010, tem como objetivos refletir sobre os processos de 
construção da educação básica do campo na sua interface com os processos de 
construção da identidade profissional, dos saberes e das práticas docentes na escola 
municipal Santa Bárbara na cidade de Miradouro – MG; bem como identificar e 
sistematizar práticas educativas construídas a partir da integração de conhecimentos dos 
alunos, Movimentos Sociais do Campo (MSC) e suas famílias levando em consideração o 
conhecimento escolar e não escolar. Sabemos que o desenvolvimento pessoal e 
profissional de um professor/a é um processo complexo, construído em relação a 
múltiplas e, por vezes, contraditórias situações. No campo, além das tensões relativas ao 
exercício da docência se acrescenta o fato de que muitos são filhos ou netos de 
agricultores, nascidos em comunidades rurais e que, vivem a realidade de negação de 
valores, experiências, valores, costumes e conhecimentos familiares em detrimento de 
valores e conhecimentos escolares/acadêmicos. Este conflito está latente ou ocultado pela 
estrutura de poder na qual estão inseridos? O que pensam as professoras/es que 
trabalham no campo sobre o campo? Como relacionam os conteúdos escolares e os 
conhecimentos saberes das famílias/crianças? O que pensam disso os msc que 
historicamente lutaram em Miradoura por uma Educação básica do Campo? Entendemos 
que a discussão sobre a Educação do campo emerge a partir da organização dos povos 
do campo. Pois os MSC assumem a bandeira da educação e reivindicam políticas 
públicas que superem a dicotomia campo/cidade e que suas identidades, costumes e 
experiências sejam a referencia desse processo educacional. Assim, a aprovação das 
Diretrizes Operacionais para a Educação Básica nas Escolas do Campo (DOEBEC) é um 
marco nesta luta. A cidade de Miradouro - MG, ao incorporar como política pública de 
educação a implementação da DOEBEC se torna o lócus privilegiado deste projeto, onde 
pretendemos não apenas refletir sobre o processo de construção da política pública de 
educação básica do campo, mas tam
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Resumo: 

Este trabalho apresenta o resultado da pesquisa “Gêneros textuais e ensino: uma pesquisa 
colaborativa com professores de Língua Portuguesa”, que buscou analisar como as 
sessões reflexivas de modelização de gêneros textuais, em contexto de pesquisa 
colaborativa (IBIAPINA, 2008), propiciam a construção de conhecimento por professores 
de Língua Portuguesa do Ensino Fundamental sobre o trabalho com os gêneros textuais 
na escola. Ressaltamos a importância da pesquisa colaborativa na formação continuada 
de professores para a transformação da prática docente no complexo contexto de ensino. 
Baseamo-nos nos pressupostos teóricos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que 
prioriza, nas práticas escolares, a dimensão social da linguagem (BRONCKART, 1999, 
2006; SCHNEUWLY e DOLZ, 2004). Assim, com o objetivo de contribuir com a formação 
continuada de professores, bem como com a dificuldade de lidar com os problemas de 
escrita de seus alunos, realizamos reuniões semanais, ao longo do desenvolvimento do 
projeto, em que construimos os modelos didáticos de gêneros (MDG) para elaboração de 
sequências didáticas (SD) e posterior aplicação e análise. Nas sessões reflexivas, houve 
ampla discussão das características dos gêneros, da aplicação do material e do 
desenvolvimento da escrita dos alunos dos docentes envolvidos no projeto. Os dados 
apontam para três importantes conclusões ao final deste trabalho: a) a utilização dos 
gêneros textuais como objeto central do ensino de Língua Portuguesa, desdobrado em 
práticas de leitura, escrita e análise linguística, cumpre o objetivo de desenvolver as 
capacidades de linguagem dos alunos; b) a pesquisa colaborativa é locus privilegiado de 
formação continuada de professores, permitindo fortalecer a parceria universidade-escola; 
e c) a escrita docente dos gêneros textuais a serem trabalhados em sala de aula, posterior 
à modelização dos gêneros e anterior à elaboração e à discussão dos resultados das 
aplicação das sequências didáticas, é uma estratégia central para a ampliação do 
conhecimento do professor acerca do trabalho com gêneros textuais na sala de aula. 
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Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar a pesquisa intitulada "Sentidos e significados 
sobre a formação do(a) professor(a) das creches públicas do município de Juiz de Fora" 
que está sendo desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa da Faculdade de Educação da 
Universidade Federal de Juiz de Fora,  "Linguagem, Educação, Formação de Professores 
e Infâncias" (GP LEFoPI). Um dos focos de nossas investigações, centra-se na discussão 
da formação do(a) professor(a) que atua em creches e pré-escolas. Na atualidade, o 
atendimento às crianças de 0 a 3 anos em instituições de educação infantil enfrenta 
diversos desafios para efetiva concretização do ideário exposto na legislação educacional 
vigente (Lei nº 9394/96- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional). A pesquisa em 
desenvolvimento tem por objetivo construir sentidos e partilhar significados sobre a 
identidade e perfil do(a) professor(a) que atua em creches públicas no município de Juiz de 
Fora. Partimos do princípio que a pergunta sobre quem são os profissionais que atuam 
nestas creches, como refletem a sua prática e sob quais signos constroem seus saberes 
traz a possibilidade de pensarmos em desenhos de formação inicial e continuada que 
contemplem as especificidades do fazer cotidiano nas referidas instituições. Nosso 
referencial teórico dialoga com autores da perspectiva histórico-cultural como Vigotski e 
Bakhtin. Utilizaremos como instrumentos metodológicos a aplicação de um questionário 
abrangendo todos os professores e professoras das 22 creches públicas do município de 
Juiz de Fora e também entrevistas reflexivas com pelo menos um(a) representante de 
cada uma das instituições. Para análise dos dados das entrevistas, optamos por trabalhar 
com a construção dos Núcleos de Significação a partir da perspectiva teórico-
metodológica de Aguiar (2006, 2011) e colaboradores. Espera-se que os resultados desta 
investigação possam subsidiar as discussões sobre as especificidades da formação do(a) 
professor(a) que atua com crianças de 0 a 3 anos.   
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Resumo: 

O uso das tecnologias no processo de ensino e aprendizagem tem se constituído em um 
poderoso recurso incentivado pelas constantes transformações dos meios de 
comunicação e informação, cada vez mais presentes no cotidiano dos alunos. Na 2ª fase 
deste projeto foram elaborados roteiros para construção de brinquedos científicos voltados 
para o ensino na educação básica. Neste trabalho, procuramos qualificar as atividades 
propostas nesses roteiros com a inserção de ferramenta para captação e análise de 
dados quantitativos. Para isso, investigamos o potencial de ferramentas tecnológicas de 
informação e comunicação, tais como softwares e celulares, que permitissem agregar 
mais conhecimento à experiência com os brinquedos científicos. A partir da leitura de 
artigos sobre o uso de ferramentas tecnológicas no ensino de física, chegou-se ao 
software Tracker. Trata-se de um freeware que tem por finalidade a vídeo-análise de 
diversos tipos de eventos, tornando-se uma ferramenta atrativa para o estudo de 
movimentos. Escolhido o software, o passo seguinte foi testar suas potencialidades e 
possibilidades de utilização. Inicialmente, foram feitas vídeo-análises pré-definidas, com 
vídeos disponibilizados na internet. Posteriormente, foram feitos alguns ensaios com 
vídeos feitos pela própria equipe pesquisados com seus celulares. Tal possibilidade 
chamou a atenção por incluir o uso de um artefato comum na vida da maioria dos 
estudantes. Verificado o potencial do Tracker como ferramenta para o ensino de Física, 
passou-se a elaboração de roteiros de atividades, que permitissem articular dados 
coletados em tempo real com os recursos que a ferramenta oferece para analisar 
situações observadas e registradas pelos próprios alunos. A partir dessas escolhas, foram 
construídos três roteiros relacionados a análise dos diferentes tipos de movimento: 
movimento vertical, movimento horizontal e lançamento oblíquo, no qual foi utilizado o 
foguete de bicarbonato de sódio – brinquedo construído na fase anterior deste projeto. Na 
próxima fase os roteiros elaborados serão testados em escolas públicas do município.
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Resumo: 

Neste trabalho são apresentados os resultados da 2ª fase de um projeto de pesquisa, 
apoiado pela FAPEMIG e vinculado ao Programa Novos Talentos da CAPES, cujo objetivo 
principal foi investigar a dinâmica da transferência de uma nova metodologia de ensino de 
ciências – baseada na construção de brinquedos científicos – para as práticas educativas 
de professores do Ensino Fundamental. Nessa fase foi ministrado um curso de 
capacitação de professores, no qual foram utilizados os roteiros de atividades 
confeccionados na 1ª fase do projeto. O curso foi ministrado no Centro de Ciências da 
UFJF, no período de 09 de março a 08 de junho de 2015, com carga horária total de 40h. 
Foram ofertadas 20 vagas, sendo 03 ocupadas por facilitadoras de um programa de 
educação ambiental patrocinado pela companhia de limpeza urbana local e as outras 17 
por professores de ciências que atuam no 2º ciclo do ensino fundamental em escolas 
públicas e particulares de Juiz de Fora e municípios vizinhos. A metodologia difundida no 
curso teve por objetivos: a) despertar o interesse e a curiosidade de crianças e jovens para 
os conteúdos de ciências da escola básica; b) incentivar a experimentação, por meio de 
fenômenos científicos do dia a dia; e c) colaborar para uma aprendizagem significativa dos 
conteúdos de ensino de ciências. Durante o curso os professores tiveram a oportunidade 
de trocar experiências, de debater sobre os conhecimentos científicos envolvidos nos 
brinquedos e de apresentar atividades que eles já desenvolvem em sala de aula com seus 
alunos. Todos os encontros foram registrados em audiovisual e esses registros servirão 
de base de dados para a 3ª fase do projeto que irá investigar o potencial da metodologia 
desenvolvida. Além disso, as discussões ocorridas durante o curso serviram para o 
aprimoramento e ajustes do material produzido que será publicado e distribuído para 
escolas públicas do município e visitantes do Centro de Ciências.
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Resumo: 

Uma pesquisa vem movimentando pensares junto a outra pesquisa (acordo CAPES-
FAPEMIG, edital 13/2012, processo número APQ-03416-12) que tem produzido efeitos em 
formações docentes. Formações docentes que problematizam e inventam com 
matemática. Primeiro momento: Curso de Extensão (apoio UFJF) composto por oficinas, 
ocorridas na FACED-UFJF, que se ocuparam em pensar com abordagens didático-
metodológicas problematizadas em atividades, dando a pensar o ensinar e o aprender 
matemática, movendo formações. Oficinas num encontro entre equipe de pesquisa e 
professores do Ensino Fundamental de uma escola pública de Juiz de Fora, compondo-se 
em meio às discussões do ensino de matemática nos anos iniciais. Segundo momento: 
um convite aos professores que ensinam matemática da mesma escola a receberem os 
bolsistas de Iniciação Científica e a bolsista docente e, juntos, comporem atividades 
matemáticas para suas salas de aulas. Depois da realização da atividade, uma conversa 
com esse acontecimento. Esses dois momentos surgem como campos para 
questionamentos: Como exercitar formação? Como exercitar com matemática? Como um 
corpo exercita pesquisar? Pesquisa descosturando e tramando com formação. Pesquisa 
enquanto invenção. Pesquisa enquanto exercício de tensão entre formação e matemática.

Referência: 
ROTONDO. Margareth Aparecida Sacramento. Formação de professores que ensinam 
matemática: produção do conhecimento matemático através do dispositivo-oficina e seus 
efeitos no ensino e na aprendizagem da matemática na escola. Projeto de Pesquisa. 
Departamento de Educação. Universidade Federal de Juiz de Fora. UFJF. Juiz de Fora. 
Ano: 2014.
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Resumo: 

O objetivo do estudo foi analisar sentidos discursivos de professores e professoras acerca 
de problemas, conflitos e injustiças socioambientais locais, refletir sobre implicações de 
tais processos à relação comunidade-escola. 
 Em agosto de 2014, iniciamos um estudo bibliográfico para realizamos um levantamento 
de processos de injustiças e conflitos socioambientais locais na cidade de Juiz de Fora, 
MG, em que escolhemos o movimento “Diga não à BR-440” para foco da pesquisa. 
Realizamos entrevistas não estruturadas com os atores que tomam parte do movimento 
contrário à construção de uma rodovia federal dentro do município e, para análise das 
mesmas, utilizamos como referencial a Análise de Conteúdo proposta por Laurence 
Bardin. Em uma escola, próxima à construção da obra, trabalhamos com a observação 
participante para caracterizar a escola e a comunidade local, e analisar os projetos de 
Educação Ambiental (EA) nela abordados. No intuito de apresentar promover uma 
discussão entorno da problemática local, realizamos encontros entre os integrantes do 
movimento e com os/as professores/as. A discussão gerada em torno da problemática 
local e da EA nos levou a oferecer um curso de formação em parceria com a Secretária 
Municipal de Educação local em que propusemos ao final a produção de sequências 
didáticas. 
Até o momento, os resultados indicam que as práticas pedagógicas da escola minimizam 
os problemas socioambientais locais vivenciados pelos estudantes. Porém com o decorrer 
do curso a problematização das questões socioambientais locais se tornou mais 
frequente. As seqüências didáticas serão analisadas sob o referencial da Análise Crítica de 
Discurso.
Compreender sentidos docentes que buscam dar visibilidade à problemáticas ambientais 
das comunidades em que se inserem abre caminhos para uma formação comprometida 
com uma sociedade mais justa e sustentável.
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Resumo: 

O trabalho teve como objetivo investigar possíveis sentidos controversos sobre injustiças 
ambientais locais nos discursos orais produzidos por estudantes. Neste estudo, 
empreendemos uma investigação qualitativa, visando em um primeiro momento, 
reconhecer discursos sobre um problema ambiental decorrente da construção de uma 
rodovia (BR-440) em Juiz de Fora, MG, que se constitui como um conflito socioambiental 
local. Na primeira etapa, realizamos entrevistas não estruturadas com sete membros 
ligados ao conflito, utilizando da Análise de Conteúdo, como proposta por Laurence Bardin, 
que nos permitiu compreender sentidos bastante controversos envolvendo diferentes 
setores e protagonistas sociais. Os entrevistados problematizaram e complexificaram as 
impactações da rodovia e os processos de injustiças ambientais a eles subjacentes. Na 
segunda etapa da investigação, escolhemos uma escola situada próxima a obra e 
utilizamos da estratégia da observação participante durante o período de imersão em seu 
espaço. A escola está localizada em meio urbano, porém apresenta características rurais 
e é constituída por estudantes em sua maioria de filhos de trabalhadores rurais que moram 
próximos ao bairro em que a escola está situada. Parte dos estudantes reconhece os 
perigos da existência de uma rodovia localizada próxima às suas residências. Apesar 
disto, os estudantes e muitos/as professores/as parecem não reconhecer a construção da 
BR-440 como um conflito ou injustiça ambiental. Observamos em suas falas a ideia de 
progresso como sinônimo positivo de desenvolvimento econômico para a população que 
mora próxima à obra. Para investigar  as interações discursivas dos estudantes, 
oferecemos um curso de Formação aos docentes da escola entre setembro e 
outubro/2015 que teve como objetivo a construção de seqüências didáticas que visam ao 
debate (controverso) de problemas e injustiças locais na escola. Na etapa atual, ocorrerá a 
produção de tais seqüências na prática escolar pelos/as professores/as junto aos 
estudantes , as quais serão filmadas e analisadas pelos pesquisadores, com vistas ao 
entendimento dos sentidos dos processos de injustiça e conflitos pelos estudantes. 
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Resumo: 

O objetivo da pesquisa foi analisar a abrangência e funcionamento das parcerias 
celebradas entre Secretaria de Educação-SE de Juiz de Fora e organizações da 
sociedade civil, no âmbito do Decreto federal nº 6.094/2007, com foco nas possíveis 
repercussões na política educacional. A pesquisa documental foi desenvolvida, a partir do 
método dialético, em dois planos de abrangência. No primeiro, os dados mostram que o 
Decreto definiu medidas para a reorientação do planejamento e das políticas educacionais, 
indicando, entre outras, as parcerias como meio para a melhoria pedagógica e de infra-
estrutura das escolas. Trata-se do controle da União sobre os municípios por meio do 
“Plano de Ações Articuladas”, mecanismo que orienta diagnósticos e metas locais a serem 
alcançadas. No segundo, foram analisados os documentos disponibilizados pela SE: o 
PAR e os convênios/projetos de parcerias. Os dados revelam que embora o Plano 
Municipal de Educação-PME 2006-2015 tenha estabelecido o impedimento às parcerias, a 
SE optou por ignorar essa determinação e seguir a orientação do PAR/Decreto. Sobre as 
parcerias, identificou-se a existência de 5 convênios e 12 projetos no período de 
2000-2015. Constatou-se que a maior parte foi firmada antes do Decreto. Nenhum deles 
promoveu melhoria na infra-estrutura de escolas da rede; a concentração se deu sobre 
formação de professores e/ou ações pedagógicas com os estudantes. A parceria de maior 
duração foi sobre a saúde oftalmológica (doação de óculos para os estudantes). Os 
projetos possuem uma marca: a descontinuidade das ações e falta de avaliação de sua 
efetividade. As conclusões: 1) embora o Decreto 6.094 tenha representado uma quebra da 
autonomia dos municípios, algo confirmado na opção da SE em indicar o estímulo às 
parcerias, contrariando o PME local, não se verifica a ocorrência de um crescimento de 
tais mecanismos na rede municipal já que a maioria dos projetos foram anteriores a esse 
período; 2) o estímulo às parcerias não provocou impactos administrativos na SE e na 
política educacional; 3) os projetos de parceria ficaram limitados às escolas envolvidas 
sem criar desdobramentos pedagógicos na rede municipal.
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Resumo: 

O Grupo de Pesquisas e Estudos em Geografia da Infância – GRUPEGI/CNPq tem como 
foco central pesquisar as crianças e suas espacialidades e tem desenvolvido ao longo de 
sua existência investigações que priorizem esse binômio. O recente trabalho elege a 
vivência cartográfica das crianças como tema de nossas buscas. Tendo como tópico 
central as lógicas e autorias infantis, busca-se pesquisar como as crianças cartografam o 
espaço ofertado das instituições que as acolhem? Quais os locais emergem a partir de 
seus espaços de vivências? Que redes espaciais, topológicas fazem partes de seus 
cotidianos e como esses locais são por elas vividos e representados cartograficamente? 
Nosso desejo é, na busca de continuidade das pesquisas já desenvolvidas, compreender 
como as crianças pequenas se envolvem com os elementos da cultura cartográfica e 
como esses se envolvem com suas vivências sócio-espacias. Interessam-nos as formas 
geneticamente embrionárias dos processos de vivência dos elementos cartográficos, a 
gênese da criação e da atividade cartográfica autoral, que a nosso ver explica a formação 
das estruturas superiores de criação e autoria. Nossa hipótese é a de que as crianças 
mobilizam essas funções em condições de coemergência no social, em grupos que 
funcionam como proto-nós, em vivências nas situações que se tornam as bases 
internalizadas das capacidades mais tarde individualizadas. O problema tem sido, 
portanto, investigar como, nas situações sociais – no nosso caso, também, as situações 
escolares – as crianças revelam essas vivências coletivas e que elementos cartográficos 
nelas circulam e interferem. Portanto, a vivência sócio-espacial das crianças, a cartografia 
com crianças são as temáticas pertinentes que acompanharão a proposta de pesquisa 
aqui desenhada. A pesquisa desenvolvida em algumas instituições municipais de 
Educação infantil, tem também estabelecido o diálogo com estudos contemporâneos da 
Cartografia e dos processos de orientação espacial. 
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Resumo: 

Este trabalho teve como objetivo principal analisar dissertações e teses produzidas nos 
Programas de Pós-Graduação em Educação e Psicologia na última década sobre/com 
bebês no contexto da creche no Brasil. Propomo-nos a compreender os pressupostos 
teóricos/metodológicos/epistemológicos e os principais resultados alcançados pelos 
referidos estudos. A primeira ação consistiu em levantar os trabalhos relacionados ao 
tema no sítio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
De posso dos trabalhos encontrados, empreendemos uma análise com base na “matriz 
de interpretação” ou matriz epistemológica/paradigmática que busca realizar o que 
comumente denominamos de “pesquisa sobre a pesquisa”. O cerne da matriz de 
interpretação é identificar conceitos, concepções e possibilidades de novas formas de 
pesquisa. Fizemos uma adaptação da matriz, isso porque, para além de cartografarmos a 
produção científica sobre pesquisas com bebês no contexto da creche, buscamos 
identificar quais são os principais autores refletidos nos trabalhos, em que regiões a 
temática vem sendo discutida, os pressupostos teóricos, metodológicos, ontológicos e 
analíticos, tal como nos demanda a referida matriz. Encontramos 18 trabalhos, 5 teses de 
doutorado e 13 dissertações de mestrado, sendo 10 da área da Educação, 7 da área da 
Psicologia e uma que se relaciona nas duas áreas (Educação e Psicologia). Os resultados 
apontaram para a concentração dos trabalhos na região sudeste, nenhum trabalho na 
região norte do país. Dos trabalhos analisados, 12 adotaram a abordagem qualitativa de 
pesquisa, 5 qualitativa e quantitativa e 1 quantitativa. A maioria dos trabalhos (14) 
reconhece as crianças como sujeitos ativos, atores sociais que protagonizam sua própria 
história e 2 em que bebês e crianças são vistas como sujeitos passivos. Observamos que 
o estudo pode contribuir de maneira abrangente e significativa para o avanço do 
conhecimento na área do desenvolvimento infantil, especificamente, para as questões 
relacionadas ao desenvolvimento/aprendizagem dos bebês no contexto da creche. 
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Resumo: 

A obra de Sartre, desde A transcendência do Ego (1934) até os incompletos Cadernos 
para uma Moral (1983), apresenta um eixo temático comum: mostrar a liberdade humana 
como fundamento do real. Pode-se considerar esse seu projeto filosófico uma obsessão, 
afinal, mesmo frente a todas as dificuldades teóricas que seu pensamento encontrou ao 
longo de quase meio século, consolidar a liberdade frente a todo determinismo ou 
casuísmo foi, sem dúvida alguma, o ideal de sua filosofia. Mais ainda, esse tema perpassa, 
direta ou indiretamente, sua dramaturgia e literatura; está constantemente em voga nas 
entrevistas concedidas e nos artigos publicados; norteia a atuação política do filósofo como 
intelectual engajado e, até mesmo, como crítico do comunismo. Em um dos vários 
momentos em que relata sua vida, Sartre, com respeito à morte de seu pai, se pergunta se 
isso foi bom ou ruim; e responde: “Não sei; mas subscrevo de bom grado o veredicto de 
um eminente psicanalista: não tenho superego” (SARTRE, 1964, p. 16). Longe de buscar 
razões psíquicas para justificar a opção teórica do filósofo (é conveniente lembrar que isso 
causaria náuseas ao autor), essa lembrança busca resgatar quão significativa e frutífera é, 
para a constituição de sua obra, a questão da liberdade. Certamente, ela não está restrita 
ao âmbito psicológico nem figura no universo de Sartre como algo unicamente prático; 
trata-se do fundamento de sua vida e de seus questionamentos filosóficos. Se o interesse 
de toda filosofia é o homem, ou, para o cunho fenomenológico, o homem-no-mundo, Sartre 
tem como premissa que “não há diferença entre o ser do homem e seu ‘ser livre’” 
(SARTRE, 1943, p. 61). Para ele ser livre está no princípio e, pode-se dizer, é a finalidade 
da existência humana; assim, a despeito da aparente obviedade que esse tema pode 
sugerir quando se trata de Sartre, nada melhor que assumir o risco e contrariar o modismo 
desinteressado que entende a liberdade sartriana nela mesma, desconsiderando as 
exigências teóricas de sua constituição. Ao passar para o campo especificamente 
filosófico, nota-se que ter como princípio a liberdade exige do filósofo muito mais do que 
uma premissa - e isso será discutido nesse trabalho.
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Resumo: 

Em O Ser e o Nada Sartre mostra o fundamento ontológico da absoluta liberdade humana; 
contudo, essa liberdade carece da possibilidade de descrever estruturas complexas, como 
por exemplo, os grupos, a sociedade e a história. O ser-para-outro, ainda que seja a seus 
olhos a superação incontestável do solipsismo, não lhe permite ir além da relação de 
reciprocidade objetivante entre os para-sis; trata-se de uma relação em que minha 
liberdade pode ser objeto para o outro, e o outro objeto para mim. Assim, já que a relação 
entre os para-sis não comporta intermediário e desse modo, apenas perpassa o em-si, 
torna-se forçoso aceitar a superação de tal quadro, o que bem o mostra as categorias de 
sadismo e masoquismo utilizadas para descrever as relações nada harmoniosas entre os 
homens. É justamente esse panorama de relação objetivante que se encontra, de forma 
admirável, no célebre texto Entre quatro paredes, escrito no ano seguinte à ontologia. 
Trata-se da expressão teatral de As relações concretas com o outro, terceiro capítulo da 
terceira parte de O ser e o Nada, objeto dessa discussão.Sartre usou a literatura como 
grande divulgadora de sua filosofia existencial. Pela linguagem literária possibilitou que 
muitos daquelas que num primeiro instante se assustariam com a linguagem estritamente 
técnica tivessem contato com seu pensamento. Nosso trabalho analisa exatamente o 
conteúdo filosófico, cuja obra máxima é o seu ensaio de ontologia fenomenológica 
intitulado O Ser e o Nada (L’être et le néant), contido nos romances A náusea (La nausée) 
e na trilogia Os caminhos da liberdade (Les chemins de la liberté) constituída por Idade da 
Razão (L’âge de raison), em a pena suspensa (Sursis) e Com a Morte na Alma (La mort 
dans l’âme). Em A náusea enfatizaremos a questão da contingência existencial, assim 
como a tomada de consciência da total liberdade diante da vida tomada por Antoine 
Roquentin, o anti-herói sartreano. Nesse romance o estranhamento como o mundo revela 
sua total indeterminação e, nesses termos, o homem como artífice da significação de seu 
próprio existir. Em Caminhos da liberdade enfatizaremos a relação entre o indivíduo e a 
história de seu tempo. A guerra aqui aparece como cenário em que as escolhas se fazem 
tanto
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Resumo: 

A ocupação de áreas urbanas geralmente resulta em algumas situações de risco, 
principalmente quando relacionadas às encostas e aos processos de escorregamentos, o 
qual podem trazer enormes prejuízos econômicos e à perda de vidas.  Neste sentido, esta 
pesquisa buscou analisar e comparar a evolução de áreas de riscos de escorregamentos 
na região da bacia do rio Paraibuna – MG/RJ, tendo como área específica de estudo a Sub-
bacia  Hidrográfica do Córrego Tapera, localizada na porção média da bacia do Rio 
Paraibuna, mais precisamente na região nordeste da área urbana do Município de Juiz de 
Fora - MG, onde o crescimento expressivo do número de ocorrências de escorregamentos 
está relacionado ao seu quadro físico-ambiental e ao processo de ocupação inadequada 
das encostas. O presente trabalho adotou como metodologia de análise ambiental por 
geoprocessamento, a proposta por XAVIER DA SILVA e CARVALHO FILHO em 1993. Para 
tal pesquisa, se fez necessário à montagem da base de dados cartográfica digital referente 
à área de estudo, a análise do inventário ambiental gerado, análise das áreas de 
ocorrência de escorregamentos, análise do modelo de previsão gerado pelo SAGA-UFRJ, 
e a detecção e análise das áreas de risco a ocorrência de escorregamentos. Cabe 
ressaltar que, nesse primeiro momento, apenas a montagem da base de dados 
cartográfica digital foi realizada, haja vista que a pesquisa ainda encontra-se em 
andamento. Todos os dados adquiridos foram trabalhados no software ArcGis da ESRI, 
possibilitando assim a obtenção dos seguintes mapas: Localização, Uso e Ocupação da 
Terra, Geológico, Pedológico, Hipsométrico, Declividade. Embora parcial, os primeiros 
resultados demonstram os mapas e a descrição da características físicas do ambiente, 
seguido da análise da evolução do crescimento urbano da bacia hidrográfica entre os anos 
de 1968 e 2007, principalmente em direção às encostas da porção norte, nordeste e oeste, 
refletindo num possível aumento de áreas de risco a escorregamentos.
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Resumo: 

Juiz de Fora desde sua consolidação como cidade em 1853 veio paulatinamente 
crescendo e se concretizando como um grande centro politico, econômico e cultural da 
Zona da Mata. Nas ultimas décadas a cidade de Juiz de Fora passou por uma reativação 
de sua economia e vem se destacando como um grande polo receptor de investimentos, o 
que tem atraído um maior contingente populacional para a região. Por conta disso a cidade 
tem sofrido e continua sofrendo uma série de transformações espaciais que cominam em 
uma reestruturação na mancha urbana do município. Nesse sentido objetivou-se nessa 
pesquisa, utilizando-se de técnicas de sensoriamento remoto em conjunto com os SIGs 
(Sistemas de Informação Geográfica) e Georpocessamento, caracterizar a evolução da 
mancha urbana do município de Juiz de Fora entre os períodos de 1985 a 1994 e de 1994 
a 2011, através do processamento digital de imagens de satélite Landsat TM– 5. Os 
mapas da mancha urbana da cidade foram gerados por meio da técnica de Classificação 
Supervisionada MAXVER a partir das imagens do satélite Landsat TM-5, utilizando-se para 
tanto os softwares de Processamento Digital de Imagens ENVI e ArcGis. Os resultados da 
classificação mostraram que houve um incremento bastante significativo na mancha 
urbana da cidade em todas as direções, configurando um acréscimo total de 25,053 km² 
que representa uma taxa de crescimento de 109,96% ao longo dos 26 anos analisados. A 
partir desse mapa de expansão urbana da cidade foi realizada uma análise 
compartimentada para cada Região Administrativa da área urbana com a finalidade de 
observar quais foram as regiões que mais cresceram e se destacam como vetor de 
crescimento. Dessa forma as principais regiões de crescimento urbano são 
respectivamente: Região Oeste que sofreu um incremento urbano de aproximadamente 
389%, seguido pela região Norte (134,06%), Nordeste (129,86 %), Sul (127,11%), Sudeste 
(112,79%), Leste (89,58%), Centro (30,76%).
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Resumo: 

Ambientes de montanha são caracterizados por singularidades engendradas pelas 
sucessões altitudinais das condições climáticas, da vegetação e dos sistemas de 
transformação pedológica. Dessa forma, o fomento da interpretação, classificação e 
mapeamento dos geossistemas para tais ambientes é de grande valia para o planejamento 
dessas áreas dotadas de diferenciada fragilidade potencial e contrastes com os demais 
ambientes intermontanos. Para o maciço do Caparaó, a abordagem geossistêmica foi 
utilizada em consonância ao sistema metodológico desenvolvido pelo canal de 
comunicação eslavo, considerando os geossistemas como unidades naturais que podem 
ou não estabelecer conexões com a esfera socioeconômica, sendo multiescalares e 
podendo ser organizadas segundo um princípio bilateral de classificação que discernem as 
integridades homogêneas (geômeros) e heterogêneas (geócoros). Além disso, os 
geossistemas foram diferenciados segundo o predomínio de elementos zonais e azonais, 
bem como conforme o grau de antropização.
Foram mapeadas três classes de fácies para o maciço do Caparaó, que se desdobram 
em grupos de fácies, sendo que aqueles contidos nas áreas protegidas apresentam 
predomínio de estruturas naturais, sendo o caráter antroponatural bem marcado nos 
terrenos adjacentes dedicados à cafeicultura e pastagem. A serra do Caparaó foi 
interpretada como um indivíduo geográfico (topogeócoro), e a escala sub-regional 
(1/50.000) pela qual a informação foi trabalhada, se mostrou adequada para o 
planejamento integrado da área articulando a área protegida (Parque Nacional do Caparaó) 
ao seu entorno.
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Resumo: 

A pesquisa teve como objetivo a identificação, caracterização e mapeamento dos biótopos 
existentes no campus da UFJF. Para a realização de tal estudo foi utilizada a metodologia 
de mapeamento de biótopos de Bedê et al. (1994), aliada a perspectiva geossistêmica de 
Soctchava (1971 e 1978). O primeiro passo se deu a partir de revisões bibliográficas. A 
etapa seguinte foi a confecção do mapa morfológico do campus e adjacências em escala 
1/50.000. Feito isso, foram iniciados os trabalhos de campo. Fizeram parte desta etapa, o 
levantamento da ornitofauna, a identificação botânica e a identificação dos tipos de solos 
existentes na área. A mastofauna foi identificada a partir de relatos de pessoas, pegadas e 
carcaças encontradas na área, além de dados bibliográficos e alguns avistamentos. 
Coletados os dados, o ultimo procedimento foi entrecruzá-los, e, aliando-os com imagens 
de satélite, foi gerado um mapa na plataforma GIS em escala 1/10.000. Os biótopos foram 
então classificados da seguinte forma: segundo sua natureza (terrestres, aquáticos e de 
transição); segundo sua forma (lineares e areolares); segundo o grau de antropização 
(predomínio de estruturas naturais, predomínio de estruturas antroponaturais e predomínio 
de estruturas antropogênicas). Ao todo foram identificados 37 biótopos, sendo 19 definidos 
como areolares com predomínio de estruturas antropogênicas, 15 com predomínio de 
estruturas antroponaturais, 1 biótopo linear com estrutura antropogênica e 1 biótopo de 
natureza aquática, areolar com predomínio de estrutura antroponatural. A presente 
metodologia se mostrou satisfatória no que tange o mapeamento de biótopos, sendo 
importante ferramenta para o planejamento urbano, e/ou ambiental.
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Resumo: 

No que se refere a questão habitacional o Estado possui importante papel como agente 
produtor de moradia popular na medida em que tem a função de resolver a contradição do 
próprio capital, procurando superar o afunilamento na reprodução da força de trabalho. É 
sob essa lógica que podemos pensar o Programa Minha Casa Minha Vida. O MCMV é hoje 
não apenas a peça principal da política habitacional nacional, como também em grande 
parte dos municípios, inclusive em Juiz de Fora. 
O Residencial Parque das Águas, recebeu em 2012, ano de sua inauguração 565 novas 
famílias. Localizado na porção Norte da cidade entre os bairros Monte Castelo, Carlos 
Chagas, Cerâmica, Fábrica, Bairro Industrial e da área de ocupação Jardim Cachoeira é o 
maior empreendimento do MCMV destinado a primeira faixa de renda. A pesquisa buscou 
compreender como os seus moradores vivenciaram a experiência de saírem de seus 
bairros de origem para residir num novo lugar da cidade. Nesse sentido, o olhar voltou-se 
para os sujeitos diretamente afetados pelo Programa. Assim, centrou-se nos efeitos que a 
implantação desse empreendimento teve na vida dos jovens residentes no 
empreendimento, no modo como viveram a experiência de des-reterritorialização num 
processo de redefinição de suas identidades territoriais.
O Programa, ao desconsiderar a dimensão simbólica do habitar acabou por desestruturar 
as identidades e redes territoriais daqueles jovens, implicando na perda de vínculos que se 
davam em duas grandezas: de proteção social (como vínculos familiares que redundam 
em serviços como cuidado das crianças, troca de alimentos em momentos de escassez, 
redes de relações que favorecem oportunidades de trabalho, etc.) e de identidades 
territoriais, baseadas em memórias de ocupação da cidade, conhecimento do território, no 
sentido da identificação de lugares, de perigos, encontros e possibilidades.
Destaca-se também que a interação desses jovens com o território, com os equipamentos 
e com os moradores adjacentes ao empreendimento, é ainda um processo em construção 
e isso se deve, em muito, ao tempo de permanência no novo local de moradia, que ainda é 
curto. A temporalidade das relações é sempre mais ampliada, pois se faz a partir do fazer 
contínuo dos sujeitos.
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Resumo: 

O programa Minha Casa Minha vida foi lançado em 2009 pelo Governo Federal com meta 
de construção de dois milhões de moradias, criado em contexto de crise, tinha como 
objetivo amenizar o déficit habitacional bem como aquecer a economia a partir do mercado 
da construção civil.
O MCMV é hoje a principal política de habitação no município de Juiz de Fora com a 
construção de dezenas de empreendimentos e teve como propósito resolver a questão do 
déficit habitacional na cidade.  Ao todo são 10.169 famílias que necessitam de moradia. A 
pesquisa buscou compreender os efeitos gerados pela implementação do Programa na 
configuração e no ordenamento sócio-espacial da cidade. 
O que se percebeu, em linhas gerais, é que o programa vem redefinindo eixos de 
expansão da cidade bem como também uma determinada espacialização da pobreza pelo 
território juizforano. O envolvimento de diferentes sujeitos sociais com distintos interesses 
imprime ao setor imobiliário um elemento de complexidade. Instituições financeiras, 
produtores e comerciantes de materiais de construção, indústria da construção civil, 
empresários, proprietários fundiários, capital comercial, promotores e Estado se 
relacionam diretamente no mercado de solo urbano.
Notou-se um rearranjo da população no território da cidade, que se organiza em dois 
movimentos. O primeiro foi o deslocamento da população mais pobre (0 a 3salários 
mínimos), direcionado especialmente para a Região Norte. O segundo rearranjo é aquele 
que definiu a ocupação do seguimento médio baixo dos trabalhadores, em especial na 
Região Oeste de Juiz de Fora. Tais movimentos vem consolidando novos territórios de 
concentração para cada segmento de renda atendido pelo Programa. No entanto, cabe 
ressaltar que essas dinâmicas se encontram ainda em aberto. Muitos desses novos 
empreendimentos são recentes na cidade, alguns deles ainda para serem entregues, 
outros ainda em construção ou pré-aprovados.
Logo, o que se afirma, são processos, que embora ainda abertos e recentes na dinâmica 
urbana de Juiz de Fora, já parecem apontar para novas tendências sobre o território 
juizforano e na produção do espaço.
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ASCENSÃO OU DECLÍNIO DOS ESTADOS UNIDOS?  

DA LÓGICA GLOBAL À TERRITORIAL 
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Resumo 

O objetivo deste artigo é analisar a situação dos Estados Unidos da América frente às 
mudanças ocorridas no âmbito global no pós década de 1970. Utiliza-se o método da 
diferenciação escalar através de revisão de literatura. O fenômeno em questão, para que 
se possa compreender sua pertinência exige uma analise global e territorial. Analisa-se 
que o mundo após 1970 torna-se mais célere; a globalização atinge seu auge; os 
paradigmas se transformam; o regime de produção se altera; se estabelece uma nova 
forma de organizar o mundo. A teoria do “Ciclo sistêmico de Acumulação” interpreta 

essas mudanças como “caos sistêmico”, isto é, como uma crise estrutural do sistema 

capitalista cujo desfecho é o fim dos Estados Unidos como país hegemônico. No âmbito 
territorial, têm-se evidências da desindustrialização, como o caso da cidade de Detroit, e 
o endividamento crônico, como apontam os 2,3 bilhões de dólares ao dia em 2003 
emprestados aos Estados Unidos. Assim, através das diferentes leituras, tanto global 
quanto em esfera local, apontam para o declínio dos Estados Unidos como país central 
do sistema capitalista. Entretanto, com a não configuração do declínio eminente, 
conclui-se que enquanto os Estados Unidos forem o mercado para os produtos do Leste 
Asiático e da China ter-se-á os empréstimos vultosos advindos do oriente e, por 
conseguinte, a manutenção da organização do espaço mundial do fim da segunda 
guerra. 
Palavras-chaves: Estados Unidos, hegemonia, organização do espaço mundial. 
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Resumo: 

A sociedade brasileira tem uma profunda dívida social com a sua população negra. Após 
mais de 125 anos da abolição da escravidão, as condições de vida de significativa parte 
deste grupo social ainda é bastante precária. Ele figura entre as piores posições em 
praticamente todos os indicadores sociais: de índices educacionais e acesso de 
determinados bens e serviços, mesmo quando de caráter público e gratuito, à maior 
participação nos índices de pobreza e de indigência. 
A despeito das políticas de ações afirmativas implementadas nos últimos anos no país, 
evidencia-se um verdadeiro abismo quando comparamos as condições de vida da 
população negra com as da branca em termos de acesso a bens e serviços, moradia, 
distribuição de renda, exercício de direitos etc. Este contraste também se verifica nas 
relações de trabalho, no interior das quais o trabalhador negro ocupa, na maior parte dos 
casos, as posições mais subalternas e menos qualificadas no mercado de trabalho. 
Esse cenário não se altera em cidades que costumam ostentar uma melhoria da qualidade 
de vida da população. Em alguns casos, como em Juiz de Fora, cidade situada na 
mesorregião da Zona da Mata mineira, a desigualdade racial é alarmante, sendo ainda 
maior do que em cidades que não propagandeiam a qualidade de vida. Um ligeiro olhar sob 
a paisagem juizforana revela que a presença de negros em determinados espaços da 
cidade, como em alguns bairros de reconhecida centralidade, restaurantes, hotéis, 
shopping centers, boates, clubes recreativos, universidades, dentre outros, é muito 
reduzida se comparada com a frequência branca. Quando muito, sua presença nesses 
espaços resume-se a ocupações profissionais geralmente desprestigiadas e 
subalternizadas. 
O presente trabalho propôs investigar as condições de trabalho as quais são submetidos 
trabalhadores(as) negros(as) na cidade de Juiz de Fora, de maneira a evidenciar o quanto 
essas relações de trabalho estariam eivadas de preconceito e discriminação racial. O 
objetivo foi avaliar os níveis de desigualdade racial na cidade relacionados à exploração da 
força de trabalho, de maneira a orientar políticas de ações afirmativas visando superar em 
médio e em longo prazo esse problema.
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Resumo: 

O tema pesquisado teve como objeto principal a análise da política econômica presentes 
nos debates e consultas do Conselho de Estado, instituição que dominou a alta política no 
Brasil Imperial.
 O Conselho de Estado era organizado em quatro seções: Justiça e Estrangeiros, Império, 
Fazenda e Marinha e Guerra, sendo cada seção composta por três conselheiros e 
presidida pelo ministro competente ao assunto. A instituição era acionada e os membros 
das seções deveriam analisar a matéria e emitir um parecer, que seria submetido ao 
imperador para as devidas providências. Entretanto, quando a consulta não era decidida no 
âmbito da própria seção, devido à complexidade do assunto, era enviada para reunião 
geral do conselho, denominada Conselho Pleno, para serem ouvidos todos os 
conselheiros.
A pesquisa teve como foco a seção de Fazenda, sendo utilizadas como fontes as 
Consultas do Conselho de Estado. Assim, foi elaborado um banco de dados onde foram 
inseridas as consultas analisadas, observando-se de onde as consultas eram 
provenientes, o ano que chegaram ao Conselho, do que se tratava cada consulta, o 
conteúdo do parecer final e quais conselheiros responsáveis pelo parecer. 
Ao decorrer da pesquisa foram analisadas 165 consultas, entre 1842 à 1848, onde 
percebeu-se uma multiplicidade de temas debatidos pela seção. Geralmente, estes temas 
estavam relacionados à tributação (criação, recolhimento e fiscalização dos impostos) em 
todo país, a alfândega, requerimento de indenização feito diretamente ao Tesouro Nacional 
e por fim a fiscalização das legislações provinciais. Esta última apareceu com freqüência, 
demonstrando uma preocupação por parte do governo em centralizar e controlar a política 
econômica, de modo que, as leis provinciais estivessem de acordo com a legislação 
nacional.
Como atividade futura deste trabalho, propõe-se a complementação do banco de dados 
criado com a análise de novas consultas, abrangendo assim todos os anos de atuação do 
Conselho de Estado. De posse do banco de dados completo será possível compreender 
de forma sólida se existiu um projeto político-econômico norteador no país neste período e 
se as alterações de conselheiros ocorridas implicavam em mudanças na posição do 
Conselho de Estado. 
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Resumo: 

Levantamento sistemático, classificação sumária e a análise crítica dos registros de 
criação ou reformulação dos estatutos das associações beneficentes e de socorros 
mútuos erigidas por imigrantes na cidade do Rio de Janeiro no século XIX. A partir da 
documentação pertencente ao Fundo Conselho de Estado do Arquivo Nacional e dos 
periódicos digitalizados da Biblioteca Nacional. Análise da cultura associativa na Corte com 
atenção especial às associações criadas por imigrantes alemães, belgas, espanhóis, 
franceses, italianos e suíços, cuja dinâmica histórica se expressava a partir da dupla 
delimitação de interesses e necessidades que conduziam simultaneamente às demandas 
por bens materiais e culturais. Com evidências recolhidas acerca da experiência 
associativa e destaque para o mutualismo, entendido como combinação equilibrada, 
embora não estática, da função mobilizadora, para exercício de proteção social, e da 
função cultural identitária e estruturante dos elos de solidariedade horizontal e vertical na 
sociedade escravista.
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Resumo: 

Uma reflexão sobre o século XXI nos aguça a curiosidade por sua nova dinâmica. Com a 
intensificação da globalização, a estrutura da  sociedade está em constante mudança. Os 
deslocamentos populacionais, lidos dentro dos processos de exílios e migrações buscam 
entender a nova dinâmica que estamos envolvidos e que já não podem ser  totalmente 
adequados às ferramentas teóricas e conceituais utilizadas no século passado. Os 
deslocamentos se originam impulsionados  por acontecimentos cujos efeitos são 
múltiplos; sociais, políticos,,econômicos, religiosos e culturais mas que, sobretudo, 
reconfiguram a geopolitica e os direitos humanos. O desafio desse projeto é problematizar 
as migrações e o exílios, entender as motivações que geram esses movimentos e suas 
consequências na formação do mundo atual, sem perder a perspectiva das suas 
especificidades históricas.
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Resumo: 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar parte dos resultados obtidos com o 
desenvolvimento do projeto de pesquisa “A Casa e a Câmara: o auto-governo dos povos 
nas Minas Setecentista”. Tal projeto busca refletir sobre a conformação que tomou nas 
Minas a ideia de auto-governo, entendido como elemento central para a caracterização das 
monarquias católicas de Antigo Regime e para a compreensão da atuação das elites 
locais, no sentido de ampliar e manter o seu poder econômico e legitimação social. 
Estudos recentes vêm tentando traçar, a partir das correspondências trocadas entre os 
súditos americanos e as autoridades reinóis, o perfil das redes de comunicação política 
entre Portugal e seus domínios ultramarinos. Buscando ressaltar e compreender a 
existência de espaços de autonomia exercidos por parte da administração local no Império 
Português, representada, sobretudo, pelas Câmaras Municipais. Nessa apresentação, 
analisaremos a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino do século XVIII referente à 
Vila do Ribeirão do Carmo, atual cidade de Mariana, buscando identificar no seu conteúdo 
a recorrência de determinados assuntos, e utilizando, para isso, os documentos emitidos 
dessa localidade. Utiliza-se, a partir daí, uma tipologia referente aos principais assuntos 
abordados, classificando-os em diferentes categorias. Pretende-se, entre outras coisas, 
verificar o volume de cada tipologia no decorrer do século XVIII, buscando estabelecer uma 
comparação entre determinados períodos, tendo em vista as modificações sociais, 
políticas e econômicas do local estudado. Dessa forma será possível visualizar de que 
maneira o fluxo dessa documentação reflete tais mudanças.
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

A REVOLTA DO ANO DA FUMAÇA (1833)

 
Autores: 

EDUARDO DA SILVA JÚNIOR (XXIII PIBIC - XXVII BI); SUZANA TEIXEIRA NUNES 
ESPINOSA MAICÁ (XXIII PIBIC - XXVII BI); ALEXANDRE MANSUR BARATA 
(ORIENTADOR). 

 
Resumo: 

O projeto de pesquisa, tendo em conta a complexidade das forças políticas que atuavam 
na província de Minas Gerais, tem por objetivo compreender o acirramento das tensões 
que tiveram lugar na província em 1833 com a eclosão da chamada “Revolta do Ano da 
Fumaça”. No dia 22 de março de 1833, alguns militares, com apoio popular, sublevaram-
se em Ouro Preto. Aproveitaram que o presidente da província, Manuel Ignácio Melo e 
Souza, não se encontrava na capital para exigir a sua demissão do cargo, bem como a 
prisão e expulsão dos conselheiros de governo Bernardo Pereira de Vasconcelos e José 
Bento Leite Ferreira de Mello. Os sediciosos assumiram o governo de Minas Gerais e 
nomearam Manoel Soares do Couto como presidente da província. A historiografia sobre a 
revolta divide-se, sobretudo, em duas vertentes. Para Andréa Lisly Gonçalves, a Revolta do 
Ano da Fumaça tinha relação direta com os motins ocorridos em Santa Rita do Turvo em 
1831. O que permite esta constatação é a permanência das mesmas lideranças, a 
natureza das disputas em torno do poder local e o caráter “restaurador” dos sediciosos. 
Em direção oposta, Wlamir Silva questiona a identificação da Revolta do Ano da Fumaça 
como um movimento “restaurador”, visto que, os sediciosos reconheciam a Regência 
como um poder legítimo. Defende ainda que a conquista dos cargos de direção política 
local foi o centro da disputa entre os grupos, em um momento em que o poder local era 
reorganizado na perspectiva do poder provincial. Em consonância com as proposições de 
Wlamir Silva, compreendemos a revolta não como um movimento “restaurador” ou 
caramuru, mas sim, como um conflito que mobilizou parcelas importantes da elite política 
mineira em torno do controle do governo da província. Desta forma, a nascente esfera de 
poder regional se transformará em palco de disputa entre os diferentes grupos que 
buscaram controlá-la para ditar os rumos da política da província e do Estado Nacional em 
formação, caracterizando, a nosso ver, um dos motivos principais que contribuíram para a 
eclosão da Revolta do Ano da Fumaça.
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Título do Projeto:  

POLÍTICA PROVINCIAL E A CONSTRUÇÃO DO ESTADO NACIONAL 
BRASILEIRO:MINAS GERAIS (1822-1834)

 
Autores: 

DIEGO RODOLFO DE CASTRO GOMES (XXIII PIBIC - XXVII BI); PÂMELA CAMPOS 
FERREIRA (XXIII PIBIC - XXVII BI); ALEXANDRE MANSUR BARATA (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

O projeto tem por objeto os conselhos provinciais criados no âmbito do processo 
constituinte desencadeado pela ruptura política com Portugal em 1822: o Conselho de 
Governo (criado pelo Decreto de 20 de outubro de 1823) e o Conselho Geral da Província 
(estabelecido pela Carta Constitucional de 1824). De modo específico, busca-se 
compreender o funcionamento desses conselhos na província de Minas Gerais entre 1825 
e 1834. O Conselho de Governo era formado por seis integrantes eleitos e possuía as 
seguintes atribuições: fomentar as atividades econômicas; promover a educação da 
mocidade; estabelecer novas Câmaras; propor obras públicas (estradas); promover 
censos estatísticos da população da província; catequizar índios; cuidar em promover o 
bom tratamento dos escravos; arbitrar os conflitos de jurisdição entre as autoridades 
provinciais; suspender magistrados e comandantes militares, dentre outras. Por outro lado, 
o Conselho Geral era composto por vinte e um integrantes também eleitos. Ao criá-lo, a 
Constituição reconhecia e garantia o “direito de intervir todo o Cidadão nos negócios da 
sua Província”. Sua principal função era “propor, discutir, e deliberar sobre os negócios 
mais interessantes das suas Províncias; formando projetos peculiares, e acomodados às 
suas localidades, e urgências”. Em Minas Gerais, a instalação dos dois conselhos foi 
relativamente precoce. O Conselho de Governo foi instalado em 1825 e contou com três 
legislaturas: 1825 a 1829, 1830 a 1833 e 1834, quando foi extinto pela lei de 03 de outubro 
de 1834. Por sua vez, o Conselho Geral da Província contou com dois mandatos: 
1828-1829 e 1830-1833. O Conselho Geral mineiro mantinha comissões permanentes ou 
temporárias ocupadas de assuntos como Contas, Posturas, Representações, Educação 
Pública, Estatística, Finanças, dentre outros. A análise das atas, dos pareceres e 
indicações de seus conselheiros permite identificar os principais debates que mobilizavam 
a elite provincial mineira nos primeiros anos que se seguiram à Independência, 
evidenciando os diferentes projetos de nação em disputa. 
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Título do Projeto:  

DESENVOLVIMENTO DE UMA ESCALA DE PERCEPÇÃO SOCIAL DE EDUCADORES 
FRENTE AO USO DE TABACO E OUTRAS DROGAS

 
Autores: 

GUILHERME WILLIAM MARCELINO (BOLSISTA PIBIC/ AF, ICE/ PPG PSICOLOGIA); 
HENRIQUE GOMIDE (DOUTORANDO, PPG PSICOLOGIA;ANA LUISA MARLIÈRE 
CASELA(MESTRANDA, PPG PSICOLOGIA); FERNANDO ANTONIO BASILE COLUGNATI 
(COORDENADOR, FAMED/ PPG PSICOLOGIA)

 
Resumo: 

Implantação de um workflow automatizada para análise psicométrica em ferramentas de 
licença livre  

Com o atual patamar tecnológico dos microcomputadores, das estações de trabalho e das 
redes de comunicação, hoje é permitido operar eletronicamente qualquer tipo de dados. A 
consistência e a acessibilidade a esses dados podem ser controladas automaticamente 
de forma mais adequada do que com os procedimentos manuais. Como consequência, 
um maior nível de simplificação e de controle pode ser obtido nos procedimentos 
executados pelos profissionais. 
É importante a existência de modelos com capacidade descrição e suporte computacional 
do fluxo de trabalho realizado. Sistemas de workflow facilitam a  manipulação e 
monitoraração da informação relativa ao fluxo de trabalho em um ambiente cliente-servidor 
para gerenciar, coordenar e controlar o trabalho realizado em pesquisas mais 
eficientemente. 
O objetivo deste trabalho, parte de uma  dissertação de mestrado da Psicologia em 
psicometria, foi a implantação de um workflow automatizado para as análises estatísticas.  
Durante todo o processo de desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas de código-
aberto, facilitando o re-uso das técnicas e procedimentos desenvolvidos. As análses foram 
feitas com a linguagem de programação R, usando os pacotes car e psych, e o 
Rmarkdown para  criação dos relatórios em HTML, possibilitando aos pesquisadores 
acesso a todos os resultados sempre atualizados atualizados. Todo conteúdo do 
instrumento, leitura e limpeza de dados, bem como de todas suas etapas de análise, se 
encontram disponíveis para o público no repositório Github, que também serviu como 
gerenciador de versões dos scripts e relatórios de análise.
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Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  
UMA ANÁLISE ACERCA DA REVERSIBILIDADE DE FUNÇÃO DOS GÊNEROS DIGITAIS 

NOS LIVROS DIDÁTICOS DO TERCEIRO ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL.

 
Autores: 

LAURIANA GONÇALVES DE PAIVA-GUTTIERREZ; LILIANA MENDES (CO-
ORIENTADORA); EVELINE MENDES REZENDE (BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG); LÍVIA 
RIBEIRO CABRAL (BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG); THAISA GOMES BARBOSA SILVA 
(COLABORADORA).

 
Resumo: 

Analisando a crescente utilização da tecnologia como forma de interação social, nos 
colocamos a pensar como a escola utiliza esta ferramenta no auxílio do processo de 
ensino-aprendizado, tendo como realidade alunos evoluídos tecnologicamente, utilizando 
como enfoque os livros didáticos (LD), que são aportes para a transmissão do 
conhecimento escolar. Tendo tal questão como ponto de partida, o presente trabalho de 
pesquisa foi desenvolvido, considerando algumas etapas. Na primeira etapa do trabalho, 
fase exploratória, foi realizado levantamento bibliográfico, que tomou como base estudos 
sobre os gêneros textuais, especialmente os produzidos em contexto digital, assim como 
documentos oficiais que orientam os anos iniciais do Ensino Fundamental, além do Guia 
Nacional do Livro Didático-2013,disponibilizado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação (FNDE). Em seguida procedemos à coleta de dados, selecionando entre as 
coleções de livros didáticos do Ensino Fundamental I, aprovadas no PNLD -2013, os livros 
destinados aos três primeiros anos do ensino fundamental (bloco de alfabetização) que 
apresentaram atividades relacionadas aos gêneros digitais. Assim, foram realizadas 
análises com o intuito de observar como é a realizada a abordagem do gênero digital no 
conteúdo do livro e, principalmente, quais os tipos de atividades trazidas aos alunos com 
menção aos gêneros digitais. Do levantamento realizado observou-se que dos livros 
analisados, a maioria não ultrapassa duas atividades relacionadas com o gênero digital e 
ainda assim, as trazem de forma superficial, com abordagem pouco explicativa sobre os 
gêneros abordados. Como desdobramento e continuidade do trabalho realizado, foram 
aplicadas atividades com abordagens do gênero blog, dos livros didáticos analisados, em 
uma turma do terceiro ano do ensino fundamental, onde ainda consta em processo de 
análise de dados.
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Título do Projeto:  
DA LEITURA DO LIVRO IMPRESSO À CONSTRUÇÃO DO LIVRO DIGITAL: A 

CONSTRUÇÃO/PRODUÇÃO DA LEITURA E DA ESCRITA COM SENTIDO NO ESPAÇO 
ESCOLAR.

 
Autores: 

LAURIANA GONÇALVES DE PAIVA-GUTTIERREZ (ORIENTADORA); LILIANA MENDES 
(CO-ORIENTADORA); JÉSSICA MIRANDA GUEDES (BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG);  
LARISSA CHRISTINA VALE DE PAIVA (BOLSISTA PROBIC/FAPEMIG); THAISA GOMES 
BARBOSA SILVA (COLABORADORA).

 
Resumo: 

O trabalho apresentado visa compreender a relação das crianças com as tecnologias 
digitais, especialmente no tocante às práticas da leitura e da escrita. Nosso propósito foi o 
de continuar mapeando os usos sociais que as crianças do bloco de alfabetização fazem 
das tecnologias digitais, em especial suas práticas de leitura na Internet, fora do espaço 
escolar. Como instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário para alunos 
do primeiro ao terceiro ano do Ensino Fundamental do Colégio de Aplicação João 
XXII/UFJF. Com o tratamento dos dados percebemos que as práticas de leitura online vem 
crescendo entre as crianças. A partir de tal constatação, estamos desenvolvendo uma 
proposta pedagógica que visa à atingir o uso social da leitura e da escrita, para além dos 
limites das aulas curriculares, e articulada ao potencial multimídia das tecnologias 
educacionais. Dessa maneira, buscamos trabalhar pedagogicamente com os alunos a 
partir das práticas de leitura e escrita mapeadas, sendo o produto final do projeto a 
construção de uma Biblioteca Digital Infantil, que tem como diferencial das demais 
existentes o fato do acervo ser composto por textos produzidos por crianças no processo 
de escolarização, extrapolando a didatização da escrita escolar, num processo no qual os 
alunos são levados a perceberem que o texto produzido por eles, ao ser veiculado pelo 
suporte digital, deverá estar adequado proposta dos gêneros textuais a serem produzidos.
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Título do Projeto:  

O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ENQUANTO POLÍTICA 
PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES

 
Autores: 

FREDERICO MACÁRIO DOS REIS FERNANDES (BOLSISTA-BIC); BRENDA LORENE 
COSTA (COLABORADORA); LUCIENE FERREIRA SILVA GUEDES (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) como uma política pública de formação continuada de professores. O 
PNAIC é um programa que visa capacitar professores alfabetizadores e tem como objetivo 
principal concluir a alfabetização das crianças até os 8 anos de idade, no final do 3º ano do 
Ensino Fundamental. Para compreender as bases ético-políticas do PNAIC optamos pela 
linha metodológica do materialismo histórico dialético, partindo do conceito de totalidade, 
ou seja, buscamos analisar o programa através de uma visão ampliada do contexto 
histórico no qual o mesmo se insere, sem fugir as especificidades do nosso objeto.  O 
foco da nossa pesquisa são os dois eixos que compreendemos ser os mais fundamentais 
do PNAIC: formação continuada de professores e avaliação. O eixo formação é o que se 
vincula de modo estreito com os objetivos de nosso núcleo de pesquisa (NETEC), focado 
nas relações entre trabalho e educação. Entendemos que os cursos de formação 
continuada em serviço cumprem uma dupla função da qual o PNAIC não escapa: 
compensar as "falhas" na formação oferecida nas universidades e propagar através dessa 
formação e também da educação regular os valores do neoliberalismo da terceira via, 
representado pela nova sociabilidade do capital. O eixo da avaliação constitui-se em um 
dos pontos fortes do pacto, pois percebemos que a preocupação com o desempenho dos 
alunos é latente, culminando, inclusive, com a criação de um teste especifico para avaliar o 
impacto do PNAIC, a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). Em conjunto com outros 
autores, entendemos que este tipo de política baseia-se e difunde práticas gerencialistas 
no âmbito da educação, as quais introduzem mecanismos de mercado na administração 
pública, com grande ênfase à responsabilização dos professores pelo sucesso ou 
fracasso escolar.
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Título do Projeto:  

A FORMAÇÃO INICIAL DE PROFESSORES:
AS CONTRADIÇÕES ENTRE O ENSINO PRESENCIAL E

A EXPANSÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

 
Autores: 

Carlos Henrique Furtado Rezende (BIC/UFJF)
Thalita Cristina dos Reis Neves (BIC/UFJF
Simone da Silva Feliciano (Voluntária/Faced/UFJF)
Mariana Novais Vieira (NETEC/UFJF) 
Daniela Motta de Oliveira (coordenadora) 

 
Resumo: 

Esta pesquisa constitui-se de um aprofundamento das pesquisas realizadas desde 2008, 
pelo grupo de pesquisa sobre Formação de Professores, vinculado ao NETEC(Núcleo de 
Estudo sobre Educação e Trabalho). Nosso objeto é a formação inicial de professores, na 
sua face mais atual, que é a utilização da Educação a Distância (EaD) como estratégia 
privilegiada para esta formação, com destaque para a criação da Universidade Aberta do 
Brasil (UAB) em 2005. Tendo como objetivo compreender as movimentações ocorridas na 
formação de professores voltadas para essa tendencia, evidenciando os limites e as 
contradições dessas políticas, nossa pesquisa tem, como marco teórico, o materialismo 
histórico e dialético, pois entendemos que a educação é uma relação social intrincada em 
uma rede de relações entre a compreensão do objeto e a realidade. A pesquisa se 
constituiu de quatro etapas distintas, sendo elas: fase exploratória, trabalho de 
campo/coleta de dados, tratamento de material recolhido no campo e análise dos dados. 
Concluímos que a discussão do problema não está centrada na pertinência, ou não, de se 
utilizar a educação a distância como recurso para ampliar a oferta de cursos de graduação 
em nível superior;  não se trata, também, de discutir a “eficácia” da educação a distância. 
Em nossa pesquisa, apontamos que a tão necessária formação de professores em nível 
superior se tornou mais uma política compensatória e focalizada, cujo compromisso com 
a democratização ocorre através da massificação do ensino superior, em especial, nas 
universidades privadas, muito embora a universidade pública assuma esse papel através 
da EaD.
A questão central, portanto, é a opção política preferencial por esta modalidade para a 
formação docente, claramente apontando para a redução da formação dos professores a 
uma simples transmissão de técnicas de ensino, subtraindo deles a possibilidade de uma 
inserção real no tripé que caracteriza a universidade brasileira (ensino, pesquisa e 
extensão). 
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Título do Projeto:  

Políticas de Formação Continuada de Professores do Estado de Minas Gerais 

 
Autores: 

Felipe Dias de Oliveira Silva (BIC/UFJF)
Maria Clara Russo Araújo (BIC/UFJF)
Patrícia Ferreira Duarte (Colaboradora)
Daniela Motta de Oliveira (Orientadora) 

 
Resumo: 

O projeto intitulado de “Políticas de Formação Continuada de Professores no Estado de 
Minas Gerais” busca entender se as políticas de formação continuada de professores da 
Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais formuladas atualmente apresentam 
uma continuidade com as políticas educacionais dos governos anteriores, caracterizadas 
pela orientação baseada no modelo de gerenciamento empresarial, capazes de difundir, 
desta forma, uma nova sociabilidade que atenda às exigências do capital nos dias atuais. 
Nosso objetivo foi analisar as políticas públicas para a formação continuada de professores 
no Estado de Minas Gerais a partir do governo de Antônio Anastasia (2011-2014), de forma 
a verificar a relação destas com as reformas educacionais e as orientações, princípios e 
concepções que se coadunam  com a construção de uma nova sociabilidade. Como 
metodologia, a pesquisa foi dividida em seis momentos distintos que se articularam e se 
complementaram: Fase exploratória da pesquisa, coleta de dados, tratamento do material 
recolhido, análise dos dados de acordo com nosso referencial teórico e a elaboração do 
relatório final. Foi possível constatar que os governos de Antônio Anastasia (2011-2014) e 
Fernando Pimentel (2015-atualidade) não rompem com a orientação das políticas 
educacionais baseadas no modelo managerialista (Gweirtz, 2002) até mesmo em virtude 
da tentativa por parte do governo de modernizar a escola para atender às avaliações de 
larga escala (ENEM - Ideb) e a busca de consolidar políticas que aproximam as escolas 
dos cursos técnicos e profissionalizantes (PRONATEC)
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Título do Projeto: 

A TEORIA PULSIONAL EM PSICANÁLISE: DIVERGÊNCIAS TEÓRICAS ENTRE 
SIGMUND  FREUD E CARL GUSTAV JUNG

Autores: 

ISADORA COUTINHO RODRIGUES (BOLSISTA PIBIC); MARINA TENTE SILVA 
(BOLSISTA BIC);  FÁTIMA CAROPRESO (ORIENTADORA - BOLSISTA DE 
PRODUTIVIDADE EM PESQUISA DO CNPQ)

Resumo: 

O projeto de pesquisa “A teoria pulsional em psicanálise: Freud entre Jung e Ferenczi” tem 
como objetivo principal analisar os impasses da teoria freudiana do segundo dualismo 
pulsional e tentar compreender a defesa de tal dualismo por parte de Freud a partir dos 
pressupostos básicos de sua teoria metapsicológica, por um lado, e, por outro, a partir do 
diálogo com outros teóricos, em especial, com a proposta de Carl Jung de um monismo 
pulsional e com as proposições de Sándor Ferenczi acerca da pulsão de morte. Trata-se 
de um trabalho epistemológico baseado na análise estrutural de textos. O objetivo do 
presente trabalho é apresentar resultados parciais deste projeto de pesquisa. 
Abordaremos as divergências entre os pensadores Sigmund Freud e Carl Gustav Jung 
focalizando, principalmente, suas hipóteses sobre a sexualidade, as pulsões e a etiologia 
das neuroses. Nessa análise, se sobressai a discordância de Jung a respeito da primazia 
da sexualidade, assim como sua oposição em relação à teoria freudiana da sexualidade 
infantil. No que diz respeito à etiologia das neuroses, Jung defendeu, com veemência, a 
consideração de outros fatores, além do impulso sexual, e contestou a importância das 
vivências infantis. Apesar de considerar a sexualidade infantil, argumentava que a 
sexualidade só estaria presente na infância germinalmente, sendo a libido, nesse período, 
marcada por uma inocência típica, sem conotação genital, retirando assim o apelo sexual 
de certas atividades praticadas pelas crianças. Jung recusa também a restrição do termo 
libido à energia sexual, assim como a utilização do termo “Complexo de Édipo”, visto que, 
na primeira infância, a mãe ] não teria um significado sexual para o infante, mas 
proporcionaria prazer a partir do acolhimento, da nutrição. Utilizamos em nossa análise 
alguns dos principais textos de Freud que versam sobre a sexualidade e as pulsões e 
alguns dos textos de Jung publicados entre 1906 e 1913, além de parte das 
correspondências trocadas entre os dois autores. 
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Resumo: 

A metapsicologia freudiana, desde o início, teve como problema central a elaboração de 
uma teoria sobre a memória e sua relação com as demais funções psíquicas, como a 
consciência e a percepção. As várias versões dos “aparelhos” freudianos – o “aparelho de 
linguagem”, o “aparelho neuronal” e as duas principais versões do “aparelho psíquico” – 
podem ser consideradas como grandes modelos teóricos a serviço da formulação de tal 
teoria. Esse papel central que a memória desempenha na teoria freudiana se deve, entre 
outros motivos, à necessidade de redefinir o mental e de repensar sua relação com a 
consciência. O projeto de pesquisa “A memória da teoria metapsicológica freudiana” tem 
como objetivo geral analisar o desenvolvimento das hipóteses freudianas sobre a memória 
e suas relações com concepções de outros teóricos das áreas da filosofia e da psicologia. 
Apresentaremos, nesse trabalho, resultados parciais da pesquisa. Um mecanismo 
fundamental proposto por Freud para explicar a dinâmica dos processos mnêmicos é a 
“repressão”(Verdrängung). Freud a concebe inicialmente como um mecanismo de defesa 
envolvido na etiologia das psiconeuroses e acaba sendo levado a concebê-la como 
pertencente ao funcionamento psíquico normal e, de certa maneira, constitutiva da 
diferenciação entre os sistemas de memória. Neste trabalho, analisamos o 
desenvolvimento de tal conceito na teoria formulada por Freud no período de 1915 a 1926 
focalizando, principalmente, as hipóteses metapsicológicas elaboradas para fundamentá-
lo. Trata-se de um trabalho epistemológico sobre os fundamentos da teoria psicanalítica 
freudiana, baseado na análise estrutural de textos. 
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Resumo: 

Mediante os entraves à consolidação das redes de atenção aos usuários de drogas e das 
políticas públicas na área, fazem-se necessários métodos e estudos inovadores que 
avaliem de forma ampliada essas redes, levantando os serviços que as compõem, como 
estão distribuídos e como se relacionam. Sendo assim, o presente estudo apresenta um 
método de mapeamento e avaliação da rede de atenção aos usuários de drogas, utilizado 
no município de Juiz de Fora-MG. O método foi dividido em duas partes: 1) levantamento e 
mapeamento dos serviços; e 2) Análise de Redes Sociais (ARS) na caracterização das 
relações entre os serviços e avaliação da rede. Os serviços poderiam ser governamentais 
ou não governamentais, do Sistema Único de Saúde (SUS), através da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS) e Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), do Sistema Único de Assistência 
Social (SUAS) ou recursos comunitários. Estes dispositivos foram identificados por 
instrumentos da gestão municipal, bases de dados, contato com entidades de controle 
social e bola de neve com profissionais da rede. Todos os serviços levantados foram 
mapeados por geocodificação através de ferramentas de acesso livre da internet (Google 
Drive e Google Earth) e disponibilizados online. Para a ARS, questionários foram 
construídos na plataforma online Formhub, com as aplicações feitas a partir de entrevistas 
estruturadas com o uso de tablets. Os dados foram exportados para os softwares R e 
Gephi para a análise dos dados e confecção de sociogramas. Foi possível identificar e 
geocodificar 187 serviços, bem como suas relações. Apesar do maior número de serviços 
de nivel primário da saúde, como as Unidades Básicas de Saúde (UBS), constatou-se 
uma centralidade no Centro de Atenção Psicossocial - Àlcool e Drogas (CAPSad) e em 
serviços especializados de média e alta complexidade. O método apresentado é um 
modelo útil a ser replicado em outros contextos. Seu caráter ampliado e o uso de 
ferramentas acessíveis facilita sua utilização no entendimento das redes de atenção aos 
usuários de drogas, apresentando potenciais de inovação e impacto nas políticas.
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Resumo: 

Introdução: A escola é um local estratégico para ações de prevenção, pois nesse local se 
concentram os jovens de diferentes faixas etárias e histórias de vida. No entanto, a escola 
necessita de propostas que ultrapassem práticas tradicionais como as palestras 
informativas, que não apresentam resultados efetivos. Os docentes que atuam na escola 
não são formados para lidar com demandas como a prevenção ao uso indevido de drogas 
sentem-se despreparados para atuar frente ao tema. Objetivo: Portanto, o objetivo do 
presente estudo foi descrever os passos da construção de uma escala para avaliar as 
crenças e práticas de educadores em relação à prevenção ao uso de álcool e outras 
drogas. Metodologia: Uma matriz conceitual foi elaborada, realizou-se avaliação teórica por 
especialistas, juiz, grupo focal e estudo piloto. Resultados: No piloto, 136 tutores do “Curso 
de Prevenção do Uso de Drogas Para Educadores de Escolas Públicas” participaram. A 
média de idade foi de 39,37 anos, 86,8% eram do sexo feminino e 64,2% lidaram com 
usuários de álcool e outras drogas. A escola foi apontada como o contexto de maior 
contato com os usuários de drogas (50,5%). Análise de dados: Na análise de 
componentes principais identificam-se dois componentes: Crenças e Práticas que 
explicaram 41% da variância total e o Alpha de Cronbach foi de 0,90. Conclusão: O 
instrumento é indicado para a avaliação das crenças e práticas de educadores após 
processos de capacitação sobre o tema.
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Resumo: 

Introdução: O reconhecimento dos problemas associados ao uso de tabaco, como a alta 
prevalência de comorbidades dentre os fumantes, incluindo o abuso de álcool, depressão 
e HIV, justifica a exploração da temática nos vários contextos de saúde. Objetivo: 
Conhecer a prevalência de pacientes tabagistas e usuários de risco de álcool 
hospitalizados no Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora (HU/UFJF) 
e também as comorbidades associadas ao uso de tabaco. Métodos: todos os pacientes 
admitidos no HU/UFJF, no período de 15/01 a 27/02/14. Utilizou-se o prontuário eletrônico 
para gerar a lista de pacientes admitidos diariamente, para coleta de diagnóstico e dos 
dados sócio-demográficos. O consumo de álcool foi avaliado através do Alcohol Use 
Disorders Identification Test, versão resumida (AUDIT C); os transtornos depressivos 
através do Patient-Health Questionnare-2 (PHQ-2) e o uso atual de tabaco através do 
consumo nos últimos 30 dias. Resultados: 328 pacientes foram incluídos na pesquisa, 53 
(16,2%) consumiram tabaco nos últimos 30 dias e 73 (22,3%) consumiram álcool em nível 
de risco (pontuação = 4 no instrumento de rastreio AUDIT C). Os dados sugerem que a 
porcentagem de pacientes que consomem álcool em excesso é significativamente maior 
entre os tabagistas (49,1%) do que entre os pacientes não usuários de tabaco (16,8%). A 
porcentagem de pacientes que fizeram uso de risco de álcool no último ano, assim como o 
consumo de cigarros, é significativamente maior também entre o grupo doenças 
infecciosas e parasitárias (42,9% e 35,7% respectivamente) do que no conjunto dos 
demais quadros clínicos (21,1% para álcool e 15,3% para tabaco). Esses dados nos 
mostram que os pacientes com HIV/AIDS e demais doenças parasitárias consomem mais 
álcool e cigarros quando comparados com outros diagnósticos clínicos. Em relação a 
depressão,  27 (51,9%) dos tabagistas relataram anedonia e humor deprimido. Conclusão: 
Espera-se que esta pesquisa contribua para o direcionamento de programas de cessação 
do consumo de tabaco no ambiente hospitalar contribuindo para se repensar no tratamento 
de fumantes em maior vulnerabilidade, tal como os abusadores de álcool, com sintomas 
de depressão e com o diagnóstico de HIV. 
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Resumo: 

Diante do cenário de uso de substâncias por crianças e adolescentes, é relevante 
implementar ações de prevenção no ambiente escolar. Dentre elas, cita-se a utilização de 
cursos online para capacitar os diversos atores que podem ser protagonistas das 
atividades propostas. O presente estudo apresentou e avaliou o Curso de Prevenção do 
Uso de Drogas para Educadores de Escolas Públicas. Participaram 4960 educadores de 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná e foram investigadas as características 
sociodemográficas destes, além da avaliação de aspectos de satisfação com o curso e 
sobre o acesso às ferramentas virtuais de aprendizagem. O perfil dos participantes foi 
composto predominantemente por mulheres (85,8%) com pós-graduação (64,8%) e 35,2% 
afirmaram possuir contato com a temática álcool e drogas no contexto escolar. A maioria 
dos participantes aprovou o curso (98,1%), indicando que o método de ensino e 
estratégias utilizados se mostraram adequados ao público capacitado

 
Palavras-chave: 

Prevenção do Abuso , Educação à Distância , Avaliação  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  
AVALIAÇÃO DA REDE DE ATENÇÃO AOS USUÁRIOS DE DROGAS

 
Autores: 

Ana Carolina Moreira, Bolsista de Iniciação Científica BIC; Amata Xavier Medeiros, Bolsista 
de Iniciação Científica BIC; Daniela Belchior Mota, Psicóloga, Discente do Programa de 
Pós Graduação em Psicologia; Telmo Mota Ronzani, Psicólogo, Docente da UFJF

 
Resumo: 

Rede assistencial para usuários de álcool e outras drogas e modalidades de cuidado: 
Produzindo consenso entre profissionais da região metropolitana de São Paulo
Em geral, há divergência de opinião entre os profissionais quanto ao tipo de cuidado que os 
serviços devem ofertar aos usuários de álcool e outras drogas. Para auxiliar gestores e 
profissionais a avaliarem os principais pontos fortes e lacunas do cuidado ofertado, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou uma proposta de mapeamento da rede 
assistencial, classificando o cuidado em três modalidades: desintoxicação para síndrome 
e sintomas de abstinência, suporte ambulatorial e suporte residencial. Este estudo 
objetivou identificar entre profissionais atuantes na Região Metropolitana de São Paulo 
(RMSP) quais serviços da rede assistencial brasileira devem ofertar os cuidados 
estabelecidos na classificação da OMS. Adicionalmente, buscamos compreender o debate 
produzido durante o processo de identificação dos serviços. Foi realizada uma oficina 
entre 33 profissionais da RMSP, os quais foram subdivididos em três grupos. Para 
organizar a discussão entre os profissionais e estimular a produção de consenso, foi 
utilizada a Técnica de Grupo Nominal (TGN). Foi realizada análise de conteúdo, do tipo 
estrutural e temática, para avaliar o debate nos grupos de TGN. Na comparação do 
consenso obtido entre os três grupos, os CAPS AD III foram designados como unidades-
síntese, que englobam todas modalidades de cuidado. No componente de suporte 
residencial, foram indicadas as Unidades de Acolhimento e dispositivos da assistência 
social. Nas modalidades de desintoxicação e suporte ambulatorial, uma multiplicidade de 
serviços, localizados em diferentes pontos de atenção, foi indicada para a oferta do 
cuidado aos usuários de substâncias. O debate entre os profissionais revelou a 
caracterização de um modelo assistencial com traços fundamentais, que contribui para 
construir uma racionalidade de cuidado aos usuários de álcool e outras drogas. No 
entanto, a falta de diretrizes sobre como implementar tal modelo pode levar a uma visão 
generalista acerca do papel dos serviços, que revelaram uma identidade múltipla e 
indeterminada.
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Resumo: 

Violência entre parceiros íntimos se refere a qualquer comportamento inserido num 
relacionamento íntimo que cause prejuízos físicos, psicológicos ou sexuais para os 
envolvidos nessa relação. O autor da violência pode ser o atual ou ex-companheiro, numa 
relação homo ou heterossexual. Estudos longitudinais sobre a temática têm sido 
realizados buscando maior compreensão acerca do fenômeno. Faz-se relevante a 
compreensão do contexto relacional, das circunstâncias em que tais condutas emergem e 
dos motivos para a adoção desses comportamentos, especialmente para que sejam 
elaboradas estratégias de intervenção adequadas a essas situações. O estudo conta com 
uma etapa longitudinal e com uma etapa qualitativa. A coleta de dados está em 
andamento, mas obtiveram-se dados de análises preliminares realizadas a partir de 14 
entrevistas com mulheres agressoras dos parceiros. Observou-se nas entrevistas uma 
tendência das mulheres não reconhecerem a prática de atos de violência física contra 
seus parceiros. A violência através de palavras foi admitida em algumas ocasiões, 
possivelmente relacionada a fatores contextuais. 
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Resumo: 

Introdução: O Addiction Severity Index (ASI) é um instrumento que fornece informações 
sobre vários aspectos da vida de pessoas com problemas associados ao abuso e 
dependência de drogas. Uma versão reduzida do instrumento com itens selecionados 
pode fornecer uma avaliação da gravidade de problemas mais consistente e redução do 
tempo de aplicação. Objetivo: Avaliar as propriedades psicométricas da versão reduzida do 
ASI 6. Métodos: Foram entrevistados 100 sujeitos com uso problemático de álcool e outras 
drogas e 100 sem uso problemático. Foram calculados os escores dos indivíduos a partir 
da Teoria de Resposta ao Item. As propriedades psicométricas foram avaliadas pela 
correlação entre os escores do ASI 6 e do ASSIST (Alcohol, Smoking and Substance 
Involvement Screening Test), que foi utlizado como padrão-ouro do presente estudo. 
Foram avaliados os índices de sensibilidade e especificidade. Resultados: O tempo de 
aplicação do ASI 6 Light entre usuários de drogas foi de 17,7 minutos. Foi encontrada uma 
alta correlação entre o escore da área “álcool” do ASI 6 Light e os escores do ASSIST em 
relação ao álcool (r=0,79), correlações moderadas em relação ao tabaco (r=0,47) e 
cocaína/crack (r=0,44) e baixa (r=0,39) em relação à maconha. Ao correlacionar os 
escores do ASSIST e os escores da área drogas do ASI 6 Light obteve-se uma alta 
correlação em relação à cocaína/crack (r=0,85), correlações moderadas em relação ao 
tabaco (r=0,57) e maconha (r=0,68) e baixa (r=0,29) em relação ao álcool. A área sobre a 
curva da área Álcool foi 0,93 e da área drogas foi 0,88. Conclusão: Com este estudo foi 
possível desenvolver e avaliar as propriedades psicométricas da versão reduzida do ASI 6 
Light. Boas evidências de validade da área “álcool” e “drogas” foram apresentadas. Essa 
nova versão tornou-se um instrumento de fácil manejo e de rápida aplicação, contendo os 
itens que melhor avaliam a gravidade de problemas com substâncias e dos problemas 
associados nas diversas áreas.
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Resumo: 

Introdução: Embora substâncias como o álcool e o tabaco venham se destacando como 
as drogas mais consumidas no Brasil, nos últimos anos existe uma maior preocupação 
com os usuários de crack. As Comunidades Terapêuticas (CTs) tem se destacado, 
atualmente, como uma importante aliada da rede de atenção ao usuário de drogas do 
SUS, porém pouco se sabe a respeito da população atendida nestes serviços. Objetivos: 
a) Estimar a prevalência de usuários de crack na população que busca tratamento 
especializado em CTs na cidade de Juiz de Fora; b) Avaliar o perfil dos usuários de crack 
em tratamento nas CTs e; c) Descrever os sintomas físicos, psicológicos e desfechos de 
tratamento das CTs. Metodologia: Foram realizados três estudos. No estudo 1 
(prevalência), transversal, todos os indivíduos que deram entrada nas CTs num período de 
2 meses foram entrevistados utilizando o ASSIST. A proporção de usuários de crack foi 
comparada a de usuários de outras drogas. No estudo 2 (perfil), transversal, foram 
incluídos 72 indivíduos maiores de 18 anos, dependentes de crack, que buscaram 
tratamento nas CTs. Os indivíduos foram entrevistados utilizando-se os instrumentos 
ASSIST e ASI6. No estudo 3, longitudinal, 42 pacientes das CTs foram acompanhados por 
um psicólogo semanalmente entre uma a 24 semanas. Sintomas físicos, psicológicos e 
desfechos de tratamento foram anotados em um formulário semi-estruturado. Resultados: 
No estudo 1, 82,4% fazia uso sugestivo de crack. O estudo 2 mostrou que o perfil principal 
foi formado por homens, solteiros, com 30 anos, sem trabalho, com defasagem escolar, 
de classe média e religião protestante. No estudo 3 a ansiedade foi o sintoma prevalente e 
junto com a depressão o que mais permaneceu ao longo do tratamento. No início do 
tratamento, período de maior desistência, se concentraram os sintomas, principalmente 
tosse e fissura pelo tabaco. Com este estudo obteve-se uma compreensão da população 
usuária de crack que busca tratamento especializado em CTs em Juiz de Fora, 
possibilitando uma melhor discussão de propostas para a melhoria das intervenções e 
planos de tratamento para usuários de crack das CTs, pretendendo, com isso, incentivar 
outros estudos sobre CTs. 
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Resumo: 

Resumo: O crescente número de brasileiros com problemas relacionados ao uso de 
álcool e a baixa oferta de tratamento público ou privado para essa população, 
principalmente em cidades distantes dos centros de intervenção, apontam a necessidade 
de desenvolvimento, implementação e avaliação dos efeitos de intervenções alternativas, 
como as realizadas por internet. Objetivos: Avaliar a efetividade de uma psicoterapia breve 
realizada por internet para homens dependentes de álcool. Especificamente, buscou-se 
realizar um estudo piloto para avaliar a viabilidade deste estudo. Metodologia: Trata-se de 
um ensaio clínico randomizado, em que participarão 128 homens, entre 18 a 65 anos, 
dependentes de álcool. O tratamento se desenvolve em 12 sessões de terapia, com 
duração de 1 hora por semana. Participam do piloto, 10 indivíduos alocados em uma das 
duas condições de tratamento: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC - F) face a face 
(N=5) e Terapia Cognitivo-Comportamental por internet (TCC-I) (N= 5). Os resultados são 
avaliados por instrumentos padronizados aplicados antes, no final e após três meses de 
tratamento e comparados entre os dois grupos. Resultados: Até o momento foram 
avaliados 26 pacientes, dos quais 8 preencheram os critérios de inclusão e destes, 8 
foram para a intervenção da TCC-F e 4 para TCC-I. Dos oito pacientes atendidos, quatro 
concluíram as 12 sessões psicoterápicas - 2 no modo presencial e 2 via internet. Três 
foram desligados por atingir o número máximo de 2 faltas consecutivas e 1 ainda está em 
atendimento.  Dos concluintes, 2 alcançaram a abstinência nos 30 dias anteriores à 
avaliação final, 1 na modalidade presencial e 1 na modalidade via internet. Os pacientes da 
intervenção por internet declararam-se “satisfeitos” e “muito satisfeitos” com essa forma 
de terapia e afirmaram que o atendimento recebido foi “muito bom”. Considerações finais: 
O estudo piloto ainda está em andamento, porém os dados iniciais apontam a viabilidade 
da intervenção realizada via internet para redução do uso de doses consumidas por 
ocasião. Dados mais consistentes serão obtidos ao longo do estudo e considerações mais 
robustas serão elaboradas. 
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Resumo: 

A proposta deste projeto é retomar a reflexão epistemológica sobre a obra de Freud diante 
desse panorama ampliado da epistemologia das ciências naturais e, mais 
especificamente, das ciências da mente animadas por esse ressurgimento mais recente 
do naturalismo psicológico. Com esse objetivo, pretende dar seguimento à investigação 
dos fundamentos da psicanálise freudiana – do corpus metapsicológico em particular –, 
mas, ao mesmo tempo, empreender, de forma mais sistemática, a sua discussão nesse 
contexto das questões epistemológicas mais amplas que se colocam a partir dessa 
renovação do projeto de uma psicologia como ciência da natureza. Em resumo, portanto, o 
presente projeto se desenvolverá em torno de três eixos: 1) análise interna do corpus 
metapsicológico freudiano (nas condições caracterizadas acima); 2) a análise crítica e 
epistemológica dos programas contemporâneos para uma ciência naturalista do mental, 
tendo a psicanálise como parâmetro; 3) a discussão mais geral do naturalismo e do 
realismo científico, lançando mão dos instrumentos conceituais disponibilizados tanto pela 
epistemologia quanto pela fenomenologia. A etapa atual do projeto se concentra na análise 
histórica e epistemológica da obra neurocientífica inicial de Freud e das obras de transição 
para os trabalhos propriamente psicanalíticos, com destaque para o texto Projeto de uma 
psicologia (1895)
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Resumo: 

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é definido como medo ou ansiedade clinicamente 
significativa, provocado pela exposição a certos tipos de situações sociais, que podem ser 
de desempenho, de observação ou de interação. Estima-se que o distúrbio de ansiedade 
social seja alto na população, com prevalência entre 5% e 13% da população geral, que 
resultam em diferentes graus de incapacidade e limitações sociais e ocupacionais. Assim, 
com o objetivo de aprimorar os conhecimentos referentes ao tratamento em grupo para 
pacientes com sintomatologia para TAS, o Núcleo de Estudos em Violência e Ansiedade 
Social desenvolve um projeto intitulado “A efetividade da Terapia cognitivo-comportamental 
de grupo em pacientes com fobia social: pesquisa e extensão”. Tal pesquisa, que 
corresponde a um estudo quase experimental, busca oferecer atendimento clínico 
baseado na Terapia Cognitivo Comportamental em Grupo à comunidade acima de 18 
anos. Nas fases de pré e pós teste os participantes respondem a três escalas, entre elas: 
Escala de Ansiedade Social de Liebowitz, Inventário de depressão de Beck e Inventário de 
ansiedade de Beck. Os encontros são baseados no protocolo de Heimberg (2002), 
juntamente com as necessidades dos participantes, combinando sempre atividades de 
exposição, reestruturação cognitiva, relaxamento e treino de habilidades sociais. O 
tratamento conta com aproximadamente dez participantes que se reúnem em encontros 
semanais de 90 minutos, totalizando em torno de dezesseis sessões ao final do processo. 
A fim de coordenar os participantes, às sessões são ministradas por três psicólogos, que 
participam das técnicas terapêuticas e registram as observações que emergem no 
processo grupal. Já foram realizados seis grupos e os resultados dos primeiros estão 
sendo analisados. Estima-se uma deflação nos escores dos instrumentos aplicados, 
assim como a diminuição nas evitações em atividades do dia a dia, melhora na qualidade 
de vida e redução de pensamentos automáticos disfuncionais. 
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Resumo: 

O transtorno de ansiedade social (TAS) é caracterizado pelo medo acentuado durante 
situações sociais ou de desempenho. Possui curso crônico e incapacitante. O abuso
\dependência de álcool é uma das comorbidades mais freqüentes ao TAS. A Atenção 
Primária à Saúde (APS) é um contexto estratégico para se estudar e investigar problemas 
relacionados ao consumo de álcool e transtornos de ansiedade. A presente pesquisa de 
caráter quantitativo epidemiológico objetiva investigar a associação entre a TAS e o abuso
\dependência de álcool no universo da Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora – MG
\Brasil e encontra-se na fase de coleta de dados.  Foram selecionados 254 sujeitos entre 
18 e 60 anos, moradores de 31 bairros da área de abrangência da Estratégia de Saúde da 
Família. Os instrumentos de coleta de dados foram: Escala de Liebowitz para Ansiedade 
Social (LSAS), Inventário de Ansiedade de Beck e Teste para Identificação de Problemas 
relacionados ao Uso de Álcool (Audit). Foram coletadas informações de 145 participantes 
em 19 bairros. Há uma prevalência de mulheres com cerca de 70% do total. Houve indícios 
de correlação (moderada positiva, r = 0,56), apenas entre os instrumentos para o rastreio 
dos sintomas de ansiedade (Inventário de Ansiedade de Beck) e ansiedade social (Escala 
de Ansiedade Social de Liebowitz). Cerca de 25% da amostra (41) pontuou acima dos 55 
pontos no LSAS, o que indica a presença de sintomas moderados de ansiedade social. No 
que diz respeito ao uso prejudicial de álcool, menos de 20% dos participantes, pontuou 
acima de 8, o que indica baixo escore, relacionado ao uso de álcool, pela amostra 
pesquisada. Conclui-se que, uma amostra maior é necessária, com o intuito de 
delinearmos as relações existentes entre as variáveis, uso de álcool e os sintomas de ade 
ansiedade social. No que diz respeito ao uso prejudicial de álcool, menos de 20% dos 
participantes, pontuou acima de 8, o que indica baixo escore, relacionado ao uso de álcool, 
pela amostra pesquisada. Conclui-se que, uma amostra maior é necessária, com o intuito 
de delinearmos as relações existentes entre as variáveis, uso de álcool e os sintomas de 
ansiedade e ansiedade social, em pessoas cadastradas nas Unidades de Atenção 
Primária a saúde. 
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Resumo: 

O transtorno de ansiedade social (TAS) é caracterizado pelo medo acentuado durante 
situações sociais ou de desempenho. Possui curso crônico e incapacitante. O abuso
\dependência de álcool é uma das comorbidades mais freqüentes ao TAS. A Atenção 
Primária à Saúde (APS) é um contexto estratégico para se estudar e investigar problemas 
relacionados ao consumo de álcool e transtornos de ansiedade. A presente pesquisa de 
caráter quantitativo epidemiológico objetiva investigar a associação entre a TAS e o abuso
\dependência de álcool no universo da Atenção Primária à Saúde de Juiz de Fora – MG
\Brasil e encontra-se na fase de coleta de dados.  Foram selecionados 254 sujeitos entre 
18 e 60 anos, moradores de 31 bairros da área de abrangência da Estratégia de Saúde da 
Família. Os instrumentos de coleta de dados foram: Escala de Liebowitz para Ansiedade 
Social (LSAS), Inventário de Ansiedade de Beck e Teste para Identificação de Problemas 
relacionados ao Uso de Álcool (Audit). Foram coletadas informações de 145 participantes 
em 19 bairros. Há uma prevalência de mulheres com cerca de 70% do total. Houve indícios 
de correlação (moderada positiva, r = 0,56), apenas entre os instrumentos para o rastreio 
dos sintomas de ansiedade (Inventário de Ansiedade de Beck) e ansiedade social (Escala 
de Ansiedade Social de Liebowitz). Cerca de 25% da amostra (41) pontuou acima dos 55 
pontos no LSAS, o que indica a presença de sintomas moderados de ansiedade social. No 
que diz respeito ao uso prejudicial de álcool, menos de 20% dos participantes, pontuou 
acima de 8, o que indica baixo escore, relacionado ao uso de álcool, pela amostra 
pesquisada. Conclui-se que, uma amostra maior é necessária, com o intuito de 
delinearmos as relações existentes entre as variáveis, uso de álcool e os sintomas de 
ansiedade e ansiedade social, em pessoas cadastradas nas Unidades de Atenção 
Primária a saúde. 
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Resumo: 

Um dos aspectos da leitura mais estudados pela Psicologia Cognitiva é o acesso lexical, 
que é o acesso à representação mental das palavras que são reconhecidas em um texto. 
Uma das variáveis que afetam o acesso lexical é o grau de similaridade ortográfica que 
uma palavra tem com outras e uma medida de similaridade ortográfica que tem 
influenciado modelos recentes de acesso lexical na leitura são os vizinhos ortográficos 
formados pela transposição de duas letras (Transposed Letter Neighbors – TLN), como é o 
caso de ‘anual’ e ‘anula’. O objetivo geral desse estudo foi investigar por meio de uma 
tarefa de decisão lexical se o efeito de TLN varia em relação à sílaba da palavra em que ele 
ocorre (inicial ou final) no acesso lexical durante a leitura no português brasileiro. 
Participaram desse estudo 30 estudantes de um curso de Psicologia. Os participantes 
realizaram uma tarefa de decisão lexical, na qual deviam indicar, o mais rápido possível, se 
o estímulo apresentado era uma palavra ou não. Os estímulos experimentais consistiram 
em 42 palavras dissílabas e de baixa frequência de ocorrência que apresentaram uma 
manipulação de TLN em três níveis (palavras sem um vizinho ortográfico, palavras com 
um vizinho ortográfico formado na primeira sílaba e palavras com um vizinho ortográfico 
formado na segunda sílaba). Para compor a tarefa de decisão lexical, 42 pseudopalavras 
dissílabas foram construídas. As palavras com TNL foram reconhecidas cerca de 37ms 
mais lentamente do que as palavras sem TNL e as palavras com TNL na primeira sílaba 
foram reconhecidas cerca de 19ms mais lentamente do que as palavras com TNL na 
segunda sílaba. Isso sugere que a posição silábica em que o TNL ocorre possui 
interferência no processo de acesso lexical e que o processamento silábico pode ter efeito 
na leitura hábil.
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Resumo: 

O reconhecimento rápido e automático de uma palavra é uma condição sine qua non para 
uma leitura hábil e, assim sendo, é importante investigar as variáveis que o afetam. O 
objetivo desse estudo foi investigar o papel da similaridade ortográfica e da frequência 
silábica no reconhecimento visual de palavras. Participaram dessa pesquisa, 30 
estudantes de um curso de Psicologia. A similaridade ortográfica foi manipulada utilizando-
se palavras sem e com vizinhos ortográficos formados pela transposição de duas letras 
(p.ex., furta->fruta). A frequência silábica também foi manipulada (baixa vs. alta 
frequência). Os participantes realizaram uma tarefa de decisão lexical, na qual deviam 
indicar, o mais rápido possível, se o estímulo apresentado era uma palavra ou não. As 
palavras com vizinhos transpostos foram reconhecidas mais lentamente do que as 
palavras sem esses vizinhos. Já a frequência silábica não teve efeito significativo no tempo 
de reação. Esses resultados indicam que, na leitura hábil, o processamento ortográfico é 
mais importante do que o silábico.
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Resumo: 

Na literatura a respeito do desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita é possível 
constatar a importância da consciência fonológica (CF) e do conhecimento do nome das 
letras (CNL) para a aquisição de tais habilidades. Para subsidiar intervenções capazes de 
prevenir dificuldades nessas aquisições, é imprescindível a realização de pesquisas que 
direcionem a intervenção. Assim, o presente estudo teve como objetivos: 1) avaliar a 
dimensionalidade da CF; 2) desenvolver uma medida de CF para crianças no último ano 
da Educação Infantil (EI), com base na Teoria da Resposta ao Item (TRI), e avaliar o seu 
poder em predizer o desenvolvimento da leitura e da escrita no primeiro e segundo ano do 
Ensino Fundamental (EF); e 3) examinar se uma versão reduzida da tarefa de CNL tem 
uma precisão similar à versão completa na predição do risco/não risco de dificuldade de 
leitura no primeiro e segundo anos do EF. Participaram 114 alunos de escolas públicas e 
98 de particulares, matriculadas, inicialmente, no último ano da EI. No que se refere à CF, 
os resultados revelaram uma estrutura predominantemente unidimensional nos dados, 
com o primeiro fator explicando 62,5% da variância. Assim sendo, a TRI foi utilizada e o 
modelo de um parâmetro foi aplicado. Foram avaliadas as propriedades de duas medidas 
de CF. No presente estudo, 63 crianças foram classificadas como tendo dificuldade em 
leitura e 57 em escrita. Os resultados das análises realizadas com base na curva ROC 
evidenciaram que ambas as medidas de CF possuem um poder razoável de classificação 
do risco/não risco de dificuldade de leitura e escrita (AUC = 0,73 e 0,71, para a leitura e 
0,68 e 0,70, para a escrita). No que se refere ao CNL, os resultados revelaram que tanto a 
tarefa com 26 letras quanto a tarefa com 15 letras possuem um bom poder de 
classificação do risco/não risco de dificuldade de leitura (ambas AUC = 0,83). Esses 
resultados evidenciam que para propósitos de rastreamento as medidas com menos itens 
podem ser utilizadas sem risco de perda precisão.
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Resumo: 

O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita há tempos vem sendo investigado. 
Na literatura, é possível encontrar várias evidências que apontam a importância da 
Consciência Fonológica (CF), da Memória de Trabalho Fonológica (MTF), do 
Conhecimento do Nome das Letras (CNL), do Processamento Ortográfico (PO), do 
Vocabulário (VO) e da Nomeação Seriada Rápida (NSR) para o desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Entretanto, não foi encontrado nenhum estudo longitudinal que tenha 
considerado essas variáveis ao mesmo tempo, buscando identificar os preditores da 
leitura e da escrita. Assim sendo, o presente estudo foi proposto, tendo como objetivos: 1) 
avaliar o poder preditivo das variáveis VO, CF, CNL, MTF, PO e NSR (mensuradas nos 
Tempos 1 – 2013 – e 2 – 2014) para a Precisão de Leitura (PL), para a Fluência de Leitura 
(FL) e para a Compreensão de Leitura (CL),  todas avaliadas no Tempo 2 (2014), quando 
as crianças estavam no 2º ano do Ensino Fundamental (EF); e 2) avaliar o poder preditivo 
das variáveis supracitadas para a habilidade de Escrita (E), avaliada no 2º ano do EF. 
Participaram desse estudo 212 crianças, sendo 114 alunos de escolas públicas e 98 
alunos de escolas particulares. Tendo em vista a distribuição das variáveis critério, foram 
realizadas análises de regressão logística. Os resultados evidenciaram que quando as 
variáveis preditivas foram avaliadas no tempo 1 (2013), a MTF contribuiu de forma 
independente para todas as variáveis critério. Já a NSR de números contribuiu 
significativamente para a PL e para a FL, enquanto a variável CNL fez uma contribuição 
significativa para escrita. A variável VO contribuiu significativamente apenas para a FL. 
Quando as variáveis preditivas foram avaliadas no Tempo 2 (2014), a NSR contribuiu 
significativamente para todas as variáveis critério e a MTF fez uma contribuição 
significativa apenas para a FL. Desse modo, espera-se que os resultados desse estudo 
possam contribuir para um maior entendimento do desenvolvimento da leitura e da escrita 
e, assim, ajudar a informar estratégias de intervenção e prevenção de dificuldades de 
leitura. 
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Resumo: 

O desenvolvimento das habilidades de leitura e escrita há tempos vem sendo investigado. 
Na literatura, é possível encontrar várias evidências que apontam a importância da 
Consciência Fonológica (CF), da Memória de Trabalho Fonológica (MTF), do 
Conhecimento do Nome das Letras (CNL), do Processamento Ortográfico (PO), do 
Vocabulário (VO) e da Nomeação Seriada Rápida (NSR) para o desenvolvimento da leitura 
e da escrita. Entretanto, não foi encontrado nenhum estudo longitudinal que tenha 
considerado essas variáveis ao mesmo tempo, buscando identificar os preditores da 
leitura e da escrita. Assim sendo, o presente estudo foi proposto, tendo como objetivos: 1) 
avaliar o poder preditivo das variáveis VO, CF, CNL, MTF, PO e NSR (mensuradas nos 
Tempos 1 – 2013 – e 2 – 2014) para a Precisão de Leitura (PL), para a Fluência de Leitura 
(FL) e para a Compreensão de Leitura (CL),  todas avaliadas no Tempo 2 (2014), quando 
as crianças estavam no 2º ano do Ensino Fundamental (EF); e 2) avaliar o poder preditivo 
das variáveis supracitadas para a habilidade de Escrita (E), avaliada no 2º ano do EF. 
Participaram desse estudo 212 crianças, sendo 114 alunos de escolas públicas e 98 
alunos de escolas particulares. Tendo em vista a distribuição das variáveis critério, foram 
realizadas análises de regressão logística. Os resultados evidenciaram que quando as 
variáveis preditivas foram avaliadas no tempo 1 (2013), a MTF contribuiu de forma 
independente para todas as variáveis critério. Já a NSR de números contribuiu 
significativamente para a PL e para a FL, enquanto a variável CNL fez uma contribuição 
significativa para escrita. A variável VO contribuiu significativamente apenas para a FL. 
Quando as variáveis preditivas foram avaliadas no Tempo 2 (2014), a NSR contribuiu 
significativamente para todas as variáveis critério e a MTF fez uma contribuição 
significativa apenas para a FL. Desse modo, espera-se que os resultados desse estudo 
possam contribuir para um maior entendimento do desenvolvimento da leitura e da escrita 
e, assim, ajudar a informar estratégias de intervenção e prevenção de dificuldades de 
leitura. 

 
Palavras-chave: 

variáveis cognitivas , Leitura , Escrita  



            
 

 
Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

CHILD DRAWING HOSPITAL: EVIDÊNCIAS DE VALIDADE PARA CRIANÇAS 
BRASILEIRAS 

 
Autores: 

LÍVIA BATISTA GOMES (VI PIBIC  A. F); ANDRESSA APARECIDA DA SILVA REIS (VI 
PIBIC  A. F); ALTEMIR JOSE GONCALVES BARBOSA (ORIENTADOR) 

 
Resumo: 

A internação hospitalar é um estressor em potencial para crianças e níveis elevados de 
stress podem obstaculizar sobremaneira o tratamento, adiando a alta. Desse modo, ao 
constatar a ausência, no país, de uma medida de stress específica para crianças e 
adolescentes hospitalizados, este estudo teve como objetivo desenvolver e obter 
evidências de validade e fidedignidade para a versão em língua portuguesa do Brasil do 
Child Drawing: Hospital (CD:H); uma medida projetiva de stress decorrente de 
hospitalização. Após passar por um processo de tradução e adaptação baseado nas 
diretrizes da Organização Mundial de Saúde (OMS), o manual do CD:H foi utilizado para 
analisar os desenhos de uma amostra de crianças e adolescentes recrutados em 
hospitais (n=81) e em uma escola (n=76) da Zona da Mata de Minas Gerais, Brasil. Foram 
obtidos índices satisfatórios de concordância inter-avaliadores e intra-avaliador para as três 
partes e o escore Total do instrumento. A consistência interna da Parte A – a única em que 
é adequado o cálculo do Alfa de Cronbach – também pode ser considerada satisfatória. Os 
escores das três partes e o Total do CD:H foram mais elevados na amostra do hospital. Ao 
classificar esses escores de acordo com níveis de stress, observou-se o predomínio de 
baixo nível nos dois subgrupos, mas há mais participantes do hospital com stress 
significativo e mais casos de coping na escola. Portanto, foram obtidas as primeiras 
evidências de validade discriminante e de fidedignidade para a versão brasileira do CD:H. A 
facilidade de aplicação e o caráter lúdico do instrumento associados às evidências de 
validade obtidas permitem afirmar se trata de uma promissora medida de stress 
decorrente de internações hospitalares. 
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Resumo: 

A capacidade de resolver problemas é uma das características que distinguem os seres 
humanos dos outros animais e desenvolvê-la têm sido uma meta dos sistemas 
educacionais. Dentre os métodos de ensino que têm como objetivo promover as 
estratégias de Resolução de Problemas (RP) este estudo enfatiza o Montessori. Como o 
objetivo da pesquisa é analisar possíveis contribuições do Método Montessori para o 
ensino de RP e constatando a carência de medidas desse construto com evidências de 
validade em língua portuguesa do Brasil, foi necessário, preliminarmente, desenvolver uma 
versão brasileira do Problem Solving Inventory (PSI), denominado PSI-Br. O PSI é uma 
medida global de avaliação da percepção do indivíduo sobre suas habilidades de RP. O 
inventário é uma escala do tipo Likert. Há, também, uma versão para adolescentes da 
escala, para alunos com habilidades de leitura a partir do 4º ano. O inventário original foi 
submetido a processos de tradução e retrotradução equivalentes aos recomendados pela 
literatura (p.ex., Borsa, Damásio & Bandeira, 2012) , isto é, traduções, síntese das 
traduções, avaliação da versão sintetizada por especialistas; retrotradução e estudo-piloto. 
A aplicação piloto foi efetuada com um pequeno grupo (N=25) de estudantes e evidenciou, 
inicialmente, que alunos com escolaridade igual ou superior 4º ano do Ensino Fundamental 
poderiam responder o PSI-Br. Desse modo, o inventário foi aplicado em uma amostra de 
363 discentes de uma escola pública de Juiz de Fora – MG. Para efetuar uma análise 
inicial das propriedades psicométricas iniciais do PSI-Br, optou-se por efetuar uma Análise 
de Componentes Principais (ACP) dessa medida e, posteriormente, analisar a 
fidedignidade dos componentes e da escala. No último caso, a opção foi por utilizar o Alfa 
de Cronbach. Esta ACP propiciou uma solução quantitativa e qualitativamente satisfatória, 
pois, ainda que 11 itens tenham sido excluídos, as três dimensões do PSI também foram 
identificadas no PSI-Br: Estilo de Aproximação-Evitação, Confiança na Resolução de 
Problemas e Controle Pessoal. 
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Resumo: 

Promover as forcas do caráter (FC) parece ser um caminho possível e necessário para 
um envelhecimento positivo. Para desenvolver e testar uma proposta de Educacão para o 
Caráter Baseada em Forcas para Idosos (Educafi), realizaram-se duas análises de 
produção científica, sendo uma sobre o estado da arte das pesquisas sobre FC e a outra 
sobre aspectos positivos na Terapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (TCCG), e 
intervenções com dois grupos de idosos. Artigos que relatam pesquisas que tiveram 
idosos em suas amostras foram selecionados para os dois estudos. Constatou-se, em 
ambos, uma produção científica limitada, sendo que a coorte etária de idosos é pouco 
pesquisada. Assim, a Educafi é uma intervenção positiva desenvolvida especificamente 
para promover todo o conjunto de FC proposto pelo Values in Action e elevar os índices de 
satisfação com a vida e bem-estar psicológico dessa coorte etária. Trata-se de uma 
atividade de educação para o caráter que, de acordo com os princípios da TCCG, pode ser 
classificado como de 
orientação/treinamento. Foram realizadas duas intervenções com 26 encontros cada, 
totalizando aproximadamente 40 horas para cada grupo. Os resultados desse estudo 
empírico revelam que, apesar de os participantes possuírem níveis elevados de bem estar 
psicológico, a Educafi pode promover ganhos qualitativos nesse domínio. Essa modalidade 
de educação para o caráter é capaz, também, de fortalecer ainda mais as características 
positivas dos participantes. Uma vez que atividades educacionais favorecem um 
desenvolvimento saudável até idades avançadas, é possível afirmar que a Educafi é 
promissora e, portanto, deve ser testada empiricamente em diferentes contextos. 
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Resumo: 

As novas, crescentes e complexas exigências do mercado de trabalho, as reformas 
universitárias (Tratado de Bolonha, REUNI etc.) e a necessidade de aumentar o sucesso 
acadêmico representam uma amostra de demandas da Educação Superior que os 
governos de diferentes nações têm enfrentado. Quanto à última demanda, é preciso 
destacar que o engajamento estudantil é um dos principais preditores do sucesso 
acadêmico e tem sido definido como o envolvimento do aluno com sua aprendizagem, o 
tempo e a energia por ele despendidos com a sua vida acadêmica e como as instituições 
disponibilizam recursos e encorajam os alunos a participarem das atividades acadêmicas, 
podendo abranger, ainda, as atividades extracurriculares. A literatura psicológica sobre 
engajamento estudantil salienta que se trata de um construto multidimensional, sendo que 
três “formas” de se engajar têm sido destacadas: engajamento afetivo, engajamento 
comportamental e engajamento cognitivo. Recentemente, acrescentou-se a este rol o 
engajamento agencial. Assim, esta comunicação científica tem como objetivo apresentar 
os resultados iniciais do processo de desenvolvimento de uma escala de engajamento de 
estudantes na graduação. Para tanto, aplicou-se um questionário em docentes e discentes 
de cursos de graduação. Por meio de questões abertas, solicitou-se aos respondentes 
que descrevessem quais são os atributos cognitivos, afetivos, comportamentais e de 
agência estudantes engajados . Os dados foram tratados qualitativamente – análise de 
conteúdo – e deram origem à versão alfa da Escala de Engajamento de Estudantes na 
Graduação para Países Lusófonos. A escala e as etapas subsequentes da investigação 
serão apresentadas. 
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Resumo: 

Este projeto se propõe a analisar a gênese das concepções metapsicológicas 
fundamentais de Freud, com destaque para o seu conceito de representação. Dado que é 
no contexto do debate oitocentista em torno da doutrina das localizações cerebrais e do 
associacionismo que Freud inicia a elaboração da doutrina que, mais tarde, batizará de 
metapsicologia, cabe estender a esse campo a presente pesquisa, dando destaque a dois 
nomes próprios relacionados a cada um desses dois grandes debates: respectivamente, 
Hughlings Jackson e Stuart-Mill. Sua presença, de fato, se manifesta marcantemente 
naquela que pode ser considerada a obra inaugural da metapsicologia freudiana, a 
monografia Para a concepção das afasias, publicada em 1891, que constituirá o objeto 
principal de nossa investigação. Dado que o apoio que Freud vai buscar em Jackson e em 
outras concepções semelhantes destina-se, explicitamente, a angariar argumentos para 
uma crítica de amplo alcance da tradição localizacionista em neurologia, os conceitos-
chave e os personagens principais dessa tradição deverão também ser considerados, 
incluindo-se aí nomes como os de Meynert, Wernicke e Lichtheim, Charcot, entre outros, 
que aparecem referidos nas críticas freudianas. Para análise do ensaio freudiano sobre as 
afasias converge, então, toda a essa pesquisa.  Persegue-se aqui um duplo objetivo: em 
primeiro lugar, proporcionar uma análise conceitual e uma contextualização histórica 
dessa obra que se pode considerar inaugural do pensamento freudiano propriamente dito e 
que, embora venha recebendo já há algum tempo uma atenção considerável não só dos 
historiadores da psicanálise, mas também dos pesquisadores em neurociências, ainda 
não foi objeto de um estudo mais cuidadoso entre nós, tendo sido traduzido no Brasil 
apenas em 2013. Os resultados do presente trabalho, de fato, como se verá abaixo, 
deverão ser primeiramente apresentados sob a forma de um conjunto de artigos de caráter 
histórico e epistemológico contemplando os objetivos especificados abaixo. Em segundo 
lugar, espera-se obter, a partir desse estudo, uma base sólida a partir da qual se possa 
refletir sobre o sentido específico da metapsicologia freudiana da representação e da 
linguagem.
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