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Práticas docentes em Ciências e Matemática de professores dos anos iniciais em inicio 
de carreira

Eveline Mendes Rezende (BOLSISTA), Reginaldo Fernando Carneiro (ORIENTADOR)

Este trabalho consiste em relatar a experiência em participar e vivenciar, enquanto alun
a de Pedagogia, do projeto de pesquisa "Práticas docentes em Ciências e Matemática d
e professores dos anos inicias em inicio de carreira", da Universidade Federal de Juiz d
e Fora, que teve inicio no ano 2015 e tem como objetivo compreender as práticas docen
tes de professores iniciantes do Ensino Fundamental, discutindo os processos de ensin
ar e aprender Ciências e Matemática nos anos inicias em encontros que acontecem qui
nzenalmente na Faculdade de Educação da UFJF. O projeto teve início com a discussã
o "do tornar professor", onde a partir dessa reflexão os professores escolhiam quais os t
emas seriam abordados em oficinas pedagógicas elaboradas por alunos das licenciatur
as e da graduação de Pedagogia participantes do projeto; professores acadêmicos da F
aculdade de Educação da UFJF. As oficinas pedagógicas proporcionam aos professores
 iniciantes e demais membros da equipe, que expusessem sobre as suas dúvidas, vivên
cias, aprendizados permitindo assim, com que o exercício de escuta e troca de experiên
cias fosse abordado de forma a compartilhar conhecimentos. Com o passar do tempo p
ercebemos que o projeto de pesquisa produzia conhecimentos e aprendizados que pod
eriam ser compartilhados com outros professores que não participavam do grupo, e assi
m surgiu o CIMAI "Encontro de práticas em Ciências e Matemática dos anos iniciais" qu
e visa compartilhar os processos de ensinar e aprender Ciências e Matemática nos ano
s iniciais desenvolvidos professores dos anos iniciais em suas aulas.

Práticas docentes Ciências e Matemática

Anos iniciais do Ensino Fundamental



RESUMO:  

 

 

Poder Moderador e Poder executivo - análise do Conselho de ministros do Império 

do Brasil (1840-1889) 

 

 

Edmo Videira Neto (aluno de IC) 

Silvana Mota Barbosa (orientadora)  

 

 Este projeto pretende investigar a questão da efetivação da monarquia 

constitucional e do sistema representativo. Trata-se de um tema clássico na 

historiografia e que foi, também, objeto de debate entre os políticos ao longo do 

Segundo Reinado. Objetiva-se analisar a relação entre o monarca (detentor do poder 

moderador e chefe do poder executivo) e o ministério: qual o grau de interferência do 

monarca nas ações dos ministros de estado (que era chamada “vontade do monarca”). 

Como se trata de uma tema amplo e que envolve diversos aspectos, neste Seminário de 

Iniciação Científica optamos por apresentar a pesquisa em torno de três conceitos: 

imperialismo, liberdade e liberalismo. De um lado, propomos um movimento de 

pesquisa que englobe os debates em torno do chamado “Imperialismo” nos jornais da 

época, mais especificamente no Jornal do Comercio e no Diário do Rio de Janeiro. De 

outro lado, desenvolvemos algumas reflexões a respeito dos conceitos de Liberdade e de 

Liberalismo presentes nas páginas da Revista Illustrada, uma publicação periódica que 

através da sátira e do riso discutia e criticava o regime monárquico, o Imperador e seus 

ministros. Para tanto, estabelecemos o estudo de um caso exemplar - a discussão em 

torno do centenário da independência dos Estados Unidos da América, em 1876, e da 

charge que representa o projeto de construção da Estátua da Liberdade. É importante 

termos em mente a exaltação realizada em alguns volumes da revista aos Estados 

Unidos, tido por muitos editoriais e caricaturas como sendo o expoente máximo de 

“Liberdade” e “Civilização”. Este fato nos permite entender como as ideias liberais 

norte americanas chegaram ao Brasil e como as mesmas se inseriram dentro do debate 

político da época, sempre tendo como modelo exemplar, os Estados Unidos da América. 

Em conclusão, observamos como na década de 1870 alguns conceitos políticos passam 

a revelar as fraturas do sistema monárquico de governo.  
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Área: Escolher um item. 

Título do 

Projeto:

O Ensino de Ciências e Biologia na Educação de Jovens e Adultos: uma leitura curricular

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA 

(BOLSISTA)):

Juliane Meirelles Pires Deotti – bolsista - UFJF; Daiana Lenis – colaboradora - UFJF; 
Mariana Cassab – Orientadora - UFJF 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com 

espaço):

processos de construção curricular em face à ação dos educadores de Ciências e Biologia da 
EJA, da cultura escolar e das políticas específicas para essa modalidade. Nessa etapa do 
estudo foram analisados documentos escritos relacionados à modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos ofertada no Colégio de Aplicação João XXIII-UFJF. Dentre um universo 
diversificado destacam-se relatos de reuniões pedagógicas, planos de curso, materiais 
didáticos e narrativas docentes sobre suas práticas curriculares. Ao entender o currículo 
como uma construção social, cultural e historicamente situada (ARROYO, 2011 e GOODSON, 
1997), a análise sugere que há uma evidente expectativa por parte da gestão da escola e 
dos professores em trabalhar os conceitos relacionados à vida dos educandos. Todavia, na 
contramão dessa tendência, os conteúdos elencados nos planos de ensino e em materiais 
didáticos indicam um conjunto bastante amplo de conteúdos e uma abordagem cientifizada 
que ainda privilegia a mobilização de muitos termos científicos - pouco diferenciada do 
currículo ministrado no ensino dito regular. Percebe-se que as forças seletivas que estão 
em disputa movem-se entre a vontade e afinidade do educador da EJA a algum conteúdo 
específico em Ciências e Biologia e o interesse e a demanda dos educandos. Ou seja, a 
fabricação curricular oscila entre o esforço de contemplar à vida e questões dos educandos 
e os desafios de superar ordenamentos curriculares tidos como naturais e inquestionáveis. 
Nessa linha, a disposição para a escuta dos discentes parece deparar-se com a dificuldade 
de questionar arquiteturas curriculares elaboradas para outra modalidade de ensino e 
aspectos que a frequência intermitente e a dita indisciplina discente produzem para o 
curso da aula. O outro tempo da EJA e seu educando, tão diverso de versões idealizadas de 
alunos, convidam os educadores a profanar currículos considerados sagrados. Entre a 
adesão e a resistência a essas profanações os professores atuam ao longo do processo 
social de construção curricular. 

Palavras-chave: 
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Área: 

Título do Projeto: Poder, conflito e mudança na teoria sociológica contemporânea

Autores:

ANA LÍVIA CARDOSO CASTANHEIRA ALVIM (BOLSISTA); FELIPE MAIA G. DA 
SILVA (ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Poder, conflito e injustiça: a teoria do reconhecimento e os conflitos sociais no romance “Fogo
morto”.

Este trabalho se inscreve em uma pesquisa mais ampla sobre as linhas de interpretação

das  relações  entre  poder,  conflito  e  mudança  social  na  teoria  sociológica

contemporânea. Para tanto, promovemos um estudo sobre a teoria do reconhecimento a

partir  de  Axel  Honneth,  em combinação com escritos  de Barrington Moore e  E.  P.

Thompson,  que  ajudam  a  iluminar  como  conflitos  sociais  e  relações  de  poder  se

estruturam  em  torno  de  transformações  nos  quadros  normativos  que  orientam

determinadas relações sociais, marcando a percepção acerca das noções de respeito e

desrespeito,  bem como de  justiça  e  injustiça.  Procurando  dar  concretude  ao  debate

teórico utilizamos os personagens e as situações constituídas no romance “Fogo morto”

de José Lins  do Rêgo como uma referência  para pensar  articulações  entre  conflitos

sociais,  concepções  de  (des)respeito  e  (in)justiça,  e  linhas  de  mudança  social  na

modernização do mundo rural brasileiro ao longo do século XX. O debate teórico ajuda

a entender as relações entre senhores de engenho e moradores em um contexto social

específico, bem como a perspectiva do romancista ao criar o universo social em que

estrutura sua narrativa. Ao mesmo tempo, o estudo de um “caso”, ainda que construído

a partir de uma obra de ficção, ajuda a problematizar a teoria. 

O trabalho tem por base os estudos realizados pela bolsista Ana Lívia Castanheira, sob

orientação do professor Felipe Maia G. da Silva e em diálogo com os demais bolsistas

participantes do projeto.
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Título do Projeto: 

Comida de boteco: praticas alimentares, consumo e lazer nos bares e botequins em Juiz de Fora,   
MG 

  

 Autores 

VITORIA NASCIMENTO DANTAS (BOLSISTA); DANIELA  FERREIRA  ALEXANDRE (BOLSISTA); 
ROGÉRIA CAMPOS DE ALMEIDA DUTRA (ORIENTADORA) 

 
 

Resumo : 
 
 
Este projeto traz como proposta a investigação das praticas alimentares presentes no ambiente de bares 

e botequins em Juiz de Fora, particularmente nos bairros centrais desta cidade, procurando compreender os 
diferentes contextos no qual eles se inserem, seus consumidores potenciais, bem como a  variedade de sua 
apresentação.  Como estratégia de investigação destaca-se a observação participante neste universo onde a 
busca de convivência regular com comerciantes/consumidores traz a familiaridade necessária para conhecer 
esta realidade. Juntamente a esta aproximação, fundamentada na etnografia, foram investigados os diferentes 
tipos de alimentos oferecidos, procurando relacionar tipos de comer com a diversidade de lugares. O 
levantamento dos padrões de consumo deste tipo de serviço estimula a reflexão sobre as relações entre o estilo 
de vida urbano e os padrões de lazer e sociabilidade de sua população, de forma que se possa conhecer com 
mais propriedade este segmento, que ao cultuar um estilo de comer delineiam mundos sociais e províncias de 
significado presentes no contexto urbano, caracterizado pela coexistência de múltiplas tradições e estilos de 
vida.  
 

 
Palavras -chave:  praticas alimentares,  consumo, cidade 
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        Título do projeto: Nascentes urbanas: práticas e significados do uso da água na cidade de Juiz de 
Fora 

 

Autores: MATHEUS FELIPE DAS DORES (BOLSISTA); DIANA RODRIGUES DORNELAS DA COSTA 
(BOLSISTA); ROGÉRIA CAMPOS DE ALMEIDA DUTRA (ORIENTADORA) 
 
 
Resumo: 
 
 

Este projeto traz como proposta a investigação das nascentes urbanas existentes na cidade de Juiz de Fora, 

procurando compreender os diferentes contextos no qual elas se inserem, seus consumidores potenciais, os 
significados conferidos a utilização deste espaço coletivo bem como do próprio uso da água. Recurso 
fundamental para a sobrevivência de grupos e sociedades, a água se apresenta como ponto estratégico de 
organização do espaço habitado. Na história das cidades brasileiras, as nascentes urbanas tiveram papel crucial 
no abastecimento de água, em particular nas zonas periféricas urbanas, habitadas pela população de baixa 
renda, excluída do acesso aos equipamentos sociais. Contudo, o processo de urbanização e difusão de formas 
racionais de gestão dos recursos hídricos levou a sua substituição paulatina como fonte de abastecimento. 
Observa-se que para além de fonte de abastecimento das populações carentes, as nascentes se configuraram, 
durante muito tempo, como espaço de sociabilidade, de encontro dos moradores, de trabalho para as lavadeiras 
e de lazer para as crianças. Apesar da crescente expansão da política de abastecimento de água nas cidades 
brasileiras, e da larga difusão dos riscos de contaminação pelo uso da água, as nascentes urbanas persistem 
em diferentes espaços e formatos, sendo sua água  destinada a usos diversos. Como estratégia de investigação 
destaca-se a observação participante neste universo onde a busca de convivência regular com estes moradores 
traz a familiaridade necessária para conhecer esta realidade. Juntamente a esta aproximação, fundamentada na 
etnografia serão realizadas entrevistas semiestruturadas de forma a se apropriar do universo dos moradores e 
consumidores da água neste cenário. Esta pesquisa visa contribuir para o mapeamento deste recurso hídrico 
urbano procurando identificar a sua ocupação no território e verificar a configuração do consumo da água entre 
os frequentadores das nascentes. 

 
 
 
 
PALAVRAS-CHAVE:  antropologia da água; sociabilidade; cidade 
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Ludmila Nunes Mourão (orientadora); Lucio de Jesus Reis Junior (bolsista) 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

O projeto tem como foco a construção das identidades de gênero na primeira infância. 
As brincadeiras e os brinquedos fazem parte da cultura infantil e, compreendidos 
enquanto sistema simbólico, contribuem no processo de socialização e de formação de 
identidades, e podem ser considerados importantes espaços para a construção do 
gênero. O objetivo deste projeto é analisar as brincadeiras e os brinquedos presentes 
no cotidiano de crianças da Creche Comunitária do bairro São Pedro que contribuem na 
construção de suas identidades de gênero. Para isso foi realizada entrevistas com a 
educadora responsável pela turma, com a coordenadora da creche e observado o 
cotidiano de uma turma composta por 15 crianças com idades entre 3 e 4 anos através 
da técnica de observação participante. Evidenciou-se nas interações que mesmo entre 
crianças de pouca idade os papéis de gênero estão muito próximos daqueles vividos 
pelos adultos que convivem no mesmo contexto cultural, e os brinquedos e brincadeiras 
reproduzem os papéis de masculinidade e e feminilidade normativa. Porém, partindo da 
premissa de que a criança não só se apropria dos códigos culturais, mas também os 
ressignificam, podemos dizer que a brincadeira e o brinquedo não são apenas lugares 
de reprodução da cultura de gênero hegemônica, eles também abrem espaço para a 
construção e trangressão da mesma. 
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Vivência Sócio -Espaciais de Crianças em Instituiçôes de Educação Infantil: Cartografia 
com crianças- Volksnav um novo intrumento de orientação espacial.

Jader Janer Moreira Lopes (orientador)
Brenda Martoni Mansur Corrêa da Costa (bolsista)

O Grupo de Pesquisa e Estudos em Geografia da Infância- GRUPEGI/CNPq tem como 
foco central da pesquisa as crianças e suas espacialidades e desenvolvimento ao longo 
de sua existencia investigações que priorizem esse binômio. O recente Trabalho elege 
viência cartografica das crinaças como tema de nossas buscas. Assim essa é uma 
ramificação da pesquisas já desenvolvidas, no intuito de compreeender como as 
crianças se envolvem com os elementos da cultura cartografica e como se envolvem 
com suas vivências sócio- espaciais. Nesse trabalho iremos iremos apresentar uma 
nova forma de se localizaçao geografica chama Volksnav, esta proposta foi criada por 
um alemão Henrique Köhler, que propõe uma forma de localizar acessível para 
crianças, jovens, adultose idosos. Ele sugere que podemos nos localizar a partir de um 
mecanismo que se assemelhaa lógica de seler as horas no relógio de ponteiro. Pois 
segundo ele destaca a necessidade de se localizaré algo fundamental independente da 
sua idade, e a cartografia tradicional ela só é apresentaa para as crianças a partir de 11 
e 12 anos. Sendo assim ao difundir e testar essa nova proposta escolhemos o Colégio 
de Aplicação João XXIII, da Universidade Federal de Juiz de Fora- MG, e selecionamos 
dois grupos de crianças um que já teve contato com a cartografia tradicional e outro que 
não. Observamos através de encontros, elaboraçao de  matérias, dinâmicas, a 
viabilidade e aceitação desse novo sistema Volsnav principalmente para as crianças 
entre 8 e 9anos.

Educação Cartografia infantil

Orientação espacial



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Cultura Associativa em perspectiva comparada Brasil e Portugal (1870-1914) 
 
Análise comparada da cultura associativa no Brasil e em Portugal, entre 1870 e 1914, tendo               
em vista especialmente as sociedades beneficentes e de ajuda mútua erigidas no período,             
através da análise de seus estatutos, atas de fundação, reuniões ordinárias e registros na              
imprensa, com o objetivo de coligir aproximações e diferenças nos padrões vigentes da             
relação entre cultura de classe, cultura militante e cultura associativa nos dois países. 
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PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 
DEPARTAMENTO DE PSICOLOGIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
JUIZ DE FORA - MG 

 

 1

 
 
Título da Pesquisa: 
Pesquisa-intervenção em Grupo de Apoio com Pessoas Travestis e Transexuais da Zona da 

Mata mineira. 

 
Área de conhecimento: Psicologia 
 
Sub-área: Psicologia Social 
 
Resumo da Pesquisa: 
 
Considerando que a população de travestis e transexuais é alvo de várias formas de violência, esta 
pesquisa buscou investigar a integralidade como princípio da política do Estado brasileiro para a saúde 
no Sistema Único de Saúde (SUS), no que se refere ao atendimento à esta população, analisando a 
dificuldade de acesso destas pessoas aos serviços de saúde, por meio de uma pesquisa-intervenção em 
um grupo de apoio voltado a este público-alvo. Constatamos que a integralidade tem sido 
implementada como princípio do SUS com precariedade, marcada pela ausência de políticas do estado 
de Minas Gerais e do governo federal no que concerne ao atendimento à população travesti e 
transexual da Zona da Mata Mineira. Analisando os processos psicossociais que envolvem a 
construção de corpos e sua interface com os serviços de saúde, bem como seus desdobramentos na 
qualidade de vida e saúde dessa população constataram-se diversos preconceitos, como o desrespeito 
ao direito de uso do nome social e a dificuldade da retificação dos documentos, aspectos que reiteram 
a posição de abjeção relegada a essa população, uma vez que não consegue a inserção no mercado de 
trabalho e sofre discriminações nos diferentes contextos sociais, sobretudo, no SUS. 
 
Palavras-chave:Travestis, transexuais, saúde e preconceito. 
 
Coordenadora da Pesquisa: 
ProfªDrª Juliana Perucchi 
 
Bolsistas de Iniciação Cientifica (Graduação):  
Leticia Soares Zampier 
Nilton Batista Gomes De Lima  
Beatriz Oliveira Araujo. 
 
Apoio: Fapemig PPM/2015 
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1 

 

NOVAS CONFIGURAÇÕES FAMILIARES, HOMOSSEXUALIDADES E 

EDUCAÇÃO 

 

 

O trabalho com as configurações familiares nos livros didáticos, especialmente a 

presença ou silêncios em torno das famílias homoparentais e, por consequência, nas 

escolas, diz de um investimento na relação ensino-pesquisa. Dito isso, esta pesquisa 

dialoga com a nossa ação nas escolas, tanto no que se refere a trabalhos desenvolvidos 

no interior do GESED (Grupo de Estudos e Pesquisas em gênero, sexualidade, educação 

e diversidade), quanto à atuação nos cursos de formação inicial e continuada no trabalho 

com as relações de gênero e sexualidades. Em todas estas frentes estamos interessados 

nas relações da construção das homossexualidades com as teorizações e análises no 

campo da Educação, entendendo educação sob dois aspectos. Um que diz do nosso 

interesse no que ocorre nas escolas e outro que discute um aspecto mais abrangente de 

educação envolvido nos modos de subjetivação. Portanto, a preocupação com essas 

questões e como elas estão intimamente relacionadas aos limites da escola, ao desafio 

de transgredir e repensar as práticas e posturas dos professores, a formação docente e a 

construção das subjetividades dos sujeitos envolvidos nesses processos são centrais na 

pesquisa, que tem a seguinte questão de investigação: Que imagens e discursos sobre 

famílias homoparentais estão presentes nos livros didáticos adotados nas escolas 

públicas na cidade de Juiz de Fora, do primeiro ao quinto ano do Ensino 

Fundamental? Na primeira fase da pesquisa fizemos um levantamento dos livros 

didáticos de História do primeiro ao quinto ano do Ensino Fundamental. Um período 

escolar em que a discussão das famílias aparece como um conteúdo programático. 

Pesquisamos os livros didáticos de História presentes no PNLD e selecionamos os três 

livros que estão nesta avaliação e que são utilizados na cidade. Metodologicamente a 

intenção é colocar em discussão e problematizar a construção das identidades e do 

enquadramento a partir das discussões sobre os diferentes arranjos familiares que fazem 

parte da nossa realidade, articulandas às questões de gênero, de homossexualidades, a 

partir da perspectiva dos Estudos Feministas, tendo como abordagem teórica o pós-

estruturalismo.  

 



Nesta pesquisa sobre soberania alimentar, elaboramos trabalhos de campo a fim de 

compreender como grupos camponeses do município do Divino, ligados às redes do 

movimento agroecológico na Zona da Mata mineira, exercem suas agriculturas de excedentes. 

A este tipo peculiar de agricultura correspondem paisagens particulares que se destacam e 

diferenciam do entorno por demonstrarem a diversidade como fundamento da 

sustentabilidade e da conquista de um altíssimo grau de soberania alimentar. Não obstante, 

essas paisagens, que são formadas a partir de da relação entre o trabalho do campesinato 

local em suas articulações com o movimento agroecológico (onde se encontram outros 

sujeitos como universidades e agencias de ATER), são também frutos de normatizações 

territoriais do Estado através de políticas públicas setoriais, sejam da escala municipal, 

estadual ou federal, como no caso do acesso ao PNAE, ao PRONAF ou às feiras dos produtores 

ligados aos sindicatos locais em parcerias com as prefeituras. 

  



É objetivo precípuo deste projeto empreender um estudo sistemático do Katha Upanisad, 
tendo por referência metodológica a abordagem hermenêutica não-dual (advaita) da escola Advaita 
Vedanta que se faz presente no extenso comentário (bhasya) que lhe dedicou o filósofo 
Sankaracarya, o Katha Upanisad Bhasya.  

Os Upanisads são parte integrante fundamental dos textos sagrados hindus, conhecidos 
como Vedas. Os Vedas comportam uma divisão dupla em termos de funcionalidade, 
operacionalidade e teleologia. A primeira seção é dedicada à prática do ritual (yajna) e de outros 
deveres correlatos (dharma) que objetivam a obtenção de uma condição existencial superior neste 
ou noutro mundo (paraíso). A segunda seção compreende fundamentalmente os textos dos 
Upanisads. Em estilo dialógico, eles empreendem a reflexão crítica sobre a experiência religiosa 
de caráter ritual e, por tabela, sobre a totalidade da experiência humana. Ao apontar para o caráter 
contingente, precário e dependente de toda e qualquer condição existencial de fruição objetificada, 
independentemente do nível de aperfeiçoamento ou bem-aventurança alcançados - aí se incluindo 
as experiências dos paraísos divinos -, os Upanisads propõem uma reflexão radical sobre os 
fundamentos de toda a ação humana (karma) e, mais especificamente, sobre a dualidade que lhe é 
inerente, marcada pela reificação e substancialização do sujeito e do objeto (visaya-visayi).  

O Katha Upanisad é formado por dois capítulos (adhyayas), cada um dividido em três 
seções (vallis). Sua redação estimada remonta ao período do Buda, i.e., em torno do século V a.c. 
O Katha Upanisad concentra-se em três temáticas principais: (i) a relação entre conhecimento e 
ignorância; (ii) a condição de transmigração da alma e a libertação desse processo; (iii) e a 
condição de não-diferença ontológica  entre Atman (princípio consciente da subjetividade) e 
Brahman (príncipio da Totalidade). Segundo o Katha Upanisad, a ignorância é a causa do 
sofrimento, o empecilho para se encontrar e enxergar o verdadeiro Atman. Ela se expressa através 
da falsa ideia de "eu". Portanto, para que o Atman se manifeste plenamente, a falsa noção de "eu", 
"meu" e "teu" deve ser extinguida.  
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A EFETIVIDADE DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DE GRUPO 

EM PACIENTES COM FOBIA SOCIAL: PESQUISA E INTERVENÇÃO 
 

 

Aline Leão Rodrigues da Cunha - Bolsista PIBIC nas AF/CNPQ 

Raquel de Souza Viana - Bolsista PIBIC nas AF/CNPQ 

                                      Lélio Moura Lourenço – Prof. Dr. 

 

Resumo 

 

O Transtorno de Ansiedade Social (TAS) é caracterizado pelo medo acentuado, patológico 

e persistente das interações sociais, o que traz prejuízos à vida dos seus portadores, inviabilizando 

a realização de atividades cotidianas comuns e necessárias. O DSM-5 o define como medo ou 

ansiedade clinicamente significativa, provocados pela exposição a certos tipos de situações sociais, 

que podem ser de desempenho, de observação ou de interação (APA, 2014). Um dos tratamentos 

mais requisitado para o TAS é a terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG), por 

proporcionar ao indivíduo o convívio direto com outras pessoas, estimulando o contato social e 

diminuindo o isolamento. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da TCCG no Transtorno de 

Ansiedade Social. A amostra foi composta por 22 voluntários adultos (n=22) que responderam a 

três escalas no pré e no pós-teste, responsáveis por avaliar sintomas ansiosos, depressivos e de 

ansiedade social. Foram realizados 12 encontros com duração média de 90 minutos. Os resultados 

mostraram que os pacientes obtiveram melhora nos escores brutos dos testes e nas observações 

clínicas realizadas durante a intervenção, principalmente no agir, falar e participar em situações 

sociais. 

 

 

Palavras-chave: Transtorno de ansiedade social; Terapia cognitivo-comportamental; 

Terapia cognitivo-comportamental em grupo 
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Como tem atuado o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) na correição disciplinar?

Christiane Jalles de Paula (orientador); Deborah Yara Rezende (bolsista)

O presente projeto tem como objetivo refletir sobre a atuação do Conselho Nacional de 
Justiça (CNJ) na correição disciplinar. Tal instituição foi criada em 2004 no âmbito da 
reforma do Judiciário conformada na Emenda Constitucional n° 45. As funções do CNJ 
são disciplinares e de administração e gestão do Poder Judiciário. Interessou-nos 
investigar os mecanismos que o órgão tem implementado para dar seguimento às 
funções de controle disciplinar.
De modo geral, ainda hoje, as interpretações sobre o funcionamento do sistema político 
brasileiro desconsideram o Poder Judiciário como um ator relevante na tomada de 
decisão e produção de políticas públicas, além de darem pouco atenção as operações 
próprias do Judiciário. Foi para enfrentar tal lacuna que investigou os processos 
disciplinares julgados no CNJ desde a sua criação.  
Em termos quantitativos, é possível afirmar que a atuação do CNJ na correição 
disciplinar não ocupou a maior parte das atividades dos conselheiros. Chamou atenção 
também o tempo que os processos disciplinares quase sempre morosos e com muitos 
questionamentos pela parte acusada a outras instâncias do Judiciário, como por 
exemplo: ao Supremo Tribunal Federal (STF). Outra conclusão do projeto é que casos 
que tiveram repercussão midiática tramitaram mais rapidamente do que aqueles que 
não receberam atenção da mídia brasileira.
Por fim, a análise dos processos disciplinares mostrou que as decisões do CNJ no que 
tange a correição disciplinar são caracteristicamente corporativistas.

Poder Judiciário Conselho Nacional de Justiça

Corporativismo



MARCOS PAULO DE CASTRO MELLO (BOLSISTA); LUIZA MATHEIS CRUZ 
CAIXETA (BOLSISTA); VINÍCIUS SILVA GOUVÊIA (BOLSISTA); CHRISTIANE 
JALLES DE PAULA (ORIENTADOR) 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

O presente projeto investigou a miliância de dois intelectuais católicos na cena pública 
brasileira. São eles: Carlos de Laet (1847-1927) e Jackson de Figueiredo (1891-1928). 
A hipótese com que trabalhamos foi a de que a articulação da ação com a pertença 
católica subsidiou uma interpretação do Brasil marcadamente conservadora, reativa ao 
liberalismo e à democracia. Em razão da ampla participação destes intelectuais na 
imprensa brasileira na Primeira República (1889-1930), selecionamos os seguintes 
períodicos para a investição: Revista Americana (RJ), para os artigos de Carlos de 
Laet; e América Latina: revista de arte e pensamento (RJ) e Gil-Blas: pampheto de 
combate (RJ) para dar conta da militância de Jackson de Figueiredo. 
A análise dos artigos publicados nestes períodos pelos dois intelectuais em tela 
confirmou a hipótese do trabalho. De forma sintética podemos afirmar, com base nas 
fontes, que apesar de pertencerem a gerações diferentes e frequentarem redes de 
sociabilidades também diversas, Carlos de Laet e Jackson de Figueiredo partilhavam 
de uma interpretação de Brasil marcada pelo signo da ausência, do combate às ideias 
liberais, além de serem demofóbicos e reacionários. Por fim, é preciso destacar que 
ambos defendiam uma ordem político-social legitimada pela religião católica. 
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INTELECTUAIS, CONSERVADORISMO E LIBERALISMO NO BRASIL 

PENSAMENTO SOCIAL BRASILEIRO CARLOS DE LAET 

 
JACKSON DE FIGUEIREDO 
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Antropologia além do humano

Elizabeth Pissolato (Orientadora)
Julia Flecher Andrade (Bic/UFJF)
Gabriel Neves de Barros (Provoque/UFJF)

Esta pesquisa concentrou-se na leitura e discussão de perspectivas 
teórico-metodológicas contemporâneas que propõem uma antropologia com foco na 
vida reconhecida para além do humano, ou seja, enquanto processo ou, mais 
propriamente, multiplicidade de processos conectando humanos e não-humanos, sejam 
estes animais, substâncias, plantas, técnicas etc. Uma antropologia que não restringe à 
espécie humana e seus sistemas simbólicos ou à cultura a tarefa de dar sentido ao 
mundo. 
Os principais autores estudados foram Bruno Latour, Philippe Descola, Eduardo 
Viveiros de Castro e Tim Ingold. O reconhecimento etnográfico da "ecologia dos outros" 
(Descola) levou-nos à crítica da partição e distribuição natureza/cultura como modelo 
universal e à crítica da representação simbólica que a acompanha. O "mulinaturalismo 
ameríndio" (Viveiros de Castro) nos permitiu aprofundar, através do pensamento 
indígena de povos sulamericanos, a discussão sobre o caráter antropocêntrico da 
epistemologia e antropologia ocidentais. A abordagem de Latour sobre a ecologia 
política levou-nos às origens da "natureza" e da noção de Ciência (com C maiúsculo), 
permitindo-nos a crítica contemporânea à "ciência ecológica". 
Ainda, o estudo de textos de Tim Ingold e autores que este toma como referência 
forneceram-nos elementos para uma "reaproximação entre a antropologia e a vida", isto 
é, numa abordagem "ecológica" que se concentra nos processos, ou, conforme o autor, 
na vida como "malha" que se tece mesmo no processo de viver, levando em conta as 
linhas de vida que se entrelaçam aí. Aqui, uma "antropologia além do humano" tende a 
se encontrar com outras disciplinas, desenvolvidas historicamente a partir da separação 
entre dimensões da vida, como a biológica, a psicológica e outras.

antropologia não humanos

teorias contemporâneas
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O ESTUDO DA COMORBIDADE ENTRE O TRANSTORNO DE ANSIEDADE 

SOCIAL E A DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL NO UNIVERSO DA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA – MG 

 

  João Victhor Bernardino de Oliveira - Bolsista PIBIC / CNPQ 

Gabriela Fernandes de Paula Cunha - PROVOQUE 

                                      Lélio Moura Lourenço – Prof. Dr (Orientador) 

Resumo 

 

O transtorno de ansiedade social (TAS) é caracterizado pelo medo acentuado durante 

situações sociais ou de desempenho. Possui curso crônico e incapacitante. A dependência de álcool 

é uma das comorbidades mais frequentes ao TAS. A Atenção Primária à Saúde (APS) é um 

contexto estratégico para se estudar e investigar problemas relacionados ao consumo de álcool e 

transtornos de ansiedade. A presente pesquisa de caráter quantitativo epidemiológico objetiva 

investigar a associação entre a TAS e 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.  Foram selecionados 

254 sujeitos entre 18 e 60 anos, moradores de 30 bairros da área de abrangência da Estratégia de 

Saúde da Família. Os instrumentos de coleta de dados foram: Escala de Liebowitz para Ansiedade 

Social (LSAS), Inventário de Ansiedade de Beck e Teste para Identificação de Problemas 

relacionados ao Uso de Álcool (Audit). Foram coletadas informações de 205 participantes em 25 

bairros. Há uma prevalência de mulheres com cerca de 84% do total. Houve indícios de correlação 

(moderada positiva, r = 0,56), apenas entre os instrumentos para o rastreio dos sintomas de 

ansiedade (Inventário de Ansiedade de Beck) e ansiedade social (Escala de Ansiedade Social de 

Liebowitz). Cerca de 25% da amostra (41) pontuou acima dos 55 pontos no LSAS, o que indica a 

presença de sintomas moderados de ansiedade social. No que diz respeito ao uso prejudicial de 

álcool, menos de 20% dos participantes, pontuou acima de 8, o que indica baixo escore, 

relacionado ao uso de álcool, pela amostra pesquisada. Conclui-se que, uma amostra maior é 

necessária, com o intuito de delinearmos as relações existentes entre as variáveis, uso de álcool e 

os sintomas de ansiedade e ansiedade social, em pessoas cadastradas nas Unidades de Atenção 

Primária a saúde.  

 

Palavras-chave: Fobia Social; Uso de Álcool; Comorbidade; Transtorno de ansiedade 

social. 

 

 



O COTIDIANO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JUIZ DE 

FORA: SAÚDE EMOCIONAL E RELACIONAL 

 

Igor da Cruz Monsores Silveira- Bolsista PIBIC/CNPQ 

Amanda Soares Gonçalves - Bolsista PIBIC/CNPQ 

                                      Lélio Moura Lourenço – Prof. Dr.(Orientador) 

 

Resumo 

 

      

A saúde do professor de ensino superior é ainda um tema a ser explorado pelas 

pesquisas no Brasil. Tem havido uma crescente preocupação com a precarização do 

trabalho docente e com a rotina desgastante que tem sido característica da educação. 

Tem havido uma crescente preocupação com a precarização do trabalho docente e com 

a rotina desgastante que tem sido característica da educação. Manifestações de 

depressão e ansiedade têm sido apontadas como principais sintomas psicoemocionais e 

fontes de adoecimento dos trabalhadores. As percepções de professores sobre o quanto 

eles compreendem as formas de relacionamento interpessoal como possíveis 

determinantes de desgaste físico e psicológico também é um tema que merece ser 

debatido considerando a diversidade de relações estabelecidas no ambiente de trabalho 

indica um funcionamento multifacetado e complexo. Os grupos de reflexão é uma 

modalidade de prática grupal utilizada na formação continuada de profissionais e na 

elaboração das tensões geradas pelo trabalho. O presente projeto tem como objetivo o 

desenvolvimento de grupos de reflexão com professores visando possibilitar aos 

participantes a reflexão das formas nocivas do trabalho docente e o aprendizado de 

formas mais eficientes de enfrentamento do cotidiano do trabalho docente. A população 

alvo se constituirá de professores do Município de Juiz de Fora. Os grupos de reflexão 

serão realizados no Centro de Psicologia Aplicada da UFJF e terá duração de cerca de 

três meses com encontros semanais. 

 

Palavras-chave: A saúde do professor de ensino superior; Depressão e ansiedade; Grupos 

de reflexão. 
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Área: CIÊNCIAS HUMANAS 

Título do Projeto:

Política provincial e a construção do estado nacional brasileiro: Minas Gerais (1822-1834)

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Alexandre Mansur Barata (Orientador); Érica da Cruz Rosa (BIC-UFJF); Talles de 
Almeida Oliveira (BIC-UFJF)

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O presente trabalho resulta da nossa experiência na bolsa de iniciação científica 
desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa “Política provincial e a construção do 
estado nacional brasileiro: Minas Gerais (1822-1834)”, coordenado pelo professor 
Alexandre Mansur Barata. Esse projeto tem por objeto o estudo da dinâmica política na 
província de Minas Gerais a partir da análise da composição e funcionamento de duas 
instituições: o Conselho de Governo ou da Presidência da Província (criado pelo Decreto de 
20 de outubro de 1823) e o Conselho Geral da Província (criado pela Carta Constitucional de 
1824). Ao longo do último ano, trabalhamos com a documentação dessas duas instituições 
provinciais, guardada no Arquivo Público Mineiro, procurando compreender a organização 
política provincial no pós-Independência, período em que essas novas instituições de 
poder intermediário constituíram ao mesmo tempo uma novidade e enfrentamento aos 
tradicionais poderes locais. No contato com essas fontes, nos deparamos com uma questão 
recorrente: a constante ausência dos conselheiros eleitos nas reuniões do Conselho Geral 
da Província, na capital provincial Ouro Preto, e a consequente convocação de conselheiros 
suplentes. A partir dessa questão, chamado por nós de abstencionismo, procuramos no 
nosso trabalho, por um lado, compreender a composição e as atribuições do Conselho Geral 
de Província; e, por outro, discutir o exercício da cidadania no Brasil Imperial. 

Palavras-chave: 

Minas Gerais ; Conselho Geral de Província ;

Cidadania  



Título do Projeto: 

"Batuque (en)cantos de lutas": um relato etnográfico por meio da antropologia 
visual. 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA 
(BOLSISTA)): 

REYNA, Carlos F. P. (orientador); LANDIM, Guilherme (bolsista). 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

Partindo do princípio do argumento de Claudine de France (1998), de que o 
registro audiovisual “"permite que a tradição oral se fortaleça a partir da 
apreensão das manifestações visuais do sensível” , esta pesquisa se propôs a 
investigar a antropologia fílmica no processo de gravação do documentário 
“"Batuque: (en)cantos de lutas” , no que tange ao universo da representação do 
visível por meio dos preceitos metodológicos propostos pela autora: 
“"observação direta, enquete oral e observação fílmica”  (FRANCE, 1998, p. 
14). O documentário, utilizado como ferramenta metodológica de abordagem 
da antropologia visual, teve como objetivo retratar o Batuque Afro-brasileiro de 
Nelson Silva, grupo musical com 53 anos de existência em Juiz de Fora (MG), 
sendo dotado como um dos sete patrimônios imateriais da cidade, o filme pode 
ser visto como "uma fala histórica de um grupo social negro e proletário”  
(COUTINHO, 2002, p. 160), que tem como repertório mais de 80 músicas 
autorais voltadas à questão da escravidão e do racismo. 
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PROFA CRISTINA DIAS DA SILVA 
BOLSISTAS: ARTHUR DIAS COSTA, CHRISTIAN BERNARDO, 

SARAH AFFONSO. 
 
RESUMO DO PROJETO POLÍTICAS DO E NO CORPO: CULTURA, 

CIDADANIA E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
 
APRESENTAÇÃO SEMIC 2017 
 
O projeto realizou investigação e revisão de literatura (2004-2014) com 

fins de comparação entre o campo da antropologia da saúde e da política, 
tendo como referencial os debates sobre o corpo – seja como matriz temática 
ou metodológica. A comparação elencou: principais autores, abordagens 
teórica e temas de pesquisa.  Com o intuito de compreender como práticas, 
valores e retóricas se articulam e em que chaves interpretativas se inserem, a 
linha de investigação proposta neste projeto recortou e agora apresenta três 
tipos de produção etnográfica:  

1) O corpo político – trabalhos que elaboram os processos de inscrição 
da ordem social nos corpos como, por exemplo, formas de violência, 
desconsideração e desigualdades incorporadas por doenças;  

2) Sobre Biolegitimidade – trabalhos que focam a legitimação da ação 
terapêutica dos profissionais da saúde e da engenharia sanitária através de 
analogias naturais e de eficiência observadas em experiências cotidianas.  

3) Dinâmicas de controle social – trabalhos que focam o governo das 
populações, a garantia de certa ordenação política pelos discursos da saúde, 
atualizando as conexões entre direito à saúde e construção da cidadania no 
Brasil. 

O projeto buscou criar condições para uma reflexão que conecte as 
ações de saúde e saneamento com a retórica da cidadania no Brasil, sobretudo 
quando esta é voltada às camadas pobres de nossa população. Em que 
sentidos possíveis a infraestrutura sanitária e de saúde, ou a falta dela, é um 
problema a ser resolvido ou um problema a ser retroalimentado? Os trabalhos 
revisados sugerem que esta conexão entre saúde e política não é meramente 
circunstancial, mas entender a saúde como direito e acesso à cidadania é parte 
de um processo histórico no qual a saúde pública se torna a principal gestora 
das desigualdades sociais. 
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Trata-se de um estudo que envolve comparações entre duas primeiras repúblicas, a 

brasileira e a portuguesa, nos momentos em que suas respectivas crises foram iniciadas. 

A República brasileira, proclamada ainda ao final do século XIX, foi viver a sua principal 

crise a partir dos anos 20. Já a República Portuguesa, inaugurada em 1910, embora tenha 

passado por crises contínuas, elas igualmente se aprofundaram após a Primeira Guerra 

Mundial. Em ambos os países e em decorrência das crises aventadas, os regimes 

republicanos caminharam para formatos autoritários, o Estado Novo, português e 

brasileiro. Tendo em vista as inúmeras similitudes que podem ser encontradas entre as 

duas conjunturas, priorizaremos a investigação sobre a formação dos ideais nacionais e 

autoritários do pós-guerra, a partir da análise institucional do Estado e das culturas 

políticas emergentes, em ambos os países. Interessa-nos as mudanças políticas ocorridas 

no período, a exemplo das alterações nos marcos jurídicos-constitucionais, da entrada de 

novos atores, das mudanças nos quadros partidários, da introdução das experiências 

corporativas, bem como da expansão do pensamento político de matriz nacional-

autoritária, que começava a se consolidar em ambas as nações. 
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Título do Projeto:

O ato de Habitar: Localização, Qualidade Ambiental e Habitação na Experiencia do MCMV - 
Juiz de Fora/MG

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Talison Ferreira (BIC/UFJF); Thaís Mendes (NOME DO PROGRAMA); Lilian Aparecida 
de Souza (COLABORADOR); Clarice Cassab (ORIENTADORA) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O ato de habitar coloca em movimento um conjunto de relações com o espaço. Dentre os 
diversos aspectos que configuram essa relação a pesquisa centrou-se na localização e na 
qualidade ambiental, procurando compreender como se expressam no habitar de 
moradores  de um loteamento do MCMV em Juiz de Fora/MG. A localização remete a sua 
particular inserção na cidade sendo o produto social resultante da ação e interesses de 
distintos sujeitos produtores do espaço. No tocante a qualidade ambiental foram 
considerados o conforto térmico e a existência de áreas verdes. Foram aplicados 
questionários que permitiram traçar o perfil dos residentes e a frequencia de utilização de 
um conjunto de equipamentos públicos e privados. Resultou disso um cenário da (i)
mobilidade e circulação na cidade. Foram 45 entrevistas elencando dados como: tempo de 
residencia no Parque, bairro anterior de moradia, idade, gênero, entre outros. Nelas foram 
identificados os principais equipamentos sociais, culturais, lazer, comerciais e serviços 
utilizados. Em seguida verificou-se a distância percorrida até esses lugares. Os resultados 
em relação a localização foram distintos em função do tipo e distribuição na cidade. O que 
constituiu percepções do habitar fortemente marcadas pela circulação e uso na/da cidade. 
Com relação a qualidade ambiental notou-se que ela tem um lugar secundário nas relações 
dos sujeitos moradores com sua casa, com o próprio loteamento e com a cidade. Já as 
questões referentes a localização assumem a forma de um problema cotidiano que 
condicionam seus olhares e suas percepções sobre a casa e o bairro. Outros aspectos 
surgiram ao longo da pesquisa que permitiram considerar a relativa lacuna existente entre 
o ato de habitar e a vida dos moradores desse loteamento popular. O que leva a refletir 
como tal política habitacional ainda se encontra longe da vida cotidiana dos sujeitos que 
habitam e produzem a cidade e de suas vivências espaciais.
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O objetivo do projeto consistiu em analisar filmes contextualizados nas ditaduras 

do Cone Sul protagonizados por trabalhadores. A pesquisa gira em torno de obras 

referentes aos regimes instalados em 1954 no Paraguai, 1955 na Argentina, 1964 no 

Brasil, 1973 no Uruguai e Chile. Por meio dessas obras, procuramos refletir sobre o papel 

das imagens e da memória na produção e na difusão do conhecimento acerca de um 

período repleto de histórias ainda pouco conhecidas.  

A singularidade do argumento foi o que orientou a seleção dos filmes, os quais, 

contudo, possuem em comum o intuito de revelar histórias de indivíduos ou coletivos de 

trabalhadores ocorridas durante os regimes autoritários. Os trabalhadores são 

apresentados ora como vítimas da repressão, ora como objeto da solidariedade operária 

internacional, ora como sujeitos da resistência à supressão da liberdade de expressão, 

organização e manifestação, por meio da qual governantes buscaram assegurar aos 

empregadores maior autonomia na definição dos termos de contratação, acentuando o 

desequilíbrio de forças entre Capital e Trabalho. 

Importou, ainda, na pesquisa, compreender o papel dos profissionais do 

audiovisual no sentido de produzir e/ou preservar imagens que servem de fonte para a 

pesquisa historiográfica sobre o período. 
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Título do Projeto:

AS TRANSFORMAÇÕES DO "ESPAÇO DE PODER" INTERNACIONAL: AS REPERCUSSÕES 
GEOPOLÍTICAS NA AMÉRICA LATINA

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Gabriel Sá Sousa; Vicente Paulo dos Santos Pinto

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Este projeto de pesquisa teve como objetivo investigar o atual cenário geopolítico latino-
americano marcado ação geopolítica estadunidense através da imposição da retomada da 
política neoliberal em detrimento das políticas sociais implementadas pelos governos 
"progressistas”. Constata-se uma influência por parte dos EUA no desmanche desses 
governos na América Latina. Foram utilizados como parâmetros de análise: movimentos 
sociais, políticas trabalhistas e políticas socioeconômicas. Através de estudos de caso 
buscou-se investigar a conjuntura sociopolítica e econômica do Brasil, da Venezuela e da 
Bolívia, a fim de determinar as diferentes repercussões da influência das políticas 
neoliberais nestes países.
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A pesquisa intitulada Mapa dos conflitos urbanos em Juiz de Fora busca 

compreender, a partir de uma práxis geográfica concernente à cidade, a produção 

do espaço urbano através de múltiplos conflitos na cidade. Considera-se que toda 

cidade, no decurso de seu processo de reprodução, compreende em seu âmago 

distintas relações e processos contraditórios e, portanto, dialéticos – ora velados, ora 

explícitos – que se apresentam, por vezes, de maneira conflitiva. A pesquisa procura 

investigar as formas de reprodução do espaço urbano a partir da manifestação de 

alguns dos principais conflitos recorrentes no cenário urbano da cidade de Juiz de 

Fora. Tentar compreender o espaço urbano a partir de uma reflexão acerca de como 

os conflitos mobilizam os atores sociais à prática social e à reprodução da vida 

urbana. A busca pela apreensão da realidade urbana deve sempre se atentar nas 

práticas urbanas, lembrando que são sujeitos com distintas intencionalidades que 

constroem este espaço, por isso o conflito é inerente ao espaço urbano.  
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Título do Projeto:

Cortes e deliberação: analisando as audiências públicas no Supremo Tribunal Federal

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Marta Mendes da Rocha (orientadora)
Karoline Kellen Sena (bolsista)

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A pesquisa é fruto de uma parceria com o Observatório da Justiça Brasileira vinculado ao 
Departamento de Ciência Política da UFMG. O objetivo foi contribuir para ampliar a 
compreensão sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF), no controle concentrado 
de constitucionalidade, a partir do exame das Audiências Públicas (APs) realizadas no 
âmbito da jurisdição constitucional brasileira. A análise abarcou um período de oito anos 
(2007 a 2014) durante os quais a corte fez um uso crescente das APs para ouvir a opinião de 
especialistas e representantes de instituições estatais e organizações civis a respeito de 
temas de grande relevância, complexidade e que envolviam intensa controvérsia.
O estudo envolveu análise em perspectiva comparada, longitudinal e transversal, e análise 
documental. Foi realizada uma caracterização das APs – regras, temas, atores, formatos e 
dinâmica de interação. Além disso, foram identificados os elementos comuns aos eventos, 
suas singularidades, as alterações ao longo do tempo, os avanços e os limites no uso que a 
corte vem realizando do mecanismo. 
Concluímos que os ministros do STF associam às APs grandes expectativas quanto à 
ampliação da legitimidade das decisões da corte, assim como quanto aos ganhos 
informacionais propiciados pelo mecanismo. Vimos, também, que as APs podem funcionar 
como uma importante interface socioestatal, na medida em que conecta atores e 
instituições e propõe a conexão de um discurso público mais amplo levado a cabo em uma 
grande multiplicidade de arenas. 
Foi possível perceber um processo de institucionalização das APs, mas também 
identificamos limites na forma como as audiências tem sido conduzidas, entre eles: (1) 
distância entre o discurso e a prática quando se considera a forma como as APs vêm sendo 
empregadas; (2) grande discricionariedade do relator e ausência de garantias institucionais 
para a inclusividade no processo; (3) acentuado caráter instrutório de que ainda se 
revestem as APs; (4) rigidez na condução dos trabalhos por parte dos relatores; (5) baixo 
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Título do Projeto:

A FORMAÇÃO DO EDUCADOR AMBIENTAL NA COM-VIVÊNCIA COM PRODUTORES DA 
AGRICULTURA ORGÂNICA E AGROECOLÓGICA

 

Autores (Ex.: NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Vicente Paulo dos Santos Pinto; Lidia Helena Ferreira de Souza

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

O projeto de pesquisa teve como cenário a atual crise do capital materializada por 
inúmeros problemas socioambientais coloca inúmeros desafios para educação ambiental 
em todos os espaços da sociedade contemporânea. No que se refere a escola, esta 
conjuntura impõe a necessidade de se ir além da inserção da dimensão da temática 
ambiental numa perspectiva metodológica interdisciplinar. Para tanto, ressalta-se o papel 
de uma formação de educadores comprometidos, como militantes radicais da causa 
ambiental, como “sujeitos ecológicos” transformados e transformadores, dinamizadores de 
movimentos sociais contra hegemônicos em suas esferas de atuação. Diante disso, a 
pesquisa teve como objetivo central discutir possíveis alternativas da educação ambiental 
no contexto desses grandes desafios postos aos sistemas de ensino e à formação de 
professores no Brasil contemporâneo. Dá-se ênfase a proposta de articulação da “(Com)
Vivência Pedagógica” com epistemologias que possam favorecer a formação de sujeitos 
dinamizadores de processos de transformação individual-coletiva da realidade em que 
vivemos.de processos de transformação individual-coletiva da realidade em que vivemos.
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Representação política no nível local na América do Sul: parlamentos em perspectiva 
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Este projeto tem como objetivo compreender como se estruturam os órgãos colegiados de 
representação local/municipal nos países da América do Sul, os poderes e competências 
atribuídas a eles e as funções que desempenham. Nesse sentido, a pesquisa propõe um 
diálogo entre os estudos sobre política subnacional, poder local e descentralização, de um 
lado, e os estudos legislativos, do outro. Nesta pesquisa, buscamos compreender o status 
dos órgãos que exercem funções representativas locais típicas dos parlamentos, 
caracterizar sua estrutura, organização e funcionamento, identificar os poderes e 
competências atribuídas a eles e o papel que desempenham na arena local. 

Palavras-chave: 



 

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017 

política local ; descentralização ;

América do Sul  



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: Ciências Exatas e da Terra  

Ciências Biológicas

Engenharia e Ciência da Computação

Ciência da Saúde

Ciências Sociais Aplicadas

Ciências Humanas

Linguística, Letras e Artes

Título do Projeto: 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Palavras-chave:

XXIII Seminário de Iniciação Científica da UFJF 
2017



Área: 

Título do Projeto: QUESTÃO AGRÁRIA E DEMOCRATIZAÇÃO: INTELECTUAIS, POLÍTICA E 
MUDANÇAS SOCIAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO

Autores:

FELIPE ASSIS VASCONCELLOS (BOLSISTA); VICTOR FERNANDES (BOLSISTA); 
FELIPE MAIA G. DA SILVA (ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

A questão agrária no Brasil e suas interpretações

Este trabalho apresenta uma reflexão sobre a questão agrária no Brasil e algumas
das possibilidades de sua interpretação. Para isso procuramos mostrar como o problema
da terra está ligado às mudanças sociais decorrentes da emergência do capitalismo, que
teve em Karl Marx e em Karl Polanyi alguns de seus mais importantes intérpretes. A
transformação da terra em mercadoria e os processos de acumulação primitiva presentes
no momento inicial da afirmação do capitalismo ajudam a entender o sentido que a
“questão agrária” assume em contextos de modernização. Todavia, o caso brasileiro teve
historicamente suas especificidades, em função do prolongamento da escravidão e da
solução proposta na Lei de Terras de 1850, que inaugura propriamente um regime de
propriedade privada de terras no país, com larga repercussão nas relações de trabalho e
nas relações entre o Estado e os particulares. Esse panorama histórico é decisivo para
compreender como a questão agrária se torna um problema não resolvido no contexto
da modernização brasileira. O debate mais recente, sobre o qual procuramos refletir, se
desenvolve  em  torno  do  sentido  que  a  expressão  “questão  agrária”  ainda  poderia
assumir  após  intensos conflitos  sociais  e  importantes processos  de modernização da
base  técnica  da  agricultura.  Teriam  essas  transformações  desativado  o  sentido  da
questão  agrária  no  Brasil  contemporâneo?  Ou  haveria  novos  sentidos  nas  lutas  por
reforma agrária e por novos modelos de desenvolvimento? Que classes e grupos sociais
e  que  repertórios  culturais  se  mobilizam  na  crítica  ao  modelo  hegemônico?  Para
procurar responder a essas questões investigamos as contribuições de alguns autores
contemporâneos,  tais  como  José  de  Souza  Martins,  Elisa  P.  Reis,  Zander  Navarro,
Sérgio P. Leite, mostrando complementariedades e diferenças. 
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Marta da Silva Bomtempo (BIC/UFJF) e Mariana Cassab Torres (Orientadora)

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com 

espaço):

A EJA compreende uma importante modalidade de ensino na medida em que busca reparar 
o direito constitucional de todo cidadão brasileiro em ter acesso à educação. Esforços 
investigativos são fundamentais para qualificar as ações nesse campo. Uma importante 
frente de estudo é conhecer quem são seus sujeitos sociais. Ao focar sua atenção específica 
nos gestores, o trabalho socializa parte do referido projeto. Com base em entrevistas 
realizadas com cinco gestores que atuaram e atuam na EJA do Colégio João XXIII, o estudo 
procura compreender aspectos que tocam a formação e concepções desses docentes 
relacionados ao seu trabalho. O primeiro aspecto destacado refere-se à sua formação e 
trajetória profissional. Todos indicam não ter qualquer vivência específica relacionada à EJA 
no curso de sua formação inicial e continuada. Diante dessa lacuna formativa, o educador 
muitas vezes chega à gestão munido de uma série de idealizações, como o aluno e o 
currículo ideais. Todos os gestores também irão apontar para a ausência de experiência 
profissional antes de assumir o trabalho de gestão na escola. Indicam ter atuado em 
contextos pedagógicos  distintos das especificidades que envolvem a EJA. A formação em 
serviço marca o perfil dos gestores. Logo, não são as vivências no contexto da formação ou 
da prática docente que impelem esses educadores a atuarem na EJA. As motivações são 
plurais e passam por questões pessoais relacionadas às suas carreiras. Em relação às 
concepções dos gestores acerca dos educandos e educadores da EJA, os aspectos evocados 
dizem respeito à idade heterogênea dos alunos, suas histórias de vida e atuação no mundo 
do trabalho. Já no que toca aos educadores, são problematizadas suas visões idealizadas 
em relação ao educando. Segundo os gestores, essas são confrontadas, muitas vezes de 
forma tensa, quando o professor inicia sua prática profissional na EJA. 
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Husserlian realism and transcendental idealismФ 

 

Nathalie Barbosa de La Cadena 

Fagner Concolato 

The aim of this investigation is to discuss the concept of realism 

and idealism applied to Husserlian phenomenology, distinguishing the 

ontological and the epistemological dimensions. Therefore, we proposed 

questions that will helped to mark this distinction. The answers were given with 

reference to Husserl’s texts and commentators.  

In the ontological investigations, there are several possible 

questions, but we focused on this: ‘Is there a mind-independent world?’. On the 

epistemological investigation, among various questions, we proposed two: ‘who 

knows?’ and ‘what is the limit of knowledge?’. In this study, we answered only 

answer the first question and discussed its relation to the ontological 

investigation. The second question about the limit of knowledge will be 

answered in another article.  

The answer to the first question, about the independence of the 

world, is in favor of a realistic interpretation of Husserl’s phenomenology. The 

answer to the second question, about the subject of knowledge, is in favor of 

transcendental idealism.  

The conclusion is that those concepts are complementary and a 

broad view of Husserl’s phenomenology can show that those concepts 

permeate all his work; they are integrated in various dimensions and necessary 

to the full comprehension of phenomenology.  

 

References: 

                                                             
Ф The present paper is a result of the Phenomenological Realism Research Project with funding 
from the Institutional Program of Scientific Initiation Scholarships: XXV PIBIC / CNPQ / UFJF 
2016/2017 - XXIX BIC / UFJF - 2016/2017. 



2 
 

Husserliana I. Cartesianische Meditationen und Pariser Vorträge. 

Hrsg. und eingeleitet von Stephan Strasser. Nachdruck der 2. verb. Auflage. 

1991. xxii + 260 pp. 

Husserliana III. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie. Erstes Buch: Allgemeine Einführung in 

die reine Phänomenologie. In zwei Bänder. 1. Halbband: Text der 1.-3. Auflage; 

2. Halbband: Ergänzende Texte (1912 - 1929). Neu hrsg. von Karl Schuhmann. 

Nachdruck. 1976. lvii + 706 pp. 

Husserliana V. Ideen zu einer reinen Phänomenologie und 

phänomenologischen Philosophie. Drittes Buch: Die Phänomenologie und 

die Fundamente der Wissenschaften. Hrsg. von Marly Biemel. Nachdruck. 

1971. vi + 166 pp. 

Husserliana VI. Die Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie. Eine Einleitung in die phänomenologische 

Philosophie. Hrsg. von Walter Biemel. Nachdruck der 2. verb. Auflage. 1976. xii 

+ 558 pp. 

Husserliana VIII. Erste Philosophie (1923/24). Zweiter Teil: Theorie der 

phänomenologischen Reduktion. Hrsg. von Rudolf Boehm. 1959. xlii + 592 pp. 

Husserliana XIII. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem 

Nachlass. 

Erster Teil: 1905-1920. Hrsg. von Iso Kern. 1973. xlviii + 548 pp. 

Husserliana XIV. Zur Phänomenologie der Intersubjektivität. Texte aus dem 

Nachlass. 

Zweiter Teil: 1921-1928. Hrsg. von Iso Kern. 1973. xxxvi + 624 pp. 

Husserliana XIX. Logische Untersuchungen. Zweiter Band: Untersuchungen 

zur Phänomenologie und Theorie der Erkenntnis. Hrsg. von Ursula Panzer. 

1984. 1024 pp. in zwei Bänden. 

Husserliana XXVI. Vorlesungen über Bedeutungslehre. Sommersemester 

1908. 

Hrsg. von Ursula Panzer. 1987. xxx + 270 pp. 

Husserliana XXXI. Aktive Synthesen. Aus der Vorlesung "Transzendentale 

Logik" 1920/21. Ergänzungsband zu "Analysen zur passiven Synthesis". 

Hrsg. von Roland Breeur. 2000, xii + 144 pp. 

Works of other authors: 



3 
 

ALVES, P. (2016). É o idealismo de Husserl compatível com um realismo 
metafísico? Philósophos. Revista de Filosofia. Vol. 21, N.1, (Jan./Jun., 2016): 

PP. 137-167. 

AMERIKS, K. (1977). Husserl´s Realism. Philosophical Review, vol. 86, n.4, 

(Oct. 1977), pp. 498-519. 

INGARDEN, R. (1975). On the motives which led Husserl to transcendental 
idealism. Translated from the Polish by Arnór Hannibalsson PhD. Den Haag: 

Martinus Nijhoff. 

NIINILUOTO, I. (2004). Critical Scientific Realism. Oxford: Clarendon Library of 

Logic and Philosophy. 

ZAHAVI, D. (2001). Husserl and Transcendental Intersubjectivity – a response 
to the Linguistic-Pragmatic Critique. Translated by Elizabeth A. Behnke. Athens: 

Ohio University Press, USA. 

ZAHAVI, D. (2008). Internalism, externalism and transcendental idealism. 

Synthese, Vol. 160, No. 3, (Feb., 2008): pp. 355-374.  

 

 


	5000_RESUMO_Seminario
	5001_38380
	5013_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (1)
	5019_Resumo
	5022_RESUMO SEMIC 2016 2017 NETINHO VIDEIRA
	5034_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  seminário iniciação científica
	5052_resumo.semic.2o17.cassab.deotti
	5061_Formulario Semic Projeto Poder conflito etc
	5076_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO cb
	5081_Resumo NU
	5099_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO_IC
	5100_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO IC
	5111_seminário de ic 2017
	5127_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO  VIVENCIAS
	5132_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (2)
	5137_Cultura Associativa em perspectiva comparada Brasil e Portugal 1870-1914
	5145_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5146_Resumo Pesquisa Seminario PROPESQ - Profa Juliana Perucchi
	5155_Inscrição Semic_2017_IB
	5156_Inscrição Semic_2017_E-health_2
	5172_1 RESUMO CLASSE E SAÚDE SEMINÁRIO IC 2017
	5173_ResumoIC2017
	5175_resumo
	5195_Resumo
	5203_FORMUL%C3%81RIO%20DE%20INSCRI%C3%87%C3%83O
	5205_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO KALYAN 4
	5207_RESUMO FINAL
	5211_FORMULA´RIO DE INSCRIC¸A~O Estigma, pobreza e drogas
	5213_FORMULA´RIO DE INSCRIC¸A~O VIABILIDADE DA TERAPIA DE ACEITAÇÃO E COMPROMISSO PARA  DEPENDENTES
	5217_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃOSEMIC2017
	5218_semic_impacto_mensagens_todos_autores
	5227_A EFETIVIDADE DA TERAPIA  COGNITIVO
	5236_RESUMO SEMIC  2017 Juiz de Fora
	5243_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO Seminário de Iniciação Científica 2017
	5245_COMO TEM ATUADO O CNJ NA CORREICAO DISCIPLINAR
	5246_38420
	5279_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO ANTROPOLOGIA ALEM DO HUMANO
	5281_SEMIC 2017
	5320_O ESTUDO DA COMORBIDADE ENTRE O TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL E A DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL NO UNIVERSO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA
	5323_O COTIDIANO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE JUIZ DE FORA
	5332_Formulário-de-Inscrição-SEMIC-2
	5334_Formulário-SEMIC-2017-Guilherme-Landim
	5354_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 1
	5355_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 2
	5361_RESUMO SEMIC 2017
	5371_SEMIC_2017_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5374_Resumo-SEMIC
	5377_SEMIC_2017_B_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5382_Resumo_SEMIC_Paulo&Elpido
	5388_O ATO DE HABITAR - RESUMO SEMIC 2017 - FINAL
	5398_inscrição Seminario IC 2017 UFJF
	5400_mostra
	5426_Resumo IC 2017 final
	5450_Formulário-de-Inscrição-SEMIC_2017-Vicente Paulo Pinto
	5451_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5452_SIMIC
	5457_Formulário-de-Inscrição-SEMIC-2 Cortes e deliberação final
	5458_Formulário-de-Inscrição-SEMIC_2017-Vicente Pinto_2
	5465_RESUMO SEMIC preenchido CM
	5467_BIC_IC_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5468_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5470_Formulário-de-Inscrição-SEMIC- Representação América do Sul
	5473_RESUMO SEMIC TDAH preenchido
	5484_Provoque_IC_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5506_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO Leonardo
	5511_SIC_RioDoce
	5526_Formulário-de-Inscrição-SEMIC-Projeto QA
	5528_resumo.semic.sabres.docentes.marta.2017
	5550_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO preenchido
	5553_Resumo - SEMIC - Rodrigo Rocha, Tarcísio Pinto
	5561_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
	5571_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO-Marcos_Olender
	5574_FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO semic 2017 - Produtivismo
	5577_38865
	5579_38862
	5581_38138

