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Este projeto traz como proposta a investigação das nascentes urbanas existentes na 

cidade de Juiz de Fora, particularmente nos bairros vizinhos a universidade, 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. 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 levaram a sua substituição paulatina como 

fonte de abastecimento. Concomitantemente o desenvolvimento de pesquisas científicas, da 

análise química e dos saberes médicos desvendaram os riscos de sua contaminação para a saúde 

coletiva, estimulando o tratamento da água. As nascentes urbanas vão se tornando 

progressivamente locais degradados, abandonadas do cuidado e da vigilância do poder público, 

gerando um ciclo vicioso: por serem suspeitas tornam-se abandonadas, e por serem 

abandonadas sofrem diferentes tipos de impactos como o acumulo de lixo potencializando o 

grau de risco. 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 usos diversos. Baseando-se na pesquisa qualitativa, destaca-se como 

estratégia de investigação 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 semi-

estruturadas de forma a se apropriar do universo dos moradores e consumidores da água neste 

cenário. 
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Este projeto traz como proposta de investigação o veganismo como expressão dos 

movimentos sociais na sociedade contemporânea, marcados pela forma difusa de sua 

militância, se caracterizando pelo ativismo cultural que propõe a reformulação dos 

padrões de comportamento. Interessa em particular analisar sua interface com a 

experiência da juventude, aqui considerada para além de uma etapa cronológica no ciclo 

de vida, pois que socialmente construída. O termo veganismo surge na metade do século 

XX já no contexto das associações civis que reuniam praticantes da dieta vegetariana ao 

se referir “as práticas de abstinência do consumo de produtos lácteos, vindo 

posteriormente associar-se a defesa da recusa de utilização dos animais não somente em 

termos de dieta, ou seja, às práticas de vida que não causassem sofrimento aos animais. 

Este movimento não está dissociado ao movimento pacifista pos II Grande Guerra assim 

como o movimento da contracultura que trouxe novos contornos à prática do veganismo, 

seja pela constituição de novos paradigmas de religiosidade, inspirado nas filosofias 

orientais, seja pela preocupação com o ambiente e as consequências da industrialização 

progressiva. Na medida em que os movimentos de contestação tiveram suas propostas 

assimiladas ao grande público, eles possibilitam a expansão do mercado, mais eficiente 

na distribuição social de um estilo de vida a partir do consumo de bens. O veganismo 

torna-se assim um nicho de mercado que passa a oferecer uma diversidade de produtos 

para este público específico, multiplicam-se os best-sellers, livros de receita, restaurantes 

e lanchonetes que se dedicam a dieta vegana. Nestes últimos trinta anos, com o advento 

e expansão da rede virtual, a divulgação e troca de informações vem chegando a números 

significativos de acesso e compartilhamento, conferindo-se um novo campo de debate 

sobre o veganismo. Com a internet ele assume o contorno de um movimento de ativismo, 

que se por um lado se assemelha aos movimentos sociais políticos tradicionais pela 

contestação do establishment propondo o debate em torno da distribuição do poder, por 

outro, se diferencia, por não se congregarem a associações de organização formal, e de 

forma particular, atuarem na mudança de comportamento como ferramenta de 

transformação social. A pesquisa, de cunho qualitativo, foi baseada na investigação na 

rede virtual de sites e blogs que tratam do veganismo com o objetivo de sistematizar a 

forma com que este debate assume seus contornos.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O estudo tem como objetivo principal investigar os processos de produção curricular realizados 

por educadores da EJA, com especial ênfase nas áreas de Ciências e Biologia. Em termos 

políticos, afirmar o direito de todos à educação e o compromisso da universidade em produzir 

conhecimento qualificado sobre a modalidade. A pesquisa produzida inicialmente em parceria 

com o Colégio João XXIII, ampliou-se no final do ano de 2017 para a rede municipal de educação 

de Juiz de Fora. No contexto dessa parceria com a Secretaria de Educação de JF (SE-PJF) 

procuramos entender quais são os pertencimentos identitários dos educadores da EJA e suas 

produções curriculares a partir da integração das ações da investigação à realização de um curso 

de formação continuada, de caráter extensionista, ofertado no Centro de Formação do professor da 

SE-PJF. O projeto “A interface extensão e pesquisa em contexto de formação de educadores da 

EJA no município de Juiz de Fora: identidades profissionais e suas produções curriculares”, 

aprovado pela Pró-reitora de Extensão da UFJF em 2018, permitiu ampliar o contato com os 

educadores e produzir um arquivo empírico para análise composto por questionários e entrevistas. 

A partir de um contexto de inteligibilidade teórico que aciona autores dos campos do Currículo e 

da Educação Popular, como Miguel Arroyo e Paulo Freire, entende-se o professor como autor de 

um currículo singular forjado em meio a condicionantes diversos, como as marcas de sua 

formação docente, as formas de recrutamento e o regime de trabalho na modalidade e os sentidos 

que atribui à EJA e ao currículo. O recorte da investigação que se refere esse resumo percorre 

nosso esforço de entender quem são os educadores no que tocam aspectos econômicos, sociais e 

culturais e os desafios que movem seu trabalho de fabricação curricular. Para tal apoia-se na 

análise ainda em curso de questionários aplicados ao longo das atividades de pesquisa e extensão. 

A partir das lições que o campo do currículo nos ensina, ao invés da superficialidade, da 

inadequação conceitual e da desatualização, a provocação é questionar a produção curricular na 

EJA a partir do reconhecimento de seu estatuto epistemológico de produção original e complexa. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Orientada pelo propósito de compreender os processos de construção social dos currículos de 

Ciências e Biologia na modalidade EJA, a referida pesquisa se apoia em autores do campo do 

currículo, como Miguel Arroyo e Gimeno Sacristán. Por seus termos, investe em reflexões acerca 

dos arbitrários sociais que condicionam o modo pelo qual os saberes na EJA são selecionados, 

organizados, mediados didaticamente e mobilizados por seus educadores na escola. No recorte da 

investigação que se refere esse resumo, especial atenção é dada aos percursos de construção da 

pesquisa em parceria firmada junto à Secretaria de Educação do município de Juiz de Fora (SE-

PJF), desde final de 2017. Esses envolvem: (i) a realização de reuniões com a coordenadoria da 

EJA da SE-PJF a fim de apresentar a proposta de pesquisa; (ii) a participação em encontros de 

formação de seus educadores e coordenadores protagonizados pela equipe técnica da SE com o 

objetivo de construir estratégias voltadas à adesão dos professores ao estudo; (iii) o estudo da 

proposta curricular para EJA (2012) do município de JF e de documentos que se referem à EJA no 

sistema municipal de ensino disponibilizados pela SE, (v) o estudo teórico de textos situados no 

campo do Currículo, da EJA e da Educação popular e (iv) o processo de construção dos 

instrumentos metodológicos da pesquisa e as estratégias adotadas para a realização de 12 

entrevistas com educadores que atuam na modalidade na cidade de JF. Essas entrevistas, ainda em 

curso de análise, indicam os desafios que tocam o trabalho curricular dos professores nessa 

modalidade em face de uma formação inespecífica no que se refere à EJA, da forma de alocação 

temporária na escola em virtude do regime de contratação por designação que caracteriza o 

vinculo da maior parte dos professores com a SE-PJF, do perfil dos educandos da EJA cada vez 

mais jovem e muitas vezes em relação tensionada com a escola, o educador e os outros educandos 

mais velhos e das exigências pedagógicas próprias da modalidade.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O presente trabalho resulta da nossa experiência como bolsistas de iniciação científica no âmbito 

do projeto de pesquisa “As Províncias e o Império: Dinâmica política provincial e a construção do 

Estado Imperial no Brasil (1820-1834)”, coordenado pelo professor Alexandre Mansur Barata. 

Esse projeto tem por objetivo central analisar a construção do estado nacional brasileiro 

problematizando as relações entre as elites locais ou regionais e a autoridade monárquica, bem 

como o estabelecimento da província como unidade político-administrativa do Império do Brasil. 

A partir de um conjunto diversificado de fontes, busca-se compreender o funcionamento de dois 

espaços da organização político-administrativa provincial: o Conselho de Governo e o Conselho 

Geral da Província. De modo específico, duas questões chamaram nossa atenção na análise da 

documentação referente à província de Minas Gerais. A primeira refere-se ao processo de 

ocupação de cargos na administração da província por membros de uma mesma família, 

constituindo uma autêntica rede de poder baseada em relações de parentesco. A segunda refere-se 

à composição do Conselho Geral de província, despertando o interesse em compreender os 

processos eleitorais para a escolha dos conselheiros gerais, bem como os atores envolvidos se 

apropriaram das práticas eleitorais nesse primeiro momento de experiência constitucional. 
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Nessa apresentação nos propomos a analisar a concepção trágica da cultura apresentada pelo 
historiador alemão Aby Warburg, assim como os seus desdobramentos na elaboração de uma 
crítica da modernidade. Rompendo com expectativas progressistas e lineares de história, Warburg 
se propôs a pensar o problema da cultura a partir da interconexão entre mito e esclarecimento, 
revelando, assim, as condições persistentes da experiência humana. Na medida em que o passado 
“sobrevive” como força energética gravada nas imagens da memória social, a cultura se transforma 
no espaço de uma negociação tensa entre tradição e modernidade, entre o impulso de mudança e 
as energias persistentes do primitivo. A partir dessa temática acreditamos ser possível adentrar na 
complexa obra warburguiana por um viés que ilumina não apenas os conceitos centrais de sua 
História da Arte – como aqueles de Nachleben e Pathosformeln –, mas também a construção de 
uma filosofia da história e da cultura que se propõe a refletir sobre os impasses da modernidade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Os cursos de formação de professores na modalidade a distância cresceu muito nos últimos 
anos e, por isso, tem sido tema de pesquisas e de debates. Nesse contexto, temos como 
objetivo compreender como ocorre a formação do professor de matemática nos cursos à 
distância. Para tanto, desenvolvemos uma pesquisa qualitativa em que realizamos um 
levantamento no Banco Digital de Teses e Dissertações no período de 2000 a 2015 com as 
palavras-chave “educação a distância” e “formação do professor de matemática”. Encontramos 
14 pesquisas de mestrado e doutorado. Realizamos a leitura e o fichamento dos textos. 
Emergiram as seguintes categorias de análise: formação inicial de professores, metodologias 
de ensino de matemática, material didático, conteúdos matemáticos e avaliação da 
aprendizagem. A análise dos dados evidenciou que os cursos de formação promovem a 
acessibilidade ao ensino superior de pessoas que não vivem nos grandes centros urbanos. 
Também que há grandes desafios no que se refere à promover o diálogo, a interação e a 
formação crítica dos estudantes. Além disso, essa formação permitiu a discussão sobre as 
histórias de vida, as condições concretas de trabalho, o imaginário sobre a profissão, os 
discursos que circulam no mundo social e cultural acerca dos professores e da instituição 
escolar. Ainda, explicitou as dificuldades em compreender as especificidades da educação a 
distância e o papel de professores e alunos nessa nova modalidade de educação.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Em relação à cidade contemporânea e sua mobilidade espessa, o automóvel, outrora fator de 
fluidez no ambiente natural ou privilegiado do capital - a cidade -, hoje contribui precariamente 
para a necessária fluência do urbano. Ou seja, se pelo viés produtivo o motor de combustão 
interna ainda exerce papel importante na estrutura reprodutiva do capitalismo, pelo viés urbano, 
entretanto, coopera absolutamente para a insolvência da circulação, gerando, então, obstáculos 
para essa mesma estrutura reprodutiva.  Em  cidades médias e grandes a mobilidade ativa de 
pedestres e ciclistas existe emparedada e mesmo ameaçada pelo transito ruidoso e violento de 
“rodoviarismo” determinador da paisagem urbana. Exemplo evidente  é a calha automotiva em 
que, no tempo, transformou-se a nuclear avenida Rio Branco  da  cidade de Juiz de fora (MG) - 
pedestres espremidos em calçadas irregulares, desniveladas e  estreitas, perigosamente próximos 
de uma via que, embora figurando alguma preocupação com o transporte coletivo, a despeito de 
rodoviário, não deixou de propiciar facilidades laterais para o fluxo privado de automóveis, 
relegando nenhuma importância à  mobilidade ativa de homens e mulheres, a pé ou de bicicleta. 
Ainda que existindo projetos reais oriundos de (s) governança (s)  juiz-forana (s) ao redor da 
contribuição ciclística para o problema de  mobilidade urbana, o ritmo lento, longo ou 
considerável para a sua implantação demonstraria, por parte dessa(s) governação(s),  a dificuldade 
em confrontar os interesses e a mentalidade social rodoviaristas.  Desse modo, Juiz de Fora 
permanece com a sua presença ciclística urbana rarefeita e socialmente fraturada: como atividade 
esportiva ou cardiovascular, por exemplo, sua utilização é expressiva na faixa socioespacial  
melhor posicionada diante de  riqueza urbana coletivamente  produzida.  Contudo, uma das 
assertivas deste trabalho concorda com já sabida reflexão: o uso urbano da bicicleta aparece 
abundantemente  após a chegada de infraestrutura ciclística. 
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Scheler e o problema do livre arbítrio 

Em Phänomenologie und Metaphysik der Freiheit, Scheler enfrenta o problema 
do livre arbítrio que, em termos contemporâneos, diz respeito a disputa entre 
compatibilismo e incompatibilismo. Scheler estabelece a distinção entre 
determinismo, não determinismo e indeterminismo. No determinismo, as 
decisões são fundadas em motivações exteriores, como pressão social; no 
indeterminismo, em interiores, como problema psíquico. No não determinismo, 
livre arbítrio, a pessoa determina por si mesma seu comportamento, o faz por 
convicção e, quanto maior for a duração da motivação, maior é a certeza da 
convicção, mais estável e previsível será seu comportamento. No entanto, esta 
liberdade não é absoluta, mas relativa, no sentido de limitada, havendo graus 
de liberdade, afinal estamos sujeitos às relações de causalidade que governam 
a natureza. Esses graus de liberdade podem variar de pessoa para pessoa, ou 
uma mesma pessoa pode ter momentos mais e menos livres ao longo da vida, 
sendo condicionada por ‘formas causais’, cadeias de eventos independentes e 
irredutíveis entre si, mas relacionadas: como a cadeia biológica que pode 
definir uma predisposição, a ambiental que pode dar condições para que 
aquela predisposição se manifeste e o arbítrio que depende da cognição, mas 
que decide motivadamente considerando-as. Assim, a liberdade é a 
denominação para uma relação vivenciada da causalidade superior e mais 
amecânica com a inferior e mecânica. À luz do debate contemporâneo, Scheler 
não se alinharia ao compatibilismo nem ao semicompatibilismo. Para Scheler, 
dado o passado e as leis da natureza não existe apenas um futuro possível e 
as possibilidades alternativas são necessárias para decidir e atuar livremente, 
ademais somos a origem última de nossas decisões e ações e o controle último 
é necessário para que o atuar livremente. Scheler estaria entre os 
incompatibilistas, pois o determinismo exclui as possibilidades alternativas e o 
controle último e ambas são condições necessárias para a liberdade.  

Palavras-chave: Scheler, livre-arbítrio, não determinismo e incompatibilismo.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O ato de habitar é mais do que apenas residir. Ele coloca em movimento uma série de relações 

com o espaço e, no caso dessa pesquisa, com a cidade. Dentre os diversos aspectos que 

configuram essa relação, centrou-se na localização e na qualidade ambiental, procurando 

compreender de que forma se expressariam no habitar de moradores do Parque das Águas, 

condomínio do MCMV localizado na Zona Norte de Juiz de Fora/MG. Com foco no segundo 

elemento tratado na pesquisa, a qualidade ambiental é aqui entendida a partir das dimensões 

natural e social, englobando a natureza e o ecossistema, mas também a atividade humana com 

reflexos diretos na vida do homem e o habitar na cidade. Para avançar na sua compreensão em 

conjuntos habitacionais, o estudo realizado teve como principais referências entrevistas com 45 

moradores, que permitiram traçar seu perfil e conhecer como vivenciam e o que pensam sobre a 

qualidade ambiental no loteamento. Além disso, foram estabelecidos uma série de critérios 

analíticos, são eles: conforto térmico, poluição, espaços livres, cobertura vegetal, impactos 

pluviométricos, ventilação e densidade demográfica, que demandaram diferentes metodologias de 

levantamento de dados. Estes foram posteriormente cartografados e analisados resultando na 

elaboração de um diagnóstico. Resultou disso um cenário que indicou que a qualidade ambiental 

tem lugar secundário nas relações dos sujeitos moradores com sua casa, com o próprio loteamento 

e com a cidade, e a percepção de sua não consideração como dimensão importante para a 

implementação de políticas habitacionais. 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 ATO DE HABITAR: LOCALIZAÇÃO, QUALIDADE AMBIENTAL E HABITAÇÃO NA 
EXPERIÊNCIA DO MCMV - JUIZ DE FORA/MG 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Clarice Cassab (ORIENTADOR), Thais Mendes de Almeida Melo (BOLSISTAS) e Lilian 
Aparecida de Souza (COLABORADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A pesquisa objetiva compreender como os moradores do conjunto habitacional Parque 
das Águas vivencia(ra)m e significa(ra)m a habitação quando da mudança para o local. 
Entendendo que o habitar é mais do que residir entre paredes e teto, a pesquisa considera dois 
aspectos essenciais na definição do ato de habitar: a localização e a qualidade ambiental. Com 
relação a qualidade ambiental, entendida aqui a partir das dimensões social e ambiental, um dos 
critérios elencados para a sua análise foi o conforto térmico. Este é analisado sob dois vieses: o 
subjetivo, que depende da percepção de cada pessoa sobre um ambiente termicamente 
confortável; e o ambiental, que propõem o estabelecimento de um estado térmico específico 
para cada ambiente, com relação às suas variáveis físicas, a fim de que um menor número de 
pessoas esteja insatisfeita com o mesmo. Para avançar na sua compreensão, o estudo 
realizado contou com entrevistas com 45 moradores, que permitiram traçar o seu perfil e 
conhecer suas percepções sobre o conforto térmico e o que fazem para melhorá-lo. Além disso, 
foram realizados o levantamento do quadro físico do bairro e das condições no interior das 
residências; a análise da temperatura de superfície em diferentes épocas do ano; e a 
comparação entre a sensação térmica dos moradores e os levantamentos de dados pela 
estação meteorológica. O resultado encontrado foi que pontos importantes no que tange à 
qualidade ambiental foram negligenciados quando da implementação da política habitacional em 
Juiz de Fora. Nesse contexto, os residentes do conjunto habitacional realizam suas próprias 
modificações no ambiente, buscando para si o conforto individual e não a reinvindicação para a 
melhoria coletiva. Ausência de áreas verdes, de sombras, problemas com a estrutura, o 
posicionamento das casas e o adensamento excessivo são alguns dos aspectos que dificultam 
o conforto térmico e a qualidade ambiental, permitindo considerar a relativa lacuna existente 
entre o ato de habitar e a vida dos moradores desse loteamento popular. 
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Divisões de Raça, Classe Social e Discrepâncias de Saúde no Brasil 
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Matheus Felipe das Dores (bolsista) 

Victor Fernandes (bolsista) 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto focalizou as relações entre Divisões de Raça, Classe Social (e demais fatores 

socioeconômicos) e Discrepâncias de Saúde no Brasil. A base de dados usada no estudo foi o 

inquérito da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) – 2013.  A variável dependente binária da 

investigação foi a distribuição da autoavaliação não boa do estado de saúde da pessoa. Este 

indicador está associado a múltiplos fatores sociais de risco à saúde e é útil para as necessidades 

de avaliação e intervenção de saúde pública. Foram estimados modelos logísticos ajustados por 

diferentes conjuntos de variáveis: sexo, cor, idade, região, zona (rural ou urbana), dimensão e 

centralidade urbana (capital ou não), classe social, renda, educação, idade e informante. Foram 

estimativas probabilidades preditas e diferenças absolutas e relativas entre as probabilidades pelo 

programa Stata. 

O estudo confirmou a hipótese de que as diferenças de classe socioeconômicas entre os grupos 

raciais explicam uma parte substancial das disparidades observadas em saúde associadas à raça, 

mas que persiste, ainda assim, um ponderável efeito direto de raça, não mediado por classe. Os 

fatores socioeconômicos respondem por quase 72% da desigualdade racial de saúde no Brasil. Os 

restantes 28% são independentes destes fatores. Por fim, foi igualmente confirmada a proposição 

de que os efeitos de classe social e de raça, na produção de disparidades em saúde, não são 

meramente aditivos, de modo que o efeito de raça varia conforme o contexto de classe. As 

discrepâncias raciais de saúde são maiores (4,5% em termos absolutos e 39,2% em termos 

relativos) nos empregos que estão no topo social mais privilegiado formado por capitalistas, 

gerentes e especialistas e menores (3,5% em termos absolutos e 12,8% em termos relativos) no 

grande bloco de empregos mais destituídos em que estão os trabalhadores braçais, empregadas 

domesticas, autônomos precários, agrícolas precárias e trabalhadores excedentes 

(desempregados).  
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Avaliação da Rede de Atenção aos usuários de drogas no Sistema Único de Saúde 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O redirecionamento da saúde mental, marcado pela criação de uma rede de dispositivos substitutivos 
ao hospital psiquiátrico, conferiu aos Centros de Atenção Psicossocial papel central na organização e 
sustentação da rede. Sabe-se que para garantir a qualidade e efetividade dos CAPS ad é importante que se 
preze por uma prática baseada em evidencias. Nesse sentido, o presente estudo objetivou realizar uma 
avaliação com os serviços de CAPSad de Minas Gerais, contemplando questões como a redução de 
danos, o tratamento, a inclusão social, a articulação dos serviços e os direitos humanos em saúde mental. 
Trata-se de um estudo exploratório descritivo desenvolvido online. 

Participaram da pesquisa até o momento 31 coordenadores responsáveis pelas unidades de 
CAPSad do estado. O convite foi realizado através de e-mail e contato telefônico, utilizando-se a 
estratégia de censo. Para cada coordenador foi disponibilizado um questionário semi estruturado online 
de avaliação. 

Os resultados indicam que o tempo no cargo de coordenação variou de um mês a sete anos, sendo 
que grande parte (n=18; 58%) concentrou-se no primeiro ano de exercício. Todos coordenadores 
possuem no mínimo graduação completa, sendo que a maioria (n= 24; 77%) possuem pós graduação.  A 
maior parte dos participantes (n=25; 81%) afirmaram ter tido experiência específica na área de drogas 
antes do cargo de coordenação.Em relação a programas de formação continuada, a maioria (n= 16; 52%) 
afirmou que não há essa disponibilidade. Ademais, 16 (52%) participantes informaram que não dispõe de 
um sistema de avaliação periódica da atividade assistencial, com base em indicadores objetivos. 

O presente estudo, nos traz alguns elementos para discutir alguns desafios que hoje imperam nas 
práticas dos CAPSad de Minas Gerais: é indiscutível a importância da capacitação, do treinamento e do 
investimento na formação dos profissionais da área para que se preze por uma prática baseada em 
evidências. Ademais, a atuação do CAPSad, sem o concreto apoio da gestão municipal e suporte da rede, 
se torna deficitária, desgastante e sobrecarregada. Nesse sentido, é importante garantir que todos se 
impliquem nesse processo, que busquem uma atuação mais ampla, menos paliativa e fragmentada. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

A pesquisa se insere no campo de estudos sobre gênero, mais especificamente, nos 
estudos sobre violência conta a mulher. Trata-se de tema central em nossos dias que vem 
mobilizando esforços no ambiente acadêmico – em caráter multidisciplinar – assim como de 
políticos, grupos sociais organizados, mídia, associações não-governamentais e instituições 
transacionais. No campo das Ciências Sociais, os estudos de gênero têm sido responsáveis por 
importantes avanços na produção de conhecimento sobre diferentes sociedades, indo além da 
problemática da mulher para descortinar formas estruturais de injustiça e violência que atingem 
mulheres, minorias socioeconômicas, étnicas e sexuais.  

A presente pesquisa pretendeu contribuir para o avanço desses estudos focando o 
problema da violência contra a mulher no meio universitário, um problema que, embora venha 
recebendo cada vez maior atenção de acadêmicos e gestores públicos, ainda não foi objeto de 
muitas pesquisas empíricas. 

Essa violência baseia-se em desequilíbrios e assimetrias de poder entre homens e 
mulheres. Para além da violência física, que é a mais evidente, no meio universitário esses 
desequilíbrios e assimetrias se apresentam de formas bastante específicas, mas não deixam de 
reproduzir uma estrutura baseada na desigualdade entre os gêneros, essa mesma desigualdade 
que expõe, com mais frequência, as mulheres a situações de maior vulnerabilidade. No caso de 
alunas recém-ingressas, por exemplo, a coerção aparece no meio universitário através da 
ingestão forçada de bebida alcoólica e/ou drogas, e na participação igualmente forçada em 
atividades degradantes, como leilões e desfiles nas “calouradas”. São nesses e em outros 
momentos de celebração, que são frequentes na vida dos jovens e das jovens alunas, em que 
não raras vezes ocorrem os beijos indesejados, os toques sem consentimentos, as tentativas de 
abuso, os estupros. Desqualificação intelectual, situações de humilhação, ofensas, xingamentos 
por rejeitarem investidas, músicas ofensivas cantadas por torcidas acadêmicas, imagens 
repassadas sem autorização e rankings (de beleza, sexuais e outros) são outras tantas formas 
de violência às universitárias.  

Nesse sentido, a universidade, enquanto espaço de interações sociais carregado de 
sentidos e de formas de relações específicas – local por excelência de produção do 
conhecimento e de profissionalização – também pode ser compreendida como um locus da 
reprodução das desigualdades de gênero e das mais diversas formas de violência contra a 



mulher. Por essa razão, as universidades já vêm sendo objeto de estudos, ainda que 
timidamente, quando o assunto é a violência de gênero. Uma pesquisa realizada no ano de 2015 
pelo Instituto Avon, em parceria com o Data Popular, revelou a percepção dos jovens 
universitários diante da violência contra a mulher nas universidades e aponta que entre as 
entrevistadas, 67% já sofreram algum tipo de violência (sexual, psicológica, moral ou física) no 
ambiente universitário. Essa mesma pesquisa realizou parte de seu campo na Universidade 
Federal de Juiz de Fora (UFJF), levando-nos a refletir sobre a importância e a necessidade de 
melhor compreendermos as relações de gênero e as diferentes formas de violência que ocorrem 
nessa universidade.  

Nessa pesquisa o que se propôs foi conhecer a percepção e o comportamento das 
alunas e dos alunos da UFJF em relação à violência sofrida pelas mulheres nos espaços da 
universidade, entre salas, corredores e laboratórios. O objetivo foi captar e analisar seus níveis, 
suas variâncias, os locais e as formas pelas quais a violência se manifesta e como esses/as 
estudantes percebem e avaliam essa faceta da realidade da vida universitária. Haja vista que ela 
está sendo produzida num contexto relacional e de gradações de poder, a pesquisa buscou 
traçar quais são os tipos de violência mais recorrentes na UFJF que vão desde assédio, coerção, 
desqualificação intelectual, agressão moral/psicológica, até violência sexual e violência física, e 
como ela é percebida pelas e pelos estudantes. 

Para atingir os objetivos pretendidos, trabalhamos em duas frentes. De um lado, 
coletamos e analisamos dados e trabalhos acadêmicos sobre violência contra a mulher no meio 
universitário. Por outro lado, aplicamos questionários estruturados aos alunos e alunas dos 
diversos cursos de graduação da UFJF, questionários aplicados por meio de autopreenchimento 
nas salas de aula nos três períodos – manhã, tarde e noite –, tendo como duração máxima 15 
minutos. A sua aplicação contou com a participação de 40 alunos/as da disciplina de Metodologia 
aplicada à Ciência Política oferecida pelo Departamento de Ciências Sociais do ICH. A equipe 
compromete-se em apresentar todos resultados - que ainda estão sendo analisados –, além da 
divulgação em eventos e publicações científicas, garantindo o anonimato dos/as participantes e 
assegurando que as informações obtidas serão analisadas de forma agregada, não 
prejudicando, assim, as pessoas e/ou a comunidade acadêmica, respeitando também valores 
culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, bem como os hábitos e costumes dos/as 
respondentes. 

A pesquisa produziu dados sobre a violência contra a mulher na Universidade Federal 
de Juiz de Fora, tendo como principais resultados: (1) dimensionar a frequência e as diferentes 
formas de manifestação da violência contra as mulheres no ambiente universitário; (2) fomentar 
as discussões entre os integrantes da comunidade acadêmica; (3) subsidiar políticas internas e 
estratégias de prevenção com o fim de minimizar as ocorrências das mais diferentes formas de 
violência contra a mulher na universidade; (4) estimular o debate em torno da necessária 
conscientização sobre a igualdade de gênero; e (5) contribuir na formação de futuros/as 
cientistas sociais. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 

 
Os sistemas de crenças religiosos sempre atuaram como importantes mecanismos de 

construção da subjetividade, agindo, de uma só vez, de maneira estruturada e estruturante. 
Embora tenha havido uma perda do poder regulador da religião nas sociedades secularizadas, 
o que se verifica ainda hoje é um forte apelo religioso na maneira como os sexos se reconhecem 
socialmente. 

No entanto, é curioso notar que a equação gênero e religião recebeu discussões pouco 
desenvolvidas na literatura acadêmica. Tanto mais quando percebemos que há um número 
reduzido de publicações que se dedicam à religião como um mecanismo ainda eficaz de 
construção e redefinições das identidades de gênero, mesmo no contexto de uma sociedade 
secularizada de um país declaradamente religioso como o Brasil. E mais ainda quando se trata 
em específico do espiritismo kardecista que, embora (1) já tenha mais de um século e meio de 
existência na sociedade brasileira, (2) se constitui como a terceira maior religião do Brasil, atrás 
do catolicismo e do protestantismo, abrangendo 2% da população nacional, conforme o censo 
realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2010, e (3) conta com 
uma produção acadêmica a seu respeito que vem se incorporando cada vez mais, são 
praticamente inexistentes os estudos sobre as representações espíritas de gênero e 
sexualidade, tanto do ponto de vista da produção institucional e intelectual quanto do ponto de 
vista de seus adeptos e adeptas. 

Pensar as construções de gênero implica pensar qual o papel da religião na construção 
social dos sexos. As representações religiosas acerca dos homens e das mulheres não podem 
ser entendidas sem lançarmos o olhar sobre elas e sobre suas implicações na construção social 
desses sujeitos, principalmente num contexto de identidades múltiplas e frágeis, típicas de uma 
sociedade secularizada. Como sistema de sentido, a religião tem sido analisada em sua 
capacidade de controle dos corpos, já que é nos corpos que se constroem os sentidos de gênero 
que afetam todas as dimensões da vida em sociedade. O discurso religioso, como quaisquer 
outros discursos, é um instrumento de orientação no mundo, conferindo sentido às ações dos 
agentes. As cosmovisões elaboradas no mundo religioso orientam seguidores e seguidoras, 
construindo representações religiosas de gênero e de sexualidade na medida em que produzem 
e reproduzem lugares diferenciados de poder de acordo com o sexo biológico. 

Os/as espíritas, como quaisquer agentes sociais, existem num meio social, são produtos 
de processos de socialização e reproduzem esses processos; seus conhecimentos foram 
adquiridos socialmente, precisam de amparo social e são consequentemente vulneráveis às 
pressões sociais. A doutrina espírita é aquilo que os homens e mulheres fazem dela, portanto. 



Delimitar as posições e as divergências tem sido importante nesse sentido, tanto mais porque, 
diferentemente do catolicismo, por exemplo, no espiritismo não há uma cúpula responsável e 
legítima para ditar o que é ou não espiritismo. Aliás, médiuns, trabalhadores/as, intelectuais e 
oradores/as não detêm autoridade inquestionável para falar em nome do espiritismo, nem 
mesmo instituições federativas, o que cria uma série de grupos e de posições, todas elas 
perfeitamente adjetivadas de espíritas, e que não raras vezes conflitam entre si. Não por acaso, 
desde que o espiritismo aportou em solo brasileiro, em meados do século XIX, os espíritas 
clamam e pelejam por sua unificação teórica, prática e institucional.  

Esta pesquisa tem como objetivo compreender interpretativamente como os/as espíritas 
têm discutido, articulado e construído seus posicionamentos frente às questões de gênero e 
sexualidade, principalmente a partir das décadas de 1960 e 1970, momento em que começaram 
a ser publicados os primeiros livros espíritas voltados ao tema. De lá para cá, as discussões têm 
se adensado, tanto em termos de novas posições e entendimentos quanto de novos atores – 
intelectuais, médiuns e dirigentes –, que vêm sendo desafiados a (re)elaborar o discurso espírita, 
seja em resposta às demandas dos/as adeptos/as, seja em resposta às problematizações 
fomentadas pelos movimentos feministas e LGBTTI (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 
transexuais e intersexos). Constitutivo desse processo são os diálogos cognitivos entre o ideário 
religioso espírita e outros campos discursivos, especialmente as perspectivas do campo médico, 
da psicologia e, em menor escala, das ciências sociais. O olhar foi lançado para a produção 
espírita veiculada pela mídia impressa (livros mediúnicos e livros de intelectuais, e periódicos) e 
virtual (sites, blogs e redes sociais), como meios privilegiados de acesso às discussões em torno 
da questão. A noção de “campo intelectual” no sentido de Pierre Bourdieu serve aqui de 
inspiração para analisar o campo espírita na medida em que ela não exige propriamente um 
consenso de paradigmas provenientes de um mesmo corpo teórico-epistemológico, mas apenas 
o reconhecimento de um campo de interlocutores. Nos detemos a identificar quem são alguns 
dos atores envolvidos, através de quais meios se expressam, de qual ponto de vista falam, quais 
são os capitais em jogo, a quem respondem e por quem são ouvidos, e como organizam e 
estruturam os seus conhecimentos e posições.   

O ponto de partida, portanto, foi um amplo trabalho de levantamento bibliográfico e 
análise documental que aponta para uma reorientação ou mesmo introdução de novas questões 
no meio espírita. Compreendidas na esteira do contexto histórico de lutas pelo reconhecimento 
da diversidade sexual e de gênero, as explicações espíritas sobre gênero e sexualidade, ao 
mesmo tempo em que buscam responder às recentes transformações culturais, explicitam 
velhas tensões, porque historicamente tensa é a relação entre sexo e religião.  

É interessante atentar para o caráter “produtivo” do discurso espírita que, como 
quaisquer outros discursos, é um instrumento de orientação no mundo, norteando as ações de 
dirigentes de casas espíritas e conferindo sentido às ações dos/as fiéis na medida em que 
produzem e reproduzem lugares diferenciados de poder de acordo com o sexo biológico, não 
sem antes contribuir num papel ativo na produção da desigualdade de gênero e de sexualidades. 
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Regime 
 
 
Autores:  
 
Carla Maria Carvalho de Almeida (orientador) 
Beatriz Sales Dias (bolsista) 
Lucas dos Santos Silva (bolsista) 
Luísa Morais de Paula (bolsista) 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Esta pesquisa tem por meta dar sequência aos trabalhos do LAHES iniciados anteriormente e 
desenvolvidos junto ao grupo de pesquisa Antigo Regime nos Trópicos em parceria direta com o 
Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, a respeito das formas de comunicação 
política no âmbito do Império português. Partimos da visualização da comunicação política como 
a chave para entender a longevidade de um império como o de Portugal, no qual os recursos 
disponíveis para assimilar as suas diversas partes estavam extremamente limitados em termos 
humanos e materiais. O trabalho também pretende demonstrar as semelhanças e diferenças 
entre os processos de comunicação em cada uma das partes da monarquia pluricontinental. 
Privilegiamos como ponto de partida para a análise dessa comunicação, as câmaras ou 
concelhos municipais, organismos que enquadravam as populações tanto em Portugal como no 
Brasil, definindo-se por assim dizer, uma matriz de organização e de lógica de funcionamento 
comum nos dois lados do Oceano Atlântico. Nesta etapa do trabalho a pesquisa se estruturou a 
partir da consulta dos livros de registros da correspondência passiva e ativa das câmara 
municipal de Mariana na primeira metade do século XVIII. Buscamos analisar tais comunicações 
políticas observando sobre que temas e com que capacidade de intervenção as instituições 
estabelecidas no ultramar se comunicavam com as instâncias centrais da monarquia. Daremos 
especial atenção às tentativas dos integrantes da câmara de Mariana em buscar alcançar os 
mais altos privilégios usufruídos pelos membros das principais instituições congêneres 
existentes no Reino, notadamente das câmaras do Porto e de Lisboa. Além disso, procuramos 
recuperar quem eram os principais agentes que participam desta comunicação política traduzida 
nas trocas de correspondências 
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Título do Projeto:  
Implementação e avaliação de um programa de desenvolvimento positivo na educação infantil 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Marisa Cosenza Rodrigues 
Bruna Carvalho Ruste 
Felipe Eiterer do Carmo 
Gracyany de Faria Santos 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A escola é um meio adequado para prevenção e promoção de saúde mental, área proativa, relacionada com 
o Desenvolvimento Positivo que compreende a criança como um recurso e focaliza o fortalecimento e 
construção de habilidades para o seu sucesso, dentre elas, a empatia e a resolução de problemas 
interpessoais (HRPI). A Empatia é a capacidade de colocar-se na perspectiva do outro; envolve fatores 
emocionais, cognitivos e afetivos. A HRPI refere-se ao controle do estresse e da impulsividade e leva a 
criança refletir antes da ação buscando por soluções de problemas. A pesquisa com intervenção, objetivou 
implementar e avaliar um programa de Desenvolvimento Positivo promotor de ambas as habilidades na 
educação infantil. Participaram 74 crianças do 2º período de uma escola pública, 4 professoras e 29 pais. 
Foram utilizados: a) com os alunos: “Escala de empatia para crianças e adolescentes”, adaptada para 
utilização no Brasil e uma adaptação do instrumento de habilidades sociais “O Passeio de Bia”, como 
instrumentos pré e pós-avaliativos e materiais lúdicos; b) com as docentes: questionários de Relações 
Interpessoais (QRI) e Avaliativo da Capacitação Docente e roteiro de entrevista; c) com os pais: slides e c) 
com a diretora: roteiro de entrevista. Foram utilizados também gravadores, diários de campo e materiais 
teóricos. O QRI foi aplicado e a capacitação para as docentes foi realizada e avaliada com a temática da 
pró-sociabilidade, que norteou dois Workshops com os pais. Os programas com as crianças foram pré e 
pós avaliados e aconteceram semanalmente na sala em 15 encontros de 45 minutos. O QRI foi reaplicado e 
realizado a entrevista de seguimento com a diretora e professoras. Resultados revelaram, em relação aos 
alunos, que o programa de empatia e de HRPI possibilitaram incremento de comportamentos pró-sociais, 
como habilidades empáticas, de compartilhar e de cooperar. Os pais demonstraram-se participativos no 
workshop e na percepção das docentes, a análise comparativa do QRI e da análise de conteúdo indicaram 
efeitos positivos, tanto dos comportamentos das crianças quanto da sua prática docente. Almeja-se que 
sejam realizados mais estudos nesta direção proativa. 
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Título do Projeto:  
 
Relações entre universo militar colonial, escravidão e Antigo Regime: africanos e seus 
descendentes e sua mobilização bélica. Comarca de Serro Frio, século XVIII 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Ana Paula Pereira Costa – orientadora 
Gabriela de Andrade Ferreira - Bolsista 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto tem por objetivo investigar a presença de africanos e seus descendentes no universo 
militar colonial, aqui representado pela Comarca de Serro Frio no século XVIII, cuja dinâmica era 
norteada pelos valores do Antigo Regime português. O contexto analisado foi marcado por 
tentativas de reorganização militar, implementadas pela Coroa portuguesa a partir da segunda 
metade dos Setecentos, que geraram mudanças e acomodações. Pretendemos observar os 
desdobramentos e reflexos dessa reorganização militar na Comarca de Serro Frio a fim de 
perceber se ocorreram embates entre a proposta de estrutura bélica europeia que estava 
tentando se instalar com as técnicas militares africanas, significativamente difundidas na 
localidade em foco. Para atingir tais objetivos, foram consultadas fontes administrativas e 
militares tais como: mapas, listas de companhias militares, requerimentos do oficialato, cartas 
patentes, bandos, regimentos particulares – criados pelo governador da capitania com o intuito 
de passar ao capitão responsável pela tropa instruções sobre como deveria proceder, 
explicando, inclusive, o papel dos africanos nas empreitadas – os requerimentos e instruções 
elaborados para as jornadas que envolviam serviços de manutenção da ordem pública, posturas 
que regulamentavam e noticiavam sobre a temática proposta. Todo esse acervo se encontra no 
Arquivo Histórico Ultramarino, com uma documentação avulsa referente à capitania de Minas 
Gerais que está disponível em CD-ROM. 
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Título do Projeto:  
 
 
AVALIAÇÃO DOS FATORES FACILITADORES E DIFICULTADORES DA CESSAÇÃO 
DO USO DE TABACO ATRAVÉS DE UM SERVIÇO DE INTERVENÇÃO MEDIADO POR 
INTERNET. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
LUCIAMARA DAS CHAGAS COELHO; TELMO MOTA RONZANI; 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O tabagismo é considerado a principal causa de morte evitável no mundo, sendo responsável 
por cerca de 6 milhões de óbitos por ano e também é reconhecido como uma doença epidêmica 
que causa dependência física, psicológica e comportamental. Ele tem maior prevalência em 
homens, do que em mulheres, no Brasil. Existem várias maneiras de ajudar na sua cessação, 
como as intervenções por internet, que são tão vantajosas quanto as tradicionais.O objetivo do 
estudo para qual destinou-se a bolsa foi analisar quais são as melhores estratégias para auxiliar 
os fumantes que desejam parar de fumar através de um serviço de intervenção 
computadorizada. Foram avaliadas 270 mensagens coletadas do banco de dados do site Viva 
sem tabaco, de forma qualitativa, pela análise de conteúdo de Bardin. Foi realizada uma pré-
análise dos dados, a exploração do material buscando categorias de análise e o tratamento dos 
resultados. Foram encontrados 3 níveis de categorias na avaliação e mensagens que não se 
encaixaram em nenhuma categoria. O primeiro nível foi a divisão em (1) estratégias já utilizadas 
e (2) estratégias que poderiam utilizar na fissura. O segundo foram as categorias de estratégias 
(1) cognitivas, (2) comportamentais e (3) cognitivo-comportamentais. E por último foram 
encontradas 13 categorias de estratégias, por exemplo alimentação, economia e cuidado com a 
saúde. Os resultados obtidos sugerem que as estratégias relatadas pelos usuários da 
intervenção online podem auxiliar no processo de cessação do tabagismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Palavras-chave:  
 
Tabagismo      intervenção por internet 
 
    saúde 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

XCiências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
 
Profissionalidade para o ensino de Geometria e Desenho: 1890 – 1970 
 
 
 
Autores:  
 
 
Maria Cristina Araújo de Oliveira (orientadora) 
Daniel José de Paula (bolsista) 
Isabela Magalhães Kirchmair (bolsista) 
 

 

Resumo   
 
O projeto busca aprofundar a compreensão sobre os elementos que constituem os saberes 
profissionais para o ensino de Geometria e de Desenho nos anos iniciais de escolarização, 
ensino primário, entre 1890 e 1970. A conceituação de tais saberes contempla a noção de 
profissionalidade que se constitui a partir de dois tipos de saberes: a ensinar e para ensinar. O 
primeiro compreende os objetos/conteúdos/matérias/disciplinas que são ensinados; o segundo 
leva em consideração os saberes, as elaborações teóricas e práticas para o exercício da 
docência. Ao longo do processo de profissionalização da docência, um conjunto de saberes vão 
constituindo a profissionalidade, saberes que são próprios ou compartilhados e participam da 
formação da identidade profissional considerando-se o público e o grau escolar, os conteúdos 
de ensino, o vínculo institucional e o status profissional. Inseridos no projeto maior, dois 
subprojetos em nível de iniciação científica contribuíram com o trabalho de inventariar as 
propostas para o ensino de Geometria e de Desenho veiculadas em manuais pedagógicos, 
tomados como fontes para a pesquisa. A perspectiva teórico-metodológica utilizada para a 
realização do estudo refere-se ao campo da história cultural, em particular da história da 
educação matemática. Foram analisados 5 livros, sendo: 2 de geometria, publicados em 1918 e 
1958; um de Matemática, publicado em 1974; e 2 de desenho, publicados em 1944 e 1959. 
Observou-se que uma mudança significativa no papel do aluno é percebida nos livros a partir da 
década de 1940. Nestas obras para o estudo das figuras geométricas, por meio da geometria 
propriamente ou do desenho, as referências ao cotidiano dos alunos estão mais evidentes e são 
recorrentes. Enquanto nas primeiras décadas do século XX o aluno observa, nas décadas de 
1940, 1950 e 1970, requer-se do aluno a realização de atividades. Novas perspectivas e 
conteúdos de geometria são inseridos na década de 1970. Dizem respeito às primeiras noções 
de geometria analítica e topologia, que são introduzidas com o Movimento da Matemática 
Moderna.  
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Título do Projeto:  
 
Urbanização e substituição de paisagens hídricas em Juiz de Fora – 1883/1893 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Pedro José de Oliveira Machado (Orientador); 
Flávio Augusto Sousa Santos (Bolsista) 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O processo de urbanização de Juiz de Fora apresenta um marco determinante, que abrange as 

décadas de 1880 e 1890, onde se situa o recorte histórico dessa pesquisa – o decênio 1883/1893 – 

não só pela citada circunstância urbana, mas em função de dois fatores: 1) a disponibilidade de 

uma base cartográfica que apresenta a situação urbana nesses anos e 2) o contexto histórico 

nacional e local. A base cartográfica é formada pela “Planta da Cidade de Juiz de Fora”, de Uchôa 

Cavalcanti, de 1883, na escala 1/2.000, e a “Planta Juiz de Fora”, escala 1/82.000, de 1893, da 

Comissão de Estudo das localidades indicadas para a Nova Capital. Por elas foi possível observar 

as transformações urbanas ocorridas no decênio, caracterizadas pela substituição das paisagens 

hídricas (aquelas construídas e constituídas pelas águas), que dominavam a área central. No plano 

nacional ocorriam importantes transformações, como a abolição da escravidão, em 1888 e a 

Proclamação da República, em 1889. No plano local, ocorre a primeira eleição republicana e a 

elaboração do primeiro plano de saneamento, em 1892. Em 1889 é criado o Banco de Crédito 

Real e inaugurada a primeira usina hidrelétrica da América do Sul, que fornecia energia elétrica 

para a indústria e iluminação pública. A idéia que domina esse período é a busca por higiene e 

salubridade, sinônimos de progresso, e que envolvia drenar várzeas, aterrar pântanos e controlar 

inundações. Isso implicou na construção de uma nova paisagem urbana. Essa pesquisa estudou as 

alterações ocorridas na Praça Antônio Carlos e no Largo do Riachuelo, apresentando sua situação 

em 1883 (quando eram caracterizadas por uma paisagem hídrica) e em 1893, quando estão 

transformados pela urbanização. Esses locais se comportavam como limitadores da expansão 

urbana. O Largo do Riachuelo era ocupado pela Lagoa da Gratidão que inibia o crescimento em 

direção ao atual Morro da Glória. No lugar onde se assenta a atual Praça Antônio Carlos, em 

função da implantação da Ferrovia D. Pedro II, o Rio Paraibuna foi seccionado, resultando um 

grande meandro abandonado, que limitava a expansão urbana nessa área, vista como a ‘Porta da 

cidade’, pois por ali se chegava pela Estrada União & Indústria. 
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Título do Projeto:  
 
VIVÊNCIAS SÓCIO-ESPACIAIS DE CRIANÇAS EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL: CARTOGRAFIA COM  CRIANÇAS. 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
Jader Janer Moreira Lopes (Orientador) 
Sara Rodrigues Vieira de Paula (Bolsista) 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 A pesquisa Vivências sócio-espaciais de crianças em instituições de Educação Infantil: 

cartografia com crianças aconteceu na cidade de Juiz de Fora, na Escola Municipal José Calil 

Ahouagi. A pesquisa de campo realizada se baseou em encontros com algumas crianças de idades 

variadas, nos quais, a partir de rodas de conversas, em círculos formados no chão, buscamos 

levantar questões sobre o universo cartográfico e, a partir daí, entender como as crianças se 

apropriam dessas noções que já estão dadas no mundo em que habitam. Assim, entender como 

elas se relacionam com algumas palavras associadas à cartografia.   

 Durante esse processo, almejamos compreender, na perspectiva das próprias crianças, 

como escutam, dialogam e produzem conhecimentos de natureza cartográfica nos contextos que 

frequentam. Mas além do que propomos para iniciar as conversas, as crianças, durante o processo, 

também trouxeram palavras que se relacionam com esse tema. Ou seja, no contexto das 

conversas, elegeram algumas palavras que para elas são importantes ou significativas. E essas 

palavras escolhidas e trazidas por elas também se tornaram temas das nossas conversas. Nessa 

dinâmica, atribuíram significado a essas ideias através de suas falas e inserções nas conversas do 

grupo, além de se expressarem também graficamente, criando seus mapas com papel e lápis. As 

gravações, transcrições e mapas realizados nos permitem apreender como as crianças reelaboram 

suas espacialidades, não somente da instituição escolar, mas também dos outros espaços em que 

vivem, como se apropriam desses elementos cartográficos, quais elementos emergem em suas 

falas e representações, como a vivência delas com o espaço se dá como um processo e como elas 

vivenciam o espaço como intensidade. Através desses encontros, percebemos como cada criança 

vivencia o espaço de forma própria e o reelabora através da linguagem, que permite que elas 

recriem o que viveram. O referencial teórico para essa pesquisa é a Teoria Histórico-cultural de 

Vigotski e os estudos de Mikhail Bakhtin, principalmente os conceitos de vivência e cronotopia.  
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Título do Projeto:  
 
 Narrativas na formação de professores que ensinam matemática: um estudo teórico 

 

 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
  
  Caroline de Paula Ribeiro (BOLSISTA); Reginaldo Fernando Carneiro (ORIENTADOR) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

As narrativas tem sido muito utilizadas nos diferentes âmbitos da pesquisa em Educação 
Matemática, em especial, no que se refere à formação de professores. Assim, com o objetivo 
de investigar as contribuições das narrativas para a formação de professores em Educação 
Matemática, realizamos uma pesquisa qualitativa de caráter documental em que fizemos um 
levantamento, inicialmente, em dois importantes eventos da área: Seminário Internacional de 
Pesquisa em Educação Matemática e na Reunião Anual da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação no período de 2010 a 2015. Nesse levantamento 
localizamos poucos trabalhos e, por isso, resolvemos fazer uma busca em um dos principais 
periódicos da área de Educação Matemática, o Bolema, e encontramos um número temático 
sobre narrativas em que constavam 13 artigos que tratavam da formação de professores. 
Realizamos a leitura de todos eles e os categorizamos em formação inicial do professor, com 
nove textos e formação continuada, com quatro. Na formação inicial, as narrativas são 
utilizadas para discutir aprendizagem docente, constituição da identidade profissional, estágios 
supervisionados, narrativas digitais em blogs, narrativas multimodais, entre outros. Os 
resultados das pesquisas evidenciam que na escrita de narrativas, os futuros professores 
explicitam memórias de aprendizagem com relação aos conteúdos e marcas deixadas pelo 
ensino de matemática. Além disso, possibilita a discussão da docência e a promoção de 
aprendizagens compartilhadas entre professores e futuros professores. Já na formação 
continuada, as narrativas promovem discussões a respeito da cultura de aula de matemática, 
práticas pedagógicas, desenvolvimento profissional, etc. Nesse caso, as narrativas 
explicitaram a valorização da experiência do outro, a aprendizagem ao ouvir e a falar sobre a 
prática docente, o reconhecimento do professor como um produtor de conhecimento e 
mudanças nas concepções de matemática e do seu ensino e aprendizagem. 
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Título do Projeto:  
 
 Promoção de estratégias de aprendizagem em graduandos de um curso de Psicologia. 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 Marisa Cosenza Rodrigues 
 Beatriz Maia Soares Silva 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Estratégias de aprendizagem são processos controlados pelos estudantes a fim de atingirem 
objetivos de aprendizagem, bem como qualquer procedimento adotado para realização de uma 
tarefa. O ensino dessas estratégias possibilita o desenvolvimento da autorregulação da 
aprendizagem, mais especificamente, tende a fomentar no estudante a capacidade de adquirir 
informações, estabelecer objetivos, selecionar e aplicar estratégias, além de monitorar a 
efetividade de seus processos mentais. A pesquisa realizada objetivou avaliar o efeito de uma 
intervenção voltada para a promoção do uso de estratégias cognitivas, metacognitivas e afetivas 
na aprendizagem. Participaram 20 alunos do curso de Psicologia da UFJF, distribuídos entre o 
grupo experimental (GE) e controle (GC). Foram realizados pré-teste e pós-teste, além de uma 
pesquisa de seguimento com ambos os grupos que foi realizada quatro meses após o fim da 
intervenção. Utilizou-se a Escala de Estratégias de Aprendizagem para Universitários (EEA-U) 
para mensurar a aquisição e manutenção das estratégias, além de um diário de campo para registro 
das observações. A intervenção foi realizada mediante oito encontros de aproximadamente 120 
minutos cada com o GE, sendo ofertada uma palestra introdutória sobre o tema ao GC. Os 
resultados evidenciaram que o grupo experimental apresentou um aumento significativo de seu 
desempenho quanto ao uso de estratégias de aprendizagem, principalmente na autorregulação de 
recursos, e manteve as habilidades adquiridas conforme indicado pelo estudo de seguimento. Já o 
GC não apresentou modificações significativas. Os resultados obtidos indicam a eficácia do 
estudo e reforçam o impacto e a relevância de tais intervenções entre universitários, pois tendem a 
ampliar o potencial de aprendizagem dos participantes e melhorar seu desempenho acadêmico. 
Conclui-se que pesquisas e intervenções desta natureza proativa devam ser incentivadas no 
contexto brasileiro pois podem minimizar o risco de evasão e desistência dos cursos no ensino 
superior. 
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Antropologia além do humano 

Resumo 

Este estudo busca se aproximar de sensibilidades presentes nas relações entre humanos e animais em contextos 

diversos das sociedades ocidentais contemporâneas. A partir de pesquisa bibliográfica, foi possível observar como 

essas relações, na experiência efetiva da convivência de humanos com animais de outras espécies (como em certas 

práticas profissionais, científicas e de adoção), quebram a dicotomia entre natureza e cultura, que distingue as 

categorias humano e animal na ontologia ocidental.  Os animais mobilizam práticas de cuidado, técnicas, materiais, 

emoções e ligações afetivas, configurando com os humanos relações do tipo sujeito-sujeito, de modo que se revelam 

efetivamente como agentes nestas relações.  

Palavras-chave: 

antropologia; relações humanos e animais; sensibilidades ocidentais. 
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Ciências Sociais Aplicadas 
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Título do Projeto:  
Elites mineiras setecentistas e suas estratégias de preservação do patrimônio: os grandes 
proprietários de escravos de São Sebastião e São Caetano 
 
 
Autores:  
 
Carla Maria Carvalho de Almeida (orientador) 
Maria Tereza Moreira Guedes (bolsista) 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Em consonância com uma nova perspectiva historiográfico que  compreende a América 
Portuguesa como parte do Império Português de Antigo Regime, buscamos observar o 
comportamento dos grupos de elite que se fixaram nesta região. Partimos do entendimento de 
que tais grupos agiam orientados pela lógica da economia das mercês que definia formas de 
ação parecidas e espelhadas naquelas que orientavam a aristocracia no centro do império e 
também em outras partes de seus domínios ultramarinos. Em menor proporção ao alcance 
social dos homens de que trataremos, nos parece que era exatamente o que ocorria com a elite 
mineira do século XVIII. 
Neste trabalho delimitamos como objeto de investigação duas freguesias do temo de Mariana 
nas quais residiam alguns dos homens de maior prestígio da região: São Sebastião e São 
Caetano, na primeira metade do século XVIII. Partindo das listas de pagamento dos quintos das 
duas localidades, elaboramos uma estrutura de posse de escravos dos proprietários ali 
residentes. Posteriormente, selecionamos os nomes dos maiores proprietários de escravos ali 
encontrados para buscar acompanhar as principais táticas que utilizavam objetivando a 
preservação do patrimônio material e simbólico adquiridos. Demos especial atenção à prática 
das vendas fantásticas. Ou seja, a venda fictícia que se fazia, principalmente dos bens imóveis e 
dos escravos, a um parente próximo estando o indivíduo doente e à beira da morte. Buscamos  
discutir até que ponto as práticas adotadas para preservação dos bens eram as mesmas das 
elites residentes no reino ou em que medida se distinguiam daquelas. Entendemos que com 
estas reflexões contribuímos para  reforçar as tendências historiográficas mais recentes que 
tratam de pensar a América Portuguesa como parte integrante do Império Luso, inserindo Minas 
Gerais nestas discussões. 
 
 
 
 
 

Palavras-chave:  
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Título do Projeto:

Metodologias de ensino de ciências nos anos iniciais do ensino fundamental: experimentos de 
baixo custo com brinquedos científicos

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

ELPÍDIO SOARES JÚNIOR (BOLSISTA); PAULO HENRIQUE DIAS MENEZES 
(ORIENTADOR)

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):

Neste trabalho são apresentados os resultados do projeto: “Metodologias de ensino de ciências nos
anos iniciais do ensino fundamental: experimentos de baixo custo com brinquedos científicos”, 
cujo objetivo foi investigar o potencial educativo dessa metodologia no ensino e aprendizagem de 
ciências para alunos do 6º ao 9º do Ensino Fundamental. Para isso, inicialmente foi ministrado um
curso de capacitação para 09 professores da Educação Básica, que posteriormente aplicaram a 
metodologia com seus alunos em escolas públicas municipais. A construção dos brinquedos segue 
um roteiro em que inicialmente é apresentada aos estudantes uma questão norteadora do conteúdo 
que será abordado. Na sequência, os alunos constroem o brinquedo e exploram seu funcionamento
com a supervisão do professor. Depois da parte lúdica a questão inicial é retomada e os alunos são
incentivados a completar a frase: “Brincando eu aprendi que”... Com essa metodologia pretende-
se: a) despertar o interesse e a curiosidade de crianças e jovens para os conteúdos de ciências da 
escola básica; b) incentivar a experimentação por meio de fenômenos científicos do dia a dia; e c) 
colaborar para que conteúdos de ensino de ciências sejam apreendidos de forma significativa. Ao 
final da aplicação os professores incentivaram os alunos a responderem um questionário em que 
se avaliava a metodologia utilizada; seu impacto no interesse dos alunos pela ciência; a 
aprendizagem proporcionada; e a relação dessa aprendizagem com fenômenos do dia a dia dos 
estudantes. Os resultados obtidos demostraram um alto grau de satisfação dos alunos com a 
metodologia empregada, um aumento relativo no interesse pela ciência e uma correlação parcial 
entre a aprendizagem proporcionada e os fenômenos do cotidiano.

Palavras-chave:

Brinquedo Científico Ensino de Ciências

Metodologia de Ensino
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Área:  Ciências Humanas 

 
 
Título do Projeto:  
 

MERCADO DE TRABALHO, ESCOLARIDADE E USO DO TEMPO NO BRASIL E NOS 
EUA 

 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
FLAVIO MIGUEL DA COSTA (INICIACAO CIENTIFICA);  
 
MAURÍCIO DE SOUZA MACIEL (INICIACAO CIENTIFICA);  
 
LUIZ FLAVIO NEUBERT (ORIENTADOR) 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Segundo estudos anteriormente realizados (NEUBERT, 2016, 2006), o foco recai sobre a 
importância da tradicional divisão da semana de sete dias em dois períodos distintos, quais sejam, 
os “dias de semana” (segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira) e os “dias de fim de semana” 
(sábado e domingo). Os resultados das análises demonstraram que a divisão entre os dias 
considerados “úteis” e os dias dedicados ao descanso parece ter se tornado um privilégio de 
alguns grupos ocupacionais, já que quanto maior o status ocupacional, maior é a probabilidade de 
organização das atividades diárias na forma mais comum, qual seja, uma maior concentração do 
tempo de trabalho remunerado nos dias de semana (segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira) 
enquanto que os dias de fim de semana (sábado ou domingo) ficam mais liberados para a 
realização de outras atividades, dentre elas, as atividades de lazer, cuidados pessoais e trabalho 
não remunerado. Entretanto, entre as ocupações de menor status a situação é a oposta, pois os 
indivíduos tendem a diluir a jornada de trabalho semanal ao longo dos sete dias da semana, o que 
resulta no desaparecimento da fronteira que tradicionalmente separa os dias de trabalho e os dias 
de descanso. Foram utilizadas ferramentas estatísticas para analisar os dados da Pesquisa de Uso 
do Tempo de Belo Horizonte em 2001, com vistas a confirmar as tendências outrora identificadas 
nas análises já realizadas, quanto uma ampliação do escopo, ao testar a mesma hipótese de estudo 
sobre outro contexto empírico, qual seja, as regiões metropolitanas dos EUA em 2003, a partir dos 
dados do American Time Use Survey (ATUS). Aquelas ocupações que se adaptam a certos 
limites diários de tempo de trabalho e respeitam a barreira entre dias de semana e dias de fim de 
semana proporcionam aos indivíduos maior autonomia quanto à utilização do próprio tempo e, 
portanto, maior possibilidade de desfrutar uma qualidade de vida superior aos demais 
trabalhadores. 
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Título do Projeto:  
 

Desenvolvimento, Avaliação e implementação de inovações em intervenções para usuários de 
drogas: um estudo de viabilidade da terapia de aceitação e compromisso (ACT) para dependentes 

de crack e álcool 
 

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

Telmo Mota Ronzani (Orientador); Andressa Aparecida da Silva Reis (Voluntária); Maíra 

Fuligno Ferreira (Bolsista) 

 
 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

A dependência de substâncias é uma das condições de saúde mais estigmatizadas no mundo, contribuindo 
para o seu agravamento, a exclusão social e a discriminação. Conscientes da percepção negativa da 
sociedade em relação à sua condição, essas pessoas podem internalizar o estigma, a partir de crenças, 
sentimentos e comportamentos negativos sobre si. Uma das intervenções com melhores evidências de 
efetividade para reduzir o estigma internalizado é a Terapia de Aceitação e Compromisso (ACT). Este 
estudo avaliou a viabilidade de uma intervenção baseada em ACT para reduzir o estigma internalizado 
entre dependentes de substâncias. Os participantes receberam o tratamento convencional do serviço, além 
da intervenção composta por seis sessões com periodicidade semanal, conduzidas por uma dupla 
de terapeutas previamente treinadas. O protocolo do presente estudo foi traduzido e adaptado a partir do 
manual Acceptance and Commitment Therapy - Group Therapy Manual for Self-Stigma and Shame in 
Substance Use Disorder. O manual inclui uma introdução sobre o estigma internalizado e social, aspectos 
relacionados à desfusão cognitiva e à flexibilidade comportamental, à aceitação e ao controle de emoções 
e pensamentos, bem como conteúdos referentes às ações orientadas pelos valores. As sessões incluiram 
discussões e exercícios vivenciais produzidos para ajudar os participantes a enxergarem quão natural é ter 
pensamentos estigmatizantes e tentar controlá-los, evitá-los ou se livrar deles. O protocolo mostrou-se 
satisfatoriamente ajustável à rotina do serviço de saúde, podendo ser enfatizada a adesão dos usuários às 
atividades desenvolvidas, em termos do número de participantes em cada sessão e da qualidade de seu 
envolvimento.	Espera-se que, a partir da intervenção realizada no presente estudo e de seus resultados 
favoráveis, possam ser implementados outros grupos terapêuticos baseados em ACT nos serviços de 
saúde mental. Por fim, é válido ressaltar que implementar estratégias para a redução do estigma 
internalizado pode contribuir para manter os benefícios obtidos ao longo do tempo,aumentando a adesão 
ao tratamento e a qualidade dos cuidados fornecido. 

 
 
 



 
Palavras-chave:  
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Título do Projeto:  
 
 

Reduzindo o estigma de profissionais da saúde em relação aos usuários de álcool 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 

Telmo Mota Ronzani (Orientador); Andressa Aparecida da Silva Reis (Bolsista); Natasha 

Galvão Pirchiner Rezende Oliveira (Bolsista); Mayra Bibiano Caixeiro (Bolsista). 

 
 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Intervenções para a redução do estigma relacionado aos usuários de drogas podem melhorar a 
sua qualidade de vida e a adesão a um tratamento. Este estudo teve como objetivo realizar uma 
revisão sistemática dos estudos que realizaram intervenções para a redução do estigma ou de 
constructos afins em relação aos usuários de drogas. Com base nos métodos recomendados pelo 
protocolo PRISMA, foram realizadas buscas nas seguintes bases indexadoras de periódicos 
científicos: PubMed, APA, PsycNET, ScienceDirect, Web of Science e BVS, por meio de 
palavras-chaves e estratégia de busca previamente determinadas. Não houve delimitação do ano 
das publicações. Foram verificados os resumos de 5.451 registros em português, espanhol e 
francês. Após a exclusão dos registros não elegíveis, foram avaliados na íntegra 69 artigos, dos 
quais 17 foram incluídos e somados a 11 provenientes de busca secundária nas referências. Ao 
todo, 28 artigos compõem esta revisão e, dentre eles, somente dois foram realizados no Brasil. 
Houve uma grande variação com relação ao tamanho da amostra, instrumentos de medida, 
tempo de duração e estratégias utilizadas nas intervenções, embora o público-alvo de todas as 
pesquisas tenha sido de estudantes e profissionais da saúde. A área profissional mais frequente 
na composição da população-alvo dos estudos foi a de estudantes e residentes em medicina. A 
maioria dos dos estudos empregou métodos exclusivamente quantitativos com pré e pós- teste, 
contrapondo-se a somente um estudo exclusivamente qualitativo. A triangulação de ambas os 
métodos ocorreu em quatro estudos. Apenas dois estudos nomearam o constructo avaliado 
especificamente como estigma, sendo mais frequente a utilização de constructos afins, como 
atitudes, crenças e conhecimentos, dentre outros. Conclusões: Apesar de terem sido observadas 
mudanças positivas por meio da maioria das intervenções, a grande variabilidade observada nos 
estudos dificulta a comparação dos efeitos alcançados e aponta para a necessidade de realização 
de novas pesquisas de intervenção na área, sobretudo que incluam avaliações de indicadores 
qualitativos em seus métodos. 
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Título do Projeto:  
 
Escolas inovadoras: usos dos tempos 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
LUCIANA PACHECO MARQUES (ORIENTADORA);  
ANA BEATRIZ DE LIMA ALVIM (PIBIC); AMANDA POSSATO ITABORAHY (PIBIC); 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
Uma das linhas de pesquisa do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação e Diversidade tem 

como pano de fundo o deslocamento do dado do universal da Modernidade para o do múltiplo da 

Atualidade, através da análise das categorias conhecimento, tempo, espaço e sujeito. Temos 

aprofundado nas últimas pesquisas na temática tempo. Os espaços educacionais estão 

relacionados a uma organização de tempo que, na Modernidade, foi tão bem disseminado para/em 

nossas escolas. O tempo demarcado nas escolas sofre fragmentação cíclica a cada ano através dos 

anos letivos, com o tempo certo de iniciar e terminar e dentro deste período com seus doze meses, 

seus bimestres, suas horas-aula. Intentamos falar de um outro tempo, um tempo que está a ser 

vivido na Atualidade, o agora, o acontecimento e refletir sobre os desdobramentos disto para os 

espaços educacionais. Neste projeto fizemos a leitura dos projetos político-pedagógicos de quatro 

escolas inovadoras, anotando os indícios dos usos que fazem dos tempos: Escola Amorim 

Lima/SP, Projeto Âncora/Cotia-SP, Escola Oga Mitá/RJ e Escola Internacional SACI/Juiz de 

Fora-MG. Estamos chamando de escolas inovadoras aquelas que se propõem à construção de uma 

lógica dos usos dos tempos diferenciada das escolas convencionais nos mecanismos curriculares. 

A Escola Amorim Lima apresenta um outro modo de fazer e viver a educação escolar, tendo 

como princípios o respeito e a confiança em cada um dos que habitam o espaçotempo escolar. O 

Projeto Âncora traz indícios de uma organização escolar que se pergunta sobre sua história, seu 

passado, seu presente e seu futuro que se entrelaçam na multiplicidade dos tempos. A Escola Oga 

Mitá procura inter-relacionar as temporalidades crhónos e aión, adotando como eixo central e 

transversal o tempo aión. Na Escola Internacional SACI, que tem como fundamentação 

teoricometodológica a teoria de Maria Montessori intrincada ao trabalho com Pedagogia de 

Projetos, além dos indícios do ppp, mergulhamos no cotidiano escolar das turmas Agrupadas II, 

III, e IV. Consideramos que essa escola vem equacionando diferentemente o tempo escolar, 

estabelecendo uma relação harmoniosa entre a cronologia do relógio e a criação, possibilitando a 

comunhão com as diferenças.  
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As controvérsias públicas em torno da Comissão Nacional da Verdade: 

ditadura, história e memória púbica 

 

Coordenador: Prof. Dr. Fernando Perlatto Bom Jardim 

 

A presente pesquisa analisa o debate público em torno da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV). Para tanto, foram pesquisados editoriais e artigos de 

opinião publicados em três jornais de circulação nacional - O Globo, Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo -, procurando-se identificar e analisar 

os principais argumentos mobilizados em relação 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.  



Bens Culturais e Relações Internacionais – o soft power na mídia eletrônica. 
Duas décadas de transformações (1997-2017) 
 
A expressão “poder brando”, cunhada no princípio da década de 1990, no livro 
“Bound to Lead – the changing nature of american power” passou a ser utilizada 
por acadêmicos e mídia especializada principalmente nas últimas décadas. No 
conceito de Nye, “poder brando é a habilidade de influenciar os outros a fazer o 
que você deseja pela atração em vez de coerção. O poder coercitivo seria a 
ostentação militar e sanções econômicas, classificados como poder bruto, 
enquanto a identidade cultural, ideológica e política comporiam o poder brando”. 
(Nye, 2004, p.19). O sucesso de um ator internacional nos assuntos mundiais não 
dependeria apenas de sua capacidade para obrigar seu cumprimento através da 
influência econômica ou física do hard power, mas também de sua capacidade de 
atrair valores admiráveis, a que Nye chama de “soft power” ou “poder brando”, 
considerado legítimo pela pessoa ou empresa em causa, em que a "persuasão" de 
certos "elementos intangíveis" - tais como instituições, ideias, valores, e, claro a 
própria cultura, se coadunam com os consagrados "elementos tangíveis, como 
força e dinheiro", quase sempre associados com o hard power. Esse poder de 
atração surge da cultura, dos ideais e das políticas adotadas por um país. (Nye, 
Apud Gueraldi, 2004, p.86) O uso alargado do conceito de soft power, por vezes, é 
deveras mal empregado como um sinônimo para qualquer coisa diferente de força 
militar. As críticas enderçadas ao formulador da teoria, Joseph Nye, muitas vezes 
transbordava os tantes da intolerancia conceitual. Um exemplo desse 
comportamento foi dado por Ilan Goldemberg, diretor de política da National 
Security Network, quando escreve artigo provocativo no periódico americano, The 
American Prospect, intitulado: “É hora de parar de falar sobre Soft Power”, no qual 
afirma que embora o conceito seja um dos mais populares e influentes dos círculos 
progressistas de política externa, e se notabilziar por ser “a habilidade de um país 
para convencer os outros de que sua causa é a melhor causa, sem ter que recorrer 
a ameaças econômicas ou militares, a sua capacidade de descrever com precisão o 
mundo em que vivemos precisa de lentes de reparo”. (Goldemberg, 2008, 01). Na 
política internacional, o poder é considerado um meio e um fim pelo qual se 
desenvolve uma relação de dominação de uma parte sobre a outra, o que garante a 
uma das partes o poder de determinar o comportamento dos demais, na busca de 
seus interesses. No âmbito das teorias das Relações Internacionais, “a resposta 
intelectual da Teoria Realista aos desafios das propostas teóricas e das questões 
internacionais emergentes nas décadas de 1980 e 1990, sobretudo da teoria 
construtivista, foi a elaboração do conceito de poder brando, pelo teórico Joseph 
Nye” (Barão, 2010, p.89) que recuperou argumentos do realismo clássico 
relacionados à capacidade de convencimento, persuasão, atração e os organizou 
sob essa uma nova moldura teórica. No final do século XX, temas clássicos oriundos 
da predominância da corrente realista, como as discussões sobre polaridade do 
sistema internacional, equilíbrio de poder, segurança, entre outros – cedeu espaço 
para novas linhagens teóricas, que multiplicaram suas produções intelectuais 
sobre os chamados novos temas das Relações Internacionais (Vigevani, 1994, 
p.45). Esta nova abordagem elegeu temas mais reativos à realidade 
contemporânea, como regimes, direitos humanos, meio ambiente, diversidade e 
patrimônio cultural e desenvolvimento sustentável, além de discussões cada vez 
mais interdependentes em economia e Relações Internacionais. A ampliação do 



espectro de abrangência de temas correlatos ao universo cultural, sobretudo dos 
patrimonios culturias, ramificou o abarcamento de temas que romperam os limites 
impostos pela mera conservação do patrimônio como espólio familiar, passando a 
abordar temáticas mais abrangentes, como o debate em torno do tráfico e 
repatriação de obras de arte e bens culturais; a nefasta onda de destruição de 
patrimônios patrocinada por grupos étnicos radicais ao redor do mundo; a 
dimesão cada vez mais protagonista da imaterialidade no universo dos bens 
culturais; a utilização desse cabedal por parte dos estados nacionais; a presença de 
outros atores na produção, manutenção e gestão dos patriomônios, dentre os quais 
se destacam cidades, instituições publicas e privadas, ONGs dentre outras; assim 
como a intensificação dos estudos comparativos entre estados parte da UNESCO e 
os critérios utiliados para a seleção, recepção, adesão e salvaguarda das políticas 
internacionais em patrimônios e museus: abordagens estas, fruto do diálogo 
recente entre as Relações Internacionais, História, Geografia, Arquitetura, Turismo, 
Museologia, Meio Ambiente, Direito Internacional, Diplomacia dentre outras áreas. 
É importante destacar que a UNESCO trabalha em harmonia com a dinâmica dos 
acontecimentos internacionais e, por isso, prioriza a inserção de temas 
contemporâneos na construção de suas agendas, buscando contribuir para a 
cooperação entre os povos e a promoção da paz. Além disso, está inserida no 
âmbito das organizações internacionais de caráter global, tendo se constituído a 
partir do interesse manifesto e formalizado – por meio de um tratado internacional 
– por seus Estados partes. No âmbito multilateral, esforços de institucionalização 
de novos princípios e práticas nas Relações Internacionais relacionados a essas 
questões têm sido feitos em maior escala desde o final da década de 1990 e início 
do século XXI, emanadas, sobretudo, da UNESCO. Alguns documentos balizaram tal 
esforço de institucionalização, tais como as resoluções que adotaram a Convenção 
para a Proteção do Patrimônio Mundial, Cultural e Natural. (1972), a Declaração 
Universal Sobre Diversidade Cultural (2001), a Convenção para a Salvaguarda do 
Patrimônio Cultural Imaterial (2003) e a Convenção sobre a Proteção e Promoção 
da Diversidade das Expressões Culturais (2005). Aprendemos ao longo dos séculos 
que a circulação de ideias no espaço da cultura tem poder de influenciar o processo 
decisório do agente. (Martins, 2002, p.34) Joseph Nye alerta para a diferença entre 
produtos culturais e o poder de atração em si. Os produtos culturais são recursos 
que podem, ou não se converterem em soft power. Tudo depende do contexto e, 
para transformar produtos culturais – sejam eles populares ou sofisticados – em 
poder de atração, é necessário que esses produtos culturais traduzam se em 
valores universais, ou que sejam amplamente compartilhados pela comunidade 
internacional. (Nye Apud Galdioli, 2008, p.23) Um exemplo da transformação de 
produtos culturais em soft power é a importância da influência da cultura e da 
preservação dos patrimônios mundiais. Esta percepção motivou a proposta desse 
projeto de pesquisa, que pendula entre a constatação da pouca visibilidade desse 
tema nas discussões acadêmicas e a necessidade do alargamento do espectro da 
temática: trata-se de um recorte que espera dilatar os conhecimentos sobre 
política de preservação internacional dos diversos atores multilaterais envolvidos 
no universo dos bens culturais como agente de soft power tendo o Brasil como 
ponto de partida. Com a apropriação do patrimônio cultural para fins comerciais e 
políticos dentro das economias de todas as partes do globo, a conservação do 
patrimônio agora desempenha um papel importante na diplomacia cultural, 
elevando seu status de mera estratégia diplomática de relações de boa vizinhança a 



uma elaborada tática de soft power em diferentes países ao redor do globo. As 
análises da governança dos patrimônios em principios deste século têm focado 
principalmente os organismos intergovernamentais, como a UNESCO, em 
detrimento da leitura crítica do papel dos Estados-nação e da própria 
paradiplomacia que continuam a desempenhar papéis fundamentais na 
governança internacional de conservação do patrimônio. (WINTER, 2014, 335) Ao 
longo do século XX, exemplos contundentes do poder brando norte- americano 
(criticados explicitamente pelos países subjugados) como o Plano Marshall, na 
Europa, a política da boa vizinhança, na América Latina, os intercâmbios culturais 
com alunos do mundo todo por iniciativa do senador Fulbrigth, a partir da década 
de 1950, e a inspiração de sonhos e desejos de milhares de pessoas devido às 
imagens propagadas pelo cinema e pela televisão, contrastaram com a penetração 
de institutos culturais de diversos países presentes em todos os espaços do globo, 
como o Instituto Confúcio da China, o alemão Goethe, o Camões de Portugal, o 
Cervantes da Espanha, o italiano Dante Alighiere, a Aliança Francesa ou mesmo a 
expansão e visibilidade da BBC (British Broadcasting Corporation) e a setorizada 
penetração da indústria cinematográfica da Índia, conhecida como Bollywood. Do 
lado asiático, fatores potenciais do poder brando asiático são a arte, moda e 
culinária da cultura de seus ancestrais. A China, por exemplo, triplicou seu poder 
econômico nos últimos vinte anos, avançou em valores universais como economia 
de mercado e direitos humanos, melhorou a qualidade de sua reputação e de seu 
poder brando. Esse intercâmbio cultural fortaleceu o poder brando japonês que, 
com robustez econômica, financiou e estimulou o desenvolvimento de países da 
região, como os Tigres Asiáticos (Cingapura, Coréia do Sul, Malásia e Taiwan). 
(Gueraldi, 2004, p.91) No âmbito da lista dos patrimônios da humanidade gerida 
pela UNESCO, o rodizio, cada vez mais frequente, de representantes de estados 
parte oriundos de diversas localidades do planeta (não apenas das regiões 
consagradas como desenvolvidas economicamente) e a expansão/capilarização do 
mapa dos patrimônios outorgados com a chancela de “patrimônio mundial” ao 
redor do mundo, são, da mesma forma, exemplos significativos da expansão do soft 
power como instrumento de poder, embora para alguns uma lista do Patrimônio 
Mundial mais equilibrada e representativa parece ser uma miragem enquanto o 
essencial dos processos de classificação depender fundamentalmente do papel dos 
Estados nacionais e enquanto o patrimônio mundial estiver excessivamente colado 
a uma imagem de distinção simbólica que é um recurso importante de lugares que 
procuram tornar-se mais competitivos e midiáticos. A UNESCO não adota um 
modelo de justiça proporcional, como acontece em grande parte das organizações 
internacionais. Isso quer dizer que, nas suas principais instâncias decisórias, a 
saber, Conferência Geral, Conselho Executivo e Secretaria Geral, (as três mais 
importantes instâncias decisórias da UNESCO) praticam-se critérios que buscam 
assegurar a participação de todos os Estados membros nos diferentes loci da 
estrutura burocrática institucional. Além disso, “Estados, ainda que contribuam 
com um percentual significativo do orçamento, não recebem privilégios sobre as 
políticas ou programas que serão traçados no interior da instituição. Não obstante, 
existe ceticismo a respeito da existência de arenas decisórias democráticas dentro 
das organizações internacionais globais”. (Fernandes & Lopes, 2015, p.31) Mais 
recentemente, no entanto, observadores da política internacional sugeriram 
mudanças importantes nas interpretações do que vem ocorrendo nos fluxos de 
cultura a nível regional e global. Talvez o mais notável, e de particular relevância 



aqui, seja o aumento da Ásia Oriental e países em desenvolvimento da América 
Latina como exportadores culturais, o que ajuda a colocar em questão a sempre 
criticada ocidentalização dos meridianos mais ao norte do globo. Dentro dessa 
perspectiva constante fluxo de artigos e livros especializados considerou a 
ambivalência dos sucessos e fracassos de agências internacionais, como a UNESCO, 
ICOMOS (Internacional Council on Monuments and Sites) e IUCN (International 
Union for Conservation of Nature) - organismos de preservação de patrimônios 
culturias, museus, sitios e áreas natuais, nas últimas cinco décadas. Reconhecendo 
esse desafio, a proposta sugere que se discuta experiências sobre o patrimônio 
cultural material e imaterial enquanto soft power. Visa contribuir com uma 
percepção heterogênea, de gramatura e aprofundamento diversificados, dado 
espectro multidisciplinar dos temas envolvidos. Nesse sentido, sítios 
arqueológicos, plaeontológicos, museus, espaços culturais, paisagens, organismos 
internacionais de preservação, estados nacionais, atores da paradiplomacia, a 
imaterialidade do patrimônio (em ampla expansão), a dicotomia entre inflação e 
destruição de patrimônios, dentre outros elementos formam uma cartografia de 
influência que tem se transformando constantemente. Por todos esses argumentos, 
esta proposta busca contribuir para o alargamento desses conceitos ainda 
insuficientemente compreendidos, tendo em vista as práticas, representações e 
laços de sociabilidade que o patrimônio tem construído em âmbito internacional.  
 
 
2 . Objetivos Objetivo Geral: Detalhar por meio de pesquisa em sítios eletrônicos de 
agências de notícias nacionais e internacionais nas últimas duas décadas (1997-
2017) como o conceito de “poder brando” (soft power) problematizou a 
multiplicidade de tópicos da agenda internacional contemporânea, focalizando um 
de seus elementos menos discutidos: o universo dos patrimônios culturais 
internacionais e a relação existente entre os atores e a ações preservacionistas no 
mundo globalizado. Objetivos Específicos: - Mapear experiências de soft power de 
países que se preocupam com a preservação de seu patrimônio cultural, 
estabelecendo conexão e análise sobre os processos de criação e difusão desse soft 
power. - Discutir em que sentido a pauta do patrimônio é noticiada e como os 
países estudados tratam a questão do patrimônio.  
 
3. Metodologia e Estratégias de Ação Busca-se detalhar por meio de pesquisa em 
sítios eletrônicos de agências de notícias nacionais e internacionais, como por 
exemplo (UOL, Reuters, BBC News, Agence France Express, Associated Press, DW 
Press, EBC – Agencia Nacional de Notícias, Bloomberg, El Pais, dentre outras) nas 
últimas duas décadas (1997-2017) como o conceito de “poder brando” englobou e 
problematizou a multiplicidade de tópicos da agenda internacional 
contemporânea, focalizando um de seus elementos menos discutidos: o universo 
dos patrimônios culturais e a relação existente entre os atores e a ações 
preservacionistas no mundo globalizado. Serão consultados periódicos e agências 
produtoras de conteúdo/notícias internacionais visando comparar sua atuação 
com as agências brasileiras. O que se pretende é mapear informações e dados 
sobre relações internacionais, bens culturais e exemplos de soft power ao redor do 
mundo. A baliza temporal dessa pesquisa engloba as últimas duas décadas, o que 
se justifica por ter sido esse período que a internet se popularizou, pari passo ao 
próprio conceito de soft power utilizado e apropriado pelos noticiadores ao redor 



do planeta. Esta discussão enseja um diálogo crítico entre campos 
interdisciplinares que margeiam as fronteiras do patrimônio e busca contribuir 
com ampla gama de perspectivas acadêmicas e estudos de caso (nacionais e 
internacionais), vinculados recentemente ao rol de preocupações e dinâmicas 
geopolíticas que se colocam no cenário contemporâneo. Enquanto, o patrimônio 
cultural incorpora valores diferentes e pode ser instrumentalizado para servir 
distintos objetivos econômicos, sociais e políticos dentro de contextos de 
desenvolvimento, o passado se torna moeda de troca cultural no momento em que 
se coloca como imprescindível à vivência humana: há aqui um nexo causal 
interessante a ser analisado. A herança de povos e seu passado: balizas para a 
compreensão do presente. 



 

As controvérsias públicas em torno da Comissão Nacional da Verdade: 

ditadura, história e memória púbica 

 

Coordenador: Prof. Dr. Fernando Perlatto Bom Jardim 

 

A presente pesquisa analisa o debate público em torno da Comissão Nacional 

da Verdade (CNV). Para tanto, foram pesquisados editoriais e artigos de 

opinião publicados em três jornais de circulação nacional - O Globo, Folha 

de São Paulo e O Estado de São Paulo -, procurando-se identificar e analisar 

os principais argumentos mobilizados em relação 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.  
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Título do Projeto:  
GEOMORFOLOGIA E ARQUEOLOGIA: RELAÇÕES ENTRE FORMAS E PROCESSOS 
SEDIMENTARES E AS OCUPAÇÕES PRÉ-CABRALINAS NA REGIÃO DO ALTO RIO GRANDE 
(MG) 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Laura Debortoli Lage Lima 
Elver Lonie Nunes Rodrigues 
Roberto Marques Neto (orientador) 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A contemporaneidade da Arqueologia coloca essa área do conhecimento em estreito diálogo 
com outros domínios científicos, entre eles a Geografia. Uma nova plêiade de conceitos, como 
geodiversidade, geopatrimônio e arqueologia da paisagem figura como emergências que tem 
contribuído para mudanças de paradigma no bojo da Arqueologia, que se abre para campos 
interdisciplinares que não foram suficientemente explorados nas abordagens tradicionais, e é 
nesse movimento científico que surge a Geoarqueologia, interface entre a ciência geográfica e o 
conhecimento arqueológico, campo disciplinar recente, contemporâneo e explorado no presente 
projeto de pesquisa, que assumiu o objetivo de interpretar as ocupações pré-cabralinas no 
município de Andrelândia (sul de Minas Gerais) em suas relações com o meio físico. Para tanto, 
a pesquisa associou as abordagens metodológicas voltadas para o estudo integrado da 
paisagem, comuns à Geografia, ao conceito de arqueologia da paisagem, procurando coadunar 
os sítios arqueológicos e seus registros com a continuidade espacial do registro arqueológico. 
Em Andrelândia, foram identificadas relações estreitas entre o relevo e a hidrografia 
influenciando o deslocamento de horizontes culturais paleoíndios, que remontam a 3000 anos, 
bem como seus assentamentos. Inequivocamente, os registros em inscrições rupestres se 
vinculam a afloramentos rochosos e marquises naturais, onde também foram identificadas 
evidências de assentamentos, como a ocorrência de bolsões de solos orgânicos nitidamente 
vinculados ao manejo levado a efeito por estes grupos. Com mais de uma fase de ocupação 
antes da colonização moderna, antigas áreas de moradia e sepultamento são identificadas 
também em ambientes de encosta suavizada, distanciados das escarpas onde o risco de 
movimentos de massa e premente, bem como dos fundos de vale susceptíveis a enchente. 
Peças de cerâmica, projeteis e urnas funerárias compõem o rol de registros, alguns diretamente 
relacionáveis aos sítios, outros com distribuição aleatória em função do transporte gravitacional 
ao longo dos séculos. 
Ainda, foi conclusivo um deslocamento preferencial ao longo dos fundos de vale, presumível 
pela conexão entre as planícies fluviais de grandes rios, como o rio Grande, o rio Aiuruoca e o 
rio Turvo Grande, o que ajuda a explicar, em grande medida, a ocorrência de registros 
arqueológicos no âmbito regional, além da área estudada. Espera-se que, com os resultados 
obtidos, seja possível ampliar as correlações regionais e entender melhor as explorações do 
espaço geográfico que antecedem o Período Colonial, agora entendidas mediante a 
consideração de sua continuidade espacial e em suas relações com a paisagem. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A pesquisa investigou as representações da República de 1946 nos discursos dos principais 

protagonistas do processo de redemocratização brasileiro. O objetivo do trabalho era compreender 

de que modo a memória, assim como as imagens carregadas por estes atores acerca da experiência 

democrática anterior, influenciam suas percepções e ações em meio a essa nova conjuntura. 

Um mais detalhado estudo acerca dessas questões contribui não apenas para a compreensão do 

contexto, mas também explicita parte das bases sobre as quais se funda a democracia brasileira 

contemporânea, já que a nova República se constrói a partir de uma relação ambígua – marcada 

por descontinuidades decantadas e continuidades veladas - não apenas com a mais recente 

experiência autoritária como também ante a ordem democrática que a precedeu. 

O momento inicial da pesquisa consistiu em dois movimentos: leitura de importantes trabalhos 

acadêmicos sobre a redemocratização, como Brasílio Sallum e Renato Lessa, e estudo de 

metodologias para análise de discursos políticos, como a história das ideias, a história dos 

conceitos e a história conceitual da política. 

Em uma segunda etapa, as bolsistas se dedicaram a amplo trabalho empírico nos anais do 

Congresso Nacional, buscando mapear os conceitos de democracia mobilizados pelos deputados 

federais ao longo de quatro meses de sessões. Tendo em vista os limites temporais da iniciação 

científica, a pesquisa se concentrou nos meses precedentes e posteriores à votação da Emenda 

Dante de Oliveira, que tratava das eleições diretas à Presidência da República. A escolha decorreu 

da centralidade do evento tanto para a apreciação das experiências democráticas brasileiras 

pregressas, como a República de 1946, quanto para o modelo democrático que viria a ser 

delineado pela Constituição de 1988, o qual possui direta relação com os debates em torno das 

Diretas Já..  

A pesquisa chegou a 1.328 discursos com o conceito de democracia, os quais, na apresentação da 

pesquisa, serão organizados em categorias explicativas que tanto permitam compreender os 



discursos políticos predominantes à época, como possam explicitar seus vínculos com tradições 

pregressas e futuras.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O projeto de Pesquisa intitulado " Educação e valores: O desenvolvimento moral em uma 

perspectiva da Epistemologia Genética de Jean Piaget" objetivou mapear o direcionamento dado 

ao estudo do desenvolvimento moral e construção de valores nos espaços escolares, buscando 

conhecer que recursos a produção acadêmica, na área da Educação, que teve como principal 

aporte teórico a Epistemologia Genética de Jean Piaget, sinaliza como possibilidades que 

constituam diretrizes ou indicadores seguros para as práticas pedagógicas. Foi analisado  um 

quantitativo de trinta e uma dissertações e teses, publicadas no período de 2013 a 2015, recorte 

feito a partir de uma pesquisa Estado da Arte realizada anteriormente. Ao analisar a produção 

selecionada, encontramos que a principal estratégia metodológica apontada foi o chamado 

"trabalho em grupo". Defendem os autores que,  a realização do trabalho em grupo, que implica 

cooperação, solidariedade e respeito mútuo, seria a principal estratégia pedagógica para a 

construção de valores inclusivos nos espaços escolares. Uma marca importante a ser destacada, é 

que, quando foi destacado o trabalho em grupo como estratégia pedagógica de construção de 

valores inclusivos, havia indícios que o diferenciava de uma prática comum nos espaços 

escolares, que se faz com a ação de colocar os alunos para trabalharem juntos, mas sem esses 

valores como princípios. Foram citados, ainda, espaços e tempos para assembléias entre os alunos, 

de forma que pudessem discutir sobre situações ocorridas na escola, dinâmicas de valoração entre 

pares e discussão da temática em cursos de formação de professores. O estudo aponta para a 

necessária e, ao mesmo tempo, delicada ação de discussão de valores nos espaços escolares, 

ressaltando a importância desta discussão já nos cursos de formação de professores, 

especialmente, no sentido de uma tomada de consciência dos valores construídos e consolidados 

pelos alunos, futuros professores, que terão como desafio promover tal discussão em sua prática. 
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O chão da escola e seus impasses foi objeto de investigação nesta pesquisa 

que, lançando mão da idéia de cotidiano a partir de Certeau, foi procurar 

compreender como é o cotidiano de uma escola pública da cidade de Juiz de 

Fora, bem como descobrir como a comunidade escolar percebe, lida e procura 

resolver as dificuldades que se lhe apresentam. Cotidiano é aquilo que é banal, 

comum ou que não é extraordinário; qualificações para o que põe em 

funcionamento a instituição escolar: a entrada, a saída, as aulas, o recreio, as 

comemorações etc. A pesquisa foi realizada em uma escola que atende alunos 

do ensino fundamental, médio e educação de jovens e adultos. Professores e 

diretores entrevistados falaram sobre as dificuldades a serem tratadas no 

cotidiano. Como os casos de indisciplina em crianças pequenas causados, na 

opinião dos professores, por falta de apoio familiar. Inicialmente os professores 

tentam resolver encaminhando os alunos para a direção ou sugerindo tratamento 

psicológico. Condutas rebeldes, depressivas e uso de drogas por parte de jovens 

seriam causadas por famílias desestruturadas. Inicialmente a escola lança mão 

do diálogo e ante a impossibilidade de ter sucesso, encaminha os jovens para 

atendimento psicológico. Diante de alunos com comportamentos de muita 

agitação a escola conta com o apoio da polícia. Apesar de serem dificuldades 

cotidianas, foi possível verificar que cada vez mais escola se ampara mais nos 

especialistas do que em seus próprios recursos que, encontram-se, sim, 

fragilizados e desacreditados. Estando a autoridade em falência na nossa 

contemporaneidade, a escola não se percebe capaz de encontrar a solução para 

seus impasses, já que sempre poderá correr o risco de errar. E para não se 

comprometer, ela prefere que um especialista se encarregue dos casos. Os 

especialistas, aqueles que veiculam o discurso da ciência, substituem, hoje, o 

saber, que costumava ser do professor. Um saber hoje desvalorizado inclusive 

pelo social. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Por um longo período, a contribuição de Sabina Spielrein para a história da psicanálise e da 

psicologia em geral foi praticamente desconhecida.  No entanto, nos últimos anos, tem surgido um 

crescente reconhecimento da sua importância. Na literatura da área, encontramos inúmeras 

reivindicações de pioneirismo por parte de Spielrein e de possíveis influências que ela teria 

exercido sobre variados autores. Tais reivindicações, no entanto, na maioria das vezes, são feitas 

de forma apressada e sem uma fundamentação adequada. Essa dificuldade em uma avaliação mais 

satisfatória da contribuição teórica de Spielrein parece derivar, em grande parte, da escassez de 

trabalhos que se proponham a investigar de maneira minuciosa sua teoria. Uma análise da 

bibliografia disponível sobre a autora revela que ainda são poucos os estudos sobre seu 

pensamento, principalmente estudos aprofundados que busquem compreender e esclarecer a 

complexa teoria por ela elaborada e que permitam avaliar a originalidade de seu pensamento, seu 

pioneirismo e a influência por ela exercida sobre diversos autores. O presente projeto teve como 

objetivo realizar uma análise rigorosa da teoria sobre o funcionamento mental elaborada pela 

autora, entre os anos de 1911 e 1919. Apresentaremos alguns dos principais resultados da 

pesquisa, em especial as hipóteses sobre o funcionamento mental e a esquizofrenia formuladas 

por Spielrein em seus textos teóricos do período acima mencionado. 
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O projeto O trabalho docente na formação inicial: concepções e documentos 

oficiais desenvolveu estudos e pesquisas ao longo de 2017 e 2018 e pode levar-nos a 

compreender melhor os conceitos de trabalho docente a partir do campo teórico-

metodológico do Interacionismo Sociodiscursivo (BRONCKART, 2006). A partir de então, 

analisamos dois documentos prescritivos do trabalho docente: as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Formação de Professores, de 2015, e o parecer do Conselho Nacional de 

Educação sobre tais diretrizes, também de 2015, a fim de compreender como neles se 

manifestam as ações docentes, tanto aquelas desenvolvidas no contexto de formação pelos 

professores formadores quanto aquelas desejadas ao futuro professor em formação inicial. 

Os resultados desta etapa da pesquisa evidenciaram avanços no estatuto do trabalho 

docente, se comparados aos estudos desenvolvidos da Resolução de 18 de fevereiro de 

2002, em observância das mesmas questões de investigação. Nos últimos documentos, o 

trabalho docente compreende uma série de elementos não considerados pela Resolução de 

2002, além de, no texto, a valorização do profissional da docência ser evidenciada. 

Consideramos que a Resolução de 2015, do Conselho Nacional de Educação, representa 

um avanço para a organização dos cursos de formação de professores, que precisarão se 

adequar à nova legislação e propiciar uma formação para o trabalho docente de modo mais 

consciente às especificidades desta profissão.  
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Título do Projeto:  
 
REPRESENTAÇÃO POLÍTICA EM NÍVEL LOCAL NA AMÉRICA LATINA 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
MARTA MENDES DA ROCHA (ORIENTADORA)  
GABRIELLY COSTA CARDOSO (BOLSISTA) 
 
 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Núcleo de Estudos sobre o Poder Local 
(NEPOL), vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da 
Universidade Federal de Juiz de Fora e teve como objetivo analisar comparativamente 
as consequências políticas do processo de descentralização política, administrativa e 
fiscal que ocorreu em vários países da América Latina nos últimos trinta anos. Este 
processo, que variou em ritmo, objetivos e consequências no tempo e no espaço teve 
como um de seus resultados a emergência e o fortalecimento de espaços de 
participação e representação política no nível local/municipal. Embora o processo de 
descentralização tenha sido objeto de muitas investigações (Willis, Garman & Haggard, 
1999; citar), há poucos estudos comparados sobre seus resultados do ponto de vista 
das instituições e dos atores políticos que emergiram ou se fortaleceram no nível local. 
Os resultados apresentados no SEMIC relacionam-se a uma das dimensões do projeto, 
a da participação popular. O processo de redemocratização, assim como a 
descentralização nos países da região, incluiu um amplo debate sobre novas formas e 
mecanismos de participação popular. Pode-se afirmar que foi no nível local que se 
multiplicaram boa parte dos novos mecanismos e experiências de participação popular 
na região. É possível encontrar uma multiplicidade de previsões legais e mecanismos e 
canais de participação direta, acoplados ou não aos órgãos de governo, que buscam 
promover o associativismo e incorporar a participação dos cidadãos no processo 
deliberativo. Será apresentado o resultado de um mapeamento das experiências de 
participação popular desenvolvidas nos países da região, no nível local, na esteira da 
descentralização. 
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Título do Projeto:  
 
Deus, Ser Humano e Liberdade na Filosofia de F. W. J von Schelling  
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
NADINY BELCHIOR DA SILVA (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAÇÃO);  
LUIS HENRIQUE DREHER (ORIENTADOR); 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

Este projeto se insere no longo contexto de discussão a respeito da liberdade do homem em face de uma realidade 

divina. Tal discussão é cara ao momento filosófico – o da modernidade – em que se situa F. W. J. von Schelling, mas 

não deixa de ser atual. O problema de uma subjetividade autônoma diante da premência de um conjunto de leis 

morais é conhecido de maneira central em Immanuel Kant, sendo posteriormente retomado e continuamente 

desenvolvido com diferentes facetas. A solução schellinguiana perpassa pela tentativa da conciliação entre os polos 

desse questionamento, não apenas de espírito iluminista, mas ainda mais de caráter humano: a junção do caráter 

absoluto da realidade e da ação, de um lado, e do eu que responde por si mesmo, de outro – sem nenhuma anulação 

ou suprassunção de ambos os lados. Perguntas que guiaram a pesquisa são: em que medida o caráter absoluto da 

realidade divina interfere no campo da subjetividade humana, tão primariamente explorado pelos idealistas? como é 

possível defender as exigências morais, sem as quais nos é impossível viver eticamente e civilizadamente, sem cair 

num plano propriamente dogmático? Colocada dessa forma, em face dos riscos de um relativismo exacerbado, fica 

explícito a necessidade de retomar problemáticas já há tanto genialmente observadas no intento de salvaguardar a 

liberdade e a razão do homem. A proposta de estudar Schelling, autor sem razão pouco explorado pela comunidade 

científica brasileira, centrou-se na leitura de obras do autor e de seus comentadores. A maneira schellinguiana de 

desenvolver sua filosofia, longe de apresentar um caráter uniforme, intriga pela sinceridade e honestidade intelectual 

do autor, sempre fiel a suas intuições e ao seu apercebimento daquilo que investiga. O caráter profícuo de suas 

análises não pode ser injustificadamente rebatido; a pesquisa em grande medida centrou-se no valor contínuo das 

razões de Schelling. 
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PEDRO HENRIQUE ALMEIDA CORTAT DE PAULA (PIBIC); PATRICK SILVA DE CARVALHO 
(PIBIC); LUIS HENRIQUE DREHER (ORIENTADOR); 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

 
 A intenção deste projeto é explorar a relevância passada e presente das reflexões do pensador 
alemão Friedrich D. E. Schleiermacher (1768 - 1834). Mantendo a fixidez do olhar analítico para a 
sua produção nas abordagens sobre a religião cristã (protestante) e para como o pensamento 
filosófico vigente do período da filosofia alemã em seu período clássico influenciou nas suas 
especulações, o foco recai principalmente na recepção das linhas de pensamento romântica e 
kantiana. Para tanto, buscou-se investigar as motivações desses movimentos filosóficos. O estudo 
adentra em como se relacionam conceitos ditos religiosos com a apropriação schleiermacheriana de 
conceitos filosóficos, e na consonância que marca a relação de ambos. Busca-se esclarecer 
conceituações intricadas tais como: o sentimento de dependência; as relações entre os indivíduos 
em uma instituição religiosa e a própria posição do sujeito no mundo com relação à divindade (em 
questão o Deus cristão na perspectiva da subjetividade protestante). 
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“Par-te de mim”:  

Um estudo etnográfico da maternidade em diferentes contextos  

 

 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”. Para esse artigo, 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. O leite materno é carregado de 

um forte aspecto simbólico em diferentes culturas, a amamentação ultrapassa, sem 

dúvida, o quadro biológico e nutricional. O leite, entre outras substâncias corporais, tem 

um importante papel nas representações do corpo, dando origem a relações de 

parentesco e a interdições sexuais em diferentes sociedades. Após a segunda grande 

guerra mundial, quando as formas de conservação de leite artificial já existiam e com a 

crescente inserção da mulher no mercado de trabalho, tecia-se um cenário favorável ao 

desmame. 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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Título do Projeto:  
 
 
O advento do nacional-autoritarismo nas primeiras repúblicas brasileira e portuguesa: uma análise 
comparativa. 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Cláudia Maria Ribeiro Viscardi 
Renata Marcon 
Jorgeana Roberta Alcântara Teixeira 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Trata-se de um estudo comparativo entre duas primeiras repúblicas, a brasileira e a portuguesa 
no período compreendido entre o fim da I Guerra Mundial (1918) e o estabelecimento das 
ditaduras estadonovistas (1933 em Portugal e em 1937 no Brasil). Foram esses, para ambos os 
países, momentos de crise política e de consolidação de propostas autoritárias e nacionalistas 
como alternativas à resolução das instabilidades institucionais em curso. Foi também neste 
período em que as primeiras experiências corporativistas foram implantadas nos dois países. A 
República brasileira, proclamada ainda ao final do século XIX, foi viver a sua principal crise a partir 
dos anos 20, quando o regime liberal oligárquico se tornou objeto de profundas críticas, que 
apontavam para o seu caráter fraudulento, antidemocrático e mistificador dos pressupostos 
liberais. Já a República Portuguesa, inaugurada em 1910, embora tenha passado por crises 
contínuas, elas igualmente se aprofundaram após a Primeira Guerra Mundial. A contínua troca de 
presidentes e as ameaças ditatoriais tornavam o regime português ainda mais instável que o 
brasileiro. Em ambos os países e em decorrência das crises aventadas, os regimes republicanos 
caminharam para formatos autoritários, sob a condução de Vargas e de Salazar. O fato de 
Portugal estar inserido no palco da Guerra e mais próximo às primeiras experiências autoritárias 
europeias fez com que sua trajetória fosse diferenciada em relação à brasileira, o que torna o 
trabalho comparativo ainda mais relevante. Por esta razão, o projeto pretende responder quais os 
pontos comuns e incomuns entre os dois modelos políticos; investigar se ocorreu troca de 
experiências e ideias entre suas respectivas elites políticas e intelectuais; quais foram as 
alterações dos marcos jurídicos-constitucionais, da entrada de novos atores, das mudanças nos 
quadros partidários; e como se processou a expansão do pensamento político de matriz nacional autoritária, 
que começava a se consolidar. 
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Título do Projeto:  
 
 
Escolarização de jovens e adultos: uma análise de seus fundamentos teóricos a partir da 
recente história política de Brasil e Portugal (1974-2014) 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
Rubens Luiz Rodrigues; Júlia Canella da Silva 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O presente texto apresenta as atividades de pesquisa realizadas no projeto Escolarização de 
jovens e adultos: uma análise de seus fundamentos teóricos a partir da recente história política 
de Brasil e Portugal (1974-2014) no período compreendido entre agosto de 2017 e julho de 
2018, com ênfase nas tarefas desenvolvidas pela bolsista de iniciação científica. O projeto de 
pesquisa tem como objetivo analisar as propostas de escolarização estabelecidas para a 
Educação de Jovens e Adultos no contexto de ruptura com modelos de governo autoritários. O 
contexto político escolhido para delimitação da pesquisa se justifica pelos processos sociais que 
reivindicam o acesso à educação, que vem ocorrendo em ambos os países, sob influência dos 
movimentos populares, e o estabelecimento de proposições articuladas aos interesses dos 
trabalhadores. O investimento na modalidade Eja se justifica pela superação da dívida histórica 
do Estado que não ofereceu ou ampliou o acesso à educação para os jovens e adultos 
trabalhadores no tempo certo, fazendo com que os altos índices de analfabetismo se constituam 
enquanto características em comum dos países tratados. A metodologia utilizada se pauta pela 
revisão bibliográfica de trabalhos desenvolvidos em programas de pós-graduação de instituições 
brasileiras que tenham tradição de pesquisa na área da Educação de Jovens e Adultos. No 
primeiro momento da apresentação, serão explicitados o projeto e o contexto de inserção da 
bolsista no mesmo; em seguida serão expostas as diversas atividades desempenhadas ao 
longo do ano; o terceiro ponto tratará das contribuições da pesquisa na formação acadêmica da 
graduanda; e, por fim, uma avaliação de todo o processo de pesquisa. 
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EFEITOS DA INTERVENÇÃO BREVE PARA PROBLEMAS RELACIONADOS AO USO DE 
ÁLCOOL EM SERVIDORES UNIVERSITÁRIOS: UMA ANÁLISE QUANTITATIVA E 
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SARTES (ORIENTADOR) 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Objetivo: avaliar os efeitos da Intervenção Breve (IB) para problemas relacionados ao 

consumo de álcool no ambiente de trabalho universitário. Este trabalho contou com três 

estudos, dois de natureza quantitativa e um com metodologia qualitativa. Metodologia: O 

primeiro estudo, descritivo, que procurou investigar quais condições de saúde permeavam o 

trabalho de 1011 servidores universitários, e sua relação com o uso de álcool. Foram 

utilizadas análises multivariadas de cluster e de regressão logística. O segundo estudo se 

tratou um ensaio clínico randomizado controlado. Participaram 1011 servidores que 

receberam diferentes estratégias de acordo com o AUDIT: Educação para o álcool; 

Aleatorização para os grupos 1 (feedbacks e panfletos) e 2 (feedback, panfletos e IB); 

Encaminhamento para especialistas. Avaliação de seguimento foi realizada via telefone após 

três meses, e após 12 meses para os grupos 1 e 2. O terceiro estudo foi uma análise 

qualitativa sobre os efeitos da IB no ambiente de trabalho universitário. O estudo contou com 

a participação de 20 servidores universitários que receberam as IBs no estudo 1. Foram 

utilizadas entrevistas semiestruturadas, analisadas pela análise de conteúdo. Resultados: O 

estudo 1 apontou que existe uma grande quantidade de servidores com doenças físicas e 

mentais no ambiente de trabalho, e que intervenções em prol da saúde do trabalhador, e na 

área de álcool e outras drogas são necessárias. O estudo 2 apontou que a IB contribuiu para 

a redução do consumo de álcool entre servidores universitários, no período de três meses, e 

que essa intervenção mostrou-se superior ao grupo controle. Porém essa intervenção 

diminuiu os efeitos com o passar do tempo e que a diferença entre o aconselhamento padrão 

foi branda no período de 12 meses. O estudo 3 mostrou que os princípios da IB que mais 

impactaram na redução do consumo de álcool foram o feedback, a empatia e os avisos. 

Conclusões: Foi viável a aplicação a IB no ambiente universitário; ela mostrou resultados 

interessantes para a modificação do consumo de álcool em servidores. 
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(Colaborador), Camila Pedrosa (Colaborador), Laisa Marcorela Andreoli Sartes (Orientador) 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O elevado número de brasileiros com problemas relacionados ao uso de álcool e a baixa oferta 
de tratamento, apontam a necessidade do desenvolvimento, implementação e avaliação de 
intervenções alternativas, como as realizadas por internet. Dessa forma, o presente trabalho 
teve como objetivo desenvolver um protocolo de estudo para realização de um ensaio clínico 
randomizado que visa avaliar a efetividade da Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) via 
internet para dependentes de álcool, e realizar um piloto para avaliar a viabilidade desse estudo. 
O protocolo desenvolvido serve de base para as intervenções e é uma adaptação do projeto 
MATCH- Matching Alcoholism Treatments to Client Heterogeneity que foi adaptado para 
realidade brasileira com 12 sessões de psicoterapia: oito com elementos previamente 
estabelecidos e quatro eletivas escolhidas com base nas necessidades dos pacientes, além de 
uma sessão de avaliação inicial, uma de avaliação final e uma de follow-up. As sessões de 
psicoterapia realizadas via internet são realizadas por computador através de ferramentas 
virtuais de comunicação e não há contato presencial. Os indivíduos do sexo masculino, entre 18 
e 65 anos que chegaram ao Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF), para tratamento do alcoolismo foram randomizados para uma das duas 
condições de tratamento: TCC presencial (TCC-P) ou TCC via internet (TCC-I). Os resultados 
são avaliados por instrumentos padronizados aplicados antes, no final e após três meses de 
tratamento e comparados entre os dois grupos.  Para o estudo piloto foram avaliados 40 
pacientes e 18 preencheram os critérios de inclusão: 9 foram para TCC-P e 9 para TCC-I. 
Destes, 9 concluíram as 12 sessões, 4 na TCC-P e 5 na TCC-I. Dos concluintes, 5 alcançaram a 
redução do número de doses e 4 estavam abstinentes nos 30 dias anteriores a avaliação final. 
De modo geral, os pacientes se declararam “satisfeitos” com essa modalidade de tratamento e 
com atendimento recebido. O estudo de viabilidade ainda está em andamento, mas os dados 
apontam a viabilidade dessa modalidade de intervenção, que pode contribuir para o 
desenvolvimento e implementação de políticas públicas na área de álcool e outras drogas.  
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Engenharia e Ciência da Computação  
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 X Ciências Humanas 
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Título do Projeto:  

Cultura Associativa em Perspectiva Comparada Brasil e Portugal (1870-1914)  

 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
RONALDO PEREIRA DE JESUS (ORIENTADOR); RODRIGO MARTINS OLIVEIRA 
(INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); SAMARA SOUZA SILVEIRA (INICIACAO 
CIENTIFICA - GRADUAC); 
 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

A experiência associativa assim dimensionada em torno das sociedades beneficentes e mutuais 
de artesãos e operários qualificados, representava, a essa altura, a aproximação entre, por um 
lado, os movimentos coletivos e as mobilizações que pretendiam defender os interesses 
profissionais e/ou de classe e, por outro lado, os mecanismos fundamentais para a construção 
de identidades sociais. Ou seja, a prática do associativismo mutualista propiciava a combinação 
da função mobilizadora, para exercício de proteção social, com a estruturação dos elos de 
solidariedade horizontal e vertical que se fundamentavam na experiência associativa.  

O aspecto mais evidente do fenômeno associativo voltado para o mutualismo era, certamente, a 
promoção de práticas de socorros contra os riscos sociais que frequentemente comprometiam 
as condições de existência dos trabalhadores. No entanto, não se pode negligenciar os indícios 
de que havia demandas que iam além das ajudas pecuniárias emcasos de moléstias, invalidez, 
enterro, prisão, acidentes e velhice, entre outros. A experiência associativa ampliava os 
objetivos básicos dos socorros mútuos, preconizando, por exemplo, a construção de bibliotecas, 
a comemoração efemérides, a publicação de jornais, a instrução, a procura de emprego e o 
entretenimento educativo, muitas vezes com fins caritativos, filantrópicos.  

De tal modo, nosso objeto de pesquisa define-se como sendo o conjunto dos interesses e 
necessidades dos trabalhadores urbanos envolvidos com o mutualismo, que conduziam a 
demandas no sentido de conquistar bens materiais e culturais, e delimitavam elementos 
essenciais do processo histórico de formação da classe trabalhadora, relativos à cultura 
associativa, tanto no Brasil como em Portugal, entre 1870 e 1914. 
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Título do Projeto:  

 
 

Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Rodrigo Geraldo Mendes (ORIENTADOR); 
Leticia De Fátima Alves Rodrigues (BOLSISTA); 
Isadora das Graças Freitas (BOLSISTA). 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

 Este relatório consiste na apresentação e registro dos dados obtidos durante a pesquisa, acerca dos 
recursos de acessibilidade existentes, com e sem funcionamento, nos ambientes internos do Campus 
Juiz de Fora, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Para apreensão desses dados visitamos e 
analisamos as unidades acadêmicas tendo como referência a Norma Brasileira 9050 da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR, 2015). Com o propósito de identificar e documentar os tais 
recursos, elaboramos também um formulário que foi aplicado aos chefes de departamento das 
unidades da referida Universidade, a fim de coletar elementos que informassem o público às condições 
de acessibilidade destes espaços educacionais e acadêmicos. Essas informações serão 
disponibilizadas em um material textual, visual e acessível para o público com ou sem deficiência. 
Concluindo, apresentamos apontamentos positivos e negativos encontrados na/pela Universidade. 
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Título do Projeto:  
 
 
GESE “Que educação para que país: Uma análise das políticas educacionais sob o olhar da 
escola” 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Elita Betania de Andrade  Martins (Orientador) , Laura do Nascimento Fortes 
(PROBIC/FAPEMG), Flávia Hévila Martins (FAPEMIG) 
 
 
 

 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

A pesquisa tem como objetivo identificar possíveis transformações nas práticas docentes e 

gestoras, reconhecidas pelos professores e gestores da rede pública de Minas Gerais como 

decorrentes das atuais políticas educacionais. É desenvolvida em 4 escolas públicas de Juiz de 

Fora, encontrando-se atualmente, na fase de entrevistas.  

Inicialmente, foi aplicado um questionário sobre políticas educacionais, respondido por 80 

profissionais (professores, coordenadores e gestores) das escolas pesquisadas. Estes questionários 

foram tabulados com auxílio do Google Forms e forneceram informações que contribuíram para o 

desenvolvimento das entrevistas. 

A partir da tabulação dos questionários, constamos que a maioria dos respondentes é efetiva no 

cargo em que atua (58,8%) e se declara razoavelmente informada sobre políticas educacionais 

(70%). 

Ao serem questionados sobre quais as políticas educacionais mais discutidas nas escolas, 

destacaram as avaliações externas (70%), seguida da Lei do Piso (67,5%); a Reforma do Ensino 

Médio (57,5% ) e o Plano de Carreira (55%). Vale destacar que o questionário foi aplicado nas 

escolas no período de maio a setembro de 2017 e alguns destes temas eram debatidos nos meios 

de comunicação, tal como a Reforma do Ensino Médio aprovada em janeiro de 2017  e as 

questões da lei do Piso e do plano de carreira, diretamente ligadas aos debates sobre reforma 

trabalhista que aconteciam durante todo o ano. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palavras-chave:  

 
Educação   Políticas Públicas  
 

Escolas  
 

XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 

Os dados tem indicado ainda, forte influência da avaliação externa na construção de um sentido 

de qualidade como algo mensurável e marcado por uma estreita relação entre os modos de operar 

da escola e as dinâmicas empresariais e por um discurso de eficiência e eficácia, característico 

das concepções instrumentais de educação. Por sua vez, é preciso também considerar que tem 

sido construída, via documentos oficiais e discussões acadêmicas, uma vinculação entre 

avaliação externa e BNCC, porém este último tema, segundo respostas dos questionários, e 

conforme indicam as primeiras entrevistas, não tem sido discutido pela escola. 
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Título do Projeto:  
 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO HORÁRIO DE INÍCIO DAS AULAS NO DESEMPENHO 
ACADÊMICO DO ALUNO INGRESSANTE NO BI DE CIÊNCIAS EXATAS 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
BRUNO HENRIQUE RODRIGUES (BOLSISTA) 
AUGUSTO CARVALHO SOUZA (ORIENTADOR); 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Neste trabalho, que é parte de uma pesquisa em andamento sobre o impacto da privação do sono 

no desempenho acadêmico, buscamos explorar a relação entre turno, manhã ou tarde, na 

performance acadêmica de alunos ingressantes no curso de Bacharelado Interdisciplinar em 

Ciências Exatas da UFJF na disciplina Cálculo 1, do primeiro semestre de 2011 ao segundo 

semestre de 2017. Para a pesquisa como um todo, planejamos usar métodos de Inferência Causal, 

buscando identificar o efeito do turno na performance acadêmica, se factível, eliminando 

possíveis vieses de seleção usando Grafos Direcionais Acíclicos (DAGs - Directed acyclic graph) 

e modelos multiníveis. Para o trabalho que apresentamos aqui, usamos técnicas de visualização de 

dados afim de revelar padrões e tendências que auxiliem na compreensão do fenômeno e na 

posterior modelagem do desempenho acadêmico, explorando, além do turno, outros possíveis 

fatores explicativos deste desempenho, como semestre do curso, nota no ENEM/Vestibular/PISM, 

ano de ingresso, entre outros. No atual estágio da pesquisa podemos perceber que, como esperado, 

há relação entre estes possíveis fatores explicativos do desempenho, indicando que a identificação 

do impacto da privação do sono, via turno de realização do curso, no desempenho acadêmico, 

deverá considerar estes outros fatores explicativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palavras-chave:  
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Título do Projeto:  

Poder Moderador e Poder executivo -  

análise do Conselho de ministros do Império do Brasil (1840-1889) 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  

Profa. Dra. Silvana Mota Barbosa (ORIENTADORA) 

 

Kathleen de Oliveira Maia (BOLSISTA) 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O projeto visa investigar como o Poder Moderador, instância de poder que era exercida 

pelo Imperador, era visualizado e discutido na imprensa fluminense no período de 1880 a 1889, 

momento de acirramento do movimento abolicionista e do republicanismo. Os objetivos da 

pesquisa são observar como se constroem discursos e opiniões sobre o Poder Moderador no jornal 

Gazeta de Notícias, um dos periódicos de maior circulação e expressão na província do Rio de 

Janeiro. Busca-se analisar quais os assuntos envolvendo o tema do quarto poder eram mais 

recorrentes e categorizar esses discursos em blocos temáticos. Como se trata de uma pesquisa que 

se dedica ao estudo de periódicos, é de suma importância salientar que o jornal, enquanto objeto , 

insere-se em um meio social específico, o que lhe confere historicidade e intencionalidade. 

Seguindo este eixo de materialidade do jornal enquanto fonte histórica, metodologicamente 

seguimos um percurso composto por três etapas para realizar nossa pesquisa. A primeira delas foi 

observar quem escreve o Gazeta de Notícias e para quem o escreve, contextualizando brevemente 

sua criação, sua circulação, alguns colaboradores do jornal e o preço dos exemplares. 

Posteriormente, realizou-se a análise de 157 edições do periódico nos quais a palavra-chave Poder 

Moderador fosse encontrada, dividindo as ocorrências em 16 categorias, elaboradas de acordo 

com as atribuições do Poder Moderador elencadas na Constituição de 1824. Em seguida, efetuou-

se uma catalogação, via banco de dados produzido na plataforma Excel, distribuindo cada 

ocorrência de acordo com seu conteúdo. Ao fim da pesquisa, pudemos constatar que a maior parte 

das discussões sobre o Poder Moderador, na década de 1880, são relacionadas ao anúncio, pedido 

ou concessão de Graça Imperial, mecanismo que poderia perdoar a pena capital de indivíduos 

condenados pelas instâncias jurídicas. Concluímos, assim, que o periódico Gazeta de Notícias se 

coloca enquanto uma fonte rica para apreender-se as dinâmicas sociais engendradas no contexto 

histórico abordado, revelando como era a recepção da atuação do Poder Moderador nesse veículo 

comunicativo essencial na construção política do Estado brasileiro. 
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Título do Projeto:  
 
 
A FILOSOFIA DE SARTRE ENTRE A LIBERDADE E HISTÓRIA 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
SAULO LUQUINI SCHETINI (INICIACAO CIENTIFICA - GRADUAC); 
 
LUCIANO DONIZETTI DA SILVA (ORIENTADOR); 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
O ser humano faz ciência, e todas as ciências se relacionam com seus respectivos entes, que se 

transformam em objeto de investigação. O que acontece, no entanto, quando o objeto em questão 

coincide com a identidade do investigador? O anseio do homem em revelar a si mesmo a própria 

essência aponta em direção a uma necessidade existencial originária, e revelará, por fim, a 

realidade da tese negativa: não existe nenhuma natureza humana objetiva, nenhum princípio 

transcendente que se imponha de maneira universal a todos os sujeitos. A metafísica sartriana 

configura, a partir disso, uma investigação do ser enquanto ser no mundo, trata-se de uma 

consciência situada e pré-familiarizada com o real. Neste contexo, o raciocínio filosófico não se 

trata mais de formalidades e abstrações distantes da vivência humana nem de um plano 

transcendental, mas principalmente do plano existencial. Sartre desenvolve uma ontologia 

fenomenológica que, como sistema, resgata a importância de um enfoque pautado na 

intersubjetividade presente em qualquer tipo de determinação e na abordagem construtivista da 

realidade. 
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Título do Projeto:  
 
O	dialético	e	a	tekhnología	no	Crátilo	de	Platão 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
 
DANIELA BRINATI FURTADO (BOLSISTA); FÁBIO DA SULV FORTES (ORIENTADOR) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  

Ao fazer um estudo dos diálogos de Platão podemos perceber que a palavra tékhne é muito 

presente (BRANDWOOD, 1976), o que parece significar que exista uma certa preocupação 

conceitual do filósofo com tal palavra que, por já ser presente na cultura grega, já possuía 

significados e usos estabelecidos. Contudo, Platão, em suas obras, como o faz com outras palavras 

do vocabulário comum da língua grega, ressignifica também esta, propondo-lhe nuances 

semânticas próprias e de acordo com princípios da sua filosofia. Nossa pesquisa teve como 

objetivo verificar, no Crátilo, alguns dos contextos nos quais o termo tékhne aparece, avaliando 

seus sentidos e compromissos teóricos com o pensamento de Platão. Para isso, expomos, também 

brevemente, algumas conotações comuns da palavra tékhne no contexto clássico; para, então, 

especificarmos alguns dos contextos em que o termo emerge no diálogo, classificando-os em três 

principais conotações, a saber: 1. Referindo-se a um “saber fazer”; 2. No âmbito de uma análise 

etimológica dessa palavra (414b-c);e 3. Tékhne como a arte de representação das coisas através 

dos nomes (428a – 440e). Exploramos tais passagens na pesquisa tendo como finalidade realçar 

que, no desdobrar do diálogo, o termo tékhne não tem três significados destoantes, ou que as três 

passagens não se sucedem sofrendo rupturas, mas sim que há uma continuidade dos temas 

tratados no diálogo nos quais o termo tékhne sofre transmutações que acompanham o 

desenvolvimento da reflexão dos personagens. 
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Título do Projeto:  
 
A IMAGEM DAS CÂMARAS MUNICIPAIS BRASILEIRAS NO JORNAL ESTADO DE 
MINAS (2016-2017) 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
MARTA MENDES DA ROCHA (ORIENTADORA)  
MATHEUS VITORINO MACHADO (BOLSISTA) 
DANIELE DOS REIS COSTA (BOLSISTA)  
 
 
 
 
 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 

A presente pesquisa procura investigar a cobertura do jornal Estado de Minas sobre as 

câmaras municipais. Dado o lugar de proeminência da esfera nacional nas coberturas jornalísticas, 

análises científicas e no imaginário político, o poder municipal parece ocupar um espaço marginal 

em relação à produção de uma imagem pública da política. O papel da visibilidade não deve ser 

tratado como trivial, uma vez que a mídia opera como uma instância de construção de sentido, 

fornecendo quadros, esquemas de interpretação da realidade, que interferem na percepção de 

instituições e sujeitos. As questões orientadoras de nossa pesquisa emanam da preocupação acerca 

da imagem relativa ao legislativo municipal, especificamente, que tipo de tratamento é dado às 

Câmaras Municipais nas páginas do jornal Estado de Minas? Que tipo de enquadramento o jornal 

produz a respeito da política local? 

A hipótese mobilizada em nossa pesquisa é a de que o legislativo municipal sofre de uma 

veiculação predominantemente negativa a seu respeito. Esta pesquisa visa investigar quais são os 

padrões de conteúdo na cobertura jornalística, dimensionando seus temas recorrentes, foco e 

valência, no período de primeiro de junho de dois mil e dezesseis a trinta e um de março de dois 

mil e dezessete. 

Apresentamos aqui resultados iniciais de nossas investigações, referentes à codificação de 

nosso banco de dados. Tais resultados demonstram fortes indícios de baixa visibilidade, com 

pouco predomínio de matérias substancialmente focadas no legislativo municipal, ao passo que 

aponta para a necessidade de construção de categorias de análise que sejam capazes de captar as 

nuances da cobertura jornalística. 
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NOSSAS GUERRAS SEXUAIS: MERCADO ERÓTICO, EMOÇÕES E 

MORALIDADES NO BRASIL 

 

 

RESUMO: 

 

Diante da emergência de inúmeras artistas que compõem a cultura popular se declarando 

evangélicas na atualidade, o objetivo principal desse projeto é investigar os sentidos, 

estilos e efeitos de suas narrativas testemunhais. Mais precisamente, buscamos analisar 

como diferentes dispositivos midiáticos (livros, televisão, internet) agem na produção de 

suas subjetividades religiosas, verificando assim como se efetivam as relações do 

pentecostalismo com os meios de comunicação de massa nos dias de hoje. A partir do 

estudo de caso de uma celebridade evangélica, procuramos analisar como as tecnologias 

comunicativas oferecem novos significados a maneira como comumente conhecemos a 

manifestação desses típicos atos de fala cristãos. Além disso, constataremos também o 

quanto o universo da família torna-se importante no auxílio da construção dessas 

narrativas de testemunho, graças a uma série de conexões midiáticas estabelecida entre 

aquele que narra e sua parentela. 
 



1 
 

 ANÁLISE DOS COMPORTAMENTOS DE SEGURANÇA EM ANSIOSOS SOCIAIS 

SUBMETIDOS À TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTAL GRUPAL 

Amanda Soares Gonçalves 

Thiago Fraga da Silva 

Lelio Moura Lourenço 

 

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

persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo 

sente que está sendo analisado. Indivíduos que sofrem desse transtorno frequentemente 

lançam mão de determinados comportamentos, denominados comportamentos de 

segurança, que são tipicamente utilizados para prevenir a ocorrência de uma ameaça ou 

para restaurar a sensação de segurança em um contexto específico de ameaça em 

potencial. O presente trabalho foi realizado no Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da 

UFJF analisando o comportamento de segurança dos participantes do Grupo de Tímidos, 

o qual faz uso da Terapia Cognitiva Comportamental Grupal (TCCG) para fazer 

intervenções e psicoeducação com os integrantes. Os grupos que têm uma duração de 

12 semanas são compostos por pessoas que passaram por uma triagem onde são 

aplicadas uma bateria de testes, sendo esses testes a Escala de Fobia Social de 

Liebowitz, o Inventário de Beck para Ansiedade e Depressão (BAI e BDI) e a Escala de 

Comportamentos de Segurança na Ansiedade Social (ECSSAS). Neste trabalho 

podemos observar a eficácia da TCCG no tratamento de ansiosos sociais, reduzindo 

grande parte dos comportamentos de segurança dos participantes, o que acarreta num 

ganho social e terapêutico expressivo.  
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TESTEMUNHOS E TRANSFORMAÇÕES: NARRATIVAS, EMOÇÕES E 

MORALIDADES FEMININAS NA CONVERSÃO RELIGIOSA DE ARTISTAS 

POPULARES 

 

 

RESUMO: O testemunho religioso é um gênero de narração de histórias de vida 

estruturado numa linguagem dos sentimentos. Ele explora a “vida interior” do converso 

através da elaboração e exposição pública de seus suplícios. Nesse sentido, a partir da 

análise dos testemunhos de artistas mulheres convertidas ao pentecostalismo, a pesquisa 

tem como propósito acompanhar o processo de constituição dos sofreres que perpassam 

suas narrativas. Nesses testemunhos, o sofrimento é uma categoria nativa acionada para 

qualificar estados emocionais negativos e que se articula a expressões como “dor”, 

“vazio” e “angústia”. Propomos neste trabalho uma abordagem teórica que procura 

revelar as temporalidades existentes na construção dessas sensibilidades evangélicas. 

Busca-se explicitar as estratégias que tais artistas encontram para lidar com as dores do 

cotidiano e tentarem uma recuperação existencial de si depois de passarem por 

experiências subjetivas tortuosas, o que chamaremos aqui com base na literatura 

antropológica de “refazendo um mundo”. 



A EFETIVIDADE DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DE GRUPO 

EM PACIENTES COM FOBIA SOCIAL: PESQUISA E EXTENSÃO. 

Aline Leão Rodrigues da Cunha 

Lelio Moura Lourenço 

 

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

persistente de uma ou mais situações sociais ou de desempenho, nas quais o indivíduo 

sente que está sendo analisado. Indivíduos que sofrem desse transtorno frequentemente 

lançam mão de determinados comportamentos, denominados comportamentos de 

segurança, que são tipicamente utilizados para prevenir a ocorrência de uma ameaça ou 

para restaurar a sensação de segurança em um contexto específico de ameaça em 

potencial. A terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG) tem sido referenciada 

como apropriada neste tipo de tratamento por proporcionar ao indivíduo o convívio direto 

com outras pessoas do grupo, estimulando o contato social e diminuindo o isolamento 

(Hofmann, 2004). O objetivo deste estudo foi avaliar a eficácia da terapia cognitivo-

comportamental em grupo no Transtorno de Ansiedade Social. O estudo tem caráter 

transversal e foi desenvolvido e realizado pelo Núcleo de Estudos em Violência e 

Ansiedade Social (NEVAS). A pesquisa se viabilizou através de um projeto divulgado 

publicamente como “Grupo de Tímidos”, que oferece tratamento para adultos baseado 

na TCCG para o TAS na cidade de Juiz de Fora- MG. Inicialmente fez-se a triagem dos 

participantes com o objetivo de delimitar as características dos indivíduos. Como critérios 

de inclusão, o paciente deveria ter no mínimo 18 anos e apresentar traços que 

caracterizariam o TAS . Foram excluídos pacientes que apresentavam comorbidades ou 

outros tipos de transtornos. Foram realizados oito grupos compostos por adultos 

voluntários do município (n=44). Eles responderam a três escalas no pré e no pós-teste, 

correspondentes ao BAI, BDI e Liebowitz, que avaliaram sintomas ansiosos, depressivos 

e a ansiedade social, respectivamente. Os dados qualitativos foram avaliados a partir das 

observações e anotações realizadas durante a intervenção. 

 

  

Palavras-chave: Transtorno de Ansiedade Social; Terapia Cognitiva 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O objetivo desta pesquisa foi analisar o processo de elaboração do Plano Municipal de 

Educação (PME) para o município de Juiz de Fora, mapeando possíveis modificações e 

identificando as principais forças e atores presentes nesse processo. Para isso, foi realizada 

a leitura e análise de documentos tais como atas, mensagens do Executivo e da Câmara e 

materiais produzidos pelo Fórum Municipal de Educação. 

O PME foi um documento elaborado como desdobramento do Plano Nacional de Educação 

(PNE) e sua discussão em Juiz de Fora, teve início no mês de junho de 2014, com a nomeação  

da equipe técnica local, que assume a responsabilidade de desencadear a avaliação do Plano 

Municipal anterior e construir o diagnóstico do panorama de educação no município, o qual foi 

concluído em abril de 2015.  

Através do Decreto nº 12.328/2015 é criado o Fórum Municipal de Educação (FME) que dentre 

outras atribuições, deveria convocar, planejar e coordenar a realização das Conferências 

Municipais de Educação. As reuniões do Fórum foram realizadas no período de junho a 

novembro de 2015, com a representação de diferentes setores, mas atas indicam o 

protagonismo para apresentação de criticas e reformulação de proposta, de 3 entidades: a 

Secretaria de Educação, o Sindicato de Professores e a Faculdade de Educação/UFJF. A 

leitura das atas também indicou movimentos de resistência a realização da Conferência e para 

a discussão de temas como as questões de gênero, o que mais tarde toma proporções 

gigantescas durante a votação na Câmara, marcada pela presença de diferentes forças 

políticas. 
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Apesar das atas indicarem preocupação em acelerar as discussões no Fórum, o documento 

aprovado na Conferencia, realizada em dezembro de 2015, fica sob análise do poder 

Executivo, por quase 1 ano. Em Mensagem à Câmara, o prefeito reconhece que qualquer 

modificação na “essência da matéria tratada” poderia “macular” o diagnóstico da equipe 

técnica e as soluções discutidas, porém encaminha o texto com alterações decorrentes de 

“análise técnica”. 

Tal análise, segundo o referido documento, apontou a necessidade de modificações nas 

metas 12,13 e 14 que tratavam da Formação Continuada, da Valorização dos 

Trabalhadores, e do Plano de Carreira, respectivamente. 



 
Área:  Ciências Humanas 
 
 
Título do Projeto:  
Os crimes de lesa majestade no reinado de D. João II (BIC) 
 
 
 
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  
 
Orientador: Denise da Silva Menezes do Nascimento  

Bolsista: Ana Clara Atanazio Cunha  
Colaboradores: Ismael da Silva Nunes (História); Bruno Villela de Moraes (História). 
 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
 O objetivo deste estudo é compreender o exercício da justiça régia por meio da concessão de 
perdão, no contexto português do século XV, especificamente durante o reinado de Dom João II. 
Pretende-se analisar a dinâmica, as estratégias e os interesses reais envolvidos nos atos de graça e 
mercê aos súditos requerentes. As principais fontes documentais são as cartas de perdão, ou seja, 
documentos pelos quais o monarca expressava sua graça régia ao perdoar seus súditos na sequência 
de um crime; e as coletâneas de leis, com destaque para as Ordenações Afonsinas. Ao analisarmos os 
crimes de lesa majestade observamos que o exercício da justiça praticada pelo Príncipe Perfeito 
revelava seu desejo de consolidação do poder; sua estratégia alicerçada na misericórdia e justiça 
evidenciava o monarca enquanto cabeça do corpo político, aquele que ordenava o tecido social. 
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O ESTUDO DA COMORBIDADE ENTRE O TRANSTORNO DE ANSIEDADE 
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ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE DE JUIZ DE FORA - MG. 

Igor da Cruz Monsores Silveira 

Lelio Moura Lourenço 

 

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. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O objetivo do presente trabalho é o de afirmar o Instituto Estadual de Educação de Juiz 
de Fora como objeto de estudo e lugar de memória, tomando essa condição em triplo 
sentido: o de considerar esta instituição parte do patrimônio histórico e cultural da cidade 
a qual pertence; o de contribuir para a reflexão acerca da história da educação e o de 
conscientizar a comunidade escolar para a importância da preservação do patrimônio 
histórico e cultural desse Instituto. O Instituto Estadual de Educação iniciou suas 
atividades educacionais no ano de 1928, como Escola Normal Oficial de Juiz de Fora. 
Atualmente oferece cursos de ensino regular - Ensino Fundamental anos iniciais e finais, 
ensino médio regular –; formação geral e profissional (Escola normal/Magistério). Para 
desenvolver esta pesquisa, realizada em diferentes tempos e espaços, operamos com 
os conceitos de cultura material escolar (Diana Vidal, 2009) e os de arquivo e de 
formação discursiva (Michel Foucault, 2009). Procedimento teórico-metodológico o qual 
a reunião de um conjunto de documentos possibilitou-nos contemplar a diversidade e a 
complexidade da escola em exame. Nesse sentido, esta pesquisa tem sido reveladora 
de relações histórico/ políticas entre escola e sociedade em tempos passado e presente, 
a saber: por um lado o estudo da criação do Instituto Estadual de Educação de Juiz de 
Fora possibilitou observar a existência de uma rede de poder entre os sujeitos que dele 
fizeram parte, direta ou indiretamente, e que contribuíram para a criação da Escola 
Normal Oficial de Juiz de Fora (1928); por outro, a pesquisa nos arquivos do atual 
Instituto de Educação de Juiz de Fora contribuiu para fomentar nos sujeitos escolares 
(estudantes/bolsistas de Iniciação Científica e docentes)  o maior estímulo voltado para 
o investimento na formação continuada de professores e para a importância da 
preservação do patrimônio histórico e cultural do Instituto Estadual de Educação de Juiz 
de Fora. 
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Resumo 

A pesquisa parte do pressuposto de que o consumo passa a ser um 
elemento de importância no entendimento dos novos papéis 
desempenhados, também, pelas cidades médias, contribuindo assim para o 
avanço das reflexões teóricas que possibilitem uma fundamentação 
conceitual para essa categoria de cidade, até então entendida como um 
ponto entre o local e o global responsável pela intermediação de relações 
diversas. Diante disso, pretende-se entender como a expansão e a 
diversificação do consumo transformam o espaço urbano, alterando antigas 
formas espaciais e criando novas. Além disso, pretende-se investigar o papel 
das atividades do setor terciário para a compreensão de Juiz de Fora como 
uma cidade média. Serão analisadas as atividades de consumo e serviço, 
setores que se configuram entre as dinâmicas principais na análise da 
estruturação urbana e das cidades. Para realização desta pesquisa, 
considerou-se o uso de fontes secundárias, trabalhos de campo e 
mapeamentos. Os resultados reforçam a existência de uma nova 
centralidade no vetor sul da cidade de Juiz de Fora, precipuamente formada 
por uma diversidade de atividades ligadas ao consumo.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Trata-se de um projeto de investigação, simultaneamente histórico e epistemológico, com o 
objetivo de localizar e analisar, no desenvolvimento da psicanálise, exemplos privilegiados disso 
que está sendo designado como “neutralização do corpo”, a saber, um modo de apropriação 
teórica das funções do corpo no psiquismo que tende a privar a corporeidade de sua efetividade 
própria ao submetê-la a outras ordens de determinação, sejam elas da ordem da representação, 
da linguagem, do símbolo, da cultura, etc. Dentre esses exemplos, merecem destaque, por 
exemplo, as diversas visões lacanianas do corpo e a revisão da teoria freudiana da sedução por 
Laplanche. A ideia é contrastá-los com a posição original freudiana e com outros 
desenvolvimentos pós-freudianos – em geral, menos valorizados pelos estudos acadêmicos e, 
sobretudo, filosóficos da psicanálise – em que a corporeidade recebe uma abordagem 
teoricamente mais promissora. Entre os autores pós-freudianos a serem abordados merecem 
destaque os trabalhos de René Spitz, John Bowlbye Margaret Mahler, entre outros. O objetivo 
geral é, enfim, avaliar o alcance e as consequências das diferentes atitudes a respeito do papel 
da corporeidade na constituição do sujeito psíquico e na elucidação do sistema de motivações 
que permitem compreender seu modo de ser e de agir na sua relação com o mundo e com os 
outros sujeitos. A referência a Merleau-Ponty cumpre uma função instrumental nesse projeto: 
tratando-se de um filósofo que concedeu uma importância central à questão da corporeidade e 
que dialogou intensa e ostensivamente com a psicanálise, seu pensamento pode, 
verossimilmente, fornecer ferramentas conceituais preciosas para o tratamento do tema 
proposto. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
Trata-se, de investigar as condições e o contexto histórico em que se deu o nascimento da psicanálise, 
privilegiando, sobretudo, a obra inicial de Freud e o momento de transição entre sua obra neurológica 
inicial e sua obra psicanalítica. A ênfase nesse momento de transição se justifica pelo objetivo de 
argumentar pela continuidade entre esses dois momentos, na contramão das linhas interpretativas mais 
comuns que vêm aí um processo de ruptura relativo, quando não absoluto. Em trabalhos resultantes das 
etapas anteriores da pesquisa já se argumentou de modo geral sobre essa continuidade. Trata-se, agora, 
de complementar esse trabalho por uma análise mais minuciosa de certos temas e questões que 
marcaram esse momento e que testemunham, de forma particularmente ilustrativa, sobre a 
permanência de uma temática que provém das investigações neurocientíficas de Freud e que, ainda que 
tenham continuado como questões centrais da sua investigação psicanalíticas, não constituem um campo 
de problemas que seja exclusivo da psicanálise, muito antes pelo contrário. Podemos incluir nesse 
conjunto, as questões da linguagem, da consciência, da significação, da relação mente-cérebro, da 
cognição e do juízo, do pensamento, da percepção, entre diversas outras. Essas são questões que 
continuam presentes nas elaborações freudianas posteriores, embora tendam a passar relativamente 
despercebidas em comparação com as teorizações mais tipicamente psicanalíticas (teoria da repressão, 
compulsão à repetição, teoria do aparelho psíquico, teoria pulsional, entre outras). No entanto, ambos os 
conjuntos de conceitos estão indissociavelmente relacionados, de tal maneira que se tornem 
ininteligíveis, em seu sentido próprio, fora dessa relação. Ao mesmo tempo, é o primeiro conjunto – 
aquele que integra as questões psicológicas que não são exclusivas da psicanálise – que permite visualizar 
o alcance e a significação desta última como uma teoria psicológica geral, para além de suas aplicações 
clínicas. Essas questões são trabalhadas da forma mais explícita e minuciosa na obra inicial de Freud e, 
sobretudo, no período de transição entre suas investigações neurocientíficas e psicanalíticas que este 
projeto pretende privilegiar. 
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MONITORAMENTO DA DENGUE EM JUIZ DE FORA: EVOLUÇÃO DA EPIDEMIA NA 

ÚLTIMA DÉCADA E ANOS DE SURTO EPIDÊMICO 

 

A Dengue no Brasil e em Minas Gerais:  

 

O Brasil é o país mais afetado por números de casos de dengue das Américas. Muito disso 

ocorre devido ao país apresentar condições favoráveis à sua proliferação tanto nos aspectos 

naturais, quanto nos aspectos humanos. Por ser um país tropical com elevada umidade na 

maior parte de seu território os surtos de dengue apresentam um padrão sazonal. Com isso há 

grandes ocorrências entre os 5 (cinco) primeiros meses do ano, período que se caracteriza por 

ser mais quente e úmido no tipo de clima tropical predominando do país. Por conta dessas 

características, no Brasil há uma circulação de três sorotipos (DENV-1, DENV-2, DENV-3). 

 

 

Fonte: SES/SINAN, 2018. 

No Gráfico 1 se pode observar que o número de casos por dengue tem aumentado no Brasil, 

com algumas oscilações. Em 2015 os números atingem o seu pico com quase um milhão e 

setecentos mil casos de dengue no país. Esses dados se mostram preocupantes e apontam 

para o fracasso das políticas de saúde pública para o controle desta epidemia.  

Quando a epidemia de dengue ressurge no Brasil, na década de 1980, as cidades mais 

afetadas eram as do litoral brasileiro, principalmente as grandes cidades como Rio de Janeiro, 

Salvador e Recife. O litoral apresentava condições ideais para a proliferação do vetor da 

doença, o mosquito Aedes Aegipty, tanto nas condições físicas: umidade e temperaturas mais 

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

20002001200220032004200520062007200820092010201120122013201420152016

Casos de dengue no Brasil de 2000 a 2016



elevadas; quanto nas condições sociais: periferias urbanas desprovidas ou com precário 

saneamento ambiental. 

Porém, com o passar dos anos, as cidades interioranas também passaram a apresentar 

elevados índices de ocorrência da doença. Nesse caso, o Estado de Minas Gerais, o segundo 

mais populoso do país, que não tem litoral, também começou a apresentar elevados números 

de incidência e até surtos epidêmicos.   

Considerando a última década, Minas Gerais foi o Estado com maior ocorrência nos anos de 

2010, 2013 e 2016, destacando que nesses anos o número total de casos no Brasil ultrapassou 

um milhão. 

 

CASOS DE DENGUE NO BRASIL E MINAS GERAIS 

Anos Brasil MG MG/Brasil 

2010 1.011.548 214.552 21,21% 

2013 1.452.489 416.252 28,65% 

2016 1.500.535 528.441 35,21% 
Fonte: SES/SINAN, 2018. 

 

A tabela mostra que em 2016 o Estado de Minas Gerais concentrou mais de 1/3 de todos os 

casos ocorridos no país. Este fato é um alerta para os gestores em saúde e para a população 

em geral de que algo não está adequado nas políticas de saneamento ambiental dos 

municípios mineiros, pois a política de controle da doença depende, fundamentalmente, da 

ação de governo e da colaboração da população.  

 

A DENGUE EM JUIZ DE FORA 

 

A cidade de Juiz de Fora localizada na Zona da Mata Mineira, apesar de não apresentar um 

ambiente natural ideal para a proliferação do vetor da dengue, vem acompanhando a elevação 

ocorrida em todo o Estado nos últimos anos. No entanto, o ano de 2016 foi verdadeiramente 

atípico tanto para o Estado quanto para a cidade, que apresentou o maior número de casos e a 

maior taxa de incidência em sua história.  



 

Fonte: Centro de Vigilância em Saúde, Prefeitura de Juiz de Fora, 2018. 

 

Com quase 35 mil casos em 2016 a cidade, assim como Minas Gerais, sofreu o maior surto 

epidêmico de dengue já registrado. Esse trabalho procurou estudar esses três anos de pico da 

epidemia sob um olhar crítico da política de controle da doença e das possíveis respostas que 

explicam essas abruptas elevações.  

O surto epidêmico de 2016 ainda é alvo de estudos dos acadêmicos e gestores de saúde 

pública procurando explicações plausíveis para a ocorrência desse fenômeno. Mas, algumas 

hipóteses ainda não plenamente comprovadas foram levantadas. Entre os fatores físicos se 

aponta anos mais chuvosos após a prolongada estiagem que ficou conhecida como Crise 

Hídrica. Entre os fatores sociais, são considerados elementos como o relaxamento da 

vigilância epidemiológica, tanto dos gestores quanto da população, que ocorre alguns anos de 

baixa incidência.   
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Cláudia Avellar Freitas (Orientador) 
Thaís Cristina Moreira Antônio (Bolsista) 
Wallace Victor Sales Tolentino (Bolsista) 
 
 
 
Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 

O objetivo deste trabalho é relatar as investigações iniciais de um projeto de iniciação 

científica que visa compreender o que aprendem e como aprendem os estudantes, bolsistas 

de iniciação à docência, na experiência de participar de projetos do Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID). Iniciamos o projeto de pesquisa com a busca 

por trabalhos sobre PIBID, publicados em anais do Encontro Nacional de Didática e 

Prática de Ensino (ENDIPE), no período que vai de 2010 a 2016. Para isso usamos as 

ferramentas de busca dos anais eletrônicos com o termo “PIBID”. Encontramos cento e 

quarenta e cinco trabalhos e construímos tabelas com os objetivos, metodologias e 

resultados de cada trabalho. Depois categorizamos em trabalhos empíricos, documentais e 

relatos de experiência O número de trabalhos considerados relatos de investigação 

empírica que têm como foco os saberes docentes está abaixo do que esperávamos e isso 

nos indica que a investigação sobre o programa e sua potencialidade para o ensino dos 

saberes experienciais deve ser melhor explorada. Além disso, nenhum trabalho abordou os 

saberes experienciais como foco central de pesquisa. Observamos que, ao longo do tempo, 

a quantidade de relatos de experiência foi diminuindo e a de relatos de pesquisa 

aumentando o que indica certo amadurecimento na produção acadêmica sobre o PIBID. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
Por meio desse projeto de pesquisa realizamos uma análise da arquitetura moderna presente na 
paisagem urbana de Juiz de Fora – MG. O período abarcado pela pesquisa está compreendido 
entre os anos de 2004 e 2014, abarcando, assim, a criação do Conselho Municipal de 
Patrimônio de Juiz de Fora – COMPPAC- e sua primeira década de atuação. Analisamos a 
influência da arquitetura modernista na cidade de Juiz de Fora e os processos de tombamento 
de alguns de seus exemplares, com a finalidade de compreender as narrativas de consagração 
que foram elaboradas em cada um deles.  
A análise incidiu, principalmente, sobre as políticas públicas patrimoniais, voltadas a edifícios 
representativos da arquitetura moderna, desenvolvidas no município de Juiz de Fora, durante o 
período proposto. Pretendemos, ainda, analisar a importância atribuída à arquitetura moderna 
como patrimônio da cidade e, de que maneira a narrativa a seu respeito é associada à 
identidade local. Procuramos, ainda, identificar os atores sociais envolvidos nos processos de 
tombamento e as possíveis razões que levaram à valorização ou desvalorização do acero 
arquitetônico moderno da cidade. 
Utilizamos, durante a pesquisa, a metodologia de uma análise crítica das fontes históricas, 
buscando evidenciar os lugares de fala dos sujeitos envolvidos, seus interesses, suas 
narrativas, as memórias mobilizadas e os contextos nos quais os tombamentos ocorreram. 
Consideramos que a memória coletiva é um construto social, elaborado por meio de lembranças 
e esquecimentos, muitas vezes intencionais. Ela se constitui como um campo de disputa de 
poder entre os diferentes grupos sociais, uma vez que as lembranças e esquecimentos terão 
influência sobre os papeis que estes grupos terão na sociedade e sobre os usos que farão dos 
espaços públicos da cidade. Consideramos que a análise histórica desses processos contribui 
para que cada vez mais as memórias dos diferentes grupos que compõem a sociedade possam 
ver suas memórias representadas na paisagem urbana, sendo esse um exercício de cidadania. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O presente artigo tem como escopo analisar a produção científica no que tange a inserção da 

Psicologia e do Serviço Social no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), de 

modo a entender: como e com quais objetivos ambas as profissões atuam nos serviços, bem como 

compreendem e se relacionam com os usuários da política; as particularidades da inserção da 

Psicologia nesses espaços, visto que a profissão está se deparando com uma demanda 

historicamente distinta daquela que compôs durante muito tempo seu quefazer profissional, 

marcado em sua trajetória por perspectivas individualizantes e elitistas; e a relevância e 

possibilidades de uma atuação interdisciplinar nesse campo. Para tanto, realizou-se uma revisão 

sistemática nas bases de dados Scielo, Lilacs, Medline, Ibecs, Paho, Psycinfo, Web of Science e 

nos bancos de teses e dissertações da PUC-SP, UFPE e UFRJ no período temporal de 2007 a 

2017. A amostra final foi de 77 artigos, 5 dissertações e 2 teses. Os resultados evidenciam a 

coexistência de referenciais teórico-metodológicos e atuações heterogêneas que tendem a assumir 

o ecletismo como valor positivo e plural, a despeito da existência de parâmetros orientadores de 

atuação; tendência à individualização da “questão social” por parte da Psicologia, precariedade 

das condições de trabalho por parte dos profissionais fruto do desmonte das políticas sociais; e 

dificuldade na atuação interdisciplinar em razão das deficiências da formação profissional, com o 

consequente reforçamento de uma atuação de cunho assistencialista, focalizado e residual. 

Partindo da tradição marxista para a compreensão do papel, potencialidades e limites das políticas 

sociais no capitalismo, os achados contribuem para uma análise crítica/construtiva da atuação 

desses profissionais, para a melhoria dos serviços ofertados e para traçar os caminhos de uma 

política que não termine em si mesma, mas que possa fomentar processos de conscientização dos 

usuários e auxiliar no processo emancipatório de toda sociedade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 Numa sociedade de consumo líquido-moderna de consumo em que o ter está acima do ser, estabelecem-se 
diversas éticas nas relações humanas. Neste trabalho, buscou-se investigar que ética pode compor uma educação 
financeira que se distancie da ética denominada mercadológica com traços neoliberais que favorecem a 
desigualdade social, a injustiça e a exclusão da maioria dos cidadãos indivíduos-consumidores. Objetivou-se ainda 
aprofundar discussões acerca das teorias propostas por Zigmunt Bauman para descrever o modus operandi nessa 
sociedade de consumo e as tomadas de decisão éticas dos indivíduos-consumidores. Como resultado desse estudo 
teórico destacamos a relevância do tema, uma vez que nesta sociedade de obsolescência programada o ethos que 
tem gerenciado as ações é de ter, levar vantagem e aparentar sucesso por meio da ostentação da imagem. Uma 
contribuição direta da pesquisa aos participantes foi proporcionar visão crítica sobre a sociedade em que nos 
inserimos, tomamos decisões e nos tornamos éticos conforme previsto por Aristóteles. 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Palavras-chave:  
 
Educação Financeira                  Ética 
 

                                      Sociedade de consumo líquido-moderna 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



Em Novas Geografias do Espaço Urbano-Regional de Juiz de Fora (Menezes, 2007) a análise da 

expansão urbana ao longo dos eixos viários revelou também a emergência de novas polaridades 

acopladas a esta geografia e, portanto configura o tema central desta pesquisa. Os anos 90 

marcaram uma profunda mudança na estrutura econômica brasileira. A privatização dos 

serviços, o maior peso político e de decisão dos setores privados, os movimentos de 

internacionalização dos grandes conglomerados mundiais, da liberalização financeira e de 

reestruturação produtiva compõem os principais fatores da inserção do Brasil na chamada 

“globalização”. Paralelamente, surge um movimento de realinhamento espacial e igualmente 

territorial da indústria localizado no que Moreira (2004) denominou de Polígono Industrial, isto 

é, uma grande região industrial que se estende de Belo Horizonte para o sul até Porto Alegre. 

Para entender esta nova cartografia é preciso analisar o processo que Diniz (2002) caracterizou 

como de desconcentração da nova configuração urbano-industrial do Brasil, o qual se baseia na 

argumentação baseada nos fenômenos espaciais: da reversão da polarização industrial de São 

Paulo, do deslocamento da fronteira agrícola e mineral e das mudanças tecnológicas 

incentivadas pela abertura externa e criação do MERCOSUL.  Juiz de Fora, centro regional, 

evidencia empiricamente transformações na matriz territorial que aponta para um novo papel 

na atual divisão territorial do trabalho e da reestruturação. Tais transformações aparecem na 

forma de investimentos fixos (Santos, 2003) que vem cumprindo o papel de elementos da 

constituição do meio técnico-científico-informacional e da renovação da materialidade do 

território. Assim, renovação e inovação de investimentos consubstanciados em projetos 

industriais, na melhor operacionalidade da malha viária, em novas instalações do comércio 

atacadista e varejista como shoppings e malls atacadistas, centros de negócios e logística, assim 

como novos padrões de urbanização revelam na organização urbano-regional de Juiz de Fora 

elementos de sua readequação no Polígono Industrial brasileiro.  Na organização do espaço 

interno da cidade e seu entorno novos empreendimentos demonstram através de espaços de 

segregação e segmentação um processo de monopolização e extração da mais valia, onde o 

território constitui-se num fator fundamental, enquanto espaço de domínio político e 

apropriação simbólica, ou seja, um espaço com acesso relativamente controlado (Haesbeaert, 

2001). Uma abordagem geográfica deste panorama revela, a princípio, um mapa onde sobressai 

no espaço urbano eixos urbano-viários, onde sobressaem novos padrões de moradia – como 

condomínios fechados, que interligam a área produtiva e valorizável da cidade à malha viária 

nacional, localizados juntos às rotas de interligação com as principais metrópoles nacionais. Do 

mesmo modo, revelam, também, uma capacidade crescente de empreendimentos 

monopolizados por determinados atores econômicos que consorciam seus investimentos 

privados na adequação funcional, implantação de infra-estrutura necessária a operacionalidade 

da economia regional e seu papel na divisão territorial do trabalho. A criação do Instituto de 

Pesquisa e Planejamento de Juiz de Fora – IPPLAN/JF em 1977 é antes de tudo o resultado do 

capital cultural acumulado na cidade, das relações da cidade dentro da esfera de influencia do 

Rio de Janeiro e da posição da cidade dentro da rede urbana nacional. Dentro da região de 

influencia da metrópole do Rio de Janeiro, Juiz de Fora estaria localizada no eixo Petrópolis - 

Três Rios juntamente com Teresópolis e Friburgo e as cidades do médio vale do Paraíba (Cf. 

Davidovich, 1975).   

 

  

Ao final dos anos 70, Juiz de Fora é incluída no projeto CPM – Centro de Porte Médio financiado 

pelo Banco Interamericano – BIRD e gerenciado pelo governo brasileiro através inicialmente do 



CNPU – Conselho Nacional de Política Urbana, depois CNDU – Conselho Nacional de Política 

Urbana órgãos ligados ao Ministério do Planejamento e pela Secretaria Especial da Região 

Sudeste ligada ao Ministério do Interior. A ação do projeto pressupunha atuar sobre os centros 

urbanos classificados de porte médio pela sua posição geográfica, população, importância sócio-

econômica, função regional significativa, de modo a incrementar seu desenvolvimento com 

vistas à estruturação de uma rede urbana “mais equilibrada”. Coube ao IPPLAN coordenar 

juntamente com as UAS – Unidades de Administração de Subprojetos, unidade autônoma 

dentro da Secretaria de Planejamento - a coordenação das atividades. Principalmente deve-se 

ao IPPLAN/JF uma boa integração entre a UA e a administração municipal o que acarretou numa 

boa avaliação externa do projeto e sua continuidade juntamente com a cidade de Florianópolis, 

pois eram as que se encontravam mais adiantadas nas ações.  As diretrizes do Banco Mundial 

para o financiamento de projetos de melhorias urbanas em países do Terceiro Mundo 

propunham especificamente gerar impacto sobre a pobreza urbana. Juiz de Fora recebeu verbas 

e assessoria técnica para operar sobre três metas: investimento em infra-estrutura e serviços 

urbanos, geração de emprego e renda e melhoria da administração pública. Até o final do 

projeto entorno de 1984 a cidade efetivamente promoveu uma reurbanização da área central 

da cidade, redirecionou novas vias de acesso e reestruturou o sistema de transportes. Mais uma 

vez a modernização da malha viária se fez sentir sobre a cidade concomitante ao Projeto Cidades 

Médias. Foi à renovação e o novo traçado da estrada Rio- Belo Horizonte- Brasília que impactou 

a cidade no sentido do arco sul-oeste-norte inserindo novos territórios para expansão do 

mercado imobiliário, do distrito industrial e do surgimento de bairros entorno de conjuntos ou 

loteamentos de moradias populares, estes dois últimos seguindo a montante da várzea do 

Paraibuna. O rescaldo do PCM significou intervenções pontuais, no caso a área central e a 

construção da seletiva de ônibus na avenida Rio Branco, a construção do Distrito Industrial, os 

acessos à cidade Alta – região do São Pedro, beneficiando a comunicação ao campus 

universitário e a valorização de bairros para moradias de classe média, além dos acessos à 

rodovia BR 040, principalmente no eixo sudoeste ao longo da avenida Independência, 

atualmente um dos espaços mais valorizados da cidade.  Ao revés, a pobreza, cerne principal do 

discurso do projeto aumenta exponencialmente por uma série de fatos conjunturais dentre eles 

destaca-se a crise econômica nacional, o modelo privativo de administração pública, a 

centralização fiscal da União e o rapto da organização popular por meio de políticos 

conservadores e paternalistas no tocante a questão da moradia popular em Juiz de Fora, onde 

se superpõem as funções de centro regional, cidade média e cidade-pólo postulante aos 

investimentos globais, nacionais e regionais 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
As construções projetadas e/ou erguidas pelos imigrantes italianos, realizadas a partir das últimas 

décadas do século XIX, constituem parcela significativa do patrimônio edificado de Juiz de Fora 

até os dias de hoje. O seu estudo permitirá, inclusive, identificar com mais precisão os edifícios 

que constituem este patrimônio, o que facilitará, conseqüentemente, a sua efetiva preservação. 

Neste sentido, o presente projeto tem realizado o levantamento sistemático e a análise da 

documentação (escrita, iconográfica e arquitetônico-urbanística) existente sobre a vida e as obras 

dos construtores italianos radicados em Juiz de Fora nas últimas décadas do século XIX e na 

primeira metade do século XX, demarcando a importância da sua atuação no desenvolvimento 

urbano e na formação da paisagem urbana, e mesmo, cultural, atual da cidade de Juiz de Fora. 

Também faz parte do processo a inventariação das edificações ainda existentes, construídas por 

estes imigrantes e seus descendentes, bem como a coleta de depoimentos desses descendentes.  A 

sistematização e análise deste material, conforme apresentado nesta comunicação, contribuirá, 

decisivamente para a preservação deste acervo, tanto documental quanto arquitetônico.  Palavras-

chave: Patrimônio Arquitetônico, Imigração Italiana, 
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RESUMO 

O presente trabalho é fruto de reflexões da pesquisa de iniciação científica “Mapa 

dos conflitos urbanos em Juiz de Fora” que se realiza no Departamento de Geociências da 

Universidade Federal de Juiz de Fora desde 2015 até o presente momento. Entendemos 

que a produção do espaço urbano se realiza e se expressa pela cidade de modo 

heterogêneo. Sendo assim, o espaço urbano pode ser entendido como a construção e o 

resultado de transformações paradoxais e que se reverbera em múltiplas facetas, sendo 

transformações veladas ou explícitas, e, por vezes, se revela em conflitos urbanos.  

Os conflitos urbanos são inerentes ao modo de vida urbano, por serem a 

manifestação da tensão de forças distintas que produzem e são produto da sociedade 

capitalista, uma sociedade marcada pelas desigualdades socioespaciais. Assim, o objetivo 

da pesquisa é compreender a espacialidade dos conflitos urbanos e suas manifestações, 

entendendo que os conflitos são produtos e respostas a questões estruturais da sociedade. 

Para melhor compreensão e análise dos conflitos urbanos foram realizadas leituras 

acerca da cidade, da produção do espaço urbano e seus conflitos. Também, realizamos 

levantamento de dados a partir da leitura do jornal diário de Juiz de Fora “Tribuna de Minas”. 

Sabemos que nem todos conflitos urbanos são noticiados, mas por se tratar de um jornal em 

que toda população tem acesso, pesquisamos os conflitos neste veículo de comunicação.   

Para auxiliar nos estudos e possíveis interpretações dos conflitos em suas relações 

espaço-temporais, utilizamos algumas tipologias, sendo elas: segurança pública, legislação 

e uso do solo, moradia, educação, transporte e mobilidade, saneamento básico, acesso e 

uso do espaço público, recursos hídricos, infraestrutura urbana, saúde, parques e jardins, 

lixo e resíduos, patrimônio histórico e cultural, espaço sonoro e visual, e, reivindicações. 

Essas tipologias ajudam-nos a interpretar os dados, e, quando mapeamos os conflitos 
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urbanos coletados nos jornais, realizamos interpretações das tipologias com as regiões 

políticas de Juiz de Fora para verificarmos as incidências recorrentes no espaço urbano e 

como diferentes manifestações de conflitos urbanos ocorrem em diferentes espaços.  

Segundo Lefebvre (1972, p.65), “A cidade é um objeto espacial que ocupa um lugar e 

uma situação” ou, ainda, ela seria “a projeção da sociedade sobre o local”. A cidade se 

apresenta como um resultado de uma aglomeração e reprodução social, um local onde se 

desenvolve um núcleo comercial, político e social.   

A burguesia, portanto, detentora do capital estabelece relações de classe no espaço 

citadino, resultando numa série de transformações sociais, políticas e econômicas que 

posteriormente, serão base do processo conhecido como industrialização. O processo de 

industrialização ocorreu voltado para a mecanização das atividades, sendo possível 

observar uma mudança drástica nos meios de produção, representando uma divisão clara 

entre os donos dos meios de produção e os assalariados, neste contexto que se instala um 

novo sistema político, que visa o lucro e a acumulação de riqueza. O período de 

industrialização atraiu um imenso fluxo populacional para as cidades, as cidades crescem e 

se tornam um importante espaço de vivência. 

Contudo, segundo Lefebvre (2001, p.52), “A cidade se transforma não apenas em 

razão de processos globais relativamente contínuos, como também em função de 

modificações profundas no modo de produção, nas relações cidade-campo, nas relações de 

classe e sociedade”. Não obstante, desde o começo a cidade não era homogênea, 

principalmente com a instalação do capitalismo, a cidade se apresenta como um espaço 

desigual, obra de uma produção social. 

Com o processo de industrialização e consequentemente urbanização, fruto do 

êxodo rural, as cidades vão ter um elevado crescimento populacional. Portanto, o fenômeno 

urbano vai se apresentar, como um manifestação e produção social em um contexto 

pertencente a cidade, ou seja, como essas pessoas citadinas produzem esse espaço, 

caracterizado por suas especialidades, que se diferem do campo, portanto, “urbano é a 

simultaneidade, a reunião, é uma forma social que se afirma” ( LEFEBVRE, 2001, p. 159). 

Por ser o espaço citadino contraditório, onde pessoas com diferentes interesses 

lutam por seu direito e pertencimento, o espaço citadino é conflituoso. Por estarmos falando 

de uma cidade construída e pautada na luta de classes, os conflitos urbanos são as 

reverberações no espaço que se apresentam por sermos uma sociedade desigual. Segundo 

Ferreira (2008, p.8), 

 



O espaço torna-se o lugar da reprodução das relações sociais de 
produção e não apenas dos meios de produção, destarte 
percebemos o espaço como mercadoria. Porém, se o espaço é o 
lugar da reprodução, é também lugar da contestação, do encontro, 
da rebeldia, lugar da ação. E aqui estamos diante de grandes 
tensões, contradições; ou seja, se é no espaço da vida cotidiana que 
percebemos e vivemos o dia-a-dia, é nele também que os 
especialistas – cientes ou não do fato de que o espaço produzido é 
também produtor – concebem seus projetos e os põem em curso à 
revelia dos habitantes do lugar. 

 

Por isso, observar e interpretar os conflitos urbanos se faz necessário, para 

compreender as relações sociais desiguais da cidade. 

O último mapa confeccionado é referente aos dados coletamos entre julho de 2017 e 

junho de 2018 para interpretarmos a espacialidade dos conflitos. Suas manifestações e 

reverberações no espaço são nosso principal objetivo.  

Figura 1 

 

Fonte: IBGE/ArcGis Online (2018). Elaborado por Verônica Sakaragui em 07 de set. de 2018. 

 

Como se pode observar na figura 1, os conflitos na região central foram os mais 

noticiados no jornalTribuna de Minas. Sabemos que o centro é o local do encontro, de troca 



e reconhecimento do diferente (MAGNANI, 2003). Além de a região central da cidade ser o 

local do encontro com o diferente, onde há maior circulação de pessoas (por isso muitas 

vezes é o local escolhido para reivindicações) há também o maior investimento por parte do 

poder público em obras de infraestrutura. 

As tipologias de conflitos mais recorrentes em todas as regiões são: segurança 

pública (347 conflitos veiculados), infraestrutura urbana (124), reivindicações (103), 

transporte e mobilidade (81), saúde (62) e lixo e resíduos (60).  

De acordo com as tipologias mais recorrentes, podemos interpretar os dados que 

nos mostram que a questão de segurança pública deve ser pensada pelo poder público com 

extrema urgência. Com a tipologia acesso e uso do espaço público tendo sido de apenas 47 

conflitos noticiados, podemos inferir que onde se falta lazer e investimento de locais públicos 

de uso coletivo, pode vir a ser ambientes mais hostis. 

 Embora este trabalho traga mais um mapa como resultado de nossa pesquisa, ela 

não se encerra com o mesmo. O espaço urbano e seus conflitos são as manifestações de 

uma cidade desigual, e, nos diz Lefebvre (2008, p.46), “esse espaço urbano é contradição 

concreta. O estudo de sua lógica e de suas propriedades formais conduz a análise dialética 

de suas contradições”. Por isso, continuaremos estudando o espaço, seus conflitos e suas 

reverberações pelo espaço citadino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Produção do espaço, espaço urbano, conflitos urbanos, direito à 

cidade.  
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RESUMO 

O presente projeto de pesquisa objetiva contribuir para a superação da 

concepção apriorística de natureza, calcada em princípios lógico-matemáticos, 

cartesianos e positivistas, ao sugerir uma concepção dialógica e relacional de 

natureza. Desse escopo investigativo deriva o problema desta proposta de 

pesquisa, a saber: Quais as condições ontológicas e epistemológicas 

disponibilizadas para a superação da concepção de natureza dominante na 

contemporaneidade? Como hipótese, supõe-se preliminarmente que o conceito 

de natureza em geografia está subjacente ao conceito geográfico de produção 

do espaço. Se tal concepção não comparece explicitamente ao entendimento 

ou pelo menos no discurso geográfico, ela parece se apresentar como uma 

condição ontológica da produção do espaço geográfico. Condição esta sem a 

qual toda a produção de conhecimento geográfico estaria desprovida de 

coerência em relação ao real concreto. Nesses termos, o edifício de reflexão 

sobre o conceito de natureza em geografia se torna uma necessidade 

fundamental em tempos de aprofundamento da crise ambiental. 

Os problemas ambientais têm sido um dos principais temas de estudo 

da Geografia nas últimas décadas. Praticamente, todas as especialidades das 

chamadas geografias aplicadas, notadamente aquelas reunidas sob o rótulo 

institucional da geografia física, têm voltado sua atenção para as mais variadas 

formas de manifestações de impactos e conflitos ambientais. De pequenas 
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perturbações aos desastres de grandes dimensões, os impactos ambientais 

comparecem ao geógrafo nos dias atuais como uma fonte inesgotável de 

temas para pesquisa. 

Todavia, pouco se reflete e se discute acerca do conceito de natureza 

por trás de tais incursões e estudos e menos ainda como essa concepção pode 

ser concebida geograficamente. A natureza é tomada, via de regra, como 

subentendida, pré-existente e dada. Sua dinâmica e complexidade se 

subordina a uma lógica algorítimica e abstrata, sem compreender as condições 

histórico-sociais concretas. Subscreve-se a esta primeira impressão uma vaga 

noção de natureza como conjunto de fenômenos harmonicamente interligados 

por canais metabólicos diversos, os quais respondem a dinâmica de cadeias 

termodinâmicas e biocenóticas. Com isso, infere-se, de modo positivista, as 

peculiaridades representacionais de determinados fenômenos, mas não a 

representação conceitual de natureza. 

A pesquisa partiu de um levantamento acerca do conceito de natureza 

no dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano (1998), para depois se voltar ao 

discurso da geografia clássica. Com isso, observou-se que, desde os clássicos, 

a natureza sempre é concebida como uma externalidade, como polo 

contraditório à sociedade. Essa separação lógico-histórica pouco a pouco vai 

se tornando cada vez mais acentuada à medida que se coloca a serviço da 

reprodução material e ideológica do processo de produção capitalista. Tais 

concepções de natureza foram relacionadas ao conceito romântico de natureza 

em Humboldt (2012), até desembocar na concepção de produção da natureza, 

e consequentemente na discussão da produção desigual do espaço. 

 Através do livro Desenvolvimento Desigual, de Neil Smith (1988), 

traçou-se uma linha de pensamentos sobre a produção da natureza no mundo 

atual. Logo, o trabalho se fundamenta no conceito de “metabolismo”, de Marx 

(2004. 2013), do qual deriva o conceito de “falha metabólica”, desdobrado por 

John Bellamy Foster (2014), chegando a atual situação sobre a produção social 

da natureza e do espaço. Sob esse prisma, o conceito de natureza evoca uma 

relação metabólica em que o homem produz a natureza à medida que é 

naturalizado, tornando-a uma natureza socializada e vice-versa. Com esse 
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estudo percebeu-se que o ser humano aliena-se da produção da natureza tal 

qual se aliena do fruto de seu próprio trabalho, alheando-se, por conseguinte, 

da produção do espaço. Este trabalho tem como objetivo traçar essa linha de 

pensamento da interação metabólica e mostrar justamente uma falha 

metabólica histórica e geograficamente determinada. Esta noção está longe de 

ser compreendida, hoje quando o debate ambiental se encontra às voltas, de 

um lado, com as noções de “primeira natureza e segunda natureza”, de outro, 

com o ideal de fator antrópico (LIMA, 2015), para ensaiar uma reconciliação, no 

plano lógico,  do homem com a natureza.  
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Essa pesquisa concentra-se no universo daqueles que viviam nas áreas rurais do centro-sul da 

América Portuguesa, distantes das principais vilas de extração mineral, mas enraizados em 

pequenas roças, seja na condição de pequenos proprietários, posseiros ou mesmo situados em 

pequenas áreas sob a tutela de grandes potentados. Indivíduos e famílias livres, portadores de uma 

parca cultura material, com pouco ou nenhum bem, em sua maioria, não brancos com vínculos 

recentes ou remotos com o cativeiro. 

Espacialmente, nos referimos aos sertões da Mantiqueira- Minas Gerais, incluindo uma série de 

povoados que foram ganhando importância ao longo do processo histórico. Estes espaços foram 

tomados como base e referência para o acompanhamento do percurso da gente de cor, liberta das 

amarras da escravidão, negros ou índios e suas gerações sucessivas. 

O objetivo da pesquisa foi analisar como se criavam as hierarquias sociais em um contexto 

institucionalmente e economicamente débil, sem a presença de um Estado forte, capaz de regular 

as relações entre os indivíduos nas diversas instâncias da vida, seja nas regras de convivência 

social, religiosidade, sociabilidade, aquisição de bens (terras e escravos, por exemplo), como 

também na instância da fiscalidade (traço marcante da sociedade mineradora). Nas novas regiões, 

o estabelecimento relações de amizade e vínculos familiares seria importantíssimo. Essa questão 

nos levou a considerar os significados da liberdade para esses grupos diante das condições 

concretas de vida nas áreas rurais, sem acesso formal à terra, ainda pouco articulados ao mercado 

e, muitos deles, submetidos ao mandonismo local. Concomitantemente, a instância do matrimônio 

e a formação uma família com laços de sangue constituir-se-ia na possibilidade para recriar a 

experiência da liberdade. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
O reconhecimento rápido e automático de uma palavra é uma condição sine qua non para uma 
leitura hábil e muitos estudos têm sido realizados acerca das variáveis que afetam o acesso lexical. 
Uma variável que afeta o acesso lexical é o quanto uma palavra se parece com outra. Dessa forma, 
‘podre’ e ‘poder’ são palavras ortograficamente similares, pois basta trocar a ordem de duas de 
suas letras que de uma se forma a outra. Diz-se então que essas palavras têm vizinhos ortográficos 
por transposição de letras – TL. Outra variável que pode afetar o acesso lexical é a sílaba e alguns 
estudos indicam que a primeira sílaba pode ser uma unidade importante para o acesso à 
representação mental de uma palavra. Assim sendo, esse estudo investigou se a posição silábica 
em que ocorre um vizinho transposto interfere no tempo de reconhecimento de uma palavra. 
Participaram desse estudo 36 discentes do ensino superior que realizaram uma Tarefa de 
Identificação Perceptual com desmascaramento progressivo. Nesse tipo de tarefa a palavra alvo é 
apresentada em ciclos do tipo palavra e máscara (######) de forma que a medida que o tempo 
passa a palavra vai sendo apresentada por mais tempo e a máscara por menos. O objetivo dos 
participantes era pressionar uma tecla assim que tivessem reconhecido a palavra e depois deviam 
digitá-la. A Variável Dependente foi o tempo de reação dos participantes (da primeira 
apresentação da palavra até pressionarem a tecla) e a Variável Independente foi a posição silábica 
de TL: palavras sem TL; palavras com TL na 1ª sílaba (p.ex.,‘nadar’); palavras com TL na 2ª 
sílaba (p.ex., ‘sabre’). Os resultados indicaram que não houve diferença estatisticamente 
significativa entre os tempos de reação dos participantes para reconhecer palavras com TL na 1ª 
sílaba em comparação às palavras com TL na 2ª sílaba. Assim sendo, os resultados do presente 
estudo dão suporte à ideia de que o efeito de TL ocorre cedo e está relacionado ao cômputo da 
representação ortográfica da posição relativas das letras, não interagindo com variáveis que 
afetam mais tardiamente o acesso lexical. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
A elaboração de um artigo científico no campo da geografia política em interface com a educação 

ambiental crítica teve como objetivo abordar o ambientalismo latino americano, representado nas 

lutas contra-hegemônicas propostas pela educação ambiental e educação do campo. Após a crise 

econômica de 2008, constata-se que há uma retomada da geopolítica estadunidense em direção à 

América Latina, principalmente na pressão externa propondo a intensificação da exploração de 

recursos primários, a “mercantilização da natureza” (LEFF, 2017). Neste contexto, a educação 

ambiental e a educação do campo tem um importante papel na criação de uma consciência crítica 

dos indivíduos coletivos e de um saber ambiental. O texto está dividido em três partes: a primeira 

parte busca analisar o ambientalismo como um movimento de resistência na América Latina. A 

seguir, busca-se enfatizar o caráter emancipatório da educação ambiental, e mais centralmente, 

da educação do campo. Para finalizar, propõe-se contrapor a proposta de educação do campo ao 

modelo do agronegócio. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
 
 
O presente estudo investigou várias hipóteses sobre o conhecimento do nome das letras maiúsculas e minúsculas. 
As seguintes hipóteses foram confirmadas: letras visualmente semelhantes são mais passíveis de confusão (as letras 
‘b’, ‘d’, ‘g’, ‘p’, ‘q’ e ‘l’ foram as letras com menor porcentagem de acertos); as crianças têm mais facilidade na 
nomeação das letras maiúsculas do que na das letras minúsculas (t = 4,47; p = 0,001); as crianças acertaram mais o 
nome da letra que correspondia à primeira letra de seu nome do que o nome das demais letras do alfabeto; as 
crianças acertaram mais o nome das letras minúsculas que são visualmente parecidas com as suas correspondentes 
maiúsculas (as únicas letras minúsculas com porcentagem de acertos superior às das letras maiúsculas 
correspondentes foram: ‘k’, ‘x’ e ‘z’, sendo todas visualmente parecidas com suas correspondentes maiúsculas); a 
inspeção do gráfico indicou uma única dimensão subjacente às medidas de conhecimento do nome das letras 
maiúsculas e conhecimento do nome das letras minúsculas.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Palavras-chave: 
 
  

 
Conhecimento do Nome das Letras                                    Psicolinguística 
 

     Alfabetização 

 
XXIV Seminário de Iniciação Científica da UFJF 2018 



 

Área:  Ciências Exatas e da Terra  
Ciências Biológicas  
Engenharia e Ciência da Computação  
Ciência da Saúde  
Ciências Sociais Aplicadas 

X Ciências Humanas 

Linguística, Letras e Artes 
 
Título do Projeto:  
 
IMPRENSA E SISTEMA REPRESENTATIVO: TEXTOS, AUTORES E CIRCULAÇÃO DE 
IDEIAS  
 
 
 
Autores (Ex.:NOME DO ORIENTADOR (ORIENTADOR); NOME DO BOLSISTA (BOLSISTA)):  

Profa. Dra. Silvana Mota Barbosa (ORIENTADORA) 

Rafael Silva do Nascimento (BOLSISTA) 

Rodrigo Campos Varandas (Voluntário) 

Raphael Guilherme Santóro da Silva (BOLSISTA) 

 

Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
O presente resumo apresenta os primeiros resultados da pesquisa em torno da imprensa e do 

sistema representativo. Buscamos um evento considerado determinante e que em torno dele 

percebêssemos os temas da liberdade de imprensa e da representação política. A pesquisa buscou, 

portanto, abordar as questões em torno da morte do médico, botânico e jornalista italiano 

Giovanni Battista Libero Badaró, assassinado em 20 de novembro de 1830, na cidade de São 

Paulo, levantando diversas hipóteses sobre o assassinato do mesmo. É preciso recapitular que a 

Constituição Liberal de 1824, proposta por D. Pedro I, estabelecia a liberdade de circulação e a 

não censura dos impressos publicados em território brasileiro como um de seus princípios 

fundamentais. Como ferrenho defensor da liberdade da opinião impressa, Libero Badaró tecia 

severas críticas ao governo imperial e ao governo da Província de São Paulo, por meio de seu 

jornal O Observador Constitucional, que circulou de 1829 a 1832. Após sua morte as principais 

suspeitas recaíram sobre Candido Ladislau Japiassú, ouvidor da Província de São Paulo, que teria 

sido o mandante do criem, visto Badaró ter demonstrado ser seu público desafeto político. O caso 

repercutiu por várias localidades do Império, acarretando em vários debates na imprensa. A 

principal versão sobre o assassinato é a de que Pedro I teria envolvimento no assassinato de 

Badaró, por meio da nomeação do ouvidor Japiassú, por conta incitação da opinião pública 

praticada por Libero Badaró. O conjunto de fontes selecionadas ao longo da pesquisa são, 

principalmente, os jornais em circulação no período, tendo em vista o exercício da contraposição 

de discursos que se verifica nos debates públicos dos jornais dos oitocentos. Os resultados até 

aqui apontam em direção a solidez das hipóteses levantadas em torno do assassinato, tendo em 

vista a conturbada relação política entre assassinado e possível mandante. É importante pontuar 

que buscamos discutir a morte de Badaró a partir de uma discussão sobre os limites da liberdade 

de imprensa, em um período no qual experienciando o sistema representativo. Fica claro, assim, o 

papel fundamental da imprensa na constituição de uma opinião pública e na consolidação do 

Estado Nacional. 
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Resumo (de 900 a 2250 caracteres com espaço):  
 
Pesquisas da área de Educação vem apontando a desvalorização da profissão docente. Os 
jovens, recém egressos do Ensino Médio, têm demonstrado pouco interesse em exercê-la, o 
que tem levado a carência de professores nas escolas de Educação Básica, especialmente na 
área de Exatas (Física, Matemática e Química). Outros fatores também contribuem para a 
desmotivação em relação ao ingresso em um curso de licenciatura, entre eles pode-se destacar: 
os baixos salários e o plano de carreira. E os que ingressam, já nos primeiros anos, desistem do 
curso de licenciatura, sendo a taxa de evasão elevada em algumas instituições de ensino 
superior. Nesse sentido, esta pesquisa investigou os fatores que motivaram os licenciandos em 
Química da Universidade Federal de Juiz de Fora, ingressantes em 2014, a permanecerem no 
curso. Para isso, aplicou-se um questionário a 25 licenciandos em Química, cujas respostas 
foram interpretadas através da análise de conteúdo. Os dados mostram que os licenciandos em 
Química ingressam no curso por ter menor concorrência (candidatos por vaga), mas com a 
intenção de pedir transferência para o bacharelado na primeira oportunidade. Quando não o 
fazem nos primeiros semestres, eles dão início as disciplinas pedagógicas, que promovem 
reflexão e discussão sobre diferentes temáticas relacionadas a Educação, além de os inserirem 
no cotidiano escolar, motivando-os a vivenciarem situações reais, enquanto futuros professores. 
Assim, apesar das dificuldades encontradas em algumas disciplinas ao longo do curso, os 
licenciandos passam a ter expectativas de atuarem nas escolas de Educação Básica, logo que 
concluírem a graduação. 
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