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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, 
problematizamos 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. Realizamos 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; como também 
analisamos os usos dos tempos escolares em projetos político-pedagógicos com 
experiências inovadoras de educação. Encontramos 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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Resumo: 

Nas últimas décadas, tem havido um interesse crescente pelo pensamento de Sabina 
Spielrein; no entanto, suas hipóteses teóricas ainda permanecem muito pouco exploradas. 
A maior parte das publicações discutem aspectos biográficos referentes às relações 
pessoais de Spielrein com Jung e Freud, ou se limitam a um comentário bastante 
superficial de algumas de suas hipóteses. Alguns autores apontam que ela antecipa ideias 
que viriam a ser desenvolvidas por Freud, em especial o conceito de pulsão de morte, 
contudo, não analisam de forma cuidadosa as hipóteses de Spielrein e não discutem em 
que medida é possível aproximá-las daquelas do pai da psicanálise.  O pensamento de 
Spielrein revela uma riqueza de ideias e de intuições teóricas e clínicas e parece conter o 
germe de hipóteses centrais que seriam desenvolvidas na teoria freudiana subsequente. 
No entanto, ele se assenta sobre outras bases e apresenta uma originalidade teórica que 
torna necessária uma análise mais cuidadosa tanto de seu desenvolvimento interno como 
de suas influências. Tendo isso em vista, o presente projeto visa contribuir para uma 
melhor compreensão do pensamento de Spielrein, assim como do papel por ela 
desempenhado na história da psicanálise ajudando, assim, a suprir uma lacuna 
historiográfica nos estudos psicanalíticos. Para alcançar os objetivos acima referidos, foi 
realizada uma análise  dos textos de Spielrein pertencentes ao primeiro período de sua 
produção teórica: “Sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia”(1911) , do 
texto “A destruição como causa do vir-a-ser” (1912), assim como da bibliografia 
secundária disponível sobre o tema. Apresentaremos no congresso de iniciação científica 
as hipóteses sobre o funcionamento mental desenvolvidas por Spielrein nos textos acima 
referidos. 
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Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo, através de uma pesquisa documental, analisar as 
práticas de linguagem veiculadas nas Propostas Curriculares de nove disciplinas do 
Ensino Fundamental da Prefeitura de Juiz de Fora (2012). Enfocamos, neste trabalho, as 
práticas de escrita e de oralidade veiculadas nos documentos. Para tanto, utilizamos como 
aporte teórico o Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), conforme Bronckart (1999, 2006), 
Dolz e Schneuwly (2004), bem como autores brasileiros dessa vertente teórica 
(MACHADO, ABREU-TARDELLI, CRISTÓVÃO, 2009; MACHADO, 2009; CRISTOVÃO, 
2007, 2008). Estamos alinhados a uma concepção de escrita na perspectiva dos 
letramentos (STREET, 1984, 2014); no que se refere à oralidade, alinhamo-nos à 
perspectiva dos gêneros orais (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004) que se materializa, na escola, 
em práticas de produção oral, escuta e análise linguística (MARCUSCHI, 2003). Sendo a 
linguagem a todo momento requerida dos usuários, seja oral ou escrita e nos mais 
diversos contextos, principalmente os institucionais, é importante que essa reflexão sobre 
seus usos seja feita na escola, aliada aos pressupostos dos gêneros cuja apropriação é, 
para Bronckart (1999) “um mecanismo fundamental de socialização, de inserção prática 
nas atividades comunicativas humanas”. O estudo das práticas de linguagem propostas 
para a escola, para além das aulas de Língua Portuguesa, torna-se de suma importância, 
uma vez que esses documentos fornecem concepções e diretrizes aos professores sobre 
o trabalho com conteúdos específicos via usos da linguagem. Os dados mostram que há 
referências às práticas de linguagem que abrangem gêneros escritos e orais, bem como 
atividades baseadas em leitura numa perspectiva interdisciplinar. Entretanto, verificamos 
que a) as atividades de escrita estão centradas em exercícios pedagógicos avaliativos, nas 
diferentes disciplinas, na circulação de saber no interior da própria instituição; b) poucas 
são as atividades de circulação de gêneros textuais escritos numa perspectiva social; e c) 
a escrita está centrada nas disciplinas, e não num viés interdisciplinar.

 
Palavras-chave: 

GÊNEROS TEXTUAIS , CURRÍCULO , ORALIDADE E ESCRIT 



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

DIVISÕES DE GÊNERO, FATORES SOCIOECONÔMICOS E DESIGUALDADE DE 
SAÚDE NO BRASIL

 
Autores: 

DANIELE DE ALMEIDA PIRES (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); MARISSA SCARDUA DE OLIVEIRA 
(XXIV PIBIC/XXVIII BIC); JOSÉ ALCIDES FIGUEIREDO SANTOS (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Investigaram-se os padrões de discrepâncias de saúde de gênero no período de 2003 a 
2013 no Brasil. Foram utilizados os dados dos suplementos de saúde da PNAD 2003, da 
PNAD 2008 e da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. A variável depende do estudo foi a 
percepção do estado de saúde reportada pelo entrevistado. Os resultados foram 
estimados sob a forma de probabilidades de ter saúde não boa e de ter saúde ruim com o 
uso do programa estatístico Stata. Em todo o período analisado a probabilidade da mulher 
de ter pior saúde sempre ultrapassa a estimada para o homem em pelo menos 23%. As 
probabilidades médias mostram um quadro temporal próximo da estabiliade nos níveis de 
desigualdde de gênero de saúde não boa, porém de intensificação da desvantagem para a 
saúde ruim em 2013 que representa um indicador de saúde mais deteriorada. A 
desvantagem de saúde da mulher está presente em todos os níveis de escolaridade, 
porém esta discrepância se reduz nos níveis mais elevados de escolaridade. 

 
Palavras-chave: 

Saúde , Desigualdade , Gênero  



           

 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

A TEORIA PULSIONAL EM PSICANÁLISE: FREUD ENTRE JUNG E FERENCZI

 
Autores: 

ISADORA COUTINHO RODRIGUES (BOLSISTA-PIBIC); LUCAS MOURA (BOLSISTA-
BIC); FÁTIMA SIQUEIRA CAROPRESO(ORIENTADORA )

 
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 desse 
trabalho é apresentar resultados parciais deste projeto de pesquisa, abordando as 
hipóteses de Sigmund Freud e Carl Gustav Jung a respeito da demência precoce. Na 
perspectiva freudiana, nas psicoses ocorreria um desinvestimento por parte do Eu dos 
objetos externos e um retorno da libido para o próprio Eu. A regressão ao autoerotismo 
acarretaria a demência precoce, enquanto a regressão ao narcisismo levaria à paranoia. 
Jung, por sua vez, encara a doença a partir de sua teoria dos complexos. Segundo ele, o 
complexo do Eu seria o principal, no entanto, quando um complexo carregado de afeto se 
manifestasse buscando sua autonomia, ele acabaria por se sobressair ao complexo do 
Eu, o qual acabaria perdendo parte de seu autocontrole e sendo cada vez mais invadido 
pelo outro complexo. Na doença, o sujeito ficaria sob controle desse complexo e tudo o 
que não diria respeito a ele seria ignorado ou negligenciado. Apesar de ambos 
considerarem a ocorrência na psicose de um retorno da libido para o próprio Eu, 
discordam quanto à definição do conceito. Enquanto Freud defende que apenas a força 
vinda do impulso sexual poderia ser chamada libido, Jung argumenta que o conceito de 
libido, para explicar a perda de realidade da demência precoce, deveria ser pensado como 
uma força de interesse geral, um conceito genético ligado a uma série de impulsos 
básicos, incluindo o sexual, mas não se restringindo a ele.  Basearemo-nos, no presente 
trabalho, na análise dos principais trabalhos teóricos de Freud e Jung sobre o tema em 
foco, assim como na correspondência entre Freud e Jung e Freud e Ferenczi.
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Resumo: 

O presente trabalho trata da reflexão acerca do projeto de pesquisa e extensão “Memórias 
de Mulheres: mudanças e permanências em processos educativos não escolares - 
transmissão do patrimônio cultural imaterial em comunidades rurais/quilombolas na zona 
da mata mineira”, que tem por objetivo refletir sobre como as mulheres processam a 
transmissão de conhecimentos tradicionais e/ou populares em comunidades. Buscamos 
refletir este movimento na comunidade quilombola de Colônia do Paiol, localizada no 
município de Bias Fortes. Tal comunidade possui uma história extremamente rica, tendo 
em vista principalmente a especificidade de seu processo histórico. Reconhecida em 2005 
pela Fundação Cultural Palmares, Colônia do Paiol remonta o final do século XIX, no ano 
de 1891, quando um fazendeiro local doou parte de suas terras a nove ex-escravos. É 
importante lembrar que, embora o registro aponte para a data de início da ocupação no 
atual território da comunidade, não quer dizer que isentamos os processos ocorridos 
anteriormente, o que lança novos olhares, interpretações e investigações deste passado. 
Ao tornar visível a memória das mulheres, sem qualquer pretensão conclusiva, 
evidenciamos algumas questões que nos possibilitaram compreender melhor a 
comunidade. Que reflexões as mulheres e suas famílias fazem sobre as práticas 
educativas utilizadas pelos antigos e as que são utilizadas atualmente? Que concepções 
têm sido construídas ou desconstruídas sobre o “ensinar” e “aprender” nas comunidades? 
O que as mulheres pensam sobre o que é importante “ensinar” e “aprender”?    Estas 
questões nos remetem a processos educativos não escolares, pois consideramos que 
educação abrange modo de vida, formas de se relacionar entre os indivíduos e sua 
dialética com o coletivo, afinal, o “ensinar” e “aprender” também revelam a forma com que 
a comunidade estabelece seus valores e tradições.   A história oral foi o meio através do 
qual nos aproximamos do passado para conhecer melhor o presente e nos permitiu 
colocar novas questões e desafios no que tange as comunidades, fortalecendo-as 
coletivamente, contribuindo para a valorização deste importante e rico patrimônio cultural.
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Resumo: 

A Sociologia da Educação, internacional e nacional, tem sucessivamente dedicado maior 
atenção às trajetórias educacionais. Com a aprovação do Plano Nacional de Educação 
(PNE), ampliou-se o desafio de alcançar metas sistêmicas, compreendendo o 
desenvolvimento educacional como uma produção social. No entanto, observa-se a 
ausência de reflexões substantivas sobre o objeto e de pesquisas empíricas que permitam 
analisar com mais propriedade o contexto educacional brasileiro e sua relação com os 
padrões de desenvolvimento dos sistemas de ensino e a descrição de trajetórias 
educacionais de sucesso capazes de escapar do ciclo de reprodução social. Este projeto 
deu início a uma série de investigações que articulam a pesquisa de trajetórias, em 
estratégia longitudinal, a outras análises voltadas para trajetórias e as (possíveis) 
intervenções públicas capazes de impedir a reprodução de um ciclo reprodutor negativo 
nas etapas seguintes. Como resenhado em estudos anteriores (TAVARES JÚNIOR et al: 
2012) o alerta para o grave problema do rendimento educacional no Brasil remonta a 
década de 1940s (i.e. Teixeira de Freitas, 1949, 1947). Desde então, tem sido observados 
os efeitos de reprodução do background social na realização escolar, até nos últimos 
anos. Apesar da democratização do acesso à educação, a elevação da escolaridade 
média e outros avanços educacionais, observa-se no Brasil que os níveis de proficiência 
continuam relacionados à origem social e suas características de classe e grupo social. 
Como demonstrado em estudo recente (CASTRO & TAVARES JÚNIOR: 2016), alunos em 
condições desfavoráveis apresentam maior probabilidade de descrever trajetórias 
irregulares, enfrentando reprovação, evasão e abandono escolar, algo que encontra 
correspondência em análises internacionais (GORARD; SEE, 2013). As trajetórias de 
centenas de alunos de escolas públicas foram o objeto de estudo, considerando o 
desenvolvimento de sua proficiência, sua realização escolar, suas características 
familiares, informações institucionais suas escolas. Tais informações, que iniciaram no 
último ano sua tabulação, continuarão a ser trabalhadas para aprofundamento da 
compreensão das trajetórias de sucesso.
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Resumo: 

No cenário da sociedade atual a mobilidade urbana tem se tornado fator central de 
problemas das cidades, que muitas vezes independe de seu porte. Há uma disputa 
constante por espaço, entre transporte público, carros, motocicletas, bicicletas e 
pedestres. Cidades construídas sem planejamento, políticas públicas que focam apenas 
soluções de curto prazo e pouco conhecimento difundido sobre o tema, torna o trânsito de 
muitas cidades brasileiras caótico, que caminha a passos lentos frente às pesquisas 
modernas sobre mobilidade urbana e sustentabilidade. Sendo assim, para esta pesquisa, 
buscou principalmente através dos princípios da proxêmica aliada a visão holística do 
processo projetual do design, entender as relações culturais (e consequentemente de 
comportamento) da população no contexto da mobilidade urbana da cidade de Juiz de 
Fora/MG.
A pesquisa foi desenvolvida com base em referências bibliográficas, reportagens, das leis 
de mobilidade urbana além de visitas presenciais aos ônibus de Juiz de Fora com o 
objetivo de retratar usos e análise de possíveis intervenções. 
O histórico cenário de novas concepções sobre os atributos que compõem o modal 
relacionado às necessidades encontradas nas experiências diárias, geram questões que 
se consultadas podem resolver problemas da população, como também na adequação 
aos seus novos usuários, conforme os investimentos previstos em lei para o modal. O 
compartilhamento das novidades presentes na utilização do sistema de transporte coletivo, 
relacionado as informações obtidas sobre as possibilidades do sistema de transporte, 
resulta em uma nova realidade sobre a utilização do veículo.
As novas mídias no transporte público podem incentivar o lazer, e os paradoxos que se 
encontram na relação de conforto, como a visibilidade ou a privacidade, a ventilação 
natural, artificial, ou o ar condicionado, sofrem alterações de acordo com o planejamento, a 
ser contestado por essa nova realidade apresentada. Por meio da análise da cultura, 
descrevemos as necessidades do atual cenário para entender esse novo perfil de 
usuários. Nesta percepção, os problemas atuais e a nova demanda estabelecem 
parâmetros para o alcance e melhor atendimento de novos públicos.
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Resumo: 

Este projeto tem como objetivo agrupar pesquisadores/as (professores/as, 
estudantes,técnicos administrativos e demais interessados) que tenham vínculos com 
temáticas que se relacionam com os processos educativos tendo como referência as 
discussões da classe que vive do trabalho, o trabalho como princípio educativo, os 
movimentos sociais a partir das teorias e das lutas associadas ao pensamento crítico, 
dessa forma, procuraremos aprofundar as diversas relações com os Movimentos Sociais, 
Trabalho e Educação e suas relações com o campo, políticas públicas, formação 
profissional e educação escolar e suas multiplicidades a partir das linhas de pesquisa: 
Aspectos Teóricos e Metodológicos da Educação, Movimentos Sociais e Educação do 
Campo, Reestruturação produtiva e mudanças no mundo do trabalho, Trabalho, 
movimentos sociais e principio educativo. Partimos do pressuposto que a educação no 
Brasil historicamente tem enfrentado grandes desafios o que nos leva inicialmente a uma 
hipótese da necessidade de um novo pensamento, uma nova forma de agir, principalmente 
no trato com a educação. Assim sendo, essa pesquisa tem como propósito, contribuir na 
ampliação das discussões em torno dos desafios da educação brasileira a partir de um 
conjunto de pensadores, a saber: Antonio Gramsci; Eduard Palmer Thompson; Paulo 
Freire e Demerval Saviani. Compreendemos que esse conjunto de pensadores se 
relacionam na medida em que possuem como ponto comum as condições teóricas e 
históricas, princípios definidores da educação de classe “a noção de classe traz com sigo 
a noção de relação histórica como qualquer outra relação é algo fluido que escapa à 
analise de tentarmos imobilizá-la num dado momento e dissecar sua estrutura” 
(Thompson, 1997, p.9) por outro lado Gramsci (1978, p.5) afirma “o marxismo não é 
apenas um pensamento limitado, a pequenos grupos de intelectuais: ele é a filosofia da 
classe operária, a ideologia que organiza esta classe para a conquista e exercício da 
hegemonia”. Freire (1987) afirma que ninguém educa ninguém os homens e mulheres se 
educam coletivamente e Saviani (1985) afirma que a pedagogia revolucionária centra-se na 
igualdade essencial entre homens e mulheres. 
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Resumo: 

A pesquisa objetivou estudar as principais características morfométricas da Bacia 
Hidrográfica do Ribeirão Caguincho (BHRC), curso d’água que nasce no município de 
Pequeri, a 700m de altitude, e após atravessar as localidades de Sossego, Silveira Lobo e 
Santana do Deserto, deságua na margem direita do Rio Cágado, afluente do Rio 
Paraibuna, a 310m de altitude. A BHRC se caracteriza pela baixa densidade de ocupação 
humana e pelo desenvolvimento de usos tipicamente rurais, ocupando uma área de 
172,66km², o que corresponde a 15,3% da Bacia do Rio Cágado, abrangendo parte dos 
municípios de Pequeri (10,07%), Matias Barbosa (18,32%) e Santana do Deserto (71,61%). 
Embora faça parte da bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul (do qual o Paraibuna é 
afluente), abrange uma das áreas menos estudadas dessa bacia, não obstante apresente 
características morfométricas especiais, como a presença dos numerosos e 
pronunciados meandros, comuns no médio e baixo curso do Ribeirão Caguincho. Com o 
objetivo de contribuir com conhecimento dessa bacia, a pesquisa levantou alguns de seus 
principais parâmetros morfométricos: área, perímetro, padrão de drenagem, hierarquia 
fluvial, freqüência de canais de primeira ordem, comprimento do rio principal, densidade de 
drenagem, índice de circularidade, declividade média, gradiente altimétrico e índice de 
sinuosidade. Deve-se salientar que a utilização da análise morfométrica no estudo de 
bacias hidrográficas não se constitui um fim, mas um meio adicional para entender as 
interações que ocorrem entre todos os elementos da paisagem. Isoladamente, ainda que 
se constitua em importante indicador, não responde de forma adequada ao entendimento 
da vulnerabilidade da bacia, tornando-se oportuno avaliá-la de forma integrada a um 
conjunto mais amplo de indicadores (cobertura vegetal, clima, pedologia, usos da terra 
etc.), alguns dos quais estudados nesse trabalho. Entre os resultados deve-se elencar o 
levantamento de parâmetros morfométricos básicos da bacia, a ampliação do 
conhecimento sobre essa parte da bacia do Rio Paraibuna e a elaboração de mapas 
específicos (hipsometria, hidrografia, declividade, uso da terra, localização) que poderão 
favorecer futuros trabalhos de pesquisa sobre a área.
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Resumo: 

A incorporação de novas áreas destinadas a suprir o crescimento das cidades e de suas 
populações implica numa intensa antropização das áreas naturais, o que torna a 
construção do espaço urbano um constante processo de criação e substituição de 
paisagens. Embora seja esse um fato característico de todos os lugares urbanos, as 
grandes e médias cidades, principalmente dos países periféricos, têm experimentado de 
forma mais contundente os efeitos dessas modificações. Dentre os elementos naturais 
impactados pela crescente urbanização, os recursos hídricos têm sido os mais 
severamente alterados. As implicações do processo de urbanização sobre os cursos 
d’água também são observadas em Juiz de Fora, o que tem resultado numa substancial 
alteração da rede de drenagem e da dinâmica dos canais fluviais urbanos, em razão das 
inúmeras, variadas e sucessivas intervenções que têm sido realizadas para acomodar 
seus 555.284 habitantes (estimativa para 2015): retificação de canais; aprofundamento do 
leito; ocupação das várzeas; impermeabilização de superfícies na bacia de contribuição; 
canalização do curso d’água. Através do projeto de pesquisa intitulado “Cartografia 
histórica das águas urbanas de Juiz de Fora”, iniciado em agosto de 2015, buscamos 
levantar as principais intervenções ocorridas na estrutura e na conformação dos córregos 
São Pedro e Independência, escolhidos por sua importância histórica e por sua 
localização, em áreas de consolidação e expansão do processo de urbanização. Ambos 
apresentam intervenções significativas que datam de mais de um século, e que 
culminaram na modificação generalizada de seu canal e de sua dinâmica. Aqui são 
apresentados os resultados dessa pesquisa, especificamente sobre as transformações (e 
suas conseqüências) ocorridas no Córrego Independência (hoje quase totalmente 
canalizado) e no Córrego São Pedro, que corta um dos principais vetores de expansão do 
atual processo de urbanização de Juiz de Fora.
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Resumo: 

Em nossas pesquisas observamos que há no meio rural brasileiro um antagonismo entre 
os que detêm a posse da terra e os que nela trabalham e produzem alimentos por meio da 
agricultura familiar. Por isso esse projeto se interessou por esse debate a partir das 
experiências educativas de Lima Duarte/MG, a fim de compreender se existem e quais são 
as práticas pedagógicas desenvolvidas na formação de alunos/as da educação básica. 
Reafirmamos que muitas são as desigualdades no meio rural e que podem ser 
reproduzidas pela escola, desde a taxa de analfabetismo e a escolaridade média da 
população até a formação dos educadores, com baixa remuneração e condições de 
trabalho extremamente precárias, o que põe em questão o abandono das escolas. Por 
isso a necessidade de entender como as escolas localizadas em: Conceição do Ibitipoca, 
São Domingos da Bocaina e São José dos Lopes são pensadas do ponto de vista 
pedagógico pela secretaria municipal de educação. Assim o objetivo central dessa 
pesquisa foi o de desenvolver um processo de pesquisa em Educação do Campo voltado 
para as escolas rurais do município de Lima Duarte a fim de compreender quais são as 
práticas pedagógicas desenvolvidas na formação de alunos/as bem como as suas 
metodologias. Nesse sentido, conseguimos fortalecer e ampliar o debate da Educação do 
Campo junto ao município de Lima Duarte a partir da constituição de um Grupo de 
Trabalho ligado à rede municipal e estadual de educação a fim de difundir as suas 
experiências favorecendo o ingresso das professoras em especializações e programas de 
pós-graduação, do levantamento de temas e estratégias para a organização de processos 
de formação continuada para as escolas do campo, do registro e organização de práticas 
inovadoras e experiências educativas implementadas em escolas do campo, de reuniões 
temáticas junto a secretária de educação, comunidade e de vereadores, participando dos 
debates de plano municipal de educação, discutindo o não fechamento de escolas e 
diminuição do transporte escolas campo cidade e assim dando mais visibilidade ao 
repertório sócio-cultural das comunidades/famílias.
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Resumo: 

 Os problemas educacionais no Brasil não são restritos ao meio rural. Neste sentido, 
discutir o campo e as escolas do campo significa discutir a educação básica em suas 
diversidades. Ou seja, a luta pela Educação do Campo tem como sujeito histórico os 
trabalhadores/as que se articularam nos movimentos sociais populares e sindicais do 
campo num processo nacional de luta pela garantia de seus direitos, articulando as 
exigências do direito à terra articulado as lutas pelo direito à educação. Esse projeto se 
interessa por esse debate, por isso teve como objetivo desenvolver um processo de 
pesquisa em Educação do Campo voltado para as escolas rurais do município de Juiz de 
Fora a fim de compreender se existem e quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas 
na formação de alunos/as das séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como as suas 
metodologias. Considerando que as escolas rurais do município de Juiz de fora, e sua 
aproximação cada vez mais intensa do meio urbano, acredita-se ser de fundamental 
importância dar ênfase a valorização da Educação do Campo e da identidade das famílias 
e crianças nascidas e criadas em uma região rural, a fim de apresentar as professoras 
das series iniciais do Ensino Fundamental como se dá a Educação do Campo voltada para 
a valorização da identidade e experiência dessas famílias por meio dos Movimentos 
Sociais do Campo na luta por condições de vida no campo, além de apresentar as 
diversas formas de trabalhos possíveis no ensino/aprendizagem escolar desses sujeitos. 
Nesse sentido o objetivo central foi de desenvolver um processo de pesquisa em 
Educação do Campo voltado para as escolas rurais do município de Juiz de Fora a fim de 
compreender quais são as práticas pedagógicas desenvolvidas na formação de alunos/as 
e professoras das séries iniciais do Ensino Fundamental, bem como as suas 
metodologias registrando e organizar práticas, inovações e experiências educativas a partir 
da perspectiva de dar visibilidade ao repertório sócio-cultural das comunidades/famílias 
que podem servir de referência para outras escolas/comunidades, pra isso fizemos um 
levantamento dessas escolas e iniciamos a compreensão de suas práticas pedagógicas.
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Resumo: 

O projeto visa investigar o protagonismo da divindade hindu Krsna no texto sagrado 
Bhagavad-Gita, enquanto expressão personalizada da consciência e da sabedoria 
totalizantes. Esse protagonismo insere-se no contexto das tradições vaisnavas da Índia, 
uma das mais importante ramificações religiosas do hinduísmo contemporâneo. A 
circunstância que fundamenta a legitimidade soteriológica de Krsna é sua condição de 
avatara de Visnu, o Princípio Supremo, simultanemanete imanente e transcendente, que 
reveste e fundamenta toda realidade. A palavra avatara aponta, literalmente, para um 
processo de descenso ou travessia que assegura a manifestação, aqui e agora, de um 
Absoluto imanifestável em sua plenitude. Essa conformação existencializada do Absoluto 
aponta para algo distinto do que a palavra "encanação" - palavra com que, geralmente, se 
traduz a noção de avatara - pode sugerir. Com efeito, o avatara não é o Absoluto 'com 
corpo', i.e., o Absoluto associado a algo ontologicamente distinto dele mesmo; o avatara é, 
ao invés, a forma corporificada (uma incorporação) do Absoluto. Por isso, ao invés de um 
mero deus (deva), o avatara é a personificação, geralmente humana, ainda que não 
exclusivamente, da divindade, i.e., da 'condição ou qualidade do divino'. Por isso, e ao 
contrário da noção de 'deus' enquanto um particular em si, o avatara é a forma 
individualizada do Absoluto, para quem todas as funcionalidade são potencialmente 
pertinentes e a quem nenhuma delas esgota. A vitalidade sagrada do Bhagavad-Gita 
envolve a instauração de um momento de ruptura existencial, que define um antes e um 
depois, e cujo diferencial está marcado por um diálogo reflexivo radical sobre a 
existencialidade sofredora do guerreiro Arjuna, tendo como mestre e orientador do 
processo o avatara Krsna. A transição em tela envolve a transformação do dharma 
enquanto ação interessada (kamya-karma) - representada pela aquisição privatizante de 
objetos relativos à sexualidade, à riqueza, ao poder, e aos paraísos - para o dharma 
enquanto ação desinteressada (naiskamya-karma) que resulta do descentramento do ego 
e sua subordinação plena à conciência da realidade imanente-trancendente de Krsna.
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Resumo: 

A pesquisa visa articular debates atuais no campo da antropologia em torno do corpo e das 
emoções com etnografias contemporâneas sobre povos ameríndios. O tema da 
corporalidade e produção de pessoas tornou-se um objeto privilegiado na etnologia 
indígena sulamericana desde o final dos anos 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 incorporação (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 internacional a partir de 1990. Na 
primeira etapa da pesquisa, nos concentramos nos desenvolvimentos teóricos de três 
autores que formularam paradigmas importantes para a reflexão sobre os referidos temas 
na antropologia internacional: Thomas Csordas, Tim Ingold e Bruno Latour. A segunda 
etapa dedicou-se a temas da etnografia sulamericana, problematizando a própria noção de 
corpo. Se um aspecto fundamental apresentado pelas teorias contemporâneas é o do 
caráter relacional do corpo, nas cosmologias ameríndias esta relacionalidade ganha 
sentidos muito particulares, pois trata-se de ontologias que definem não apenas os 
humanos como sujeitos, mas diversos seres, sejam animais, vegetais, ornamentos etc. É 
na relação entre seres que os corpos assumem uma aparência, ou, noutras palavras, um 
corpo é propriamente uma aparência que se atualiza em um contexto relacional. Este 
modo de definir a corporalidade se liga ao pensamento “perspectivista” destes povos e ao 
tema central da afinidade e produção de parentesco entre pessoas – humanas e não 
humanas. Corpos-pessoas podem sempre se transformar e a produção de parentesco 
exige uma fabricação corporal constante. Nosso estudo abordou diferentes contextos de 
elaboração e fabricação corporal, além de transformações dos corpos ligadas a contextos 
rituais. É principalmente o caráter de instabilidade dos corpos – definidos, como foi dito, 
relacionalmente - que a pesquisa permitiu desenvolver.
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Resumo: 

A partir do reconhecimento da existência lógica do geossistema, a presente pesquisa 
se encarregou da interpretação, classificação e mapeamento dos geossistemas na 
bacia do rio Paraibuna (MG) a partir das concepções teóricas e metodológicas oriundas 
do canal de comunicação eslavo, tomando a unidade geossistêmica como base para 
uma proposta de zoneamento ambiental, aqui apresentada na escala de 1/50.000. Os 
geossistemas foram interpretados como unidades consubstanciadas a partir da 
correlação entre os diferentes atributos da paisagem, investigados segundo estratégias 
metodológicas específicas, quais sejam: relevo, solos, hidrografia, base geológica, uso 
da terra e cobertura vegetal. O relevo foi interpretado e mapeado segundo seus 
padrões de formas semelhantes, e os solos e a geologia compilados a partir de 
projetos preexistentes que cobriram a área em sua totalidade. A digitalização da malha 
hidrográfica foi levada a efeito mediante o uso de geoprocessamento, e a interpretação 
de suas relações com a paisagem tomou por base a concepção dos estilos fluviais 
existentes. Por fim, o uso da terra e cobertura vegetal teve seu mapeamento 
estabelecido pela classificação de imagens de satélite pelo método da Máxima 
Verossimilhança. As unidades geossistêmicas discernidas forneceram as bases para a 
interpretação dos mosaicos formadores da paisagem e subsequente proposta de 
zoneamento ambiental, estabelecida no seguinte formato: Zona de Conservação; Zona 
de Uso Agropecuário Controlado; Zona de Uso Agropecuário Intensivo; Zona de 
Expansão Urbana; Zona Urbana Consolidada (subdividida em área de urbanização 
contínua e descontínua), além das Zonas de Uso Especial dadas pelas unidades de 
conservação existentes na bacia do rio Paraibuna, cuja gestão encontra-se sob a égide 
de autarquias específicas. As diferentes zonas foram estabelecidas segundo as 
potencialidades e restrições de uso, além dos usos vigentes consoantes às demandas 
econômicas e sociais existentes, sendo um instrumento de grande valia para o 
planejamento ambiental em perspectiva integrada.
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(COLABORADOR) CRISTHIANE CARNEIRO CUNHA FLÔR (ORIENTADORA)

 
Resumo: 

Diante de processos formativos docentes restritos e práticas educativas escolares pouco 
valorizadas, percebemos na nossa experiência como formadores de professores que é 
muito comum os docentes dos anos iniciais, principalmente do ciclo de alfabetização, 
excluírem aulas de ciências das atividades escolares. Segundo Lima e Maués (2006), as 
justificativas para a exclusão dos saberes educacionais em ciências nos anos iniciais 
estão relacionadas a alguns professores pensarem que não é necessário ensinar tão cedo 
os conteúdos ou por sentirem-se incapazes. Os autores ainda apontam que as estratégias 
educativas predominantes utilizadas pelos professores de ciências nos anos iniciais são a 
exibição de vídeos, leitura e cumprimento, passo a passo, de atividades presentes nos 
livros didáticos, uso de questionários, escrita de resumos e preferência por aulas 
expositivas, ao invés de fomentar o diálogo e o questionamento dos fatos e de seus 
porquês. Assim, nos processos educacionais, as possibilidades de exploração, 
compreensão e problematização do mundo natural e social a partir dos conhecimentos 
escolares em ciências imersos em um contexto de aquisição de leitura e escrita ficam 
limitadas. Nessa perspectiva, percebe-se que a formação em ciências ainda tem muitas 
lacunas que merecem ser investigadas. Para estudar essas questões desenvolvemos o 
projeto “O início de carreira de professores que ensinam ciências”, que teve como objetivo 
identificar e conhecer as práticas docentes em ciências de professores em início de 
carreira que atuam nos anos iniciais do Ensino Fundamental. Para tanto foram realizados 
encontros quinzenais na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora, 
com um grupo de 8 professoras participantes do projeto “Práticas docentes em ciências e 
matemática de professores dos anos iniciais em início de carreira”.  Os resultados 
apontam que o início de carreira é muito desafiador para os professores e que suas 
maiores dúvidas e também desafios a vencer encontram-se ligados a questões de 
abordagens metodológicas para o ensino de ciências, bem como sobre os próprios 
conteúdos da área.
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Corpo e performance no Santo Daime: observando o “Céu das estrelas” em Juiz de Fora

 
Autores: 

Esther de Lima Assis - Ciência da Religião

 
Resumo: 

Neste artigo proponho um estudo sobre o Santo Daime analisando especificamente a 
performance presente em sua dança ritualística denominada bailado. Através da imersão 
em campo foi realizado um estudo etnográfico, cujo objetivo voltou-se para a percepção 
quanto ao lugar que o corpo feminino ocupa dentro deste ritual. Pautado no levantamento 
de dados coletados a partir da revisão bibliográfica e, aliado à etnografia, obtive meios de 
compreensão do  objeto de estudo. O presente trabalho traz um panorama geral desta 
nova expressão religiosa apresentando de forma sucinta seus mitos, ritos e simbolismos. 
Pouco conhecida até então, trata-se uma religião recente e inovadora, a qual utiliza uma 
bebida ancestral que proporciona para aquele que a consome, um estado de consciência 
alterada tido como ápice simbólico do culto. Para compreender o bailado e a relação do 
corpo feminino com essa parte central do Daime, portanto, detive-me na observação e 
análise de performances desenvolvidas, especificamente, no Centro Céu das Estrelas, em 
Juiz de Fora.

 
Palavras-chave: 
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ESTIGMA RELACIONADO AO TABAGISMO: UMA POSSÍVEL BARREIRA AO 
TRATAMENTO 
  

Oferecer tratamento através de diferentes modalidades, como via internet, ajuda a 
reduzir o tabagismo. A literatura sobre recrutamento de pesquisa sugere examinar estratégias 
alternativas aos métodos convencionais, incluído o uso de recursos como a divulgação em 
redes sociais na internet. Neste contexto, o Facebook é um espaço inovador para recrutar 
participantes para pesquisas, oferecendo recursos de divulgação paga para veiculação de 
anúncios.  

 
Objetivo: Descrever o Facebook Ads como estratégia de recrutamento de tabagistas para 
uma intervenção on-line voltada para cessação do consumo de tabaco. 
 
Métodos: Um anúncio sobre os aspectos positivos de parar de fumar foi criado e divulgado 
durante uma semana pelo Facebook Ads. O valor da divulgação foi de 250 reais.  Dados 
referentes ao número de pessoas atingidas, número de cliques e relação custo por clique 
foram extraídos da plataforma de anúncios do Facebook e dos logs de acesso do servidor que 
hospedou a intervenção. Os dados de logs foram tratados e analisados usando a linguagem de 
programação R.  
 
Resultados: O anúncio foi visualizado 123.263 vezes, recebendo 2.030 cliques que foram 
convertidos em acessos à intervenção (ao custo de R$ 0,12 por clique). Destes acessos, 478 
usuários chegaram na página de login (custo R$ 0,52 por acesso), 150 criaram uma conta 
(custo R$ 1,67 por conta criada), 103 escolheram uma das etapas oferecidas pelo programa 
(custo R$ 2,42), e 5 usuários criaram um plano de parada (custo R$ 50,00 por usuário com 
plano criado). 
 
Conclusão: O Facebook é uma uma ferramenta útil de divulgação e recrutamento, podendo 
ser uma solução para a dificuldade de alcançar fumantes para intervenções on-line. Pesquisas 
adicionais referentes à segmentação de público e desenvolvimento dos anúncios são 
indicadas como meio de buscar otimizar a sua relação de custo-efetividade.  
 
Apoio financeiro e agradecimentos: UFJF, FAPEMIG, CAPES/CNPq. 
 
Tabagismo, Recrutamento, Facebook, Internet 
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de drogas: um estudo de viabilidade da Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT) para 

dependentes de crack e álcool

 
Autores: 

Amata Xavier Medeiros (CREPEIA); Jéssica Verônica Tibúrcio de Freitas (CREPEIA); 
Pollyanna Santos da Silveira (CREPEIA);Telmo Mota Ronzani (CREPEIA)

 
Resumo: 

A dependência de substâncias é uma das condições de saúde mais estigmatizadas em 
todo o mundo, contribuindo para o agravamento da condição, da exclusão social e da 
discriminação. Quando membros de um grupo estigmatizado tornam-se conscientes da 
percepção negativa da sociedade sobre sua condição, podem endossar e internalizar o 
estigma a partir da adoção de crenças, sentimentos e comportamentos negativos acerca 
de si próprios. A fim de minimizar as consequências deste processo diversas iniciativas 
têm sido propostas em todo o mundo, contudo a maioria destas intervenções tem focado 
em ações da perspectiva do estigmatizador. Uma das intervenções que tem apresentado 
melhores evidências de efetividade para a redução do estigma internalizado é a Terapia de 
Aceitação e Compromisso (ACT).  O presente estudo objetivou desenvolver e avaliar um 
protocolo de intervenção e a primeira intervenção baseada em ACT voltada para redução 
de estigma internalizado entre de dependentes de substancias realizada no Brasil.   Foram 
recrutados 60 indivíduos randomizados aleatoriamente em dois grupos: intervenção e 
controle. Tais grupos foram pareados a fim de garantir uma maior comparabilidade e todos 
os participantes foram avaliados em dois momentos diferentes: a primeira avaliação (T1) 
realizada antes da intervenção a fim de proporcionar um baseline quanto às características 
psicológicas e gravidade da dependência; e, ao final da intervenção, foram aplicados 
novamente os mesmos instrumentos (T2). Os participantes alocados no grupo 
experimental receberam o mesmo tratamento convencional disponibilizado pelo serviço, 
além da intervenção baseada em ACT, incluindo 8 sessões semanais conduzidos por uma 
dupla de terapeutas treinadas para a técnica. Espera-se que com este estudo seja 
possível implementar estratégias para a redução do estigma no tratamento de 
dependentes, a fim de garantir que os benefícios do tratamento se mantenham ao longo do 
tempo e, ainda, que com essas estratégias, os profissionais consigam melhorar a adesão 
desses pacientes ao tratamento aumentando a qualidade e efetividade da rede de atenção 
aos usuários de drogas.
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HISTÓRIA DO TEMPO PRESENTE NO BRASIL: PUBLICAÇÕES, INSTITUIÇÕES E 
PERCURSOS DA PESQUISA HISTORIOGRÁFICA

 
Autores: 

PALOMA JULIANA SILVA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); FERNANDO PERLATTO BOM JARDIM 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

O presente projeto objetivou analisar a constituição e a transformação, ao longo das 
últimas décadas, da área comumente conhecida como "história do tempo presente" no 
Brasil. Para tanto, procurou-se investigar a produção historiográfica, tanto teórica, quanto 
empírica, sobre temas correlatos à "história do tempo presente", objetivando identificar as 
principais tendências, direcionamentos, debates e temáticas privilegiadas por esses 
trabalhos no âmbito da historiografia brasileira. Além disso, no decorrer da pesquisa, foram 
mapeados e analisados os percursos de algumas instituições e centros de pesquisa, 
assim como de seus investigadores mais destacados, que tiveram papel decisivo no 
sentido de impulsionarem a agenda investigativa em torno de temáticas relacionadas à 
"história do tempo presente" no Brasil.
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O DEBATE PÚBLICO EM TORNO DA COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE

 
Autores: 
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PERLATTO BOM JARDIM (ORIENTADOR);

 
Resumo: 

A presente pesquisa objetivou analisar o debate público em torno da Comissão Nacional da 
Verdade (CNV). Para tanto, foram analisados editoriais e artigos de opinião publicados em 
três jornais de circulação nacional "O Globo", "Folha de São Paulo" e "O Estado de São 
Paulo", bem como manifestos e notas públicas organizadas por intelectuais, ativistas 
sociais, instituições e entidades profissionais, de classe e clubes militares, procurando-se 
identificar e analisar os principais argumentos mobilizados tanto para a defesa, quanto 
para a contraposição à criação e ao desenvolvimento das atividades da CNV. O período 
investigado pela pesquisa compreendeu desde o momento inicial da constituição, em 
2010, do grupo de trabalho responsável pela elaboração de um anteprojeto de lei para a 
criação da CNV, passando pela aprovação no Congresso Nacional do projeto de Lei nº 
12.528, de 18 de novembro de 2011, que instituiu a comissão, e pela sua instalação em 
maio de 2012, até o momento posterior à publicação do "Relatório Final", da CNV, em 
dezembro de 2014. Outro aspecto que investigado nesta pesquisa se relaciona mais 
especificamente ao papel dos historiadores no debate público sobre a Comissão Nacional 
da Verdade. Além da compreensão do papel dos historiadores no debate público sobre 
este tema específico, a pesquisa pretende contribuir com o debate sobre a noção de 
"história pública", a partir da reflexão mais ampla sobre os mecanismos de inscrição dos 
historiadores em controvérsias públicas.. 
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AS ESFERAS PÚBLICAS SUBALTERNAS E O MITO DO INSOLIDARISMO BRASILEIRO

 
Autores: 

DANIELA DE MIRANDA DOS SANTOS (XVIII PROBIC 2015-16); MATHEUS VITAL DE 
OLIVEIRA MENDES (XVIII PROBIC 2015-16); FERNANDO PERLATTO BOM JARDIM 
(ORIENTADOR); 

 
Resumo: 

 A pesquisa objetivou investigar, em uma perspectiva histórica e contemporânea, a 
configuração e transformação daquilo que denomino como "esferas públicas subalternas" 
no Brasil. Em diálogo com a teoria social produzida em torno da categoria de "esfera 
pública" - destacando-se, especialmente, nesse sentido, as obras de Jürgen Habermas e 
Nancy Fraser - e com a bibliografia produzida sobre associativismo no país, a pesquisa 
buscou propor o conceito de "esferas públicas subalternas" e investigar determinadas 
formas de associativismo dos segmentos subalternos, com o intuito de problematizar as 
ideias de insolidarismo social e a de ausência de "capital social", que embasam o 
diagnóstico de que uma das marcas principais da sociedade brasileira, seria a inexistência 
ou fraqueza da vida associativa, sobretudo do mundo popular.. 
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O PERFIL DOS PROFESSORES QUE ATUAM EM CRECHES E ESCOLAS DE 
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Autores: 

DAIANE FERREIRA DE FREITAS SILVA (BOLSISTA-BIC); DULCINEIA MACHADO 
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Resumo: 

A pesquisa em desenvolvimento tem por objetivo construir sentidos e partilhar significados 
sobre a identidade e o perfil do(a) professor(a) que atua em creches conveniadas no 
município de Juiz de Fora/MG. A formação de professores e as pesquisas, em suas 
diferentes modalidades, precisam dialogar com o universo educacional brasileiro, marcado 
por suas complexidades e contradições, em um movimento dialético, no qual todos os(as) 
envolvidos(as) contribuam mutuamente para as discussões e para os rumos das políticas 
e ações voltadas para a educação. Isso porque pouco se sabe sobre saberes/fazeres 
necessários à constituição docente para lidar com bebês e crianças pequenas em 
contextos de aprendizagens coletivas, neste caso, a creche. s perguntas sobre quem são 
os profissionais que atuam nessas creches, como refletem sobre a sua prática e sob 
quais signos constroem seus saberes, trazem a possibilidade de pensarmos em 
desenhos de formação inicial e continuada para esses profissionais. Nosso referencial 
teórico dialoga com autores que são referência na área da pesquisa educacional e da 
formação de professores, tais como  Dourado (2013), Gatti, Barreto e André (2011), 
Saviani (2014), Kramer e Nunes (2013). Na primeira etapa da pesquisa, foi construído um 
questionário, composto por 67 questões, que versaram sobre o perfil dos respondentes, 
particularmente em relação à sua formação (inicial e continuada) e às práticas 
pedagógicas adotadas. A maioria das variáveis do questionário foi construída com base na 
escala Likert. Em um universo de 26 creches públicas, com um total de 277 
professores(as) de crianças de 0 a 3 anos, foram respondidos 248 questionários, 
correspondendo a 89,5% do total, percentual mais do que suficiente para atestar a 
representatividade do número de respondentes em relação ao total da rede. As frequências 
das variáveis e os cruzamentos entre elas foram produzidos através do uso do software 
de análise de dados SPSS. Para esse texto, optamos por analisar alguns dados referentes 
à formação inicial e continuada dos profissionais. Espera-se que os resultados dessa 
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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(COLABORADOR); NUBIA APARECIDA SCHAPER SANTOS (ORIENTADOR); 
ANDRESSA MOREIRA TAGLIATE (COLABORADOR); ALICE DE PAIVA MACARIO 
(COLABORADOR); PATRICIA CESTARO REIS (COLABORADOR); MICHELLE 
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Resumo: 

A investigação tem como objetivo central compreender como acontece a formação inicial 
dos estudantes de Pedagogia das Instituições Federais de Minas Gerais para atuarem na 
educação infantil, especificamente com a faixa etária de 0 a 3 anos. A importância de 
estudos desta natureza se justifica pela crença de que a formação inicial precisa dialogar 
com a necessidade dos construtos teórico-práticos necessários à formação de 
professores e professoras para atuarem com bebês e crianças pequenas. A pesquisa está 
sendo realizada a partir de quatro etapas. Na primeira etapa fizemos um levantamento 
bibliográfico para conhecer as produções sobre formação docente da primeira etapa da 
educação básica e por meio deste, foi possível constatar uma grande lacuna em estudos 
que discutem a formação inicial de professores (as) para atuarem com bebês e crianças 
pequenas. Na segunda etapa da investigação, entramos em contato com as universidades 
por meio de correspondências, ligações e email. Explicamos os objetivos da pesquisa e 
solicitamos o envio dos seguintes documentos: 1. Projeto Pedagógico; 2. Matriz curricular; 
3. Ementas das disciplinas obrigatórias e eletivas da educação infantil. Buscamos esses 
documentos também nos sites das respectivas instituições. Esses materiais são de 
grande relevância para verificarmos o que está sendo privilegiado ou não, qual a 
abordagem focalizada, como os conhecimentos em relação aos bebês e crianças 
pequenas aparecem e estão sendo problematizados na formação inicial. A pesquisa 
encontra-se na fase de análise dos elementos encontrados nesses documentos. Na última 
etapa entraremos em contato direto com os(as) professores(as) responsáveis pelas  
disciplinas de educação infantil para uma entrevista semi-estruturada com a finalidade de 
compreender a concepção de educação infantil, desenvolvimento infantil e prática 
pedagógica. Falar de formação docente para essa faixa etária ainda é algo recente. A 
investigação se consolida como um importante recurso para (re) pensarmos os atuais 
cursos de Pedagogia, tendo em vista a reflexão/problematização dos saberes/fazeres 
necessários para o trabalho pedagógico com bebês e crianças pequenas em creches e 
instituições de educação coletivas.  

 
Palavras-chave: 
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Área: 

Título  do  Projeto:  SENTIDOS  E  SIGNIFICADOS  SOBRE  A  FORMAÇÃO  DO(A)
PROFESSOR(A) DAS CRECHES PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA

Autores:
TARCIELE  GUIZILINI  LAURO  (BOLSISTA  -  APOIOA  GRUPOS   14/16);  NUBIA
APARECIDA  SCHAPER  SANTOS  (ORIENTADOR);  JULIANA  LIMA  DA  SILVA
(COLABORADORA); LUANA NASCIMENTO (COLABORADORA)

Resumo:
O  Grupo  de  Pesquisa  Linguagens,  Infâncias,  Cultura  e  Desenvolvimento  Humano  –
LICEDH está abrigado na Faculdade de Educação – FACED da Universidade Federal de
Juiz  de  Fora.  Desde  2013,  o  grupo  atua  na  interface  ensino,  pesquisa  e  extensão,
dedicando-se  aos  estudos  em  contextos  de  aprendizagens  coletivas  –  a  creche.Este
trabalho  teve  por  objetivo  refletir  sobre  os  saberes/fazeres  e  a  formação  de
professores/professoras  que  atuam com a  faixa  etária  de  0  a  3  anos.  Os  estudos  e
pesquisas  têm  se  ancorado  na  psicologia  histórico-cultural  e  em  algumas  categorias
teóricas da filosofia da linguagem, em especial, nos estudos bakhtiniano.Trata-se de uma
pesquisa  qualitativa,  que  buscou,  a  partir  de  entrevista  semi-estruturada,  mapear  os
sentidos e sgnificados atribuídos por elas à sua formação. Participaram do estudo cinco
professoras  de  uma  creche  pública  do  município  de  Juiz  de  Fora/MG.  Foi  possível
destacar alguns temas que se destacaram para as participantes sobre o cotidiano na
creche, são eles: como lidar com o choro dos bebês;  as inquietações com as condições
precária de trabalho, o banho dos bebês; a mordida, o binômio cuidado e educação, a
rotina rígida da creche, a relação família-creche, entre outros assuntos. As participantes
revelaram que  a  formação  inicial  recebida,  seja  no  curso  de  magistério  nível  Ensino
Médio, seja no curso de Pedagogia, não contempla o que se vivie no dia a dia de uma
creche. Acrescentaram que a formação é insuficiente e raramente as disciplinas abordam
o desenvolvimento infantil de 0 a 3 anos ou a perspectiva pedagógica na relação com
bebês  e  crianças  pequenas.  Acreditamos,  por  meio  das  ações  do  referido  grupo,  na
consolidação  de  conhecimentos/práticas  relacionadas  à  aprendizagem  dos  bebês  e
crianças  pequenas  e  na  contribuição  para  diminuir  a  lacuna  existente  no  campo  da
produção  de  conhecimento  sobre  a  prática  pedagógica  da/na  creche  na  interface
educação/psicologia.
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Resumo: 

O presente trabalho desenvolveu-se a partir da análise dos homens pobres de cor em 
Minas Gerais durante o século XVIII e metade do XIX.  O termo “pobres do ouro” refere-se 
ao estudo das trajetórias de indivíduos e famílias do sertão de Minas Gerais, mais 
especificamente da Borda do Campo, (atual Barbacena) advindos do cativeiro que depois 
puderam reconstruir suas vidas no mundo dos livres. O levantamento demográfico das 
ocupações e a reconstituição de suas vidas, feitas através das frentes familiares, 
auxiliaram na identificação das ações e as estratégias usadas por essa gente despossuída 
para sobreviver em uma sociedade marcada pela forte distinção social. A utilização das 
fontes eclesiásticas, como os assentos de batismo, casamento, óbitos e ainda, as fontes 
fiscais, se revelou essencial para entender a trajetória desses homens pobres de cor. As 
pesquisas feitas com o Banco de dados e o cruzamento das informações obtidas 
tornaram-se possível perceber as ações dessas frentes familiares que se estendiam para 
além dos laços de sangue. A investigação feita a partir dessa documentação mostrou-nos 
como se estabeleceram os laços consanguíneos das parentelas e os laços fictícios a que 
esse grupo de homens pobres livres estava inserido. O levantamento preliminar dos 9 mil 
registros paroquiais, juntamente com as listas nominativas, além das pesquisas feitas com 
as devassas eclesiásticas  e com a derrama proporcionou  a visão desses sujeitos a partir 
de diversos ângulos e suas diferentes escolhas nas áreas periféricas rurais ao núcleo 
central da mineração na América Portuguesa.
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CULTURA ASSOCIATIVA ENTRE IMIGRANTES NO RIO DE JANEIRO IMPERIAL 

Levantamento sistemático, a classificação sumária e 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. Através das atas de criação e estatutos reunidos nos 

processo enviados ao Conselho de Estado entre 1860 e 1889 (Arquivo Nacional). Análise qualitativa 

do cotidiano das associações de imigrantes, com objetivo de reconstituir o fenômeno histórico de 

combinação 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, a partir do 

mutualismo. Investigação da cultura associativa difundida entre portugueses, franceses, ingleses, 

“israelitas”, calabreses, italianos, alemães, belgas, suíços e espanhóis que viviam na cidade do Rio de 

Janeiro entre 1840 e 1889. 
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Resumo: 

A família e a creche/escola são microssistemas em que as crianças participam e, 
portanto, a saúde destas influencia e é influenciada, sobretudo, por esses contextos e pelo 
macrossistema, por meio das leis e políticas públicas, bem como pelos valores e crenças. 
Essa influência é particularmente forte quanto mais tenra for a idade das crianças. Este 
estudo teve o objetivo geral de identificar fatores de risco e proteção associados ao atraso 
no desenvolvimento de crianças, nos três primeiros anos de vida, residentes em Juiz de 
Fora-MG, visando à proposição de estratégias de prevenção no âmbito da criança, da 
família e das creches. As educadoras, os diretores de creches e as famílias foram 
participantes nesse estudo. Educadoras e famílias responderam aos seguintes 
instrumentos: Sistema de detecção precoce de transtornos de desenvolvimento – SDPTD, 
Ficha para o Acompanhamento do Desenvolvimento, questionário e entrevistas. Os 
diretores responderam a uma entrevista. Educadoras e diretores foram visitados na creche 
para responderem aos instrumentos e as famílias foram visitadas em suas residências ou 
na creche. Participaram do estudo, até o presente momento, 87 educadoras, de um total 
de 95 convidadas e 198 crianças foram avaliadas pelas educadoras. Foram analisados, 
até o momento, os dados do SDPTD e da Ficha de acompanhamento respondidos pelas 
educadoras. Os resultados parciais mostram que 51,7% das crianças participantes 
apresentam índices de desenvolvimento que variam entre 90% a 100%, indicando que 
estas não apresentam problemas no desenvolvimento. As demais crianças (42,9%) 
apresentaram índices de desenvolvimento menores que 39% até 89% indicando, 
provavelmente, algum possível problema no desenvolvimento. Quanto à escala de 
comunicação e linguagem simbólica, houve percentual mais elevado da categoria Não 
preocupa: comunicação 64,7%, linguagem 59,8%, comportamento simbólico 65,2%. Na 
ficha de acompanhamento, 35,5% obtiveram índices desde abaixo de 39% até 69%. As 
demais (64,5%) obtiveram índices satisfatórios entre 70% a 100%. Há necessidade da 
análise dos demais instrumentos para se obter conclusões mais concisas, no entanto, os 
dados mostram certa preocupação quanto ao desenvolvimento dessas crianças.
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Resumo: 

Este projeto de pesquisa tem como objetivo central contribuir para ampliar a compreensão 
sobre a representação política no nível municipal, no Brasil, a partir de um survey com 
vereadores no qual se investigará, comparativamente, suas opiniões, trajetórias e atitudes. 
O objetivo é investigar vários aspectos relativos ao exercício da representação política, 
mas o foco da pesquisa recai 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. A pesquisa pretende contribuir para a superação de uma deficiência 
marcante na Ciência Política e nos estudos legislativos no Brasil que é a escassez de 
estudos sobre o exercício da representação política em nível municipal, sobretudo quando 
comparada com a grande produção focada na representação em nível nacional e estadual. 
Avançar na compreensão do papel desempenhado pelos legislativos locais tornou-se uma 
tarefa ainda mais importante a partir da Constituição de 1988 quando foram reservadas 
aos municípios importantes prerrogativas no tocante à gestão de políticas públicas com 
grande impacto sobre a vida dos cidadãos. Nesse sentido, acredita-se que uma maior 
compreensão dos padrões e dos canais pelos quais se exerce a representação em nível 
municipal é crucial para o próprio fortalecimento da democracia no país. 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 e se relacionar com as instituições e 
os atores políticos; (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, experiência política e expertise adquirida ao longo de sua atividade profissional e 
política.
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Resumo: 

Este estudo teve como objetivo avaliar os efeitos da Intervenção Breve (IB) para problemas 
referentes ao consumo de álcool no ambiente de trabalho, além de analisar os problemas 
relacionados à saúde física e mental dos servidores da Universidade Federal de Juiz de 
Fora. Nas entrevistas foram aplicados os seguintes questionários: Questionário 
Sociodemográfico; Áreas “Médica” e “Psiquiatrica” do Addiction Severity Index 6; o AUDIT; 
e a Régua de Prontidão para Mudança. Os resultados apontados a seguir são parciais, 
visto que a coleta de dados continua em andamento. Até o presente momento, 936 
indivíduos foram convidados a participar do estudo. Destes, 660 (70,5%) responderam, 87 
(9,3%) se recusaram a participar, 85 (9,1%) foram removidos do Campus, 47 (3,3%) 
estavam de licença médica ou de estudos, 23 (2,5%) haviam aposentado 17 (1,8%) 
estavam de férias e 12 (1,3%) não tinham sido localizados até o presente momento. Em 
relação ao uso de álcool, 353 (83,2%) apresentaram uso de baixo risco, 66 (15,5%), fazem 
uso de risco ou nocivo e cinco (1,1%) pontuaram como indicativo de dependência.  Muitos 
participantes apresentaram os seguintes problemas físicos: 91 (21,4%) hipertensão, 46 
(10,8%) algum tipo de problema respiratório crônico, 22 (5,1%) diabetes, e 151 (35,6%) 
outra doença crônica. Em relação a questões psicológicas, 161 (37,9%) relataram insônia 
nos últimos 30 dias, 160 (37,7%) relataram episódio de depressão durante a vida e 22 
(5,1%) relataram episódio depressivo nos 30 dias anteriores à aplicação das entrevistas. 
Quanto à ansiedade, 195 (45,9%) apresentaram ansiedade por duas semanas seguidas 
alguma vez na vida, e 74 (17,4%) relataram queixas de ansiedade nos 30 dias anteriores a 
pesquisa. A dificuldade para se concentrar ou pensar foi relatada por 50 (11,7%, e 40 
(9,4%) tiveram pensamentos sérios sobre suicídio durante a vida. A diferença entre os 
grupos Feedback e Panfletos e IB foram analisadas através do teste t de Student para 
duas amostras independentes. Ambas as intervenções, reduziram significativamente o uso 
de álcool em relação ao número de doses e ao padrão de consumo (p= 0,001). Porém 
quando os grupos foram comparados, uma intervenção não se mostrou superior a outra (p 
= 0,409).
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Resumo: 

Atualmente, a importância de cessação do tabagismo tem sido amplamente difundida, 
porém, muitas das tentativas de manter a abstinência tabágica fracassam logo cedo. Este 
é um processo que precisa ser entendido para auxiliar no desenvolvimento de intervenções 
e estratégias, contribuindo para que o usuário consiga cessar o consumo de tabaco. O 
presente trabalho propôs um modelo de registro eletrônico, descreveu e explorou o 
tratamento do tabagismo em pacientes com doenças crônicas que participaram das 
reuniões na Unidade de Atenção Integral ao Tabagista (UAI-T) e analisou os potenciais 
preditores relacionados à cessação tabágica. Foi criado um registro eletrônico para 
armazenamento e gerenciamento dos dados da UAI-T e um questionário telefônico 
realizado em 6 e 12 meses após a 12ª semana do tratamento. Foram usados dados 
registrados nos prontuários de pacientes fumantes encaminhados para tratamento na 
Fundação Instituto Mineiro de Estudos e Pesquisas em Nefrologia (IMEPEN) e que 
participaram dos encontros do Grupo de Tabagismo realizados entre maio de 2012 e 
dezembro de 2013. Nesse período, participaram dos encontros 98 pacientes com múltiplas 
condições crônicas. A média de idade foi de 54,9 anos (DP=10,3), 41 eram homens e 57 
eram mulheres. A partir dos dados presentes nas fichas, observou-se que foi alcançada 
uma taxa de cessação de 76,9% na 12ª semana do tratamento, sendo que os aderentes 
cessaram mais que os não aderentes. O questionário telefônico foi respondido por 62 
participantes. Constatou-se que 27,4% são ex-fumantes, 44,4% permaneceram cerca de 6 
meses sem fumar, e os que fumam atualmente diminuíram seu consumo diário de 
cigarros.
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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). Entre os resultados do período correspondente ao presente trabalho, 
destacam-se: 1) o levantamento e identificação das influências científicas mais relevantes 
sobre a obra neurológica de Freud e sobre o Projeto de uma psicologia em particular; 2) o 
estudo do desenvolvimento do conceito de repressão, começando pelo Projeto de uma 
psicologia e abarcando o restante da metapsicologia freudiana. 
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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. 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. 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. Entre os resultados correspondentes ao período 
do desenvolvimento da pesquisa coberto por essa apresentação, destacam-se: 1) o 
levantamento das principais influências científicas que atuaram sobre a obra inicial de 
Freud; 2) o estudo das influências biológicas que atuaram sobre a formulação do conceito 
freudiano de pulsão de morte, cujas origens também podem ser remontadas aos 
primórdios do pensamento freudiano.
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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. Os objetivos do projeto foram 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.  A metodologia utilizada 
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, 14 indivíduos alocados em uma das 
duas condições de tratamento: Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC - F) face a face 
(N=7) e Terapia Cognitivo-Comportamental por internet (TCC-I) (N= 7). Os resultados são 
avaliados por instrumentos padronizados aplicados antes, no final e após três meses de 
tratamento e comparados entre os dois grupos. Até o momento foram avaliados 46 
pacientes, dos quais 14 preencheram os critérios de inclusão e destes, 7 foram para a 
intervenção da TCC-F e 7 para TCC-I. Dos 14 pacientes atendidos, 6 concluíram as 12 
sessões psicoterápicas - 2 no modo presencial e 4 via internet - 6 foram desligados por 
atingir o número máximo de 3 faltas e 2 ainda estão 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 – e 4 reduziram o número de doses consumidas 
por ocasião.  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”. O estudo de viabilidade está em andamento, porém os dados do piloto apontam a 
viabilidade da intervenção realizada via internet para redução do uso de doses consumidas 
por ocasião. Os resultados indicam que o traatamento por internet pode ser uma 
modalidade alternativa promissora para tratamento.
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Resumo: 

O transtorno de ansiedade social (TAS), também chamado de Fobia Social, é 
caracterizado pelo medo acentuado durante situações sociais ou de desempenho. Pode 
causar graves prejuízos na vida do indivíduo, em atividades que envolvem interações 
sociais, como no trabalho, relacionamentos, atividades escolares e também em situações 
em que possa ser examinado e possui curso crônico e incapacitante. A Organização 
Mundial de Saúde (OMS) reconhece o TAS como um dos transtornos mentais mais 
comuns, apresentando altas prevalências na população geral. A 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 e objetiva investigar a associação entre o TAS e a 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.  Está sendo realizado contato com as UAPS, onde serão 
selecionados os participantes que estiverem inscritos na Ficha A (Ficha de cadastramento 
das famílias atendidas pela ESF). Após esta seleção, os entrevistadores irão a casa dos 
participantes para realizar a aplicação dos instrumentos: Escala de Liebowitz para 
Ansiedade Social (LSAS); Inventário de Ansiedade de Beck e  o Teste para Identificação de 
Problemas relacionados ao Uso de Álcool (Audit). Foram coletadas, até agora, 
informações de 205 participantes em 25 bairros. Há uma prevalência de mulheres com 
cerca de 85% 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). A continuação da 
coleta de dados se faz necessária e possibilitará um maior conhecimento sobre a 
incidência do transtorno de ansiedade social e sobre a dependência de álcool nesta 
população e também contribuirá para uma melhor compreensão do curso do transtorno de 
ansiedade social e a dependência de álcool, podendo apontar formas mais adequadas de 
tratamento e de prevenção destas patologias. 
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Resumo: 

A 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. 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 contou com uma etapa longitudinal e com uma 
etapa qualitativa. Foram coletados dados de 98 mulheres, analisados a partir da divisão em 
grupos de vítimas, agressoras e de violência mútua, sendo que 57 participantes foram 
entrevistadas. Constatou-se que as condutas de violência física nem sempre são 
reconhecidas pelas mulheres envolvidas nesses episódios. A violência psicológica parece 
ser uma modalidade mais aceitável de agressão no contexto dos relacionamentos de 
casal. Apesar da presença da violência física nos relacionamentos, apenas 5 mulheres 
romperam essas relações. O consumo de álcool, ciúmes e traição foram fatores 
apontados como capazes de motivar comportamentos violentos entre parceiros. O 
controle de comportamentos também se mostrou presente em parcela significativa da 
amostra investigada. 
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Resumo: 

O estudo socializa parte da pesquisa desenvolvida pelo Grupo de Pesquisa, Práticas e 
Estudos da EJA (GRUPPEEJA). Balizado pelo campo do currículo procura compreender a 
construção social do currículo de Ciências na EJA, buscando problematizar como esse se 
configura em meio aos condicionantes definidos por documentos prescritos e as ações 
dos educadores na escola - no caso, o Colégio de Aplicação João XXIII/UFJF. Nessa etapa 
da pesquisa, o grupo dedicou-se à análise de documentos escritos representativos de 
políticas educacionais gerais, das produções curriculares e políticas da escola e de sua 
cultura escolar, a saber: o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024); o projeto Político 
Pedagógico do Colégio João XXIII (2013), o Projeto Político Pedagógico específico da EJA 
(2012) e o Regimento Interno da escola (2013). A análise desses documentos prescritos 
são indiciários do lugar que a EJA ocupa nas políticas educacionais macro, testemunham 
aspectos da cultura escolar do Colégio João XXIII e os movimentos históricos e 
curriculares que a EJA assume ao longo do tempo nessa instituição. Destacam-se em um 
primeiro movimento de análise três considerações principais. Primeiro, no que toca à 
análise do PNE a identificação explicita da EJA em quatro metas: meta 8 (ampliação para 
12 anos da escolarização da população de 18 a 29 anos); meta 9 (elevação da taxa de 
alfabetização, redução do analfabetismo absoluto e do analfabetismo funcional); meta 10 
(oferecer de forma integrada a educação profissional em no mínimo em 25% das 
matrículas da EJA) e meta 11 (triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 
nível médio). Todavia, quando postas em diálogo com indicadores sociais que evidenciam 
os investimentos em curso, sinalizam para um quadro de não efetivação do proposto. 
Segundo, no que se refere à interpretação do regimento interno da escola, uma 
identificação da cultura do João XXIII com a cultura científica, marcada por ações de 
pesquisa e de extensão, pela qualificação acentuada do corpo docente e pela estrutura 
logísitca da escola. Mas que precisa ser problematizada em relação à EJA. Terceiro, a 
proposta de implementação de um currículo para EJA inovador, na medida que se 
diferencia do dito ensino regular.
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Resumo: 

A pesquisa visou construir e estudar as qualidades psicométricas da Bateria de Escalas 
de Violência Escolar-BEVESCO. A construção da BEVESCO pautou-se na definição de 
violência da Organização Mundial da Saúde e de violência escolar, a qual preconiza que o 
fenômeno consiste na expressão de múltiplas formas da violência que implica diferentes 
níveis: individual, familiar, institucional e social, os quais se articulam potencializando ou 
moderando suas manifestações nas formas de agressão física, verbal e emocional, bem 
como em atos criminais que envolvam alunos, familiares, docentes e a própria instituição. 
Os itens foram elaborados por especialistas e estudiosos sobre violência, os quais 
consideraram as tipologias de violência física, sexual, psicológica, moral, institucional e 
virtual. A configuração inicial do instrumento com 116 itens foi submetida à apreciação de 
peritos no tema e em avaliação psicológica, e ao estudo piloto com o público alvo do 
estudo, procedimentos que permitiram a exclusão dos itens considerados inadequados por 
pelo menos três dos peritos, assim como pelos estudantes, em razão de estarem 
repetitivos, confusos e/ou não explicitarem atos e condutas relativos às tipologias citadas. 
A amostra de conveniência contou com 1178 estudantes de ambos os sexos, com idades 
entre os 12 e os 17 anos (MD=14,4; DP=1,2 anos). A validade da estrutura interna da 
BEVESCO foi propiciada por análises paralelas para obtenção da matriz estrutural e pela 
análise dos componentes principais, com uso do teste Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) para 
diagnóstico da homogeneidade dos itens e rotação tipo oblimin fixada em 0,40. A 
BEVESCO apresenta-se com boa estrutura interna dos itens e com índices de 
confiabilidade considerados satisfatórios nos três componentes, estes todos acima de 
0,70. Isso significa que os estudos psicométricos iniciais da BEVESCO permitiram 
observar facilidade de compreensão por parte dos respondentes e em relação ao tempo 
de emissão das respostas, ainda que este seja relativamente maior quando se tratar de 
respondentes mais novos, ou seja, com faixa etária entre os 12 e os 14 anos. 
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SEXUALIDADES, RELAÇÕES DE GÊNERO, DISCURSOS RELIGIOSOS E EDUCAÇÃO 
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CASTRO (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

O projeto tem o propósito de problematizar discursos acerca das relações de 
gênero, sexualidades, religião e educação, em tempos de “ideologia de gênero”. Optamos 
pelas pedagogias da rede social Facebook, monitorando, no período de 01/01/15 à 
31/05/16, as páginas de duas personalidades: o Deputado Federal Jean Wyllys e a 
“psicóloga cristã” Marisa Lobo. A pesquisa teve como foco principal as postagens que 
remetessem aos termos “ideologia de gênero”, Plano Nacional de Educação e Plano 
Municipal de Educação, levando em consideração links, cartilhas, panfletos, imagens, 
vídeos e textos agregados, além dos comentários nas postagens. O arquivamento do 
conteúdo se deu através de prints de tela que foram organizados em pastas contendo, 
quando fosse o caso, os links de sites. Esse trabalho foi feito devido à preocupação de que 
alguma postagem fosse apagada posteriormente. Ainda na seleção do material produzido, 
procuramos ficar atenta/o às estratégias discursivas veiculadas com a postagem, pois 
consideramos importante selecionar publicações que apresentassem elementos 
instigantes para análise. 

Foi considerado nas publicações da “psicóloga cristã” que o propósito era alertar 
seus/suas seguidores/as com uma estratégia discursiva que aterrorizava e fazia pensar 
que a chamada “ideologia de gênero” e a incorporação de estudos feministas, de gênero e 
sexualidade na educação levaria as crianças a assumirem um “gênero neutro”, no qual os 
conceitos pré-estabelecidos de feminino e masculino não se distinguiriam, além de 
provocar uma erotização desses indivíduos. Para isso ela se remeteu, em muitas 
postagens, a outras fontes como sites e blogs, majoritariamente religiosos, vídeos e 
propagandas de cursos ministrados por ela acerca do tema. Já no caso da página do 
Deputado Jean Wyllys, vê-se que o mesmo tenta oferecer problematizações para o que se 
chama de “ideologia de gênero”, discutindo o que, de fato, está sendo proposto no PNE e 
nos PME’s, bem como da importância de se incluir as questões de relações de gênero e 
sexualidades nos planos de educação. Concluímos que o Facebook coloca em 
funcionamento pedagogias que formam sujeitos, educando-os para posicionar-se nesse 
debate.
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Resumo: 

Perspectivado pela teoria crítica do currículo e pelas noções de conhecimento escolar e 
cultura escolar, o estudo visa compreender os processos de construção curricular em 
Ciências e Biologia na Educação de Jovens e Adultos, no âmbito da ação de seus 
educadores e gestores. Desenvolvida em parceria com o Colégio João XXIII/UFJF, até o 
momento a pesquisa produziu e investe na análise das fontes, a saber: 1) 9 entrevistas 
realizadas com  professores-bolsistas; professores orientadores de Ciências e Biologia e 
gestores da EJA; 2) documentos curriculares produzidos pelos professores bolsistas 
(planos de aula; instrumentos avaliativos e relatos reflexivos) e 3) atas de reuniões 
realizadas entre a equipe. Em virtude da diversificação dos tipos de fonte, optou-se em 
realizar uma análise preliminar de cada fonte em separado. Com base no referencial 
teórico foram construídas categorias de análise, que procuram investir no entendimento 
das seguintes dimensões: i) relação entre as diretrizes governamentais para EJA e o fazer 
do educador; (ii) da cultura escolar do Colégio João XXIII que condicionam as decisões e 
práticas curriculares; (iii) da identidade de formação e perfil sócio cultural do docente e 
suas concepções que marcam a ação curricular; (iv) do processo de produção curricular 
no que tange a seleção, organização e mediação dos saberes e práticas na EJA e (v) das 
relações interpessoais estabelecidas entre os atores sociais da EJA na escola. Em um 
segundo momento interpretativo, a intenção é cruzar as análises produzidas para cada 
fonte a fim de responder as perguntas da investigação. Por hora, em linhas gerais, as 
primeiras incursões analíticas indicam que em relação à formação docente, o quadro da 
escola não contraria o perfil indicado na bibliografia da área: educadores que não tiveram 
formação específica na EJA e que atuam mediante regime precário de emprego. As 
produções curriculares oscilam entre o esforço de contemplar os interesses dos 
educandos e os desafios de superar ordenamentos curriculares identificados com o 
ensino dito regular. Também são identificados como desafios na prática curricular dos 
educadores a disposição para escuta mútua na sala de aula e a integração dos saberes. 
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Resumo: 

Esta pesquisa surge no âmbito do Grupo de Educação Ambiental - GEA/FACED/UFJF. Em 
pesquisas anteriores, realizamos uma imersão em uma escola pública, que vivencia 
processos de problemas/conflitos/injustiças ambientais em seu entorno. A partir dessa 
imersão, elaboramos e desenvolvemos um curso intitulado “EDUCAÇÃO AMBIENTAL: 
RELAÇÃO ESCOLA COMUNIDADE COM COMPROMISSO SOCIAL”. Participaram deste 
curso, 10 professores/as da rede pública (sendo 3 da escola pesquisada), que, ao final, 
construíram seqüências didáticas em que processos de injustiças ambientais estiveram 
presentes. O conceito de injustiça ambiental pode ser definido a partir de situações em que 
a carga dos danos ambientais do desenvolvimento se concentra de modo predominante 
nas populações pobres e em seus locais de vida.  Baseado nos estudos críticos do 
discurso de Norman Fairclough (2001) iniciamos a análise dos discursos dos(as) 
professores(as), constituintes da sequências didáticas produzidas. Nesta investigação, 
privilegiamos a análise lexical e a dimensão da intertextualidade manifesta, ou seja, às 
formas pelas quais outros textos estão explicitamente marcados na superfície textual. 
Neste trabalho, a intertextualidade foi explorada por meio da identificação de suas 
realizações na forma de representações discursivas, pressuposições, negação, 
metadiscurso e ironia manifestas nos textos produzidos pelos(as) professores(as). Das 
três seqüências produzidas e analisadas, duas trouxeram referências ao conteúdo da 
“educação ambiental para justiça ambiental” explorado no curso. Tais seqüências 
abordaram problemáticas ambientais locais, significaram processos de desigualdades 
socioambientais, além de estimularem o empoderamento comunitário. Entretanto, em uma 
delas, notamos maior distanciamento e pouquíssima incorporação ao discurso 
ambientalista crítico. Aqui o problema socioambiental escolhido foi abordado de forma mais 
genérica, em que os sujeitos que vivenciam os riscos estiveram invisibilizados pelos 
autores. A contribuição desse estudo está em complexificar o debate em torno dos 
sentidos de educação ambiental em suas relações com a desigualdade socioambiental, 
com vistas a uma formação voltada à participação comunitária, à cidadania e à justiça 
social
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Resumo: 

A presente pesquisa tem por objetivos compreender o lugar do ensino de história nos 
cursos de formação inicial em Pedagogia. O termo “ensino de história” compreende as 
referências teóricas e metodológicas produzidas para o ensino da história no seio de uma 
comunidade disciplinar, o campo do Ensino de História. Tendo como norte tal produção, 
buscamos analisar em que medida os repertórios de conhecimentos produzidos no interior 
desse campo se apresentam como saberes de referência nos cursos de Pedagogia no 
Brasil. A análise tem recaído sobre os textos que prescrevem o conteúdo disciplinar 
História (Projetos Político Pedagógicos e Ementas da disciplina). A despeito de se tratar de 
um componente curricular comum à formação do pedagogo, tal qual se apresenta nas 
orientações legais, presentes nas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN/2006), 
apostamos, a partir de um diálogo com as teorizações do campo do Currículo, que seus 
sentidos são fixados provisoriamente e contingencialmente, posto que os contextos 
curriculares em que se realizam e os diferentes projetos de formação são determinantes 
em suas configurações. Reconhecendo as particularidades desses contextos, buscamos 
analisar: (a) em que medida as referências teóricas e metodológicas do campo do ensino 
de história se apresentam na fixação do conteúdo disciplinar história; (b) tendo em vista a 
amplitude de referências que atravessam a produção de conhecimento do campo do 
ensino de história, buscamos compreender quais referências se hegemonizam na 
definição daqueles conteúdos. A partir do material coletado e da análise já realizada 
buscaremos compartilhar os cenários que se apresentam para o conteúdo de História. 
Tais cenários nos indicam uma pluralidade de formatações, que se expressam, ora pela 
presença marcante das referências do campo do ensino de história, ora na fronteira com 
outros campos de conhecimento. Temos verificado, ainda, uma diversidade de referências 
teóricas e metodológicas, que se apresentam desde a nomenclatura das disciplinas, até 
as prescrições dos temas, conteúdos e bibliografias. Por fim, a despeito do cenário de 
diversidade, foi possível identificar referências hegemônicas, que dialogam, diretamente, 
com o acúmulo teórico advindo do campo.
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Resumo: 

O espaço urbano tem sido palco de intensos conflitos na atualidade. Com cerca de 80% 
da população brasileira vivendo nas cidades sob os ditames de um modo de reprodução 
econômico fundado na replicação de desigualdades sociais, este quadro não poderia ser 
diferente. 
A presente pesquisa objetiva a análise dos conflitos urbanos em suas múltiplas 
manifestações e dimensões. Para tanto, tomamos como recorte espacial analítico a 
cidade de Juiz de Fora, abrangendo um período iniciado em setembro de 2015, mês de 
início da pesquisa, e que perdura até a presente data.  
Os conflitos levantados na pesquisa não abarcam toda a complexidade da realidade vivida 
na cidade, mas são representativos de um aspecto fundamental na reprodução da vida 
social: a produção do espaço urbano implica também na reprodução de suas 
contradições, tensões e conflitos.
Os fundamentos teórico-conceituais que embasam a pesquisa são pautados nas reflexões 
de Henri Lefebvre, filósofo cuja obra nos auxilia na análise sobre o modo de vida urbano e 
as contradições que o sistema capitalista impõe às cidades e, consequentemente, aos 
citadinos. Nesta pesquisa duas obras foram cruciais para nossas considerações: O direito 
à cidade e A revolução urbana.
Para efeito de levantamento de dados e análises dos mesmos lançamos mão, a título de 
metodologia, de um clipping diário no jornal impresso Tribuna de Minas e do Telejornal 
MGTV primeira e segunda edições. Para melhor compreensão e análise realizamos uma 
triagem dos conflitos urbanos noticiados em algumas tipologias, que de forma sucinta 
tenta englobar toda a multiplicidade das notícias analisadas.
O levantamento dos dados em função da consolidação desta pesquisa culminou na 
confecção de mapas temáticos, evidenciando um cenário aproximado da cidade em sua 
realidade conflitiva. Não podemos considerar as análises feitas até o momento 
conclusivas, considerando que os conflitos se reproduzem como resposta (ou a 
contrapelo) à continuada reprodução do espaço urbano. De todo modo, almejamos que a 
problematização dos conflitos e contradições reproduzidos na cidade sinalizem os limites 
de um modelo de reprodução social que passa por uma sintomática crise.
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Resumo: 

Nos últimos anos observamos, no contexto nacional e internacional, uma proposta de 
reestruturação do programa nacional comum centrado em saberes considerados básicos, 
e pesquisas que vêm sendo desenvolvidas no âmbito da formação do professor de 
ciências. Para compreender tal quadro é necessário, dentre outros fatores, que 
analisemos o percurso de formação inicial dos professores da educação básica e os 
saberes mobilizados para atender as demandas educacionais. Desse modo, neste projeto 
investigamos as pesquisas publicadas em periódicos nacionais e internacionais com o 
intuito de analisar as principais temáticas que têm sido privilegiadas pelas comunidades 
acadêmicas a cerca da formação de professores de Ciências da Natureza.
Nosso objetivo foi analisar as propostas de pesquisas que investigam a formação 
acadêmico-profissional do professor de Ciências da Natureza, que atua nas séries que 
correspondem ao ensino fundamental no Brasil. Em nossa análise, tivemos que recorrer a 
um corte temporal-espacial em relação aos anos investigados (2002-2014) e ao número de 
periódicos consultados (15 periódicos dos quais 5 nacionais e 10 internacionais), mas 
acreditamos que a análise dos dados nos permite propor algumas considerações.
Ao observarmos as publicações nacionais e internacionais percebemos que existe uma 
produção de trabalhos (200 publicações) que se dedicam a pesquisar a formação do 
professor de Ciências da Natureza, mas esse número ainda é pequeno (

?

3,5%) se 
comparado ao número total de publicações consultadas no período entre 2002 e 2014 
(5.732 publicações). Esse número de investigações ainda diminui quando evidenciamos, 
pela análise das categorias temáticas, que a maioria das publicações encontradas 
envolvem pesquisas com professores em atuação.
Por meio das análises, constatamos a falta de estudos que buscam elucidar como ocorre 
a integração do conhecimento químico com a formação de professores de Ciências da 
Natureza tanto no contexto nacional, como no contexto internacional. Desse modo, 
destacamos a necessidade da comunidade de pesquisa voltar suas discussões para as 
finalidades, características estruturantes e necessidades dos anos finais do ensino 
fundamental, assim como foi feito para o ensino médio.
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Autores: 

Rodolfo Oliveira Rocha ( BIC/UFJF); Cláudia Avellar Freitas (ORIENTADORA).

 
Resumo: 

Nosso projeto se apoia em resultados de pesquisas realizadas nos últimos doze anos no 
campo da Educação, especificamente na linha de pesquisa Educação e Linguagem que 
identificaram problemas em relação às formas de interpretação de discursos multimodais 
em aulas de Biologia e também levantaram algumas questões que permitem novas 
propostas de investigação no campo da Educação em Ciências e Biologia. 
Nossa pesquisa se concentrou em descrever como discursos multimodais foram 
utilizados em aulas de Biologia, identificando como eram construídos estes discursos e 
compreender como esta construção se altera ao longo do processo de escolarização. 
Discursos multimodais são aqueles que expressam ideias por diferentes meios semióticos 
usados conjuntamente. Aulas de Biologia e de Ciências, em geral, são multimodais e a 
análise do tipo de discurso que constitui estas aulas envolve o exame de como os 
participantes produzem e interpretam signos em diferentes meios, o que envolve a 
consideração simultânea de diversos modos linguísticos verbais (o que se fala e se 
escreve) com modos não verbais (por exemplo: gestos, imagens). 
Nosso objetivo é descrever e compreender as possibilidades de interpretação construídas 
em uma perspectiva multimodal de comunicação em sala de aula e assim, observando 
aulas de Biologia na educação básica, caracterizar os discursos multimodais que 
constituem estas aulas, analisar discursos multimodais e refletir sobre o papel do 
professor na elaboração dos mesmos.
Dividimos nosso projeto em três fases distintas, sua primeira fase baseou-se num 
levantamento bibliográfico, discussões e leituras complementares, sua segunda fase 
baseou-se na observação e gravações audiovisuais das aulas de Biologia nas turmas de 
1º ano do Ensino Médio do Colégio de Aplicação João XXIII e recentmente iniciamos a 
transcrição e análise dos dados obtidos, com discussões e elaboração de hipóteses e 
ideias, esperamos que os resultados nos levem a uma maior compreensão dos processos 
de leitura e interpretação de textos multimodais em aulas do ensino básico, gerando 
conhecimento que apoie a produção de material didático e recursos pedagógicos para o 
ensino de Biologia.
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Consagrado como símbolo nacional desde o início do século XX, nos anos 1970 o 

samba conheceu uma categorização inédita: passou a ser valorizado por possuir 

origem especificamente negra. Longe de constituir processo restrito ao âmbito 

artístico, a ressignificação outorgada à manifestação musical resultou de uma 

miríade de situações envolvendo distintos domínios sociais. O afloramento de 

movimentos negros mundo afora, a imposição da agenda de afirmação racial no 

Brasil e mudanças verificadas nas formas de organização sócio-política integram os 

eventos de ordem externa à produção artística popular que incidiram na 

reorganização de seu enquadramento ideológico. Por meio da visualização e análise 

das trajetórias, elaborações intelectuais, criações artísticas e os escoramentos 

institucionais logrados pelos artífices desta representação simbólica, este projeto 

propõe uma pesquisa que esclareça a gênese e reprodução de tal construto, de um 

lado, sem descurar, de outro, de seu entrelaçamento com as transformações 

estruturais vivenciadas pela sociedade brasileira em vários âmbitos.   
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ESTUDANTES INGRESSANTES NOS CURSOS DE LICENCIATURA DO ICE-UFJF
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(COLABORADOR)

 
Resumo: 

A formação inicial e continuada de professores de todos os níveis de ensino é um 
desafio e tem sido uma preocupação constante de pesquisadores e gestores da 
Educação Superior. Algumas dessas preocupações estão relacionadas: ao pouco 
interesse dos estudantes pelos cursos de licenciatura, grande taxa de ociosidade 
nesses cursos, estudantes que se matriculam, principalmente nos cursos de ciências, 
enfrentam dificuldades como a retenção, à evasão, cujas taxas também são 
reconhecidamente altas, geralmente associada à retenção e dentre os egressos 
poucos – cerca de 1/3 – optam pela atuação docente. Nesse contexto, inúmeras 
pesquisas apontam limitações na formação inicial e continuada dos professores, desde 
a distância da teoria e prática, incluindo a incorporação dos resultados de pesquisas 
nos cursos de formação e na prática docente. O presente trabalho buscou realizar uma 
revisão bibliográfica acerca das principais causas encontradas para a evasão dos 
discentes dos cursos de licenciatura nas áreas de matemática e ciências. O 
levantamento bibliográfico foi realizado por meio de consulta às bases de dados, tais 
como, Scielo, Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal a 
Nível Superior (CAPES), Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações (BDTD). 
O material foi pesquisado, organizado e analisado a partir do ano de 1997 até 2015, 
foram selecionados trabalhos que mais se aproximavam do tema a ser abordado, 
levando em consideração a compatibilidade entre seu conteúdo e os tópicos de 
relevância para a discussão a ser realizada. Apesar do contraste da real situação da 
formação dos professores no Brasil apenas 20 trabalhos abordavam o tema 
pesquisado, sendo: 4 teses, 12 dissertações e  4 artigos. O trabalho desenvolvido até o 
presente momento é apenas a fundamentação da pesquisa para diagnosticar o nível de 
conhecimento dos ingressantes aos cursos de licenciatura oferecidos pela UFJF.
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OS USOS DAS JUSTIÇAS DO DIÁLOGO NA ADMINISTRAÇÃO DE CONFLITOS DE 
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Resumo: 

Esta pesquisa visa refletir sobre concepções e vivências da maternidade, com ênfase no 
pós-parto e na amamentação. Essas reflexões terão como base a etnografia em dois 
ambientes distintos, um rural e outro urbano: 1) uma comunidade quilombola na Zona da 
Mata mineira chamada Colônia do Paiol que é uma comunidade negra pertencente ao 
município de Bias Fortes, com uma população de aproximadamente 600 pessoas e está 
localizada próxima a cidade de Juiz de Fora; 2) e um grupo de mães chamado AMMA JF 
(Aliança de Mulheres por uma Maternidade Ativa de Juiz de Fora). Esse grupo é descrito no 
site como “espaço de troca de informações e experiências sobre a 
maternidade/paternidade ativa, que auxiliem no empoderamento feminino”. Será utilizado, 
sobretudo, o material de entrevistas e conversas informais com mulheres que vivenciam a 
experiência da maternidade, especificamente, nesses dois ambientes. A pesquisa se 
insere em um contexto de paradoxos, nos anos 1960/70 surge uma crítica ao parto 
medicalizado inserida numa discussão mais ampla sobre dominação médica do corpo 
feminino, com o movimento a favor do chamado “parto humanizado”. Junto a esse 
movimento, aparece também a valorização da amamentação exclusiva em “livre 
demanda” até os seis meses, com desmame “natural”, parte de movimentos sociais auto-
intitulados “maternidade mamífera” e “criação com apego”. Em oposição a esse contexto 
e, simultâneo a ele, há o aumento de partos cesarianos no Brasil e o surgimento de várias 
fórmulas de leite artificiais em farmácias e o aumento de seu consumo. Nesse contexto, a 
mamadeira se torna um dos novos símbolos de modernidade e urbanismo, e representa a 
“civilização”, entre os valores apreciados estão o da ciência e do progresso. Cabe ainda 
enfatizar que o saber sobre o aleitamento materno não é do domínio de um campo, está 
relacionado a diversos saberes, como concepções sobre família, criança, maternidade, 
parentesco, sexualidade, cuidado com os filhos, o processo saúde-doença e as práticas 
de regulação do corpo (dentre as quais se inclui a medicina ocidental). A discussão passa 
ainda pela tradicional polaridade entre natureza X cultura, bem como pela crítica a 
fragmentação das categorias mãe X mulher. 
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Resumo: 

Este trabalho parte da nossa inquietação sobre os conflitos e as disputas, no espaço 
público, em torno das experiências religiosas e das relações de gênero e sexualidades, 
reverberando nas relações sociais, no contexto escolar e na formação docente. Tais 
experiências aparecem para nós como um possível exercício de investigação, com foco 
nos processos de subjetivação. Em meio a debates acalorados em diversos espaços, 
principalmente nas assembleias legislativas estaduais e nas câmaras municipais, a 
inserção dos termos gênero e orientação sexual nos Planos Nacionais de Educação 
produz embates que influenciam diretamente numa educação para a diversidade. Grupos 
sociais e agentes políticos religiosos, contrários a uma educação que contemple 
conhecimentos relativos às identidades sociais de gênero e sexualidade, perseguem 
qualquer iniciativa a esse respeito, contribuindo para que essas categorias estejam 
ausentes, de forma problematizadora, no processo de formação escolar dos sujeitos. 
Nossa pesquisa realiza-se em duas escolas públicas de Juiz de Fora e pauta-se na 
aplicação de questionários e realização de grupos focais com profissionais do segundo 
segmento do Ensino Fundamental (6º a 9º anos) e/ou Ensino Médio. O questionário trazia 
questões abertas buscando reunir informações sobre a formação religiosa e as afinidades 
entre religiões e relações de gênero e sexualidade na sociedade, no contexto escolar e na 
formação docente. Nosso foco nos permitiu levantar algumas indagações acerca da 
formação religiosa de docentes e estudantes, bem como do processo de construção de 
discursos e práticas favoráveis a uma abordagem que dialogue com as temáticas de 
gênero, sexualidade, religião e educação. Percebemos que, embora alguns/mas tenham 
assegurado seu afastamento de instituições religiosas, mas não de uma crença, ou se 
declarem como não praticantes, indicam que suas experiências religiosas não interferem 
em suas práticas pedagógicas. Porém, as/os entrevistadas/dos identificam alguns 
conflitos na relação entre religiões cristãs e as sexualidades. Tais considerações nos 
conduzem a pensar na relevância da abordagem dessas temáticas nas escolas e na 
formação inicial e continuada de professoras e professores.
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Resumo: 

A pesquisa aborda a religião enquanto fenômeno criador de uma  ponte hermenêutica entre 
as Ciências Sociais e as Ciências da Religião. A pesquisa mapeou como se estabelece 
essa ponte, ou comunicação, e de que maneira a religião tem sido investigada em ambas 
as áreas. O trabalho baseou-se na análise de dados de quatro instituições, SOTER 
(Sociedade de Teologia e Ciência da Religião), ABHR (Associação Brasileira de História 
das Religiões) e ANPTECRE (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Ciências da Religião), entre outras. Como metodologia, realizou-se uma breve revisão 
bibliográfica parcial, concentrada em alguns autores, e um levantamento dos anais de 
congressos e eventos das instituições supracitadas. A partir desse levantamento, foram 
retiradas e tabuladas informações, tais como os autores mais citados, a formação dos 
pesquisadores, entre outras. Fez-se, também, uma breve retrospectiva histórica de 
simpósios e congressos significativos para o estudo da religião nas duas áreas. Alguns 
dados relativos à ANPTECRE e ANPHU não foram encontrados, mas outros constam em 
anexo. Lançou-se a hipótese de que o estudo da religião nas duas áreas do conhecimento 
possui  elementos em comum, mas possui diferenças fundamentais de abordagem. 
Tendo observado os dados dessas instituições, ponderamos suas diferenças e similitudes 
para entendermos, de fato, qual o tipo ponte hermenêutica que foi construída, ou que se 
está construindo, entre as duas ciências. Ao dirigirmos nosso olhar sobre os autores 
clássicos das Ciências Sociais que estudaram a religião, percebemos duas grandes linhas 
de pesquisa, entre outras, uma durkheimiana, outra weberiana, cuja preocupação central 
gira em torno da religião como fenômeno, significado e função social. Todavia, para as 
Ciências da Religião, a experiência religiosa é vista como uma essência irredutível e suas 
abordagens oscilam entre uma fenomenologia atemporal e uma consideração histórica. 
Concluímos que a ponte hermenêutica entre as Ciências Sociais e as Ciências da Religião 
está dividida entre duas posturas: a religião como dependente e como não-dependente da 
estrutura sociocultural. 
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Resumo: 

O Brasil é um país cuja maioria da população é formada por mulheres (51%) e está 
vivendo um cenário religioso em que o número de católicos declina fortemente e o número 
de evangélicos cresce explosivamente, principalmente os ligados ao pentecostalismo e 
neopentecostalismo, correntes que parecem ter mais facilidade de adaptação ao mundo 
moderno e as mudanças contemporâneas. Pensando no crescimento do pentecostalismo 
e na questão de gênero, a pesquisa procurou compreender o discurso público das 
mulheres evangélicas pentecostais e como elas se portam em relação à sexualidade, 
estética, família e trabalho/profissão nas redes sociais. Dois grupos de perfis femininos, 
pertencentes a Igreja Universal do Reino de Deus e a Assembleia de Deus, foram 
escolhidos no Facebook. Partindo da hipótese de que o discurso feminino evangélico 
possui pontos em comum com o conservadorismo moral, mas, também, diferenças, 
especialmente em relação às concepções atuais de sexualidade, família, estética e 
profissão. Aplicando uma metodologia quali-quantitativa, escolhemos 100 perfis públicos 
de mulheres simpatizantes/integrantes dessas duas igrejas, divididos em dois grupos de 
50. Esses perfis foram classificados em termos de região, idade [18-30 anos], estado civil, 
nivel educacional e outros, tendo como referência, 2014, escolhido por ser um ano 
eleitoral, com muitas controvérsias morais/religiosas. Ressalte-se que 
informações/imagens pessoais foram ocultadas por questões éticas. Foi realizado, 
também, um levantamento de postagens (imagens, publicações, eventos etc.), produzindo 
tipos ideais, no sentido weberiano, a partir dos dados tabulados, abstraídos, depurados e 
analisados. Houve 4318 conteúdos compartilhados referentes às quatro temáticas. O tema 
da sexualidade foi o que mais apareceu e o tema do trabalho/profissão, o que menos 
apareceu. Nos discursos públicos, as jovens dizem esperar de Deus, o envio do 
namorado/esposo e dizem valorizar a mulher submissa/dedicada ao lar, apesar de muitas 
trabalharem fora. Por outro lado, são jovens vaidosas e que gostam de andar na moda. 
Concluímos que os discursos públicos dessas jovens evangélicas são ambivalentes, com 
diferenças substanciais entre as duas igrejas.
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Resumo: 

A Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) foi desenvolvida para avaliar bem-
estar psicológico (BEP) de idosos. Seus 17 itens organizam-se em uma estrutura trifatorial 
– Atitude em relação ao Envelhecimento Pessoal, Apreensão e Insatisfação com a Solidão 
– e compõem um fator de segunda ordem que propicia uma estimativa geral de BEP. 
Apesar de ser reconhecida como uma medida confiável e prática, não foi encontrada uma 
versão em língua portuguesa do Brasil dessa escala. Assim, empregaram-se processos 
de tradução, retrotradução, análise por peritos e aplicação piloto para obter uma variante 
brasileira dessa escala (PGCMS-BR). Com o objetivo de obter evidências de validade e 
estimativas de fidedignidade, a PGCMS-BR foi aplicada em 338 pessoas com 60 ou mais 
anos (M=72.4; DP=8.5). A PGCMS-BR e instrumentos para avaliar qualidade de vida 
(WHOQOL-Old – n=181) ou depressão (GDS-15 – n=157) foram aplicados em entrevistas 
estruturadas. Uma análise fatorial confirmatória atestou que a PGCMS-BR possui a 
mesma a estrutura fatorial da versão em inglês, pois os índices de ajuste do modelo (X²/df, 
CFI, GFI, RMSEA) obtidos são adequados. A consistência interna da PGCMS-BR foi 
avaliada com o Coeficiente de Kuder-Richardson (kr-21), sendo obtidos resultados 
adequados para o total (kr-21=0.991) e os três fatores (0.784=0.821). Obtiveram-se 
correlações moderadas negativas (-0.567=-0.771) entre o escore da GDS e as quatro 
medidas da PGCMS-BR. Foram obtidas várias correlações significativas positivas com 
magnitudes fracas ou moderadas (0.200=0.607) entre o WHOQOL-Old e a PGCMS-BR. É 
possível afirmar, portanto, que a PGCMS-BR possui evidências de validade de construto 
baseadas na relação com variáveis externas e fidedignidade.
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Resumo: 

Virtudes são predisposições para a excelência moral como meio de resolver as tarefas 
necessárias para a sobrevivência da espécie. Já as forças do caráter são processos ou 
mecanismos psicológicos que definem as virtudes. Assim, elas podem ser consideradas 
caminhos para se exibir uma ou outra virtude. Esta comunicação científica apresenta um 
"recorte" do projeto "Promoção de forças do caráter e virtudes de idosos: contribuições da 
psicoeducação", que teve como objetivo específico analisar as forças do caráter de idosos, 
associando-as com sintomas depressivos e bem-estar psicológico. Para atingir este 
propósito, 188 idosos responderam as versões reduzidas do Values-in-Action Inventory of 
Strengths e da Escala de Depressão Geriátrica e a versão brasileira da Philadelphia 
Geriatric Center Morale Scale. Todas as 24 forças apresentaram magnitudes que denotam 
que elas são traços acentuados dos participantes. As principais forças dos idosos foram 
Honestidade, Espiritualidade, Gratidão, Bondade e Integridade/Justiça. Não foram 
encontradas diferenças entre os sexos considerando os escores médios de cada uma das 
forças. Foram obtidas correlações significativas entre cinco forças e sintomas depressivos 
– negativas fracas – e entre 11 delas e bem-estar psicológico – positivas fracas. Os 
resultados convergem parcialmente com a literatura científica. Devido às limitações deste 
estudo e a escassez de pesquisas com amostras exclusivas de idosos, recomendam-se 
investigações adicionais. Não obstante, salienta-se que conhecer como as forças do 
caráter se manifestam entre idosos é fundamental para desenvolver intervenções que 
tenham esse construto como foco.
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Resumo: 

O que se pretende nesse projeto é compreender as relações que se estabelecem entre os 
residentes do Minha Casa Minha Vida (MCMV) e os moradores dos bairros próximos. o que 
significa a necessidade de refletir sobre os efeitos do MCMV sobre a vida dos seus 
moradores, sobre os bairros do entorno e sobre a própria cidade. O projeto apresenta 
alguns desses efeitos, onde o objeto empiríco é o Loteamento Parque das Águas. 
Inaugurado em 2012, na primeira fase do MCMV na cidade, o empreendimento encontra-se 
localizado na Zona Norte de Juiz de Fora/MG, sendo o maior loteamento do MCMV na 
cidade. Sua inauguração resultou num conjunto de efeitos sobre o território de Juiz de Fora 
e, em especial o bairro Monte Castelo, vizinho ao loteamento. O que, por sua vez, gerou 
uma série de tensionamentos entre os moradores de ambos os bairros. O que se buscou 
foi apresentar esses tensionamentos e, como eles também são resultantes da ação da 
mídia. Para tanto, o ponto inicial é o reconhecimento de que a população residente próxima 
ao empreendimento estudado produz determinada representação sobre os moradores e 
seu território a partir dos sentimentos de medo e insegurança. Associando-os diretamente 
a violencia. Tema que, junto aos relatos de precariedade daquele territorio, também foi o 
mais comumente retratado pela imprensa local ao se referir ao Parque das Águas. Por 
essa razão, o primeiro movimento foi a identificação e análise do papel desempenhado 
pela imprensa local na construção da representação social sobre o Parque das Águas e 
seus moradores. Para tanto, foram recolhidas matérias sobre o Parque das Águas no 
periodico Tribuna de Minas, no ano de 2012 a 2015, e logo após essa etapa, foi aplicado 
um questionario para os moradores do Monte Castelo, com perguntas sobre as 
percepções do seu bairro e arredores. O Condominio é citado no Jornal nas seções sobre 
violencia e problemas urbanos, e os questionarios aplicados, os moradores atribuiram o 
aumento da violencia como fator de mudança e que a chegada do Parque das Águas 
aumentou ou trouxe a violencia para o bairro. As duas etapas da pesquisa apresentaram o 
Parque das Águas como um cenario ou fator de violencia nos bairros próximos.
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Título do Projeto:  
“DO DESESPERO AO TORNAR-SE SI-MESMO: FILOSOFIA DA RELIGIÃO E 

EXISTÊNCIA EM KIERKEGAARD”

 
Autores: 

LETÍCIA LAMHA (BOLSISTA-BIC); JONAS ROOS (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

O projeto tem por intuito propor algumas articulações entre as várias dissecações 
conceituais que faz Kierkegaard (1813-1855), travestido de pseudônimos, no tocante à 
cura do estado de desespero, partindo da noção de que esta só se efetiva se a pessoa se 
torna o si-mesmo que ela é diante da verdade e do amor - o qual, na esfera cristã, é 
entendido como tendo seu fundamento em Deus. Segundo esses termos, procura-se 
elucidar conceitos fundamentais da Filosofia da Religião de Kierkegaard e, para tanto, 
insta-se para a indissociabilidade do tornar-se atento e da consciência de ser espírito 
(envolvendo, portanto, a responsabilidade individual) do processo de tornar-se, bem como 
para a continuidade intrínseca da cura, pois, para ele, é preciso, a todo instante, dissipar a 
possibilidade de desespero. Kierkegaard, em seu tempo, viu o recender e o ecoar do 
idealismo alemão na Dinamarca; outrossim, sentiu em si mesmo o alcance das 
atmosferas pietista e protestante; a partir daí, demonstrou compreender muito bem que o 
precípuo da existência não habita sistemas que almejam elucidar pela Lógica o mistério da 
vida, justamente porque estes, em sua pretensão ideal, acabam por dirimir a realidade da 
experiência do ser enquanto indivíduo, inerente a contradições e paradoxos. Assim, pôde 
apreender que o paradoxo da fé cristã (o eterno no tempo) não pode encontrar articulação 
de sentido na construção objetivada: a fé é um movimento, um salto e, nesse sentido, 
designa uma mudança qualitativa no estado da existência - o que não se explica por 
mediações. Em meio a isso, insta o leitor para o fato de que a fé não condiz com certezas 
da razão, e que, ainda assim, é imbuída da certeza do amor. Destarte, a reflexão aqui 
proposta diz respeito à compreensão da cura do estado de desespero (que, segundo 
Kierkegaard, consiste na síntese bem articulada das polaridades que constituem o homem 
enquanto relação: finito e infinito, temporal e eterno, corpóreo e anímico) enquanto fé que 
se fundamenta no amor e na coragem de ser; que se faz manifestar no amor à repetição 
incutido por critérios da eternidade; quer sustentar que a felicidade só se faz efetiva 
verdadeiramente se repousada no amor e calcada na ação em responsabilidade e em 
continuidade.
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UNDERACHIEVING GIFTED ENTRE UNIVERSITÁRIOS

 
Autores: 

ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA (ORIENTADOR), ANDRIELE MONTEIRO 
(COLABORADORA), ANA PAULA VICENTE (BOLSISTA PIBIC), DENISLAINE 
HONORATO COSTA (BOLSISTA BIC)

 
Resumo: 

Underachieving gifted (UG) é uma expressão sem correlato em língua portuguesa que 
descreve estudantes com (super)dotação intelectual e que apresentam baixo desempenho 
acadêmico. Trata-se de uma condição pouco pesquisada na Educação Superior, inclusive 
internacionalmente. Esta comunicação científica apresenta uma etapa que é pré-requisto 
para identificar UGs, isto é, avaliação da dotação intelectual (DI). São apresentados, 
também, relações entre DI e rastreio em engajamento escolar (EE) e identificação de 
talento acadêmico (TA). Para tanto, realizou-se um estudo com duas etapas. Na primeira, 
626 estudantes universitários responderam o Teste dos Cubos e a Escala de 
Envolvimento Acadêmico para Universitários. Identificou-se que o rastreio em DI e/ou em 
EE prediz uma parcela inexpressiva da identificação de TA. Na segunda etapa, estudantes 
rastreados com DI anteriormente responderam a Escala de Inteligência Wechsler para 
Adultos (WAIS-III) para corroborar a DI. Como 30 estudantes tiveram a DI confirmada, 
formou-se aleatoriamente um grupo de comparação sem DI (n=30) a partir dos 
participantes que não foram rastreados da primeira etapa. Os subgrupos com e sem DI 
não diferiram significativamente quanto ao EE e ao desempenho acadêmico. Observou-se, 
também, que a identificação em DI com a WAIS-III e/ou o rastreio em EE não possuem um 
valor preditivo muito elevado para o TA. Como esses resultados não corroboram certos 
pressupostos teóricos, pesquisas adicionais com estudantes da Educação Superior são 
recomendadas.
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Título do Projeto:  

DESENVOLVIMENTO E OBTENÇÃO DE EVIDÊNCIAS DE VALIDADE PARA MEDIDAS 
DE ENGAJAMENTO ESTUDANTIL

 
Autores: 

ALTEMIR JOSÉ GONÇALVES BARBOSA (ORIENTADOR), CAMILA ALVES ALBINO 
(BOLSISTA BIC), CAMILLA PICOLI DE OLIVEIRA (BOLSISTA BIC), JAQUELINE 
FERREIRA CONDÉ DE MELO ANDRADE (BOLSISTA BIC), THAYNÁ LIMA BALDIOTTI 
(BOLSISTA BIC)

 
Resumo: 

O engajamento estudantil (EE) 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 em 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 relevância do EE fez com que 
ocorresse um aumento expressivo da produção científica sobre esse construto nas duas 
últimas décadas, especialmente em países ocidentais e mais especificamente nos 
Estados Unidos, no Reino Unido e na Austrália. Todavia, no Brasil, a literatura científica 
sobre o tema é restrita e há somente uma medida de EE. Não obstante as polêmicas 
envolvendo o conceito de EE, há certo consenso quanto à multidimensionalidade do 
construto, ainda que ela varie quanto à intensidade e aos seus constituintes. A maioria dos 
pesquisadores considera que o EE possui três dimensões: comportamental, afetiva e 
cognitiva. Os comportamentos e os processos mentais envolvidos no EE podem se 
manifestar de ativa e proativamente, sendo que o último tipo de engajamento tem sido 
considerado uma dimensão – Agência – em algumas medidas. Assim, desenvolveu-se a 
Escala de Engajamento Estudantil na Graduação e esta comunicação científica apresenta 
os resultados do processo qualitativo utilizado para elaboração dos itens dessa medida. 
Uma amostra de docentes da educação superior respondeu um questionário que solicitava 
a descrição, em questões separadas, das características cognitivas, comportamentais, 
afetivas e de agência de um estudante de graduação engajado. Foram apresentadas mais 
características comportamentais e cognitivas respectivamente. Os participantes tiveram 
bastante dificuldade para arrolar o engajamento afetivo e a agência. Assim, é possível 
afirmar que as respostas contribuíram de modo limitado para a elaboração da Escala de 
Engajamento Estudantil na Graduação, sendo necessário recorrer a outros meios 
(descrições do EE na literatura, outras medidas etc.) para que os itens dessem conta de 
abordar as múltiplas características do construto, em todas as suas dimensões.
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ESTUDO EXPLORATÓRIO-DESCRITIVO ACERCA DA POPULAÇÃO COM DEFICIÊNCIA 
EM JUIZ DE FORA

 
Autores: 

NARA LIANA PEREIRA-SILVA (ORIENTADORA); NICOLE COSTA FARIA (BOLSISTA 
BIC).

 
Resumo: 

A compreensão da participação e inclusão das pessoas com deficiência intelectual no 
Brasil exige reconhecer, de pronto, a importância de investigar o perfil sócio econômico 
dessa população. A literatura aponta claramente a magnitude da lacuna acerca do 
levantamento de dados sobre essa parcela da população e, há necessidade, portanto, de 
compreender as inter-relações da pessoa com o ambiente. O objetivo geral deste estudo 
foi realizar um levantamento exploratório acerca da quantidade de pessoas com deficiência 
intelectual no município de Juiz de Fora, associando os tipos de deficiência com dados 
demográficos dessa população. O presente estudo encontra-se em fase de coleta de 
dados junto às instituições de atendimento especializado. Até o momento foram 
participantes cinco famílias de adolescentes com síndrome de Down, cujas mães 
responderam ao Questionário de caracterização do Sistema Familiar, com adaptações 
para a presente investigação. A média da renda familiar foi de 2,67 salários mínimos à 
época da coleta de dados. Somente duas famílias recebia o benefício de prestação 
continuada. Os adolescentes estudavam em escolas públicas (n = 3) e apenas um 
estudava em escola da rede privada. Atividades de lazer das famílias são restritas, 
costumam realizar passeios a lugares públicos e casas de parentes (n = 3), nenhuma 
família tinha lazer na vizinhança. Em relação aos atendimentos, três adolescentes 
frequentavam o atendimento educacional especializado ofertado pela rede pública 
educacional. O atendimento com psicólogo era realizado por três participantes (rede 
pública = 1; rede privada = 2), dois adolescentes tinham natação e fonoaudiologia, ambos 
os atendimentos em rede pública. Somente um adolescente frequentava aulas de violão na 
rede privada. Os dados são bastante iniciais e mostram a importância da rede de serviços 
públicos para uma população com deficiência e com renda familiar de até 3 salários 
mínimos. Ressalta-se ainda o pouco acesso às atividades de lazer. 
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PRÁTICAS DOCENTES EM CIÊNCIAS E MATEMÁTICA NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

 
Autores: 

MARIA FLÁVIA DIAS MACHADO (BIC); REGINALDO FERNANDO CARNEIRO 
(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Muitos estudos têm evidenciado a importância dos primeiros anos de profissão da carreira 
docente e essa fase é muito importante para a constituição do professor. A chegada dos 
professores à escola é marcada por vários sentimentos, impressões, desafios e por 
muitas aprendizagens. É no enfrentamento dessas diferentes necessidades, problemas, 
expectativas, desafios e dilemas por quais passam, não só no inicio da docência, mas 
durante toda ela, que o professor vai construindo seu conhecimento profissional. São 
esses sentimentos, desafios e impressões que tomam os professores em início de 
carreira que pretendemos conhecer neste trabalho a partir do levantamento de dados 
sobre os professores dos anos iniciais em início de carreira. Huberman é uma das 
principais autores que trata do processo de inserção dos docentes na aprendizagem 
profissional e ele descreve diferentes fases ao analisar o ciclo de vida profissional dos 
professores. O autor deixa claro que esses momentos não são sequencias e nem sempre 
são vivenciados na mesma ordem e com a mesma intensidade, indicando que o 
desenvolvimento na carreira é um processo e não uma série de acontecimentos. Assim, 
realizamos uma busca nos anais de duas edições do Congresso Internacional sobre o 
Professorado Iniciante e Iniciação a Docência e analisamos os trabalhos que tratavam do 
início de carreira de professores dos anos iniciais. Foram identificados muitos dilemas e 
desafios, demonstrando a complexidade que permeia a profissão docente. As análises 
evidenciaram muitas dificuldades, questionamentos, medos, angústias e inseguranças 
indicados pelos autores que discutem sobre o início de carreira. Por outro lado, esse é um 
momento da carreira docente em que os professores tem muitas aprendizagens.
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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.

 Autores: 
FELIPE VARGAS DA SILVA (XVIII PROBIC 2015-16); GEOVAR MIGUEL DOS SANTOS (XVIII PROBIC 2015-16); MARGARETH APARECIDA SACRAMENTO ROTONDO (ORIENTADOR); GIOVANI CAMMAROTA GOMES (COLABORADOR); LEILIANE APARECIDA GONÇALVES PAIXÃO (COLABORADOR); MÁRCIA AMARANTE DE LIMA (COLABORADOR);

 Resumo: 
Este projeto, em seus dois anos de execução, apoiou a pesquisa homônima financiada pelo acordo CAPES-FAPEMIG, edital 13/2012, processo APQ-03416-12. Numa primeira etapa (2014) teve como objetivo oferecer a professores e professoras do ensino básico de uma escola pública de Juiz de Fora oficinas de produção matemática. Através destas oficinas, nas quais utilizamos atividades ligadas a recursos didático-metodológicos discutidos na área de Educação Matemática, propunha-se a problematização nos modos de conceber a matemática. As oficinas foram  compreendidas como dispositivo-oficinas, tomando o conceito dispositivo em Michel Foucault. Nas redes tramadas por estes dispositivos, um modo de conceber matemática – aquele ligado a uma produção do conhecimento representativo, ou seja, ligado a utilização direta de técnicas e métodos a serem apenas seguidos, concebendo a matemática como anterior ao humano – era abalado. Estas novas linhas, na trama deste dispositivo, faziam nascer outros modos de conceber a matemática e sua produção: matemática como uma produção humana. Novos modos de conceber matemática produzem efeitos no ensinar e no aprender. E assim, noutra etapa da pesquisa (2015), a escola e algumas de suas salas de aula de matemática tornaram-se também fonte da pesquisa. Com os efeitos produzidos pelas oficinas, a pesquisa foi para escola. Houve preparação de atividades matemáticas e seus acontecimentos em salas de aula, agora em parceria com professores e professoras da escola. Tanto nas oficinas quanto nas salas de aula de matemática, a cartografia tornou-se método de pesquisa. Cartografia assumida junto ao pensamento de Deleuze e Guattari (1995). A produção de dados, através de registros cartográficos, buscou desenhar os mapas que se faziam na processualidade e intensidades daqueles campos de pesquisa, atentando-se aos modos de existir que iam se produzindo ao produzir matemática. Esta pesquisa esteve atenta aos modos de existir e às produções de mundo quando um modo de conceber, uma crença – neste caso, com relação à matemática – é abalada e outras podem ser inventadas. Para a produção da pesquisa apostou-se em decisões junto a uma política cognitiva inventiva, como pensada por Virgínia Kastrup (1999).
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A PRODUÇÃO DOS SINGIFICADOS DE FAMÍLIA E VIOLÊNCIA DE GÊNERO:
UMA ANÁLISE DA LEI MARIA DA PENHA EM JUIZ DE FORA/MG

 
Autores: 

LUIZA MATTHEIS CRUZ CAIXETA ( XXIV PIBIC/XXVIII BIC); AMANDA ROMERO 
FAULHABER (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); MARCELLA BERALDO DE OLIVEIRA 
(ORIENTADOR)

 
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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CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES PARA O ENSINO DE CIÊNCIAS NOS ANOS 
INICIAIS: UMA EXPERIÊNCIA COM BRINQUEDOS CIENTÍFICOS

 
Autores: 

RODOLFO DE MOURA MARQUES (XVIII PROBIC 2015-16); PAULO HENRIQUE DIAS 
MENEZES (ORIENTADOR).

 
Resumo: 

Este trabalho apresenta um desdobramento do projeto "Capacitação de Professores para 
o Ensino de Ciências nos Anos: uma experiência com brinquedos científicos" que resultou 
em um Trabalho de Conclusão do Curso de Engenharia Anbiental e Sanitária e em um 
Relato de Experiência de um professor da educação básica para o Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa. Neste subprojeto, procuramos desenvolver uma proposta de 
ensino aliando conteúdos de física com elementos de educação ambiental. A ideia base da 
proposta foi desenvolvida no Núcleo de Educação em Ciência, Matemática e Tecnologia da 
UFJF (NEC) em um projeto denominado “Brincando com a Física”. Por meio desse projeto 
foram elaborados roteiros para construção de brinquedos científicos que permitiam ensinar 
conteúdos de ciências para crianças e jovens de diversas faixas etárias. Esses 
brinquedos, eram construídos a partir de materiais recicláveis e/ou de baixo custo, tais 
como: latas de refrigerante, garrafas PET, mídias de CD e DVD descartadas, isopor, 
papelão, etc. Por esse motivo, procuramos articular a essa proposta questões ambientais 
que possibilitassem uma abordagem interdisciplinar do ensino de ciências. Entendemos 
que os brinquedos produzidos a partir de materiais que seriam destinados ao lixo consistia 
em uma forma de qualificar a ideia de reciclagem tendo em vista que o brinquedo gerado 
nesse processo era, ao mesmo tempo, um produto da reciclagem e um objeto de ensino e 
aprendizagem. Para isso, os roteiros originais foram adaptados e aplicados em uma turma 
do 5º ano do ensino fundamental de uma escola pública municipal. Durante a aplicação 
procuramos entender como se estabelede a relação entre a educação ambiental e o 
ensino de ciências a partir da construção de brinquedos científicos com materiais 
recicláveis. Nossos resultados indicam um maior interesse dos alunos pelos conteúdos de 
ensino e uma aprendizagem mais consistente dos conceitos trabalhados que também foi 
confirmada pelo trabalho desenvolvido, paralelamente, pelo professor regente da turma.
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(ORIENTADOR)

 
Resumo: 

Gênero e sexualidade são temas que fazem parte da vida humana. No entanto, 
frequentemente, são tratados como se fossem assuntos proibidos ou inexistentes na 
Educação Infantil, sobretudo na creche. Esta pesquisa teve o objetivo de identificar, 
analisar e categorizar, segundo os pressupostos teórico-metodológicos, os trabalhos 
apresentados nas reuniões anuais da Associação Nacional de Pesquisa em Educação 
(ANPEd), especificamente o GT 07 (Educação Infantil) e GT 23 (Gênero, Sexualidade 
e Educação), num intervalo de quinze anos (2000-2014). O período selecionado 
justifica-se no estudo de Rocha (1999) que apontou para a ausência de trabalhos no 
GT07 sobre gênero e educação infantil na década de 1990. Igualmente, o GT23 foi 
criado somente em 2003. Buscou-se fazer um mapeamento do conhecimento 
produzido, explicitando perspectivas teórico-metodológicas, problemáticas e lacunas 
existentes. Os trabalhos foram selecionados mediante as palavras chave gênero, 
sexualidade e educação infantil na categoria trabalhos. Foram encontrados apenas dez 
trabalhos, dos quais dois foram apresentados no GT07 - um que abordava a brincadeira 
e outro que tratava da construção estereótipos sexuais. Os oito trabalhos identificados 
no GT23 distribuiram-se nas seguintes temáticas: formação continuada (três), 
identidade de gênero (dois), organização de espaço (dois) e histórias infantis (um). 
Todos os estudos estavam circunscritos à pré-escola (quatro e cinco anos). O estudo 
revelou uma vasta lacuna de pesquisas no campo, sobretudo em relação ao universo 
da creche.  Espera-se que esse estudo contribua no encaminhamento de novas 
pesquisas fomentando o avanço no campo, e auxilie na formação de professores da 
Educação Infantil no sentido de fornecer subsídios teóricos e apresentar questões 
sobre gênero e sexualidade que atravessam as práticas de cuidado-educação de 
crianças de zero a três anos.

 
Palavras-chave: 

Gênero , Sexualidade , ANPEd  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

AS MÚLTIPLAS LINGUAGENS NO ENSINO DE GEOGRAFIA E HISTÓRIA: 
DIMENSÕES DE LETRAMENTO

 
Autores: 

Bryan Cristian de Oliveira (Bolsista)
Gustavo da Silva Monteiro (Bolsista)
Andreia Cristina Teixeira Tocantins (Colaborador)
Mariane Ambrósio Costa (Colaborador)
Ricardo Vicente da Cunha Júnior (Colaborador)
Rosângela Veiga Júlio Ferreira (Coordenador)

 
Resumo: 

Este texto apresenta os resultados de um projeto de Iniciação Científica que pesquisa 
sentidos atribuídos por crianças dos anos iniciais do ensino fundamental a conceitos das 
Ciências Humanas. Acreditamos que educar para a compreensão dessa área do 
conhecimento significa pensar acontecimentos dos lugares de vivência a partir de 
experiências com múltiplas linguagens sob diferentes pontos de vista. Para tanto, 
trabalhamos com literatura, obras de arte, filmes, objetos cartográficos, diferentes gêneros 
textuais, entre outras linguagens, entendendo-as como necessárias para a compreensão 
das relações estabelecidas em diferentes espaços e tempos. Cabe destacar que esta 
pesquisa se sustenta em um planejamento reflexivo de atividades, observação e registro 
em notas de campo dos encontros realizados ao longo de dois anos consecutivos. Esse 
acompanhamento longitudinal encontra no eixo da memória um fator que oportuniza a 
compreensão do tempo como duração e na sua dimensão de simultaneidade, uma vez 
que a análise de sentidos atribuídos pelas crianças às práticas pedagógicas é realizada 
quando se encontram no 5º ano. A formação da consciência histórica é objeto de reflexão 
quando as produções dos módulos, entendidas como fontes históricas e arquivadas em 
um portifólio, podem ser retomadas e ressignificadas pelos conteúdos trabalhados no 5º 
ano. A tomada de consciência geográfica ocorre por meio de uma ressignificação dos 
espaços de experiência e das expectativas colocadas em um tempo cronológico distinto 
através das leituras que as crianças fazem do lugar e das ações humanas nos lugares 
estudados, entendendo mudanças e permanências marcadas pela memória e pela 
observação dos registros das fontes produzidas por elas próprias e aquelas produzidas 
por outros sujeitos históricos em tempos distintos. Observamos nas análises das fontes 
que, além de atuar na dimensão da pesquisa a partir de práticas de ensino que defendem 
as múltiplas linguagens, vimos contribuindo com a formação inicial de bolsistas oriundos 
das graduações em Geografia, História e Pedagogia, bem como na formação continuada 
através da produção de monografias desenvolvidas no âmbito do curso de Especialização 
ofertado no Colégio de Aplicação João XXIII.
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Resumo: 

O objetivo deste texto é apresentar os resultados de uma pesquisa que pensa a formação 
de professores a partir de ações realizadas pelo grupo de extensão Tempos e espaços de 
leitura. Trabalhamos com a hipótese de que ao possibilitarmos espaços de reflexões nos 
quais os conhecimentos de professores e de crianças sobre a leitura são discutidos 
identificamos sentidos e/ou lacunas do processo de formação do leitor. Defendemos que 
professores, ao refletirem criticamente sobre sua trajetória de formação como leitor e 
como formador de novos leitores, podem perceber tal percurso a partir de diferentes 
pontos de vista. Nesse sentido, acreditamos que a formação do leitor desde a mais tenra 
idade precisa ser pensada por adultos, mas também pelas próprias crianças, tanto na 
condição de autores quanto na de leitores que interagem com os textos. Vimos 
trabalhando em torno do argumento que essa escolha deve considerar as especificidades 
das crianças, concebendo-as como crianças de um lugar e de um lugar de cultura. 
Entender a formação da criança leitora nessa perspectiva implica em possibilitar o acesso 
à leitura literária, oportunizando o estabelecimento de sentidos entre a palavra e a força 
material que essa palavra ganha quando o leitor interage com o texto, acionando 
conhecimentos extra e metalinguísticos. Nesse contexto reflexivo sobre as ações 
extensionistas, constituem-se como fontes de pesquisa: as atas produzidas a cada 
encontro do grupo que trazem relatos de experiências vividas pelas leituras e pelas 
narrativas do contato com as crianças nas oficinas; as notas de campo das oficinas 
realizadas nas escolas municipais; as próprias oficinas, que são entendidas também 
como um dos campos de pesquisa, por serem planejadas coletivamente durante as 
reuniões do grupo. As análises das fontes apontam para o fato de que o projeto de 
extensão vem oportunizando reflexões sobre a formação inicial e continuada dos 
componentes do grupo. O acompanhamento e análise das fontes produzidas pelo grupo 
de extensão permite-nos afirmar que pesquisadores e professores assumem atitudes 
responsivas, na perspectiva bakhtiniana, corroborando com o ato autoral na sua formação 
como sujeitos escritores, leitores e mediadores de novos leitores.

 
Palavras-chave: 

Estratégias leitoras , Experiência leitora , Formação docente  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Ciências Humanas 

Título do Projeto:  

INVESTIGAÇÃO DE COMPONENTES INFLUENTES NA PERCEPÇÃO E 
(IN) SATISFAÇÃO CORPORAL NA INFÂNCIA

 
Autores: 

LAIS BRINATI MIRANDA (XXIV PIBIC/XXVIII BIC); FLÁVIA MARCELE CIPRIANI 
(COLABORADOR); CLARA MOCKDECE NEVES (COLABORADOR); JULIANA 
FERNANDES FILGUEIRAS MEIRELES (COLABORADOR); MARIA ELISA CAPUTO 
FERREIRA (ORIENTADOR)

 
Resumo: 

A imagem corporal pode ser entendida como um construto multidimensional, com 
características positivas e negativas, envolvendo elementos perceptivos, cognitivos, 
afetivos e comportamentais voltados às atitudes e (in)satisfação com o corpo. Além disso, 
é influenciada por fatores culturais e sociais. São escassos os estudos associados ao 
desenvolvimento humano e imagem corporal na infância e a maioria dos existentes tratam-
se de estudos quantitativos e com a aplicação de questionários e instrumentos, adaptados 
às crianças.  Dessa forma, torna-se essencial a realização de estudos qualitativos, que 
investiguem fatores influentes às atitudes de crianças relacionadas à imagem corporal. 
Este estudo teve como objetivo investigar elementos da dimensão atitudinal da imagem 
corporal em crianças escolares de 06 a 08 anos de idade, na cidade de Juiz de Fora - MG. 
Este estudo caracteriza-se como qualitativo o qual compreende a abordagem interpretativa 
de mundo, atribuindo importância fundamental aos depoimentos dos indivíduos envolvidos 
nos discursos e significados transmitidos por eles nos grupos focais. Participaram da 
pesquisa 64 escolares, dos sexos masculino e feminino, com idade entre 6 e 8 anos. 
Foram utilizados roteiros semiestruturados nos encontros dos grupos focais, bem como 
foram coletados dados sociodemográficos, econômicos e antropométricos. Foi utilizada a 
análise de conteúdo de Bardin. A partir das falas das crianças, verificou-se que 
comentários  voltados aos cabelos e características peculiares destas emergiram em 
todos os grupos focais, principalmente nos compostos por meninas. A preocupação com a 
força, muscularidade e cor da pele foi evidenciada, com maior predominância na fala dos 
meninos. A magreza, a obesidade, o vestuário, os calçados e os acessórios foram 
destacados por ambos os sexos. O desejo de se parecerem com outras pessoas, como 
cantores famosos e personagens infantis corroboram com a influência da mídia, bem 
como os pensamentos e as atitudes dos membros da família influenciam nas crenças das 
crianças participantes. Conclui-se que as crianças da faixa etária pesquisada já 
demonstram preocupação com a aparência física e satisfação corporal.
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Título do Projeto: Políticas do/no corpo: cultura e cidadania 

Autores: Cristina Dias da Silva, Arthur Dias Costa, Christian Bernardo 

Resumo: Este projeto realizou um levantamento e análise inicial da produção 
bibliográfica brasileira e portuguesa, no decênio 2004-2014, na área de antropologia 
abrangendo duas de suas subáreas: a antropologia da saúde e a antropologia da 
política; sob a hipótese de que há uma convergência entre as mesmas. Foi realizada 
uma revisão bibliográfica visando teses e dissertações, artigos científicos, livros e 
capítulos de livros, e anais de congressos (ANPOCS, RBA, APA, ALA, ABRASCO) 
dentro do período proposto. Foram utilizados os seguintes bancos de dados virtuais: 
Scielo, BDTD, CAPES, Programas de Pós-Graduação em Antropologia Social e 
Ciências Sociais, Revistas e Periódicos online, Editoras (catálogo virtual), BVS, Anais 
de Congressos e Google Acadêmico (este apenas como recurso de consulta e 
arremate dos dados). Foram utilizadas as seguintes palavras-chave: Antropologia da 
Saúde, Antropologia do Corpo, Saúde, Corpo; Antropologia da Política, Antropologia 
Política, Poder, Estado, Agentes de Saúde, Políticas Públicas. Como resultado foi 
montada uma base de dados e compilados grande parte dos trabalhos elaborados no 
decorrido decênio. O mesmo nos permitiu identificar: primeiramente, os centros de 
maior pesquisa e produção bibliográfica nas subáreas requeridas e seus respectivos 
pesquisadores; em segundo, a delimitação do objeto das subáreas pesquisadas; em 
terceiro, a trajetória dos temas dentro da Antropologia brasileira (a ascensão dos 
estudos afins a Antropologia da Saúde e o diálogo com a Saúde Coletiva e a 
descentralização dos estudos da Antropologia da Política e sua ramificação e diálogos 
com outras disciplinas). A análise do material indica, até o momento, grande ênfase no 
conceito de corpo como convergência temática, seguida da constatação de 
controvérsias teóricas entre as duas subáreas em termos da abordagem teórica. 
Portanto, o conceito de corpo, embora seja uma convergência temática, está longe de 
assumir um papel consensual neste debate entre saúde e política. Ao contrário, a 
categoria de corpo cumpriria um papel heurístico na antropologia, produzindo 
rendimentos teóricos tanto para os que pensam o corpo como poder, quanto para os 
que pensam o corpo como potência e, ainda, para os que o pensam como linguagem 
e alteridade. 
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O presente artigo propõe-se compreender a conjuntura da América Latina no interior do sistema 

mundo nos períodos de 1989 a 2016. Como método parte-se do recorte geográfico regional, a 

América Latina, não a naturalizando, compreendendo-a como um recorte espacial produzido por 

uma reificação advinda do “sistema social europeu”, isto é, o recorte América Latina não se faz 

somente como produto de um sentido e significado, mas advém de um ato de poder, de controle, de 

colonização. Sendo assim, para compreender este recorte espacial, parte-se para teoria do Sistema 

Mundo de Immanuel Wallerstein, ressignificada por Peter Taylor nos conceitos de região ou 

Estados-nações centrais, semi-periféricos e periféricos. A partir da metodologia observa-se que 

durante os anos 1989 a 2000, data esta marcada pelo Consenso de Washington, a América Latina 

mantém-se na estrutura do sistema mundo. Salienta-se que há uma ligeira mudança desta divisão 

internacional do trabalho, complexificando-se com ascensão de países a categoria de semi-

periféricos, os quais são regiões ou Estados que não predominam nem os processos de centro – 

salários relativamente altos, tecnologia moderna e uma produção diversificada – nem os processos 

de periferia. Deste modo, a semi-periferia explora as zonas periféricas e se faz explorada pelo 

centros. Nos anos 2000 compreende-se que América Latina buscou um projeto de autonomia, não 

só econômico como político, no qual a integração regional, o fortalecimento das relações “sul-sul”, 

o banco dos BRICS, são compreendidos como tentativas de contestação das estruturas do Sistema 

Mundo, ações realizadas sobretudo por um força política das semi-periferias, a saber: Brasil e 

Venezuela. Conclui-se que desde dos 2000, há tentativas e deposições de governos 

constitucionalmente legítimos na América Latina, como na Venezuela (2002, 2003, 2014), Haiti 

(2004), Bolívia (2008), Honduras (2009), Equador (2010), Paraguai (2012) e Brasil (2016), 

marcando um revés político na região, uma instabilidade política e um retorno ao fosso estrutural do 

Sistema mundo. 
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Resumo: 

O projeto de pesquisa que vem se realizando através de uma investigação criteriosa nos 
acervos públicos e privados existentes em Juiz de Fora, bem como na coleta de 
depoimentos dos descendentes dos imigrantes italianos que trabalharam na construção 
civil em Juiz de Fora, tem se esforçado em demarcar de que forma estes imigrantes e 
seus descendentes contribuíram para a produção arquitetônica e, consequentemente, para 
a formação do espaço urbano da cidade de Juiz de Fora, das últimas décadas do século 
XIX aos meados do século XX e como se constituiu, historicamente, a rede de relações 
sociais e profissionais estruturadas por eles. Rede esta identificada através do 
mapeamento dos mecanismos de circulação internacional de pessoas e informações 
(Brasil, Itália e mesmo algumas repúblicas platinas que apresentavam alguns significativos 
agrupamentos de italianos) e das próprias relações, tanto no âmbito profissional quanto 
pessoal e, mesmo, político que se estruturam a partir dos conhecimentos e desta 
circulação de pessoas e informações, na produção desta arquitetura juiz-forana.
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Resumo: 

Existem evidências que apontam para a importância da consciência fonológica, do 
conhecimento do nome das letras, do processamento ortográfico, do vocabulário e da 
nomeação seriada rápida para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Tendo em vista a 
falta de um estudo longitudinal que tenha considerado essas variáveis ao mesmo tempo ao 
se buscar identificar os preditores da leitura e da escrita, o presente estudo foi proposto. 
No início deste estudo (ano: 2013), 213 crianças matriculadas no último ano da Educação 
Infantil de escolas públicas e particulares da cidade de Juiz de Fora realizaram tarefas que 
mensuram a consciência fonológica, o conhecimento do nome das letras, o 
processamento ortográfico, o vocabulário e a nomeação seriada rápida. Atualmente, o 
estudo encontra-se em sua 4ª fase, estando as mesmas crianças no 3º ano do Ensino 
Fundamental. Das 213 crianças que participaram da 1ª fase desse estudo, 117 
participaram da 4ª fase. Medidas de precisão, fluência e compreensão de leitura e uma 
medida de escrita foram administradas em todas as 117 crianças.  Assim sendo, o 
presente estudo teve dois objetivos principais: 1) avaliar se variações no vocabulário, na 
consciência fonológica, no conhecimento do nome das letras, no processamento 
ortográfico e na nomeação seriada rápida (mensuradas na Educação Infantil) explicam 
uma porcentagem significativa das variações nas habilidades de leitura (precisão de 
leitura, fluência de leitura e compreensão de leitura – mensuradas no 3º ano do Ensino 
Fundamental); e 2) avaliar se variações no vocabulário, na consciência fonológica, no 
conhecimento do nome das letras, no processamento ortográfico e na nomeação seriada 
rápida (mensuradas na Educação Infantil) explicam uma porcentagem significativa das 
variações na habilidade de escrita (mensurada no 3º ano do Ensino Fundamental). Tendo 
em vista um atraso na coleta de dados devido a fatores escolares, no momento os dados 
relativos às variáveis critério ainda estão sendo tabulados. Os resultados das análises 
serão apresentados na semana de iniciação científica.
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Resumo: 

Nos sistemas linguísticos alfabéticos, há uma forte correspondência entre a escrita e o os 
sons da fala. Assim, diversas pesquisas têm mostrado a importância da consciência 
fonológica (habilidade de manipular os segmentos da fala) para a leitura e escrita. 
Ademais, visto que a ortografia de muitas palavras relaciona-se a sua raiz em diversas 
línguas, a morfologia e a consciência morfológica (habilidade de manipular e refletir sobre 
as estruturas morfológicas da língua) também podem ter impacto na leitura. Os objetivos 
do presente estudo foram avaliar a contribuição independente da consciência morfológica 
para a leitura no português brasileiro e avaliar, também, a existência de um padrão de 
desenvolvimento na relação da consciência morfológica com a leitura em crianças do 2º 
ao 6º ano do Ensino Fundamental. O estudo contou com uma amostra de cerca de 220 
crianças estudantes do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental (EF) de escolas da rede 
privada da cidade de Juiz de Fora. Cada criança participou de uma sessão de 
aproximadamente 15 minutos, de forma coletiva, onde foi aplicado o Teste de Raven e 
outra sessão de 20 minutos para serem aplicadas as seguintes medidas: medida de 
consciência morfológica (tarefa de analogia de palavras), medida de habilidade de leitura 
(subteste de leitura do Teste de Desempenho Escolar), medida de consciência fonológica 
(tarefa de spoonerismo) e medida de memória de trabalho fonológica (Subteste Dígitos da 
Escala de Inteligência Wechsler para Crianças). Os resultados da análise dos dados 
permitem concluir que foi encontrado um padrão de desenvolvimento. No 2º e no 3º ano do 
Ensino Fundamental, a consciência morfológica não contribui para a leitura de forma 
independente. Já partir do 4º ano, entretanto, ocorre uma mudança nesse cenário, com a 
diminuição da importância da consciência fonológica para a habilidade de leitura, ao passo 
que a importância da consciência morfológica torna-se maior. Assim sendo, são 
justificadas as atividades que visem desenvolver a consciência morfológica durante o 
processo de alfabetização, já que essa habilidade pode melhorar capacidade da criança 
em ler palavras mais complexas e também a qualidade da interpretação de texto.
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Resumo: 

Esse estudo teve como objetivo investigar a influência da similaridade ortográfica na 
memória episódica. Na psicologia cognitiva, a memória episódica é definida como um 
mecanismo que nos permite recuperar informações sobre eventos específicos ocorridos 
em determinado tempo e espaço. As tarefas de memória de reconhecimento são uma 
forma de se avaliar a memória episódica. Neste tipo de tarefa, o sujeito, após estudar uma 
lista de estímulos, é deparado com uma nova lista que contém os itens antigos e itens 
novos, devendo julgar, entre todos itens da lista, quais foram vistos previamente, De 
acordo com a teoria de duplo processo, tanto a familiaridade quanto a recordação 
influenciam no desempenho na tarefas de reconhecimento. A similaridade ortográfica foi 
indexada por N (número de palavras que podem ser criadas ao se mudar uma letra da 
palavra alvo, enquanto se preservam as posições das demais letras, p.ex., a palavra 
‘alma’ tem cinco vizinhos ortográficos: ‘arma’, ‘asma’, ‘alga’, ‘alça’ e ‘alta’) e por TLN 
(número de palavras que podem ser formadas ao se inverter a ordem de duas letras da 
palavra alvo, p.ex, 'anual' e 'anula'). Essa pesquisa envolveu três etapas. A primeira etapa 
consistiu em uma tarefa de identificação perceptual.  Já a segunda etapa consistiu em 
uma tarefa de decisão lexical (TDL), havendo, além das palavras reais, ou não-palavras 
(p.ex., 'fhrta') ou pseudopalavras (p.ex., 'votupe') de acordo com a condição experimental. 
Por fim, a terceira e última etapa consistiu em uma tarefa de memória de reconhecimento, 
em que o participante deveria julgar como "itens antigos" os itens da fase de estudo 1 e 2 e 
como itens novos, os itens que não foram apresentados nessas fases. O fato da palavra 
ter ou não vizinho transposto não afetou os resultados da memória. Como esperado, o 
número de vizinhos ortográficos teve efeito na sensibilidade/acurácia quando foram usadas 
não-palavras na TDL, mas não teve efeito quando foram usadas pseudopalavras na tarefa 
de decisão lexical. Esses resultados indicam que o número de vizinhos ortográficos de 
uma palavra (N) afetam a probabilidade dessa palavra ser recordada.
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Resumo: 

O trabalho apresentado é fruto das pesquisas iniciadas em 2008 no Núcleo de estudos 
sobre Trabalho e Educação (NETEC), cujos resultados têm nos levado a aprofundar sobre 
o tema da formação inicial de professores, em especial, na sua face mais atual, que é a 
utilização da Educação a Distância (EaD) como estratégia privilegiada para esta formação. 
A criação da Universidade Aberta do Brasil (UAB) desde 2005, teve como objetivo explícito 
a articulação e integração experimental de um sistema nacional de educação superior na
modalidade a distância, e como prioridade a formação de professores para a Educação
Básica, significou a inserção clara das universidades públicas nessa modalidade de 
ensino. A UAB foi regulamentada pelo Decreto nº 5.800, de 8 de junho de 2006, com a 
finalidade de expandir e interiorizar cursos e programas de educação superior, 
constituindo-se como um sistema nacional público de formação de professores a 
distância. Ainda que o papel da UAB seja o de articular, entre as instituições superiores e 
os governos estaduais e municipais, defendemos que, sendo um sistema e não uma 
universidade, não se baseia no tripé ensino, pesquisa e extensão, sustentáculos 
fundamentais para a formação dos profissionais da educação. Nosso trabalho objetivou, 
desse modo, compreender e situar o papel da UAB no contexto da educação superior à 
distância, especialmente na formação dos professores. Além disso, nossa pesquisa 
traçou um panorama da formação de professores em nível superior no Brasil de hoje. 
Neste momento da pesquisa nosso foco se configurou no aprofundamento metodológico a 
cerca de nossa base fundamentada no materialismo histórico-dialético, por entender que 
essa inflexão nos possibilitará ampliar a compreensão do nosso objeto de estudo.
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Resumo: 

A presente pesquisa é, em primeiro lugar, caracterizada como um momento de 
continuidade entre investigações anteriores nesta mesma área realizada por nosso núcleo 
(NETEC) e possíveis reorganizações das políticas de formação continuada de professores 
no estado de Minas Gerais. Sendo assim, buscamos analisar as políticas públicas na área 
supracitada a partir do governo Anastasia (2011-2014), de maneira a verificar a relação 
destas com as reformas no âmbito educacional em sentido amplo e também com as 
orientações para a construção da nova sociabilidade do capital, nas suas dimensões 
técnica e ético-política. Buscamos também identificar a possibilidade da vitória de 
Fernando Pimentel (2015-atualidade) significar uma nova inflexão na direção da política de 
formação docente. Para aferir nossas hipóteses e concebendo a metodologia de uma 
pesquisa como um processo em espiral que inicia com um problema ou pergunta e 
termina com um resultado provisório, que dá origem a novas questões e interrogações 
(Minayo, 2003), desenvolvemos nossos estudos através de uma série de momentos 
diferentes entre si, mas complementares. Retornamos a documentos mais gerais e 
discussões metodológicas que abordam o tema, averiguamos novas fontes através de 
questionamentos recentes, tratamos e analisamos estes dados e produzimos o relatório 
final da pesquisa. Como fruto de nossas investigações, além termos conseguido aprimorar 
nosso horizonte de possibilidades dentro da pesquisa, em virtude de nossos estudos 
acerca do método investigativo fundamentado no materialismo histórico-dialético, pudemos 
perceber, em primeira instância o não rompimento do governo de Fernando Pimentel com 
uma perspectiva de formação de professores pautada no neotecnicismo (Saviani, 2010). 
Entretanto, este desfecho inicial pode não se mostrar muito assertivo pois, no presente 
momento, já foram tomadas outras medidas na esfera educacional em Minas Gerais que 
podem refletir nos processos de formação continuada de professores que ainda serão 
analisadas por nós, em virtude disso, não constam no relatório final de nossa pesquisa.
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Resumo 

 

A pesquisa busca investigar as relações sociais, com enfoque nas relações de gênero, na região 
norte de Moçambique e em especial entre os povos macua durante a efetivação do domínio 
colonial português. Para isso, estamos utilizando como fontes processos criminais elaborados 
pela administração colonial entre 1930 e 1940, que permitem investigar a ação dos indivíduos 
submetidos ao regime colonial: como percebem essa nova ordem, como interagem com ela, 
como resistem, como a incorporam e a modificam. Além de registros etnográficos, dentre os 
quais se destacam os provérbios populares coletados por padres, missionários e outras 
personagens históricas do período. Tal material etnográfico é fundamental por nos permitir 
acessar a mentalidade e o imaginário do povo macua. Para além das fontes primárias, a pesquisa 
também se ancora em uma vasta historiografia sobre o continente africano buscando entendê-
lo como sujeito ativo no processo de colonização e não um mero receptáculo das imposições 
europeias. A pesquisa teve início em meados de 2014 e resultou na sistematização de um banco 
de dados que permite o acesso e o cruzamento instantâneo das informações extraídas dos 
processos criminais citados acima. O banco de dados está disponível no Grupo de Pesquisa e 
Estudos Africanos (AFRIKAS).  



            
 

 

XXI Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
Novembro de 2015 

 

Área: Escolher um item. 

Título do Projeto:  

O PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA ENQUANTO POLÍTICA 
PÚBLICA DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES: IMPACTOS NO TRABALHO DOCENTE 

EM PROL DA NOVA SOCIABILIDADE DO CAPITAL

 
Autores: 

FREDERICO MACÁRIO DOS REIS FERNANDES (BOLSISTA-BIC); 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 tem como objetivo capacitar, através de um curso 
primordialmente a distancia, professores alfabetizadores para concluir a alfabetização das 
crianças até os 8 anos de idade, no 3º ano do Ensino Fundamental. Para analisar o PNAIC 
optamos pela linha metodológica do materialismo histórico dialético, partindo do conceito 
de totalidade, ou seja, analisaremos o programa através de uma visão ampliada do 
contexto, sem fugir as especificidades do nosso objeto.  O foco da nossa pesquisa são os 
dois eixos que compreendemos serem 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 em serviço cumprem 
uma dupla função da qual o PNAIC não escapa: compensar as falhas na formação 
oferecida nas universidades e propagar através da educação regular os valores do 
neoliberalismo de terceira via, representado pela nova sociabilidade do capital. Ao longo da 
pesquisa verificamos que o trabalho dos professores é intensificado devido ao aumento 
expressivo de sua carga horária, sem a proporcional remuneração ou aumento do tempo 
de descanso. O eixo avaliação surge com interesse, pois percebemos que a preocupação 
com o desempenho é latente, inclusive com a criação de um teste especifico para avaliar o 
impacto do PNAIC, a prova ANA. Em conjunto com outros autores, entendemos que este 
tipo de política se constitui como praticas gerencialistas em educação, as quais 
entendemos serem aquelas que introduzem de mecanismos de mercado na 
administração pública e programas de responsabilização dos professores pelo fracasso 
escolar.
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Resumo: 

desenvolvidas no âmbito da formação de professores. Contudo, estudos que
se dediquem à pesquisar a formação do professor de ciências para os anos finais do
ensino fundamental ainda são poucos, bem como aqueles que relacionam a
formação docente para esse nível escolar e o conhecimento químico.
Neste projeto caracterizamos as principais abordagens das pesquisas
brasileiras sobre formação de professores de ciências realizadas por pesquisadores
da área de Educação em Ciências, por meio do levantamento e análise dos artigos
publicados em seis periódicos, entre os anos de 2002 a 2014. Nosso objetivo, era
investigar quais temáticas que têm sido privilegiadas pela comunidade acadêmica,
em especial, nos detemos nas pesquisas que investigam a formação do professor
que atua do 6.º ao 9.º ano do ensino fundamental. Durante o período analisado, o
total de artigos publicados foi de 2149, sendo que 28 foram escolhidos para a
investigação.
Observamos que a maioria das publicações direcionadas para a formação
docente no ensino fundamental compreendem pesquisas sobre as concepções de
professores em atuação, relatos de experiências de formação continuada e sobre a
disciplina de estágio supervisionado realizados no ensino fundamental. Também
encontramos três publicações que discutem os fatores históricos, políticos e práticos
envolvidos na formação do professor de Ciências da Natureza.
Constatamos a existência de um número elevado de trabalhos que
investigam a formação de professores de Química, Física e Biologia em relação aos
trabalhos que investigam a formação de professores de Ciências da Natureza. Um
fato que exemplifica essa situação é que encontramos apenas um artigo que
investiga a formação em um curso de Licenciatura em Ciências Naturais. Isso indica
ser recente a pesquisa nesses cursos, mesmo que a maioria dessas licenciaturas
datem do início dos anos 2000. Por último, ressaltamos que não encontramos
nenhuma publicação que investiga a relação que o licenciando ou o professor de
ciências faz entre o conhecimento químico e o ensino fundamental. Ratificando para
nós ser essa uma temática de pesquisa a ser explorada pelos pesquisadores da
área de Educação em Ciências. 
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