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Grupo de Discussão 01: Desempenho na Educação e Olhares sobre a Escolarização 

de Crianças 

Comentadoras: Maria de Fátima Carvalho e Magali Silvestre. 

Resumos: 

Pesquisador: Thiago da Silva Gusmão Cardoso 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e Adolescência -

Neuropsicologia do Desenvolvimento 

Título do Trabalho: Estilo de aprendizagem em crianças de 6 a 12 anos: influência da 

idade e gênero nas características de aprendizagem dos alunos  

Palavras-chave: Comportamento; Infância; Aprendizagem; Professor. 

Introdução: O conhecimento das características de aprendizagem de cada aluno serve 

como base para o planejamento instrucional, distanciando a educação tradicional 

modelo de produção em massa para um modelo mais personalizado, permitindo 

incorporar estratégias adequadas para uma variedade de estilos. Estilos de aprendizagem 

são definidos como sendo os traços cognitivos, afetivos e fisiológicos que servem de 

indicadores relativamente estáveis de como os alunos percebem, interagem e respondem 

a seus ambientes de aprendizagem. O estilo de aprendizagem é, portanto, 

essencialmente adquirido, baseado em experiência e totalmente modificável. Se 

apresentam como indicadores que ajudam a compreender as interações do individuo 

com o ambiente de aprendizagem, facilitando o caminho para chegar mais eficazmente 

ao domínio do conhecimento.  

Objetivo: Esse trabalho busca identificar o estilo predominante na aprendizagem das 

crianças e a influência das variáveis idade e gênero na definição do estilo. Método: 

Tratase de um estudo transversal com a avaliação do estilo de aprendizagem por meio 

de escala padronizada. Participaram do estudo 66 crianças regularmente matriculados 

nas 1ª (2º ano) a 6ª (7º ano) series do Ensino Fundamental, com idades entre 6 e 12 

anos, média de 9,02 anos (dp=1,95) de uma Escola Publica Municipal na zona Sul de 

São Paulo. 



 
 

 Instrumento: O instrumento utilizado para avaliar o estilo de aprendizagem foi o 

Inventario de Estilo de Aprendizagem Portilho/Beltrami cujo objetivo é identificar o 

estilo predominante na aprendizagem das crianças. O inventário é composto por 12 

situações de aprendizagem, distribuídas em 24 laminas com figuras coloridas, uma frase 

explicativa que determina o contexto da situação e as respostas, correspondentes aos 

quatro estilos de aprendizagem ativo, reflexivo, teórico e pragmático. As características 

dos estilos são: ativo (rápido ao realizar suas tarefas, curioso, prefere ambientes 

diversificados, conversa nas aulas, extrovertido, gosta de chamar a atenção dos demais e 

conciliar as situações de conflito); reflexivo (primeira observa, analisa o ambiente, para 

em seguida começar a participar dele, prudente, analista, detalhista e perfeccionista); 

teórico (organizado, planejador, sempre quer saber os “porquês” dos fatos buscando 

uma explicação para tudo); pragmático (autoconfiante, decididos, práticos, suas 

escolhas são realizadas de maneira rápida, objetiva e útil, autonomia).  

Resultados: Os resultados quanto a frequência de cada estilo de aprendizagem entre as 

crianças revelam que 20,4% (10) crianças apresentam o estilo ativo, 34,7% (17) 

crianças apresentam o estilo reflexivo, 20,4% (10) o estilo teórico e 24,5% (12), o estilo 

pragmático. Ao se analisar o estilo de aprendizagem das crianças em relação a variável 

idade, observa-se que o estilo reflexivo e o ativo são os que mais oscilaram entre as 

idades. O estilo reflexivo, por exemplo, oscila bastante entre os 6 anos e 9 anos, 

tendendo a estabilizar a partir dos 10 anos, quando alcança um equilíbrio maior entre os 

estilos. Um outro resultado, explorada no estudo, se relaciona a influencia do gênero 

sob o estilo de aprendizagem das crianças. Os resultados indicaram uma associação 

significativa entre essas variáveis, sendo que 20,25% da variação no estilo de 

aprendizagem entre as crianças avaliadas podem ser explicada pelas diferenças de 

gênero. Os resultados do teste qui-quadrado que associou estilo de aprendizagem 

predominante e gênero, revelam que os meninos apresentam uma porcentagem maior de 

predominância do estilo ativo quando comparadas as meninas, enquanto que estas 

tendem a ser predominantemente teóricas.  

Conclusão: a análise do estilo de aprendizagem se constitui numa ferramenta 

interessante para se compreender a maneira como a criança em sua individualidade, 

características de comportamento, percepção, pensamento, desenvolvimento cognitivo, 

emocional, estratégias, facilidades e dificuldades no ambiente escolar se motiva para a 

aprendizagem, permitindo pensar o melhor caminho para explorar suas potencialidade e 

trabalhar com suas dificuldades a fim de que desenvolva uma noção de competência e 

bem-estar na escola.  

 

Pesquisadora: Janaína Cacia Cavalcante Gonçalves da Silva  

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e Adolescência - 

Questões relacionadas à infância e adolescência na formação de educadores e 

profissionais de saúde 

Título: A Pedagogia da Infância na década de 90: um novo olhar para a Educação da 

criança pequena no Brasil  

Palavras-chave: Educação Infantil – Infância – Criança - Pedagogia da Infância 



 
 

A Educação Infantil tem em sua história muitas lutas e reivindicações por 

políticas públicas de atendimento com qualidade às nossas crianças. 

 A educação da criança pequena no Brasil na última década do século XX foi 

sem dúvida o início de uma nova sensibilidade em relação à Infância.  

O grande marco com a Constituição Federal/88
1
 e posteriormente o ECA/90

2
, 

leis que visaram garantir no rigor da lei o direito das crianças, deram visibilidade 

também aos vários problemas enfrentados pela faixa etária dos 0 aos 5 anos.  

A compreensão da criança brasileira como sujeito de direitos passa a estabelecer 

outra ótica em relação ao que garantimos e o que queremos para as nossas crianças e 

isso muda por total e completa a nossa concepção contemporânea de Infância na 

modernidade.  

Sendo assim, a EI torna-se concretamente uma realidade na vida de tantas 

crianças, mesmo que seja primeiramente no papel. Inicia-se então um movimento de 

luta e reinvidicações por uma educação pública e de qualidade para as crianças 

pequenas; a tarefa de educar sai da responsabilidade restrita e privada da família e passa 

a ser compartilhada com o Estado e a sociedade, tendo estes o papel decisivo na esfera 

pública de prover cuidado e educação.  

As contribuições de diversos autores, estudiosos e pesquisadores demonstraram 

que não era possível mais negligenciar o acesso a educação para uma parcela 

significativa da população, que até então, estavam à margem do sistema educacional, 

com políticas compensatórias a fim de combater a pobreza e a mortalidade infantil.  

Mesmo após muitos anos de luta e garantias pelas legislações ainda vemos que a 

EI é a etapa da Educação Básica que mais precisa de investimentos e pesquisas, que 

viabilizem verdadeiras conquistas nas várias dimensões que compõe uma verdadeira 

Pedagogia para a Infância.  

A LDB/96
3
 confirmou o direito legitimado pelas legislações anteriores 

garantindo uma escola pública de qualidade, seja na estrutura e organização dos 

                                                           
1 A Constituição Federal de 05 de outubro de 1988 no artigo 208, em seu inciso IV estabelece que: “O 

dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade”.  
2 ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei 8.069 de 13 de julho de 1990, no capítulo IV, artigo 

53, estabelece que: “A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento 

de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho” e no artigo 54, inciso 

IV estabelece: “É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: atendimento em creche e pré-

escola às crianças de zero a seis anos de idade”.  



 
 

espaços, no projeto pedagógico, em seu currículo ou especialmente na formação dos 

educadores e suas concepções para as crianças brasileiras, contemplando as que estão na 

educação infantil.  

Na academia os estudos eram voltados num primeiro momento à garantia de 

direitos e avaliação das políticas públicas, contudo, posteriormente isso não era mais 

suficiente, não basta assegurar e garantir o direito das crianças estarem na escola, mas 

também do que faremos com elas, suas necessidades, quem são e a formação dos 

profissionais que trabalham nas instituições para essa faixa etária.  

Em relação às pesquisas com crianças podemos verificar um avanço, 

relacionadas aos seus anseios e narrativas, deixando a Pedagogia da Infância 

engatinhando em estudos tímidos, como no caso, com crianças bem pequeninas como 

os bebês.  

A mudança crucial advinda dos últimos tempos foi à diferença na concepção em 

relação ao papel da criança em nossa sociedade destacando uma perspectiva totalmente 

nova e que modificou o pensar a Infância nos tempos modernos.  

Sendo assim, para o estabelecimento e construção de uma Pedagogia da 

Educação Infantil ou da Infância, é preciso questionar, quais conjecturas dos autores dos 

finais dos anos 80 e início da década de 90? Como começou no Brasil a pensar a criança 

como um sujeito histórico-social que não é um vir a ser e sim ele é hoje na sua 

singularidade e especificidade, alguém que possui uma cultura própria e é produtora de 

cultura, merecedora de uma educação que não seja só baseada em cuidados físicos? 

Enfim, o que é a Pedagogia da Infância no Brasil e como foi delineada?  

Desta forma, faz-se necessário entendermos, a partir de uma construção sócio-

histórica, qual a trajetória do estabelecimento de uma Pedagogia da Infância no Brasil 

neste período. 

 

Pesquisadora: Kelly Cristina dos Santos Silva 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência - A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente. 

Título do Trabalho: O diagnóstico do TDAH em crianças pobres  

Palavras-chave: TDAH; escola; crianças; pobres. 

                                                                                                                                                                          
3
 LDB –Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394 de 20 de dezembro de 1996, no 

capítulo I, artigo 21, em seu inciso I, estabelece que: “A educação escolar compõe-se de: I - educação 

básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio”. 



 
 

O trabalho busca compreender as relações estabelecidas entre o diagnóstico do 

Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e em escolas de bairros pobres. Estas 

relações não são muito claras a primeira vista, entretanto estas estão totalmente 

imbricadas. O TDAH é um transtorno conhecido por acometer crianças que não 

conseguem permanecer atentas por períodos mais longos, tem dificuldades em seguir 

regras, e dificuldades em controlar seus impulsos e manter-se Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) é necessário que este comportamento 

ocorra em dois lugares diferentes. Observamos que a escola torna-se a principal 

personagem deste processo.  Entender os critérios de diagnóstico não é uma tarefa 

simples, principalmente porque estão, de acordo, com uma perspectiva de análise 

crítica, atrelados a uma serie de aspectos históricos e políticos.  Nas ultimas décadas 

observamos um grande numero de pesquisas e disseminação de olhar pautado pela 

biologia. Este enfoca o transtorno em aspectos neurobiológicos, explicitando o 

transtorno é decorrente de falhas na função executiva. Esta função, segundo esta teoria, 

é responsável por organizar, adiar gratificações está associada a modulações de 

neurotransmissores, entre eles dopamina e noradrenalina e podem estar associados a 

fatores ambientais. Entretanto, esta abordagem apesar de ser dominante não é única. Há 

muitas controversas em torno do diagnóstico do TDAH. Elas são de natureza histórica, 

metodológica e política. Deste modo, observamos um grande embate entre diferentes 

linhas de pensamento. Uma corrente com um olhar crítico que ao buscar compreender a 

história do transtorno, observa muitas contradições no que diz respeito as definições e 

critérios para a realização do diagnóstico. Há também um serie de discussões referentes 

ao uso de medição pra o tratamento dos sintomas do TDAH. As criticas são referentes a 

efeitos colaterais, além da falta de conhecimento sobre possíveis danos que a medicação 

pode causar após o uso prolongado, além de criticas relacionadas  as relações entre a 

indústria farmacêutica e a produção cientifica sobre o transtorno.  Observamos um 

grande leque de divergências, estas emergem quando profissionais e pais são 

entrevistados, pois a falta de um consenso permeia as relações entre o TDAH e seu 

diagnóstico. Tais discrepâncias são maiores quando a escola entra em cena e passa a ser 

o cenário destas discussões. Nas ultimas décadas houve uma mobilização importante em 

decifrar as causas do fracasso escolar e nestes estudos, revelou-se a produção do 

fracasso escolar pela própria escola e em estudos mais recentes, o fenômeno da 

medicalização da educação começou a ser colocado em pauta. Assim, encontramos uma 

série de discussões relativas ao transtorno e os modos como ele tem sido entendido. 



 
 

Entretanto buscamos compreender tais dissonâncias a partir da escolarização de crianças 

pobres. Tal tema foi pensado devido a uma serie de estudos que salientam as diferenças 

entre os modos de socialização de crianças pobres e crianças provenientes de classes 

sociais mais abastadas, cuja escola representa uma continuação das relações familiares. 

Porém para as crianças de classes populares a escola representa uma grade mudança, 

pois há códigos e modos de se comportar que podem ser muito distintos daqueles 

vivenciados   em seu contexto  familiar.  Esta perspectiva faz uma incursão nos modos 

de olhar a criança e pobre na escola, seu sucesso e seu fracasso. E assim com autores 

brasileiros, desconstrói vários mitos que tendem a permanecer como verdades absolutas. 

A partir de tais olhares podemos pensar como são confeccionados os diagnósticos e com 

a escola e as relações familiares precisam ser entendidas como uma rede entrelaçada a 

outra rede complexa, as divergências entre os diagnósticos que se preocupam em medir 

e avaliar comportamentos de crianças como se estes dependessem apenas da  modulação  

de neurotransmissores, quando observamos uma rede muito complexa, cujas tramas são 

muito elaboradas e interdependentes por isso a necessidade de um olhar ampliado para 

as questões da escolarização de crianças pobres e a produção e circulação de 

diagnósticos do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 

 

14h às 16h – Sala 05 unid. 2. 

 

Grupo de Discussão 02: Teoria Social: Os impasses da Modernidade.  

Comentador: Rúrion Melo.  

Resumos: 

Pesquisador: Luiz Antonio de Barros Junior. 

Programa de Pós-graduação: Ciências Sociais - Pensamento político e social, Estado 

e ação coletiva. 

Título do trabalho: “Americanistas e Iberistas: Schwartzman e Morse para além da 

antinomia modernidade versus tradição”. 

Palavras-chave: Cientistas sociais brasileiros; Modernidade; Americanismo; Iberismo. 

 

Os intelectuais expoentes do chamado “pensamento político e social brasileiro” 

vêm ganhando atenção crescente, não apenas nos circuitos acadêmicos, como também 

do público em geral. Os chamados intérpretes do Brasil recorriam ao passado histórico 

– seja na Colônia ou em nossas matrizes ibéricas – para compreender e explicar o 



 
 

presente, preocupados fundamentalmente com questões como a “formação” e a 

“modernização.” O presente trabalho intenta retomar um dos grandes debates da ciência 

política brasileira, sucedido entre autores representantes das categorias de 

“americanismo” e “iberismo”, que diferem ao refletirem a posição da América Latina e 

do Brasil no mundo. Mais especificamente, trataremos do embate entre o cientista 

político mineiro Simon Schwartzman e o historiador brasilianista norte-americano 

Richard Morse, ocorrido nas páginas da Revista Novos Estudos Cebrap entre os anos de 

1989 e 1990. 

 De um lado, os “americanistas”, de maneira geral, avaliam a questão do atraso 

brasileiro frente aos países de “capitalismo maduro” em função da persistência de traços 

da herança ibérica na formação do país. Os iberistas, por sua vez, entendem a formação 

como um elemento de determinação cultural, decorrente dos “processos de 

modernização” que se impuseram aos indivíduos e às suas circunstâncias conjecturais. 

Podemos afirmar que Richard Morse representa uma “linhagem” de autores 

latinoamericanos que concebem o espaço fantástico de uma “outra” América refletida 

e/ou sentida no contraste com os Estados Unidos. Já Simon Schwartzman pode ser 

associado a uma vertente interpretativa que atribui ao iberismo as origens do 

patrimonialismo e autoritarismo na vida política e social. 

A análise que pretendemos empreender está centrada não somente no 

enfrentamento das ideias e nas concepções distintas de “modernidade” dos autores, mas 

pretende ir além de uma investigação ancorada apenas numa dicotomia entre 

modernidade versus tradição. A discussão levantada por Morse acerca da superioridade 

dos novelistas do “realismo fantástico” em relação aos sociólgos e a resposta de 

Schwartzman bradando a favor do trabalho intelectual científico revelam que há uma 

questão retórica do debate, pois o que está em jogo não se resume à argumentação 

substantiva dos autores. Entendemos que a inteligibilidade do debate só é possível 

quando explicitamos esse aspecto basilar e ainda pouco explorado pela fortuna crítica, 

qual seja, a da existência uma disputa metodológica, de legitimação científica e de 

busca por adeptos, implícita aos diagnósticos de patologias sociais e aos “projetos 

civilizacionais” apresentados pelos teóricos. 

Por fim, reconhecemos que ainda há uma oposição entre abordagens 

“internalistas” e “externalistas”. Desse modo, nossa proposta de “pensar o pensamento”, 

admite como caminho mais seguro, compreender previamente o “contexto” para 

posteriormente acessar o “texto”, com a preocupação de não conduzir a análise segundo 



 
 

pressupostos deterministas e cancelar a priori a riqueza das mediações. Por conseguinte, 

o objeto desse trabalho sucita a necessidade de compreender as trajetórias desses 

intelectuais, pois as questões metodológicas citadas algures, são peremptórias para 

elucidar o conteúdo teórico e os posicionamentos dos intelectuais no debate. 

 

Pesquisadora: Gabriela Fernandes Feliciano Murua. 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Pensamento político e social, Estado 

e ação coletiva. 

Título do Trabalho: Os limites dos paradigmas do século XIX. 

Palavras-chave: Ciências Sociais, Eurocentrismo, história das ideias.  

Partimos do pressuposto que atualmente a ciências sociais passam por uma crise 

epistemológica. Todas as promessas que legitimaram o conhecimento científico não se 

efetivaram nem nos países centrais, o que dirá nas periferias.  

Immanuel Wallerstein, um sociólogo norte-americano conhecido internacionalmente 

pela sua proposta de compreensão do capitalismo a partir de uma unidade de análise de 

sistemas sociais históricos, propôs um “protesto [moral e político] contra os modos 

pelos quais a investigação científica social foi estruturada para todos nós desde seu 

início em meados do século XIX” 
4
.  

Wallerstein elaborou uma crítica à estrutura das ciências sociais tal qual 

concebida a partir, sobretudo, da segmentação do conhecimento em diversas disciplinas 

com objetos de estudos específicos e relativamente autônomos e da separação entre 

história e ciências sociais
5
. Segundo ele a divisão das ciências sociais em antropologia, 

economia, política e sociologia surge juntamente com a instauração de uma divisão 

entre “Estado e Mercado, política e economia”; proposta pelo pensamento liberal em 

meados do século XIX com o argumento de que cada esfera era composta por regras 

particulares com lógica própria e por isso não vinculada as demais. Além disso, o autor 

questiona também a separação entre um modo de análise ideográfico (mais presente na 

história e antropologia) e uma análise nomotética (mais presente na economia, política e 

sociologia) afirmando que essa separação não apenas impede o surgimento de 

conhecimentos alternativos e integrados como permite uma compartimentação das 

                                                           
4
 WALLERSTEIN, Immanuel. Análises dos Sistemas Mundiais In: GIDDENS, Anthony; TURNER, 

Jonathan H.. Teoria Social Hoje.São Paulo: Unesp, 2002. p 447. 

 



 
 

disciplinas em duas partes: a nomatética e por isso científica e a ideográfica e por isso 

humanista.  

Essa divisão permitiu a universalização de um conhecimento singular – o 

europeu ou ocidental – em detrimento de outros conhecimentos considerados não 

hegemônicos e por isso local e particular.  

Outro problema do conhecimento, tal qual exposto acima, é que ele foi 

produzido por alguns países centrais específicos, e para as pessoas que vivem em países 

periféricos estas teorias pouco explicam as reais necessidades destes países. De modo 

que para autores periféricos esse conhecimento considerado universal tem limites e suas 

funções certamente é apontar tais limites e alternativas de compreensão do mundo, isto 

é, novas formas de conhecimento.  

O presente trabalho pretende problematizar os fundamentos gerais da ciência 

hegemônica. E, além disso, apontar para outras formas de ciência localizadas na 

periferia e que estejam comprometidas com uma teoria que retome sua relação com a 

práxis social e que por isso se posicione contrária a uma forma de conhecimento 

eurocêntrico.  

 

Pesquisadora: Rubia de Araujo Ramos 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: Desmodernização e Dissociação: A teoria sociológica de Alain 

Touraine para pensar o mundo contemporâneo 

Palavras-chave: Alain Touraine; Modernidade; Histótia; Sujeito 

 

Este trabalho consiste em estabelecer uma análise sistemática preliminar da 

concepção de Alain Touraine sobre a modernidade. Os conceitos sociedade pós-

industrial, dissociação e desmodernização, são indispensáveis para compreender o 

pensamento sociológico e político do autor que há cerca de vinte anos tem defendido o 

sujeito como uma saída da modernidade radicalizada, entre os limites da racionalização 

e da subjetivação. Para Touraine é necessário descobrir as formas de pensamento 

capazes de explicar as novas representações e práticas sociais. Nessa perspectiva, busco 

montar um quadro analítico, considerando esses conceitos como centrais na construção 

teórica do autor e o contexto social estudado por ele, para então mostrar o processo 

teórico de construção de seu conceito sujeito e, assim, verificar de que forma a 



 
 

modernidade está sendo reconstruída, conforme Touraine afirma, com o nascimento do 

sujeito. 

1.Introdução 

O processo de modernização representou a busca pela liberdade do homem e dos 

privilégios da sociedade tradicional, a justiça, a organização social e o desenvolvimento 

científico/tecnológico. Os debates sobre a historicidade moderna e suas conquistas 

afirmam os contrassensos do “projeto modernidade”, e verificam que crises sociais e 

econômicas, assim como os conflitos culturais, apontam para os desvios da 

modernidade. Vive-se nos dias atuais sob a ameaça de crise, seja econômica, política, 

social, ecológica ou cultural, a sociedade contemporânea compartilha, entre suas 

diferenças, a necessidade de encontrar um novo caminho que faça sentido.  

Cheia de contradições, a modernidade representa a complexidade das relações humanas, 

as novas situações sociais não previstas, novas formas de organização, problemáticas e a 

diversidade de identidades. Na contemporaneidade observa-se o enfraquecimento de 

instituições modernas, como o Estado, seus órgãos e os sindicatos, ao passo que o 

sujeito torna-se um novo objeto de estudo para a sociologia.  

 

2.Fundamentação Teórica 

A sociedade racional é aquela capaz de criar a modernidade, um projeto iniciado 

pelo pensamento iluminista que teve como base as virtudes do homem, a liberdade, o 

direito natural e a bondade humana.  Alain Touraine defende a necessidade de superar o 

pensamento clássico, no sentido de aprimorá-lo para melhor corresponder o novo 

contexto social, sem deixar as bases do pensamento moderno. Sob os efeitos da 

globalização e da economia financeira, a sociedade contemporânea (pós-industrial) vive 

novos problemas nunca vividos antes, em diferentes esferas da vida social, do interesse 

público, passando por questões sociais e políticas, mas principalmente no campo 

cultural – como na educação e na saúde. 

Em correspondência ao novo ambiente social, Touraine afirma a emergência de 

um novo perfil de atores sociais que se insere nas relações sociais para transformá-las 

sem necessariamente se identificar com um grupo ou qualquer coletividade, sem desejar 

romper com o sistema. Trata-se de um objeto da sociologia contemporânea que, em sua 

análise, o autor apresentada como uma continuidade do processo de modernização, uma 

reação à crise social. Em síntese, são conseqüências do modelo de modernização 

ocidental que, na luta contra o absolutismo e os privilégios da igreja católica, 



 
 

impuseram a razão como único princípio de organização da vida pessoal e coletiva 

(TOURAINE, 2008, p.18), suprimindo o sujeito – figura central na análise crítica de 

Alain Touraine. 

3. Objetivos e Metodologia 

Na descrição e análise sistemática de textos de Alain Touraine, destaco os 

principais conceitos desenvolvidos pelo autor, de sua teoria do desenvolvimento da 

modernidade examinada nas obras escritas a partir dos anos de 1990. Busco 

compreender as origens do sujeito, como esse conceito foi desenvolvido nos últimos 

vinte anos de produção intelectual do autor.  

 

4. Resultados e Discussões 

Na busca por compreender os contrassensos da historicidade moderna, Touraine 

concebe a atualidade como o momento de crise em relação aos objetivos da idéia 

original de modernidade, que chamo de “projeto modernidade”, e contra tal 

configuração, ele defende a necessidade de equilíbrio entre razão e subjetivação, a 

necessidade de pensamento que priorize o apelo ao sujeito, a positividade da ação de si, 

cuja natureza é encontrada no ator social, na consciência de si-mesmo (self) – reação a 

normalização e a objetivação do homem, que se auto-define como questionador e 

contrários as influências objetivas dos aparelhos de controle social. (Ibdem, p.177)  

Alain Touraine constrói sua teoria em favor da preservação do homem social, embora 

ele tenha afirmado a crise deste. A falta de “garantias metassociais”, o 

enfraquecimento de instituições que tramam o social- como religiões, tradições e até o 

que é próprio da modernidade como Estados nacionais e sindicatos- corroboram para a 

falta de sentido da vida. No anseio por novas perspectivas, Touraine se dedica ao 

sujeito, cuja centralidade se situa na capacidade de combinar a esfera subjetiva, da 

experiência pessoal, a esfera objetiva, do trabalho e das técnicas.  

 

5. Resultados Obtidos 

Verifica-se que o sujeito é uma ferramenta teórica e metodológica do autor, uma 

saída para a crise da modernidade, em resposta ao enfraquecimento dos atores sociais, 

sendo a democracia, e principalmente a cultura democrática, o caminho mais favorável 

para retomar a modernidade e seus princípios morais de desenvolvimento vinculados 

aos direitos fundamentais do homem, considerando as demandas sociais como ponto de 

partida e respeitando as identidades culturais e os valores universais.    
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Pesquisador: Fernando Antônio Santana 

Programa de Pós-Graduação: PPGCS - Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: A Pluralidade da Modernidade: reflexões críticas acerca da 

mediação entre a teoria social e as variações dos processos de modernização. 

Palavras-chave: Modernidade; Teoria Social; Modernidades Plurais; Epistemologia  

Delineamentos da modernidade em contextos sociais “periféricos” quando 

vislumbrados pelas lentes da teoria social foram comumente compreendidos como 

irresolutos, imanentemente contraditórios ou, ainda, substancialmente inautênticos. 

Caracterizaram-se amiúde num dualismo cambaleante entre uma normatividade racional 

objetivadas no Estado de extração moderna e os tradicionais imperativos personalistas 

locais, dados especialmente pela inexistência de abstrações valorativas e institucionais 

nos processos de socialização intersubjetivos. Essa forma dualista de interpretação dos 

delineamentos da modernidade se deu, em grande medida, por um cotejo entre 

especificidades de processos sociais concretos, por um lado, e um padrão normativo 

externo subjacente à dimensão epistemológica da teoria social, pelo outro, sem que 

houvesse, concomitantemente, o estabelecimento de uma mediação reflexiva e crítica 

entre ambos na produção cognitiva. Sem uma mediação entre essas duas dimensões e 

sem uma crítica permanente entre forma e conteúdo, produz-se, possivelmente, tanto 

uma coisificação dos parâmetros teóricos e conceituais quanto uma patologização do 

contexto social concreto ao qual eventualmente pode-se debruçar com intuito de 

compreensão e problematização. Em vista disso, os problemas que se colocam são: 

como mais bem estabelecer a mediação entre o arcabouço cognitivo da teoria social e os 

processos sociais concretos que não estão inscritos a priori na dimensão e na gênese 

sócio-histórica daquela? Como o conceito de modernidade pode ser universal e 

simultaneamente não-eurocêntrico sem que se caia num absoluto relativismo dos 



 
 

marcos de referência epistemológicos como na perspectiva pós-moderna? Como 

ordenar e confluir princípios abstratos universais e a pluralidade institucional concreta 

dada pelos mais distintos processos de modernização em âmbitos locais? Esses são 

problemas fundamentais que em parte estão na gênese da teoria crítica e que, segundo 

vemos, coloca-se com urgência para os presentes desenvolvimentos da teoria social e de 

análises em torno da modernidade em contextos “periféricos”, como o brasileiro, por 

exemplo. Nessa ordem de coisas, visamos refletir sobre alguns desdobramentos teóricos 

contemporâneos que se orientam em dar algumas possíveis respostas para esses 

dilemas, como bem construir uma dimensão epistemológica e conceitual plural. Isto, 

contudo, sem perder de vista os problemas e limitações que desta difícil empreitada se 

insurgem.  

 

Pesquisador: Jaime Fernando dos Santos Junior 

Programa de Pós-Graduação: História - Poder, Cultura e Saberes 

Título do Trabalho: O pentamonarquista John Rogers e a disputa pela 

Commonwealth: debates e polêmicas com James Harrington, William Prynne e Richard 

Baxter no protetorado. 

Palavras-chave: Revolução Inglesa, milenarismo, Homens da Quinta Monarquia, John 

Rogers, pensamento político. 

 

Pretendemos, em nossa pesquisa, refletir sobre um debate que envolveu como 

figura central o pentamonarquista John Rogers, um dos mais intensos escritores da seita, 

acontecido no ano de 1659, após a morte de Oliver Cromwell. Os Homens da Quinta 

Monarquia foram um importante grupo de crítica ao governo durante o Protetorado e 

desejavam o estabelecimento do reino do próprio Cristo na Terra, único monarca que 

consideravam legítimo. Enquanto Jesus não retornasse para instaurar seu reinado de mil 

anos, defendiam um republicanismo teocrático, onde a Inglaterra deveria ser governada 

por uma Assembleia dos cidadãos mais pios e santos. As formulações dos pensadores 

pentamonarquistas, embora fossem religiosamente conservadoras, traziam fortes 

implicações sociais e, por isso, sofreram muitas críticas vindas de outros autores. Suas 

propostas não devem ser relegadas a um fanatismo religioso sem importância, mas 

devem ser vistas inseridas na cultura política coeva, como mais uma das propostas 

políticas em disputa presentes nos anos da Revolução Inglesa.  



 
 

O debate que estudaremos aconteceu em um período em que a frágil segurança 

construída durante o protetorado parecia ter desmoronado com a morte de Oliver 

Cromwell, abrindo-se novos “horizontes de expectativas” 
 

e novos lugares de 

experimentação política. A polêmica que temos intenção de analisar envolveu, além de 

Rogers, Willian Prynne, um presbiteriano fervoroso e importante agente regalista 

durante o protetorado, James Harrington, um dos principais autores do pensamento 

republicano inglês na guerra civil e Richard Baxter, um ministro e escritor religioso, 

adepto de uma monarquia com poderes limitados e de teor teocrático. Até o momento 

encontramos nove textos envolvendo este debate: um de Richard Baxter, dois de James 

Harrington, três de William Prynne, e três de John Rogers, sendo as obras do 

pentamonarquista o eixo articulador desta polêmica, principalmente. Diapoliteia. A 

Christian concertation with Mr. Prin, Mr. Baxter, Mr. Harrington, for the true cause of 

the Commonvvealth.  

Por meio deste debate que envolveu quatro personagens tão distintos e com propostas 

tão diferentes, temos como objetivo refletir sobre os experimentos políticos que faziam 

parte dos embates teóricos sobre a commonwealth e sobre as origens do poder no final 

do protetorado, percebendo, principalmente, como o autor pentamonarquista enxergava 

as propostas de governo concorrentes e como seus opositores viam seu projeto de uma 

República teocrática e sua crença milenarista. Acreditamos, desta forma, conseguir 

demonstrar a pluralidade de formulações políticas envolvidas na Inglaterra, durante a 

Idade Moderna, e as expectativas sociais relacionadas a elas. Da mesma forma, 

pensamos ser possível, a partir dos textos selecionados, analisados por meio do seu 

idioma coetâneo, refletir sobre a forma como o milenarismo era percebido, negado ou 

aceito por nossos autores.  

 

16h:30 às 18h:30 – Sala 08 unid. 1. 

 

Grupo de Discussão 03: Mediação Cultural e Contextos Interétnicos. 

Comentador: Marcos Ruffino.  

Resumos: 

Pesquisadora: Karine Assumpção 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais  

Título do Trabalho: Negociando curas: um estudo das relações entre biomédicos e 

índios mobilizadas pelo Projeto Xingu 



 
 

Palavras-chave: saúde indígena, biomedicina, contato interétnico, xamanismo 

As relações entre índios e não-índios têm sido temas frequentes nos trabalhos 

antropológicos desenvolvidos no Brasil, cujo objetivo foi constantemente buscar um 

entendimento a respeito dos significados produzidos por este contato interétnico. No 

caso específico da saúde indígena, as medicinas envolvidas, a biomédica e a indígena ou 

tradicional, são sistemas autônomos de cura e, portanto, têm concepções diferentes não 

só de saúde e doença, mas de todos os fatores e atores envolvidos, o que gera, para além 

de certa complementaridade, alguns desentendimentos entre os atores envolvidos. 

Partindo de tais constatações, iremos tratar de um caso específico de intermedicalidade: 

o realizado pelo Projeto Xingu no Parque Indígena do Xingu (PIX), projeto este 

organizado pela Escola Paulista de Medicina (Atual UNIFESP) em que, desde 1965, 

biomédicos e profissionais de saúde não-índios entram em contato direto com 

populações indígenas amazônicas. 

A partir de algumas experiências vividas em campo e estudos bibliográficos, 

percebo que não é todas as patologias que os profissionais de saúde não-índios 

procuram curar, ou pelo menos não com a mesma autoridade. Assim, neste projeto, o 

foco central de observação será as situações de saúde e doença indígena que motivam a 

intervenção dos biomédicos do Projeto Xingu. A finalidade aqui é compreender o que 

as diferencia de outras situações patológicas, que podem ser vistas como de ordem mais 

corriqueira, tais como: diarreia, enxaqueca, resfriados etc., e focar nas negociações e 

motivações que patologias mais complexas suscitam. Tais negociações não parecem ser 

estabelecidas somente quando há uma equidade de motivações, mas também quando há 

uma motivação maior por parte de um dos negociantes que acaba sendo “aceita” pelo 

outro, através da insistência e do convencimento. Nos tipos de caso considerados graves 

pelos biomédicos, eles costumam ser o lado mais motivado. E por que existiria essa 

insistência tão grande por parte da biomedicina para a aceitação de suas práticas 

terapêuticas? O que o paciente perde se não utilizar seus métodos? Isso viria de seu 

objetivo último de sempre salvar a vida ou revelaria certa descrença nas práticas 

medicinais indígenas? Como seria entendido o respeito tão presente no discurso destes 

profissionais? 

Pesquisador: Walker Umeki Hanashiro 



 
 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Corpo, Sexualidade, Práticas 

Simbólicas. 

Título do Trabalho: “O Terreiro e o Púlpito compartilhando o mesmo sistema de 

crença nos poderes mágicos” 

Palavras-chave: Magia, Igreja Universal do Reino de Deus, Desencantamento do 

Mundo 

Observando as escolhas de alguns clássicos das Ciências Sociais, podemos 

afirmar que religião não é somente parte presente na cultura de uma sociedade como 

também cumpri um papel importante na configuração de suas estruturas sociais. Émile 

Durkheim juntamente com Marcel Mauss estudou a origem social das categorias 

fundamentais e suas representações através de algumas formas do humano se relacionar 

com o divino; já Max Weber em sua pesquisa sobre a ética econômica das religiões 

analisou o protestantismo ascético e o relacionou a um sistema de valores morais e suas 

históricas conseqüências socioeconômicas.  

Inspirados nos estudos de Max Weber sobre as religiões, partimos da premissa 

que as formas religiosas correspondem com o contexto social em que está inserida. 

Assim, nossa proposta de trabalho é ter como referência um fenômeno religioso para 

refletir alguns aspectos da atual sociedade brasileira. O Brasil tem um rico campo 

religioso que além do catolicismo é formado por um vasto universo de cultos de 

matrizes africanas, doutrinas espíritas e nas ultimas décadas presencia a incrível 

expansão de novos movimentos pentecostais. E, é exatamente neste movimento em 

expansão que se encontra o nosso objeto de investigação: as práticas mágicas presentes 

nos cultos da Igreja Universal do Reino de Deus. Ou seja, a presença de meios mágicos 

para a salvação da alma em uma igreja de origem protestante - movimento que 

aparentemente mostra-se contrário ao descrito pelo conceito desencantamento do 

mundo, por Max Weber, em A ética protestante e o espírito do capitalismo.  

A escolha pelo tema religião não se deu apenas por se tratar de um assunto 

clássico presente nos principais teóricos das ciências sociais, e sim porque a religião 

continua ocupando um importante espaço em nossa sociedade. Pois não há quem 

caminhe pelas ruas das grandes cidades brasileiras, seja no centro ou nas periferias, sem 

reparar a presença de numerosas denominações de igrejas evangélicas; e difícil também, 

é procurar uma alternativa pelos canais da programação de nossa TV aberta sem passar 



 
 

pela pregação ou convite de um pastor para visitar a sede mais próxima de sua 

denominação. 

Quando afirmamos que as instituições religiosas são importantes para 

refletirmos sobre os contextos sociais em que estão inseridas, incluímos a Igreja 

Universal do Reino de Deus nesta afirmativa por tratar-se de um fenômeno com uma 

peculiar e crescente inserção em espaços que ultrapassam as fronteiras do religioso. 

Assim, um estudo sobre as práticas religiosas da Igreja Universal do Reino de Deus 

pode nos ajudar a compreender um pouco do Brasil contemporâneo, tendo como base o 

sistema de crença na eficácia mágica - um operador lógico da esfera da ação fortemente 

presente nesta instituição e que foi facilmente observado nas visitas a campo realizadas 

no trabalho anterior que originou este projeto de pesquisa. A construção do nosso objeto 

não se trata de uma novidade propriamente dita, pois não são poucos os estudos 

propostos a analisar os serviços mágicos da Igreja Universal do Reino de Deus. Porém a 

nossa proposta não pretende limitar-se à estrita análise do objeto construído, e sim 

possibilitar a discussão sobre a possibilidade de existência de uma noção de 

"modernidade brasileira", ou ao menos a possibilidade de uma alternativa à 

universalização do discurso eurocêntrico sobre modernidade ocidental.  

16h:30 às 18h:30 – Sala 05 unid. 02 

Grupo de Discussão 04: Compreendendo a Realidade Brasileira: do Pensamento 

Conservador ao Marxista  

Comentador: Bernardo Ricupero 

Resumos: 

Pesquisadora: Michele Corrêa de Castro 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Pensamento Político e Social, Estado 

e Ação Coletiva 

Título do Trabalho: O diálogo de alguns intelectuais brasileiros com Antonio Gramsci 

para a compreensão da realidade brasileira no período 1970-1985. 

Palavras-chave: Intelectuais Brasileiros; Gramsci;  

O diálogo com Gramsci no Brasil compreende basicamente três processos: que 

vai dos anos 1920 a meados dos anos 1960, o segundo que aborda timidamente e com 

muitos obstáculos à esquerda do Partido Comunista do Brasil (PCB), a tradução dos 

cadernos do cárcere feita pelo grupo capitaneado por Coutinho, sobretudo nos anos 



 
 

1960, e, por fim, um terceiro momento que se deu por volta da metade dos anos 1970, 

no contexto de abertura política e de maior efervescência acadêmica, quando Gramsci 

passa a ser referência em diversas áreas do conhecimento. 

Nos anos 20 e 30, Gramsci é apreendido no Brasil como uma figura moral, 

vítima do fascismo e sacro do socialismo, e no segundo pós-guerra é incorporado no 

PCB, momento em que alguns textos sobre as Cartas do Cárcere, a questão meridional, 

os conselhos de fábrica, a caracterização do fascismo, bem como artigos sintéticos sobre 

literatura, classe operária e etc., são publicados ao lado de algumas biografias. Mas as 

primeiras referências à Gramsci no Brasil, não partem do PCB e sim de exilados 

italianos, trotskistas e de outros antifascistas.  

Entre os fins dos anos 50 e inicio dos anos 60, o PCB ensaiava uma tímida 

abertura intelectual, como parte do processo de desestalinização, fruto do relatório 

Kruchev na URSS em 1956 (SECCO, 1998). Nesse contexto, Gramsci aparece ao lado 

de Lukács e do Satre da Critique de la Raison Dialectique, como instrumento de uma 

batalha cultural, centrada nos terrenos da filosofia, da estética e da crítica da cultura.  

É a partir de metade dos anos 70, de um processo tímido de abertura política e de 

crise de organizações marxistas tradicionais, que os escritos gramscianos começam a ser 

bastante difundidos. Essa crise é entendida, dentre outros aspectos, como um 

esgotamento, sobretudo, do marxismo-leninismo (COUTINHO, 1988).  

De acordo com Vianna (1984) o final dos anos 70 coincide com uma renovada 

influência política do PCB. O VI Congresso do partido abre um caminho de resistência 

e se difunde com as eleições de 1974 e de 1978. Mesmo ainda na clandestinidade, o 

partido lança em 1980 o semanário Voz da Unidade, como meio de expor a defesa de 

um via transitória e alternativa ao regime ditatorial.  

Após meados dos anos 70, dezenas de artigos, coletâneas e livros traduzidos são 

publicados sobre Gramsci, bem como a reedição dos Quaderni publicados em 1966-

1968 e de algumas teses. Esse boom da produção intelectual brasileira influenciada por 

Gramsci reflete o contexto político e histórico que o Brasil se encontrava: maior 

desenvolvimento da sociedade civil, derrota do último segmento da esquerda armada (a 

guerrilha do Araguaia), a perseguição política, processo de “expansão da educação”, o 

avanço das manifestações nas ruas, etc. Neste contexto, Coutinho, Nogueira e Vianna, 

tinham a perspectiva de fazer do PCB o principal teórico da nova teoria do socialismo, 

expressa nas obras de Gramsci como forma de por fim ao esfacelamento da esquerda e 

em uma estrutura partidária que precisava ser renovada. No entanto, as discrepâncias 



 
 

entre a direção do partido e estes autores se acentuam e culmina, a posteriori, na saída 

dos mesmos do partido.  

Um terceiro momento, o período 1975 e 1980, foram realizadas inúmeras 

pesquisas universitárias sob a influência dos conceitos gramscianos, na Antropologia, 

na Sociologia, na Ciência Política, na Educação, no Serviço Social, dentre outros; 

transcendendo ciclos de intelectuais marxistas, presente em autores liberais como José 

Guilherme Merquior, em autores liberais-conservadores como Oliveiros, em pensadores 

católicos como Leonardo Boff e Frei Betto (COUTINHO, 2007). No âmbito dos 

intelectuais uspianos podemos destacar Alfredo Bosi e Antônio Cândido na Literatura, 

Francisco Weffort que manteve seminários utilizando Gramsci, bem como analisou a 

problemática do populismo e da democracia a partir de conceitos gramscianos centrais; 

Michel Debrun na Unicamp, que escreveu sua tese sobre pensamento político e 

filosófico em Gramsci (SECCO, 1998); ainda na Unicamp as análises de Edmundo 

Fernandes Dias, trazendo a ideia de Outro Gramsci, se opondo a algumas abordagens de 

Carlos Nelson Coutinho; na UNESP as contribuições sobre análises partidárias, história 

italiana, estão algumas obras e cursos oferecidos pelo professor Marcos Del Roio. A 

partir de 1985 crescem as lutas pela democracia e se estabelece uma aliança liberal-

conservadora entre PMDB e PFL, contexto em que Merquior (1987) relaciona a teoria 

da hegemonia com a guerra de Clausewitz e em que Oliveiros (1986) torna Gramsci um 

técnico da política.  

Nos anos 90, momento em que as ideias neoliberais estão em ascensão no Brasil, 

Gramsci é utilizado, a partir das críticas que fez à esquerda em um contexto datado, por 

Fernando Henrique Cardoso, que conhece o marxista sardo mediante o artigo de 

Massimo D’Alema. Cardoso compreende Gramsci como difusor de valores de 

liberdade, dinamismo, responsabilidade individual; um Gramsci progressista, um 

radicalizador da democracia e flexibilizador do Estado (SECCO, 2000). 

Em função da complexidade e do caráter fragmentário da obra do marxista 

sardo, apresenta-se hoje no Brasil diversas leituras de Gramsci, não cabendo aqui 

mensurar as mais ou menos apropriadas, mas apontar leituras possíveis, se detendo 

nesta pesquisa na concepção “eurocomunista” presente nos escritos de Coutinho, 

Nogueira e Vianna, os quais à luz dos conceitos gramscianos e de um Gramsci – que 

tentou no seu contexto político e histórico superar o reformismo conservador da social-

democracia e o rupturismo imediato e análises simplistas da conjuntura e/ou do próprio 

processo histórico por parte da esquerda – apontando as respectivas contribuições 



 
 

desses sujeitos intelectuais e os limites os quais fizeram compreender a realidade 

brasileira no período de 1970-1985, ressignificando análises e construindo outras 

polêmicas e, portanto, passíveis de discussão. 

 

Pesquisadora: Joyce Nathália de Souza Trindade  

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais -  Pensamento social, Estado e ação 

coletiva 

Título do Trabalho: José de Alencar, pensamento conservador e formação da cultura 

política noBrasil: uma análise política e social. 

Palavras-chave: Pensamento conservador, José de Alencar, escravidão, pensamento 

social. 

Este projeto tem como objetivo analisar a influência do pensamento conservador 

e a questão da escravidão em escritos políticos e literários de José de Alencar, 

entendendo-se que ambos estão conectados de forma a produzir um programa político 

coerente e integral. Observa-se isto no período de 1857-1873, fase em que Alencar 

desenvolve seus escritos políticos de maturidade, a exemplo de “O sistema 

representativo”, de 1868, ano em que o autor se torna Ministro da Justiça. Nesse 

contexto, Alencar posiciona-se sobre as mais candentes questões públicas de seu tempo, 

tais como a Guerra do Paraguai, a escravidão e o uso do poder moderador. Como estudo 

na área de Pensamento Polítco e Social, visa compreender aspectos da formação da 

cultura política no Brasil, sob influência da incorporação e desenvolvimento do 

pensamento conservador. 

Pesquisador: Thiago Martins Barbosa Bueno 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Pensamento Político e Social, Estado 

e Ação Coletiva 

Título do Trabalho: “O BRASIL NA AMÉRICA”: ALBERTO TORRES, MANOEL 

BOMFIM E A QUESTÃO NACIONAL BRASILEIRA 

Palavras-chave: Estado, Nação, nacionalidade, nacionalismo, Primeira Repúblico, 

pensamento político e social. 

O presente trabalho pretende, de um modo geral, esmiuçar uma relação que, na 

maioria das vezes, é anunciada, mas não aprofundada, entre dois autores, a nosso ver, 

pouco consagrados pelos estudiosos do pensamento político e social brasileiro: Alberto 



 
 

Torres e Manoel Bomfim. Conforme nos apontam diversos analistas, principalmente em 

referência à Bomfim, Alberto Torres e Manoel Bomfim teriam inscrito no pensamento 

político e social brasileiro um “olhar diferenciado” acerca da questão nacional no Brasil 

que merece ser posta à luz e analisada com mais profundidade. Para alguns desses 

autores, Torres e Bomfim, em maior ou menor medida, teriam sido precursores na 

elaboração de um “contradiscurso” ao discurso racialista, em voga no seu contexto de 

escrito e publicação (passagem do século XIX para o século XX), e deslocado a 

discussão do problema da formação nacional brasileira (e do “atraso” do Brasil) de um 

paradigma racial, como era a moda, para um paradigma sócio-histórico, décadas antes 

de autores consagrados, como, por exemplo, Gilberto Freyre. Amparados em um 

“nacionalismo anti-racista”, o qual recusaria a inferioridade, e até mesmo, defenderia a 

valorização das raças compósitas (o “europeu miscigenado”, o índio e o negro) do nosso 

“povo”, Bomfim e Torres, cada um a seu estilo e de acordo com a sua dose crítica, 

teriam realizado um diagnóstico não-racial, mas histórico e social das vicissitudes do 

nosso país. Nosso objetivo, por meio do mapeamento, descrição e análise do 

pensamento desses dois autores, além de contribuir para a (re) afirmação do legado 

intelectual de Manoel Bomfim e Alberto Torres em suas interpretações originais sobre o 

Brasil, é demonstrar que há mais de comum entre Torres e Bomfim do que apenas a 

discussão "nacionalista anti-racista", conforme nos sugere a literatura pertinente. Os 

dois autores analisados nos parecem convergir também em outros temas que guardam 

relação com a problemática da formação da Nação e da nacionalidade brasileiras de 

maneira mais ampla, especialmente, quanto à formação do Brasil e a sua inserção no 

contexto latino-americano e no mundo, o que se perfaz objeto privilegiado deste estudo. 
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Grupo de Discussão 05: Arte e Filosofia.  

Comentador: A confirmar. 

Resumos: 

 

Pesquisador: Marco Antonio Sabatini Ribeiro 

Programa de Pós-Graduação: PPG – Filosofia - Subjetividade, Arte e Cultura 

Título do Trabalho: Arte e Crítica no jovem Nietzsche 

Palavras-chave: Arte; Vida; Crítica; Tragédia. 



 
 

A partir da análise de Nietzsche sobre a Tragédia Grega, a hipótese que permeia 

este engenho é a de que a crítica aplicada à arte aliena o espectador a um terreno 

moralizador pretensamente nomeado de realidade/verdade onde ele é aprisionado e 

corrompido continuamente, levando-o à degeneração de sua própria vida. Para tanto, 

segue-se a linha argumentativa de a obra O Nascimento da Tragédia. Com isso, as 

questões da arte, da crítica e de suas relações passam a revelar, de acordo com a 

filosofia nietzschiana, semelhanças entre a decadência da tragédia grega e a negação de 

valores humanos através de uma arte de entretenimento.  

Pesquisador: Hildon Vital de Melo 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia- Subjetividade, arte e cultura. 

Título do Trabalho: Nietzsche e a grande política: dos objetivos ecumênicos à 

formação do vocabulário bélico  

Palavras-chave: Filosofia política – Filosofia contemporânea alemã 

 

O presente trabalho explora as análises políticas de Friedrich Nietzsche nas 

obras consideradas de “maturidade”, período que se inicia com a publicação de Assim 

Falou Zaratustra (1883-85). Interessa-nos em particular o cotejamento entre as 

vicissitudes do conceito de grande política empregado em fins do século XIX e as 

“condições históricas” que se inscrevem na compreensão do conceito em sua 

abrangência contextual e crítica. Abordar o viés político da obra de Nietzsche pode 

representar um relevante esforço para a compreensão dos desdobramentos de duas das 

principais correntes ideológicas do século XX, o Capitalismo sustentado pela 

democracia burguesa e o Marxismo expresso no chamado “socialismo real”. 

 

Pesquisador: Sidnei de Oliveira 

Programa de Pós-Graduação: FILOSOFIA - SUBJETIVIDADE, ARTE E 

CULTURA 

Título do Trabalho: O BEETHOVEN DE WAGNER EM O NASCIMENTO DA 

TRAGÉDIA DE NIETZSCHE 

Palavras-chave: MÚSICA, TRAGÉDIA, BEETHOVEN, WAGNER, NIETZSCHE 



 
 

Sobre Wagner e Nietzsche existe hoje uma vasta bibliografia, principalmente no 

entrecruzamento da música com a filosofia, domínios dentro dos quais ambos 

transitaram com muita propriedade. Este projeto pretende se desenvolver dentro de uma 

linha de pesquisa que vem ganhando cada vez mais espaço, ampliando as reflexões 

antes circunscritas pela filosofia da arte e pela estética: a filosofia da música. 

Assim como surgiu uma nova forma musical na metade do século XIX - o drama 

wagneriano - também surgiu um novo público ouvinte para apreciá-lo e absorvê-lo. A 

música, a palavra e o teatro deveriam ser representados no palco como uma obra de arte 

total, onde nenhuma sobressaísse às demais, Wagner chamou-a de Gesamtkunstwerk. O 

ensaio Beethoven, escrito pelo compositor, explicita alguns elementos essenciais desse 

drama em meio a uma instigante reflexão da Sinfonia n.9, de Beethoven, mesmo 

exemplo que Nietzsche se apropriaria tempos depois para tratar sobre a música e a 

palavra em O nascimento da tragédia. 

Após a leitura do Beethoven, Nietzsche passou a considerar a possibilidade de 

um renascimento da tragédia a partir do drama wagneriano. Nietzsche via em Wagner 

um autêntico dramaturgo ditirâmbico. Quando Wagner escreveu o Beethoven, já tinha 

uma ideia clara sobre seu drama musical, portanto, quando inicia o processo de análise 

sobre o homem Beethoven e suas obras, em especial a Nona Sinfonia, não é uma análise 

musical simplesmente, mas sim estética. Wagner mostra que através da filosofia foi 

possível chegar aonde a análise musical não chegaria sozinha. 

Com a utilização de uma obra de grande importância como a Nona Sinfonia de 

Beethoven, Wagner se apropriou dela para mostrar como seria um drama musical a ser 

desenvolvido a partir de Beethoven. Em seus escritos como Eine Pilgerfahrt zu 

Beethoven, Wagner imaginou como seria um encontro entre ele e o compositor da 

Nona, já em Oper und Drama a discussão foi sobre a construção do drama, da recepção 

e também do conceito estético político de sua arte para o povo alemão. Nietzsche em 

seu texto O Nascimento da Tragédia também se apropria do exemplo da Nona, mas 

através de leituras dos textos wagnerianos. 

É com este mesmo pressuposto que Nietzsche se apropria do Beethoven para 

dizer que a música possui uma origem diferente das demais artes, que ela se nutre com 

"categorias da beleza". Nietzsche, através de interpretações alegóricas, afirma que a 

fonte geradora é sempre musical, já que a música não é estimulada por figuras ou 

linguagens. 



 
 

Por fim, partindo do pensamento estético nietzschiano e do aparato musical 

wagneriano, pretendemos desenvolver uma pesquisa que possa amalgamar estas duas 

áreas, música e filosofia, aproximando-as a partir de uma filosofia da música. Com isto, 

esperamos que os resultados desta pesquisa possam ser úteis tanto para a história da 

música quanto para a área de filosofia da arte e de estética. 

 

Pesquisador: RINEU QUINALIA 

Programa de Pós-Graduação: FILOSOFIA - HISTÓRIA DA FILOSOFIA ANTIGA 

Título do Trabalho: DIÁLOGO SOCRÁTICO E DIALÉTICA PLATÔNICA NO 

HÍPIAS MAIOR  

Palavras-chave: SÓCRATES; PLATÃO; DIALÉTICA; METAFÍSICA  

Este estudo considera o Hípias Maior um anel indispensável dentro do 

pensamento de Platão. O diálogo traz pela primeira vez investigações acerca do Belo 

dentro do corpus. Não obstante a estrutura textual ainda “socrática”, o diálogo apresenta 

especulações que superam o nível de investigação, composto pelos exames e 

interrogações, e os processos argumentativos, tipicamente elêncticos, e prepara a estrada 

em que Platão tenta direcionar sua investigação para uma formulação do seu processo 

dialético.   

Dando continuidade ao raciocínio, como dissemos, no Hípias Maior, busca-se a 

definição do Belo ( ò  ). Platão ali, tenta definir o conceito não como 

predicado, mas como substantivo, ou seja, a pergunta socrática 

   se transforma em 

    a inserção do artigo   evidencia 

que, o que se busca não são as várias contextualizações do belo, ou seja, coisas belas 

“  ”, mas o belo em si, “     ”. Sobre esta base, ao 

evidenciarmos o caráter metafísico da questão, é difícil não pensar que Platão, já 

naquele momento, não tinha em mente (mesmo em um estado embrionário) sua 

Doutrina das Ideias.  

Ao longo desta comunicação, optamos por evidenciar dois pontos: (i) Vemos ao 

estudar o Hípias Maior, a nítida tentativa do autor ao longo do seu exercício filosófico, 

de mostrar ao leitor a passagem do  socrático à gênese da sua 

. (ii) Não obstante, estarmos diante de um texto que a tradição 

atribui a juventude do filósofo, ainda sobre forte influência socrática, Platão parece ter 



 
 

já bem presente os rudimentos da sua ontologia, já que em meio às definições do belo 

ali apresentadas, é clara ao longo do movimento argumentativo a distinção conceitual 

entre particular e universal.  

Pouco estudado pelo grande público, o Hípias Maior de Platão é um diálogo 

bastante rico do ponto de vista filosófico. Notamos também que é um texto menos 

simples do que aparenta ser, talvez por isso, resulta repleto de dúvidas. A primeira delas 

é bem espinhosa e se refere à sua autenticidade. O diálogo se desenvolve em Atenas, 

onde Sócrates encontra o sofista Hípias de um modo que possivelmente define-se 

casual. Os personagens são três, dois presentes na cena, justamente, Sócrates e Hípias 

de Élis, e um terceiro (um anônimo), que é insistentemente evocado por Sócrates de 

modo que se torna quase visível ao leitor. 

Nota-se no texto a importância filosófica do método socrático do  , 

mesmo que a situação do diálogo apresente Sócrates e o sofista por todo o texto 

caminhando sobre duas vias paralelas (entre os dois, permanecerá por todo o diálogo 

uma distância real, que se equivale ao parecer e ao ser), veremos que as hipóteses 

vulgares e, até então, puramente empíricas e estéticas do sofista Hípias, graças ao 

“positivo” exame socrático ao qual Platão o submete, sofrerão um progresso conceitual 

ao longo do diálogo.  

Em suma, do seu bom senso vulgar, nas tentativas de definir o ό  (uma 

bela mulher de 286 C a 289 D, ou o ouro de 289 D a 291 C), ele avança na sua terceira e 

última definição que vai de 291 C a 293 C a uma definição do Belo mais fascinante, que 

amplia um pouco mais a investigação (uma vida longa, feliz, cheia de riquezas, honras e 

saúde). Sócrates concorda aparentemente com o modesto progresso e diz: “Bravo, 

bravíssimo, Hípias! Estou encantado com essa generosidade que mostras em ajudar-me” 

(291 E). Não somente Hípias evolui com o exame socrático, mas também observamos 

que Sócrates diante das definições do Sofista, mesmo se fadigam a superar o âmbito da 

experiência sensível, não são totalmente descartadas por Sócrates, que muito pelo 

contrário, das tentativas do seu interlocutor, sempre salva algum aspecto, haja vista que 

em sua última definição de 298 A a 303 D, o Belo é definido como “o prazer da vista e 

da audição”, definição que fecha o diálogo, e que no entanto, não foge do âmbito 

estético de Beleza, fato que em 304 E, caracterizará o desfecho, aparentemente 

insatisfatório do diálogo com a expressão “   ” (as coisas belas 

são difíceis).   



 
 

Como acenado anteriormente, o    que compõe o método socrático 

do elenchos permite a formulação de hipóteses, que nos arremete que a investigação 

recorra à Doutrina das Ideias, já que, Sócrates, ao aplicar seu método nas posições de 

Hípias, tenta fazer que o sofista entenda que o Belo não pode ser definido simplesmente 

como “coisas belas”, mas sim, como aquilo ou o motivo, pelo qual as coisas belas são 

belas, à causa da presença do (  ς do Belo) Belo. 

Ao longo da pesquisa, notamos que estabelecer pontos de contato entre o Hípias 

Maior e outros diálogos, de períodos diferentes da produção platônica, resulta muito 

produtivo. Tais contatos podem ser verificados, com total pertinência, por exemplo, 

com o Filebo (sobre o prazer), com o Fedro (sobre a beleza), e com o Baquete (sobre o 

amor).  

Considerando tantos elementos importantes e passíveis de estudos presentes no 

Hípias Maior, entendemos ser relevante estudá-lo minuciosamente, para que, talvez sem 

confundir o supérfluo com o essencial, possamos agregar complementando reflexões e 

reforçando pontos de vistas, novas problemáticas e novos conhecimentos aos já amplos 

e inesgotáveis, presentes nos estudos platônicos.  
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Grupo de Discussão 06: Educação Matemática e Estudos Históricos.  

Comentadora: Regina Cândida Ellero Gualtieri. 

Resumos: 

Pesquisador: Denis Herbert de Almeida 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência. 

Título do Trabalho: A formação do professor primário para o ensino de matemática e 

os Institutos de Educação, 1932-1939. 

Palavras-chave: Formação matemática do professor primário, Institutos de Educação, 

História da Educação Matemática, Escola Nova. 

O projeto de pesquisa
6
, refere-se à formação do professor primário para o ensino 

de Matemática nos Institutos de Educação do Rio de Janeiro e São Paulo na década de 

                                                           
6
Trata-se de sub-projeto do Projeto “A Matemática na formação do Professor do Ensino Primário em tempos de 

escolanovismo (1930-1960)”, desenvolvido no Programa de Mestrado em Educação e Saúde da Universidade Federal 

de São Paulo, financiado pelo CNPq e concomitantemente realizado junto ao GHEMAT – Grupo de Pesquisa de 

História da Educação Matemática no Brasil.  



 
 

1930. O objetivo da investigação é analisar como naquele período ocorria a formação 

matemática dos futuros professores do ensino primário pelos Institutos de Educação
7
. O 

modelo estabelecido na criação dos Institutos de Educação excluía o conteúdo de 

formação geral das escolas normais, substituindo-o pela exigência do curso secundário 

fundamental como pré-requisito para ingresso nos cursos de formação. Vale destacar 

que esses Institutos foram concebidos para resolver as deficiências de formação das 

Escolas Normais dentre elas, o que Anísio Teixeira considerava “vício de constituição”, 

ou seja, que “(...) pretendendo ser, ao mesmo tempo, escolas de cultura geral e de 

cultura profissional, falhavam lamentavelmente nos dois objetivos” (VIDAL Apud 

SAVIANI, 2009, p. 145). 

Pesquisas já desenvolvidas (ROMANELLI, 1978; RIBEIRO, 1990; TANURI, 

2000 e SOUZA, 2009) analisam a educação brasileira no período da Escola Nova
8
 e 

oferecem o contexto geral ao qual ela estava inserida, apresentando as relações político-

educacionais em voga, os impactos causados pela nova metodologia e sua aplicação, 

bem como as dificuldades encontradas por professores de diversas disciplinas em 

colocarem em prática os novos conceitos pedagógicos, entre outros. Entretanto, 

praticamente inexistem, investigações específicas acerca da formação matemática dos 

professores primários. Valente (2010) em sua tese de Livre Docência investigou a 

questão da formação matemática do professor primário em um período anterior ao que o 

presente projeto intenta examinar criticamente. 

A base teórico-metodológica da investigação apóia-se na História Cultural, e 

como documentos de pesquisa serão analisados: livros didáticos, manuais de ensino, 

diários de classe, exames, provas, livros de atas, fichas de alunos, cadernos de classe, 

cadernos de exercícios, rascunhos e trabalhos escolares, todos encontrados em arquivos 

escolares e pessoais. Adicionalmente, a consulta de decretos, normas, leis e reformas 

também já está sendo utilizada. 

                                                           
7
 No Rio de Janeiro criado pelo decreto n. 3810 de 19/03/1932 na Reforma de Anísio Teixeira e em São Paulo pelo 

decreto n. 5846 de 21/02/933 na reforma de Fernando de Azevedo, ambos posteriormente incorporados pela 

Universidade do Brasil e Universidade de São Paulo respectivamente. 
8
 Um dos nomes dados ao movimento renovador do ensino que teve forte influência na Europa, América e no Brasil, 

neste último mais marcadamente na década de 1930. A criança é colocada no centro do processo 

ensino/aprendizagem com metodologias específicas e facilitadoras desse processo tendo a psicologia como base e 

opondo-se ao ensino dado como tradicional deixando a escola de ser simples transmissora de conhecimentos 



 
 

Estes documentos, quando submetidos a questionamentos se transformam em 

fontes, constituem vestígios que com o aparato da base teórica pretende responder aos 

objetivos da  pesquisa. Para isso emprega-se a história e suas ferramentas para a 

compreensão dos fatos que serão elaborados. Ao se iniciar pelos documentos oficiais 

como os programas de ensino por exemplo, a intenção é de compreender as práticas, 

analisando-se o discurso oficial que havia naquele tempo junto com o novo ideário que 

procurava se estabelecer e os embates com a cultura escolar em vigência.  
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Neste trabalho serão apresentados resultados parciais da pesquisa de mestrado 

que procura investigar, em perspectiva histórica, práticas pedagógicas inovadoras para o 

ensino de Aritmética. O texto considera como fontes de pesquisa os arquivos escolares 

de três instituições–modelo para generalização de práticas inovadoras no estado de São 

Paulo: a Escola Americana, a Escola Caetano de Campos e a Escola Vera Cruz. Trata-se 

de investigar a partir destes acervos as condições que se fizeram presentes no 

estabelecimento de novas práticas para o ensino de matemática nas séries iniciais em 

tempos passados. Acreditamos que os documentos destes acervos constituem 

importante material para o estudo dos discursos sobre as práticas pedagógicas. 

Compreender este discurso e refletir como se dá a sua articulação com as práticas 

pedagógicas requer, dentre outros esforços, aprofundar as considerações a respeito de 

cultura escolar, apropriações, estratégias e tática. Por este motivo utilizar-se-á o 

ferramental teórico-metodológico da História Cultural. 

 

Pesquisador: Adauto Douglas Parré 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde 

Título do Trabalho: “Uma Escola Normal nacional e a Matemática na formação do 

professor primário: Estudos sobre a Lei Orgânica do Ensino Normal de 1946” 

Palavras-chave: Educação Matemática, História da Educação Matemática, Lei 

Orgânica do Ensino Normal, Escola Nova, Escola Normal. 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar o andamento da pesquisa 

denominada provisoriamente como “Uma Escola Normal nacional e a Matemática na 

formação do professor primário: Estudos sobre a Lei Orgânica do Ensino Normal de 

1946”.  

Essa pesquisa se concatena a outras que são desenvolvidas no interior do 

GHEMAT
9
 e que se configuram como partes de um projeto maior denominado “A 

Matemática na Formação do Professor Primário: em tempos de Escolanovismo, 1930-

1960” que conta com financiamento do CNPQ. 

A pesquisa que se encontra em desenvolvimento desde o segundo semestre de 

2011 tem como objetivo discutir a formação Matemática dos alunos que realizaram o 

Curso Normal após a promulgação do decreto 8.530 de 2 de janeiro de 1946, conhecido 

                                                           
9
 Grupo de História da Educação Matemática no Brasil, mais informações podem ser obtidas em: 

www.unifesp.br/centros/ghemat/ 



 
 

como Lei Orgânica do Ensino Normal. Essa lei faz parte de um conjunto que em sua 

totalidade ficaram conhecidas como Reforma Capanema, que reorganizou todo o 

sistema educacional desde o início da década de 1940. 

Por se tratar de uma pesquisa história, já que investiga elementos de uma 

“cultura escolar” que não é a do presente, são utilizadas ferramentas fornecidas pela 

História Cultural. O conceito de “cultura escolar” adotado para o trabalho é tomado de 

Dominique Juliá em que se lê a articulação de um conjunto de normas, que determina 

aquilo que deve ser ensinado, articuladas a finalidades com práticas, sem que a análise 

da articulação dessas normas e práticas deixe de considerar que existem os profissionais 

chamados para obedecer essas normas e realizar as práticas (JULIA, 2001, p. 10-11). 

Tendo como representantes da História Cultural os trabalhos realizados por 

Michel de Certeau e Roger Chartier tomamos emprestados os conceitos por eles 

produzidos: Estratégias e táticas ao tratar das disputas de poder que envolvem o lugar 

das normas; Usos e consumos ao analisar a produção realizada pelos professores em 

relação às normas; Apropriações e representações constantemente construídas nesse 

ambiente cultural. 

É importante deixar claro que o trabalho de pesquisa na história da Educação 

Matemática não consiste em encontrar fatos, mas sim em construí-los, e que essas 

construções devem seguir procedimentos científicos que garantam sua verificabilidade e 

veracidade (VALENTE, 2007, p. 31). Além disso, os fatos não são incontestáveis uma 

vez que devem estar fundamentados em fontes e estas podem ser problematizadas junto 

a outros e novos documentos, o que poderia permitir a (re)construção de novos fatos. 

A produção dos fatos fica, dessa forma, articulada as fontes que o historiador 

utiliza. Entendendo por fontes aqueles documentos que submetidos a crítica 

demonstrem em alguma medida respostas as questões elaboradas durante a pesquisa. 

Assim temos utilizado como fontes para esse trabalho as leis que organizaram o Curso 

Normal em nível federal e as leis que organizaram o Curso Normal paulista, trabalhando 

na evidenciação das disputas marcadas por essas duas legislações no campo das normas. 

Entre as fontes já submetidas às críticas encontram-se a Lei Orgânica do Ensino 

Normal de 1946 e duas leis paulistas a Consolidação de Leis do Ensino de 1974 e o 

Compêndio de Legislação do Ensino Normal, os programas paulistas para o curso pré-

normal e o curso profissional de formação do professor (que juntos constituem o Curso 

Normal paulista no período estudado). 



 
 

Para compreender a que finalidades essas normas se articulam são usados 

trabalhos de historiadores da educação dos quais destacam-se: Carlos Monarcha (1999; 

2009), Rosa Maria de Fátima Souza (2009), Dermeval Saviani (2011), Leonor 

Tanuri (2011). 

Para a compreensão das práticas que se fizeram presentes nas Escolas Normais 

são utilizados os acervos escolares, dos quais se destaca o Acervo Histórico Caetano de 

Campos, onde pode ser encontrada uma diversidade de documentos produzidos ao 

longo do funcionamento dessa escola. 

Assim algumas elaborações já foram possíveis, dentre elas identificar que o 

normalista estava em contato com a Matemática em duas disciplinas diferentes, 

Matemática e Prática de Ensino, bem como elencar algumas diferenças entre elas a 

partir de suas finalidades expostas nos documentos oficiais. A pesquisa prossegue 

realizando a investigação sobre as práticas efetivadas nessas disciplinas. 
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Pesquisador: Victor Hugo Barbi 

Programa de Pós-Graduação: Mestrado em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescencia 

Título do Trabalho: Escolas Bem Sucedidas? Relatos e Visões 

Palavras-chave: Desempenho Escolar, Escolas Bem Sucedidas, Progressão Continuada 

O objetivo geral deste trabalho é o de identificar as representações sociais 

construídas por professores, alunos e gestores sobre o fracasso escolar em uma escola 

considerada bem sucedida nos critérios da Secretaria Estadual de Educação de São 

Paulo (SEE/SP). Pretendeu-se também, investigar como a equipe escolar propõe 

estratégias de aprendizagem voltadas para alunos em situações de fracasso. Para tal, a 

pesquisa fora realizada numa escola publica que se destacou no ultimo triênio por ter os 

melhores índices nas avaliações externas da SEE/SP. Nossa pesquisa se ocupou de 

observar os conselhos de classe, bem como de entrevistas com alunos e aplicação de 

questionários abertos aos professores e gestores da unidade escolar. De tais observações 

destacamos três categorias de analise que são: o desinteresse, a posição da família e as 

idealizações de alunos.  Apresentaremos como resultado parcial desta pesquisa, aquilo 

que chamaremos de esvaziamento dos processos pedagógicos, a característica principal 

de tal processo é a necessidade de enquadrar os alunos num conjunto de expectativas 

que visam formatar o aluno ideal, ou seja, aquele mais fácil de ser escolarizado. 

Perceberemos também, uma ênfase nos processos de individualização, da busca pela 

família ideal e, particularmente, do silenciamento da equipe escolar  em torno daqueles 

que tem bons resultados. 

 

10h às 12h – Sala 19 unid. 1. 

 

Grupo de Discussão 07: Refletindo Sobre a Ciência: processos de constituição e 

consequências de seus métodos  

Comentador: Osvaldo Frota Pessoa Júnior (USP) 

Resumos: 

Pesquisador: Caio Sievers Sperandio 

Programa de Pós-Graduação: Metáfisica e linguagem - Filosofia da Ciência: 

Epistemologia e Linguagem  

Título do Trabalho: Incomensurabilidade: uma questão epistemológica ou de 

linguagem 



 
 

Palavras-chave: Paradigma. Revolução cientifica. Incomensurabilidade, linguagem. 

Epistemologia 

Para Thomas Samuel Kuhn, em A estrutura das revoluções cientificas, toda 

teoria é norteada por um paradigma. Um paradigma com o tempo é substituído por 

outro que explica melhor determinados fenômenos. Segundo o autor, o novo e o velho 

paradigma são incomensuráveis, isto é, não podem ser comparados por não haver 

medida comum entre eles. Em um primeiro momento, parece que Kuhn atribui essa 

incomensurabilidade a uma questão epistemológica, todavia, posteriormente ele 

transfere o problema para o campo da linguagem.  

O paradigma fornece ao cientista o objeto de estudo, o modo como a pesquisa 

deve ser, os dados que são relevantes e  garante a possibilidade de uma solução para os 

problemas posto pelo próprio paradigma. Entretanto, um paradigma não se mostra 

inalterável. Quando surgem questões que o paradigma não pode dar conta, o que Kuhn 

denomina “anomalias”, ele deve ser alterado ou substituído por um paradigma 

concorrente que consegue resolver essa anomalia, a isso Kuhn chama de “Revolução 

científica”. Quando isso ocorre os cientistas são obrigados a lidar com duas teorias 

concorrentes que são incomensuráveis.   

O termo incomensurabilidade, que vem da matemática, significa que não existe 

nenhuma medida em comum entre os termos. Quando o termo é transferido para as 

teorias científicas ele toma um papel metafórico. E, diferente da ênfase dada em “A 

estrutura das revoluções cientificas”, a qual a razão desta incomensurabilidade é de 

cunho epistemológico, no artigo “Comensurabilidade, comparabilidade, 

comunicabilidade”  publicado em “O caminho desde a estrutura”, Kuhn afirma que isso 

se dá, mesmo não desprezando os outros aspectos como, por exemplo, os métodos de 

pesquisa, muito mais devido a uma questão linguística. 

Quando Kuhn afirma que duas teorias são incomensuráveis em um patamar 

epistemológico, como isso ele quer dizer que os cientistas que são adeptos de diferentes 

paradigmas encaram o mundo de modo diferenciado, cada qual verá o mundo através 

das lentes do paradigma a qual é partidário. Uma vez que o mundo se apresenta de 

modo diferente para cada cientista, se torna impossível compara teorias concorrentes, 

pois elas tratam de mundos diferentes.  



 
 

Posteriormente a questão da incomensurabilidade é transferida para a linguagem, 

ou seja, o que faz com que duas teorias concorrentes não possam ser comparadas, ao 

menos em seu todo, é devido à diferença do significado dos termos empregados em 

cada uma delas. Kuhn salienta, neste caso, que incomensurabilidade não significa 

incomparabilidade, ou seja, mesmo as teorias não possuindo uma linguagem em 

comum, elas podem ser comparadas, pois a maioria dos temos entre a nova e a velha 

teoria são preservados, a mudança apenas ocorre em um subgrupo.   

 

Pesquisador: Mohamad Nagashima de Oliveira. 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia/Filosofia da Ciência.  

Título do Trabalho: Análise do método newtoniano para a formação da ciência no 

século XVII e XVIII 

Palavras-chave: Newton, mecanicismo, física, Principia.  

 O presente projeto pretende analisar os conceitos construídos e o método 

realizado por Isaac Newton na elaboração dos Princípios Matemáticos de Filosofia 

Natural e na Óptica como esse método de se construir ciência, mais propriamente a 

física, se difere da tradição Aristotélica e do nascente método cartesiano. Primeiro se 

analisará a definição dos conceitos principais da física newtoniana, como massa, 

densidade, volume, aceleração e como eles se relacionam uns com os outros. Depois, 

analisaremos termos que fundamentam seus axiomas, como seu conceito de tempo e 

espaço relativo e absoluto. E daí então entramos na análise das definições e leis do 

movimento. Feito este trabalho inicial de levantamento do método, será abordado 

também comentários que nos ajudam a entender melhor as entrelinhas do método 

newtoniano: como sua validade matemática, que pode ser analisada de duas maneiras, 

como que se torna possível a matematização da física e como é possível a transmissão 

de verdade dos axiomas para as proposições sobre o movimento; e também plano de 

fundo metafísico, que trabalha principalmente com o uso de Newton faz do éter, como 

tratam, respectivamente, Koyré e Burtt. Estes comentários são feitos com base em cartas 



 
 

que Newton enviou a seus contemporâneos e não em seus livros propriamente, dado a 

resistência que Newton tinha em não publicar coisas das quais não pudesse fazer 

minuciosa experiência. Para tanto fazer a leitura das cartas de Newton se torna 

muitíssimo necessário. A parte final do trabalho se consiste em uma análise de como 

esse método contribui para a ciência moderna, sobre tudo até o século XIX, e por que 

alguns desses princípios para a construção científica são válidos até hoje.  

15h às 17h – Sala 08 unid. 1. 

 

Grupo de Discussão 08: Metafísica e Fenomenologia  

Comentador: a confirmar.  

Resumos:  

Pesquisador: Roberto de Sousa Silva 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia - Metafísica e Linguagem 

Título do Trabalho: A PROVA DA EXISTÊNCIA DE DEUS EM DUNS SCOTUS  

Palavras-chave Ente, Metafísica, Causalidade, Duns Scotus. 

                         

Da filosofia escolástica do século XIII, vemos surgir de uma mente simples um 

argumento sutilmente elaborado para resolver a questão sobre a existência de Deus. Em 

Duns Scotus, a noção de ente ganha um papel central na resolução dessa questão. Pois, 

a concepção da univocidade Deus em relação às criaturas, o conceito de ente nos dá 

clareza necessária para entendermos a existência do ente sumamente primeiro e infinito. 

Visto que uma demonstração propter quid (a priori), evidente em si mesma, sobre a 

existência de Deus não é possível em nosso estado atual, Scotus, procede de uma 

demonstração quia (a posteriori)#. Derivando das propriedades essenciais do conceito 

de ente, que Scotus extrai das criaturas finitas, temos a noção de ente enquanto ente (ens 

inquantum ens) para podermos conceber as propriedades do ente infinito. Scotus 

demonstrará que a existência do ente infinito provém de um conceito absolutamente 

simples. Por isso, seu argumento consiste em provar a existência de um conceito de ente 

absolutamente primeiro em eficiência, em finalidade e eminência#. Da ideia de ente e 

suas propriedades essenciais, Scotus nos mostra a possibilidade de concebermos um 

ente absolutamente primeiro e infinito, que existe em ato. Primeiro, provando que existe 

um princípio absolutamente simples que é necessariamente primeiro nas ordens de 



 
 

causalidades. Depois demonstrando que essas três primazias correspondem a uma única 

e mesma natureza, para provar que essa natureza é absolutamente infinita existindo se 

não por si mesma, sendo por si mesma causa de todas as coisas. Causa voluntária e 

contingente, pois, segundo Scotus, só podemos justificar a existência do mundo se ele 

for efeito contingente da causa primeira, pois, a causa primeira, não poderia se não 

causar por conta própria, do contrário, não seria causa primeira. Assim, sua vontade 

deve ser livre, devendo causar de modo incidente#. 

Pouco se sabe da vida de Duns Scotus. Entretanto, a influência do seu 

pensamento alcançou as margens do século XX; no pensamento de Charles Sanders 

Peirce e Martin Heidegger, atravessando os séculos XVI a XVIII passando por Suárez, 

Wolff, Leibniz e até mesmo Kant. Sua concepção de ente influencia as concepções 

desses filósofos, a noção de “ente enquanto tal”, o ser aí (Dasein) de Heidegger presente 

no livro Ser e tempo contém uma conexão, ainda que não direta, com o “ente enquanto 

ente” (ens inquantum ens) de Scotus. Também a concepção de ente de Suárez conserva 

a estrutura scotista desse conceito. E, como observa Honnefelder, a compreensão de 

metafísica como ciência transcendental (scientia transcendens) de Scotus, é continuada 

não só por Suárez, mas pela metafísica escolástica dos séculos XVI e XVII#. Kant, por 

sua vez, incorpora de maneira indireta, como também observa Honnefelder a noção de 

que a filosofia primeira deve se perguntar não só pelo primeiro conhecido, mas também 

pelo sumamente primeiro#. Além disso, não poderemos deixar de lembrar a influência 

que noção de contingência de Scotus, como possibilidade existente do ser e do não ser, 

exerce sobre a metafísica dos mundos possíveis em Leibniz. Vemos, portanto grande 

importância no estudo do pensamento de Duns Scotus. Que inclui a possibilidade da 

metafísica como ciência e principalmente a concepção de ente e a noção de ente 

enquanto ente (ens inquantum ens) como objeto da ciência transcendental (scientia 

transcendens), sem dúvidas a metafísica em si é um dos temas centrais da filosofia 

scotista. Por isso, nesse projeto, investigaremos a prova da existência de Deus na 

filosofia do Doutor Sutil. 

 

Pesquisadora: Deborah Moreira Guimarães  

Programa de Pós-Graduação: Filosofia - Metafísica e Linguagem 

Título do Trabalho: O ser-para-a-morte em Ser e Tempo 

Palavras-chave: Finitude. Ser-para-a-morte. Analítica existencial. Autenticidade. 

Angústia. 



 
 

O projeto heideggeriano de Ser e Tempo consiste na fundamentação de uma 

ontologia não somente existencial como também temporal para responder à pergunta 

pelo sentido do ser. Assim, caberá mostrar nesta exposição o modo pelo qual Heidegger 

faz da contingência a palavra chave para a compreensão de sua ontologia, fazendo do 

tempo o horizonte de compreensão do ser. Será necessário, portanto, explicitar o caráter 

ontológico-existencial da morte, uma vez que esta assinala a possibilidade extrema da 

existência. O ponto inicial deste trabalho reside no fato de Heidegger responder a 

pergunta pelo sentido do ser por meio de bases temporais, questionando os sistemas 

metafísicos clássicos, que situavam o sentido do ser em dados atemporais, numa espécie 

de tentativa de fundamentar o ser no absoluto, negligenciando a contingência e a 

temporalidade que perpassa o ser-aí. Desse modo, a morte assinala a possibilidade do 

ser-aí não estar mais no mundo, isto é, a morte desloca o sentido das formas habituais 

existentes, responsáveis por abrigar o ser-aí na teia de significados à qual está inserido, 

atentando para o desvelamento da contingência do mundo e para a possibilidade da 

impossibilidade da existência, expressa pela ruptura do nexo significativo entre o 

mundo e o ser-aí. Ora, na medida em que a realidade humana é condicionada pela 

morte, cabe questionar as implicações filosóficas de se conceber a morte como um dos 

modos da existência do Dasein, isto é, como entender, conforme o projeto 

heideggeriano, a temporalidade como constituinte essencial dos indivíduos, ainda mais 

se tratando de uma temporalidade imanente à existência, sem projeções mensuráveis ou 

possíveis de serem compreendidas segundo os parâmetros clássicos de compreensão do 

Tempo. Logo, caberá focar o caráter necessário da morte e a sua iminente ocorrência, 

compreensão esta que será despertada por meio das tonalidades afetivas. Tanto o 

conceito de finitude, quanto as noções de tonalidades afetivas buscam fornecer como 

resposta à pergunta pelo ser a temporalidade, isto é, a noção de que todo indivíduo 

possui um fim, que não está situado, por sua vez, em dimensões temporais passíveis de 

serem segmentadas, pois tanto o futuro como o passado e o presente estão contidos num 

único tempo, que é, por sua vez, incomensurável. São, portanto, as tonalidades afetivas 

os fatores responsáveis por fazer com que a morte seja concebida como um dado incluso 

na temporalidade imanente à existência do ser-aí, o que justifica a constante fuga dos 

indivíduos de seu próprio ser, na tentativa de satisfazer o desejo de totalidade e de um 

substrato absoluto capaz de velar a contingência que os permeia. 

 

Pesquisador: Gustavo Fujiwara  



 
 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia - Política, Conhecimento e Sociedade 

Título do Trabalho: Sartre fenomenólogo 

Palavras-chave: fenomenologia, liberdade, consciência, existencialismo 

    Marco inicial do pensamento filosófico de Jean-Paul Sartre, A Transcendência 

do Ego, parece fundamentar e reverberar sobre o solo teórico do corpus sartreano. É 

preciso fazer notar aqui, que este ensaio inaugura inquietudes e problematiza a 

fenomenologia husserliana. Devemos chamar a atenção para outro texto menor de nosso 

filósofo em questão, qual seja: Uma Ideia fundamental da fenomenologia de Husserl: a 

intencionalidade. Ambos os escritos juntos, apresentam e constituem um díptico de 

larga visada filosófica.  

    Devemos explicitar ainda, que nossos objetivos aqui não reclamam uma 

recomposição das preocupações do jovem Sartre antes dele descobrir a fenomenologia e 

permanecer em Berlim durante um ano estudando Husserl.  Antes, evocamos esta 

famosa anedota histórica para que possamos ver nela um Sartre leitor heterodoxo da 

filosofia husseliana. Com isso, precisamos nossa posição em relação ao tratamento dado 

pelo filósofo francês às obras do fenomenólogo alemão. Guiados pela leitura de Sartre 

face à la phenoménologie, consideraremos o projeto filosófico sartreano, em sua gênese, 

original e pessoal, onde o encontro com a fenomenologia possibilita-o de instaurar 

novamente a concretude do mundo face à consciência intencional. Logo, não será nosso 

intuito primordial identificar na leitura que Sartre faz da fenomenologia qualquer 

equivoco acerca das teses husselianas. Tomamos como ponto de partida para este 

trabalho Intencionalidade e TE, na medida em que ambos os textos parecem 

fundamentar amplamente a especificidade da consciência que operara ex nihilo através 

da visada intencional galvanizada pela liberdade. Ambos os escritos consolidam o 

terreno investigativo do pensamento de nosso autor, constituem o que chamaremos de 

“solo fenomenológico sartreano”, cuja espontaneidade\intencionalidade operará também 

em seus textos de psicologia fenomenológica.  

Feita estas breves considerações introdutórias, debrucemo-nos no problema que, 

se não soubermos responder, ao menos tentaremos colocar. É sabido dos leitores atentos 

de Sartre, que a liberdade fundamenta o mecanismo constitutivo da consciência na exata 

medida em que ela é intencional. Assim, a intencionalidade marca uma concepção nova 

da consciência, ela é agora um vazio, translucidez, um puro transcender rumo aos 

objetos, ela constitui a si mesma quando apreende os objetos transcendentes fora dela. 

Essa ideia fundamental da fenomenologia assevera: toda consciência é consciência de 



 
 

algo. Todavia, o que significa isso? Significa que toda a consciência é sempre 

consciência do objeto presente intencionalmente a ela. A experiência da 

intencionalidade afirma o sentido imediato das coisas ao nosso redor, assim, o visado 

coincide com o apreendido.  Observemos que este mecanismo traz às ditas “filosofias da 

consciência”, uma nova maneira que a consciência adquire de se relacionar com o 

mundo e com seus objetos, essa maneira, como dissemos, é àquela da visada 

intencional; mundo e consciência são dados de uma só vez.  

 

Pesquisador: Josadaque Martins Silva.  

Programa de Pós-Graduação: Filosofia - Metafísica e Linguagem 

Título do Trabalho: A correlação entre as noções de “vontade” e “medida” no diálogo 

De beata vita de Santo Agostinho. 

Palavras-chave: Sabedoria. Felicidade. Vontade. Medida. Deus. 

Esta comunicação pretende analisar a correlação entre as noções de “vontade” e 

“medida” no diálogo De beata vita de Santo Agostinho, tendo em vista dois motivos: 

primeiro, porque o tema da felicidade, no De beata vita, não se reduz à identificação de 

uma realidade que satisfaça o desejo de ser feliz, mas relaciona-se diretamente com o 

tema da vontade, pois o desejo de felicidade é desejo de um bem imutável (Deus); e 

segundo, porque o estudo da correlação entre as noções de “vontade” e “medida” no De 

beata vita é central para compreender o sentido atribuído por Santo Agostinho à 

sabedoria como medida da alma (e, portanto, como orientadora da vontade), no 

processo de busca da felicidade. 

 

15h às 17h – Sala 05 unid. 2. 

 

Grupo de Discussão 09: Trabalho Informal e Sociabilidade na Cidade de São 

Paulo. 

Comentador: Bruno Konder Comparato.  

Resumos: 

 

Pesquisadora: Ana Lídia de Oliveira Aguiar 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: “Caminhos do trabalho informal: Relações de alteridade e 

identidade na Rua 25 de março” 

Palavras-chave: Trabalho informal, alteridade, identidade. 



 
 

O presente trabalho busca compreender como se constroem as identidades dos  

trabalhadores ambulantes na Rua 25 de março na cidade de São Paulo. Inscritos num 

campo considerado da economia informal, esses trabalhadores precisam assumir 

distintos modos de se organizarem e de lidarem com os diversos atores que circulam no 

espaço urbano. A identidade é negociada segundo as situações que são postas dia-a-dia, 

seja para defender a categoria de ambulante, sua mercadoria, ou manifestar as 

contradições existentes nas políticas urbanas e de trabalho da cidade. É por meio da 

venda dita informal que irão garantir a sobrevivência financeira, bem como constituir 

laços mercadológicos entre os produtos e os consumidores. No caso da Rua 25 de 

março, o meio urbano é mais uma variável das negociações feitas ora formal, ora 

informal, pois essa rua passa por transformações urbanas e seu intenso dinamismo pode 

ajudar na formulação que os trabalhadores informais fazem do próprio espaço urbano, 

movimentando suas ruas, e ampliando o complexo comercial da região central da 

cidade. É nesse cenário de informalidades que os ambulantes desempenham seus 

projetos de vida, estabelecem sociabilidades e criam estratégias criativas de 

desempenhar o trabalho frente à intensa fiscalização. Tal fato pode acarretar em 

transformações distintas que cada um faz do espaço urbano, ajudando a caracterizar as 

formas de identificação e diferenciação da própria Rua 25 de março, podendo criar, 

assim, novas territorialidades.  

 

Pesquisador: Lucas Bernasconi Jardim 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, cultura e teoria social 

Título do Trabalho: O camelô e a indústria: sobre discos piratas em São Paulo 

Palavras-chave: indústria fonográfica, música gravada, pirataria, comércio informal, 

camelô. 

Há uma tendência na indústria da música, sobretudo após a popularização da 

internet, de desmaterialização da música gravada, o que significa que o disco não é mais 

o objeto central de vendas da indústria. No entanto, CDs e DVDs piratas são ainda 

amplamente comercializados nas ruas de grandes cidades como São Paulo, indicando 

que o disco é um importante meio de consumo de música popular para uma grande 

parcela da população que não tem acesso à rede, ou então não tem o costume de 

consumir música pela internet. Realizamos, a partir dessa hipótese, uma pesquisa de 

campo em locais de comércio popular em que são vendidos CDs e DVDs na cidade de 

São Paulo. Uma pesquisa preliminar mostrou que podemos identificar três tipos de 



 
 

discos no comércio de rua: os “piratas”, que infringem leis de direitos autorais; os 

“originais”, que respeitam essas leis; e um terceiro tipo, de produção normalmente 

autônoma, indiferentes à lei de direitos autorais na medida em que apostam na cópia 

não-autorizada como forma de divulgação. No entanto, se existem esses três modelos, 

podemos agrupá-los em duas cadeias de reprodução e distribuição: de um lado a cadeia 

“oficial” dos discos “originais”, que trabalha com os mecanismos tradicionais de 

distribuição, vinculada à grande indústria; de outro, a cadeia que chamaremos aqui de 

“paralela”, que engloba tanto os CDs e DVDs piratas quanto o terceiro modelo. Devido 

a uma concentração no centro da cidade, sobretudo na região da Rua 25 de Março, de 

um mercado de venda em atacado de discos dessa cadeia paralela, optamos por 

concentrar a pesquisa de campo nesse local, entrando em contato com os agentes dessa 

cadeia, buscando realizar um mapeamento do mercado e de sua dinâmica. A estreita 

relação entre o mercado pirata e a indústria oficial foi constatada a partir dessa pesquisa 

empírica, na qual observamos que, embora haja uma produção autônoma em relação à 

indústria oficial, esta é minoritária, e a maioria dos títulos comercializados naquele 

mercado coincide com os títulos vendidos pela indústria oficial. Ou seja, embora as 

tecnologias digitais tragam a possibilidade de autonomia artística em relação à grande 

indústria – uma vez que a produção de discos é barateada –, a distribuição em larga 

escala ainda tende a ser monopolizada pela indústria fonográfica, associada a outros 

meios de comunicação como a televisão, o rádio e sites de internet. Assim, pretendemos 

discutir essa relação entre os discos vendidos pelos camelôs e os discos oficiais, bem 

como os mecanismos da indústria para a manutenção do monopólio sobre a distribuição 

de fonogramas, e as implicações sociológicas desse monopólio para a produção 

moderna de cultura. 
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Grupo de Discussão 10: Inclusão e Exclusão: a deficiência como objeto de estudo. 

Comentadora: Amália Neide Covic 

Resumos:  

Pesquisadora: Cláudia Cristina de Oliveira Pereira Lucio 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde  -  Linguagem e Cognição 



 
 

Título do Trabalho: LEITURA EM BRAILLE: MATERIALIDADE E 

CONFIGURAÇÃO TEXTUAL DOS LIVROS DIDÁTICOS PARA DEFICIENTES 

VISUAIS.  

Palavras-chave: Livro didático; Leitura; Braille 

 

Tendo em vista a realidade vivenciada nas escolas públicas frente à inclusão dos 

alunos com deficiência, a presente pesquisa objetiva analisar a configuração textual e a 

materialidade dos livros didáticos em Braille disponíveis para os alunos com deficiência 

visual total (cegueira) na rede estadual de São Paulo. Por meio de pesquisa documental, 

reunindo as contribuições de Chartier (1996; 1999), Munakata (2002), Biccas (2008), 

Olson (1997), dentre outros, busca-se investigar que mudanças editoriais ocorrem na 

transcrição de um material impresso, produzido para estudantes videntes, para o Braille 

e de que modo essas alterações na materialidade e no texto podem afetar os sentidos 

atribuídos a estes textos e ao próprio ato de ler. 

Considerando o valor socialmente positivo atribuído ao ato de ler, podemos nos 

perguntar de que modo pessoas que não tem acesso e não sabem usar a língua escrita de 

maneira autônoma, que desconhecem práticas de leitura e os artefatos nelas imbricados 

vivem em sociedades grafocêntricas como a brasileira? As desigualdades na distribuição 

de oportunidades de acesso a bens da cultura escrita no Brasil têm sido constatadas nos 

resultados de avaliações sistêmicas e em pesquisas censitárias, como o Indicador 

Nacional de Alfabetismo (Ribeiro, 2003). Essas seguem os mesmos padrões das 

desigualdades sociais como afirmam Ribeiro e Batista (2004) e Rojo (2009), atingindo 

de modo agudo pessoas pertencentes a camadas populares do país, que se encontram em 

condição de maior vulnerabilidade social. Neste contexto, perguntamo-nos de que modo 

o acesso à cultura escrita tem se dado no contexto da Educação Inclusiva para crianças 

cegas, as quais seguem outras formas de relação entre o corpo e o espaço social, entre 

objetos e práticas sociais que compartilham, a partir de uma outra “física e lógica” que 

não a das crianças videntes.  

 Nesse contexto, busca-se investigar esse outro universo de leitores cujas 

especificidades de acesso aos materiais impressos ocorre de forma limitada e pontual: os 

deficientes visuais e os livros didáticos utilizados no ensino fundamental e médio. É 

possível constatar que os livros transcritos em Braille não obedecem à formatação de 

um livro convencional. Somente os elementos de identificação como título, autor, 



 
 

edição e ano são transcritos, o que nos leva a refletir sobre as limitadas possibilidades 

oferecidas ao leitor cego, com base em pressupostos externos a sua realidade.  

Desse modo, é necessário considerar as implicações diretamente relacionadas ao 

processo de produção, distribuição e – especificamente – de “transcrição” do livro 

didático a tinta para o Braille, com destaque para alguns pontos fundamentais, tais 

como: 1) a materialidade propriamente dita, visto que um livro em Braille é impresso 

em papel com dimensões e gramatura maior (120mg) do que o papel comum, o que 

influencia no seu peso final e portabilidade; 2) a impressão em Braille gera um grande 

volume de folhas, já que para cada folha impressa em tinta, correspondem 3 folhas 

impressas em Braille; 3)  a configuração textual assume outro formato, já que muitas 

informações são suprimidas ou não chegam a ser descritas de forma adequada (como 

imagens e figuras).  

Tais aspectos influenciam diretamente no processo de formação dos alunos com 

deficiência visual enquanto leitores. Essa aprendizagem que envolve a leitura em 

Braille  implica questões de outra ordem, que vão desde a possibilidade de ter em mãos 

o texto e de decifrar símbolos táteis, passando por conhecimentos de como as práticas 

de leitura e os textos funcionam em determinados contextos, até por conhecimentos de 

mundo, sobre o tema e autores, sobre os princípios reguladores da escrita, sobre o 

próprio suporte desses textos. 

A compreensão dessa outra possibilidade de leitura acarreta uma série de 

consequências para o desenho de políticas educacionais e para a organização de 

programas educativos, especialmente quando se tomam crianças com deficiência visual, 

para as quais as produções culturais e o mercado editorial ainda pouco dirigem sua 

atenção. Aponta para a necessidade da conexão destes com práticas sociais e, em 

especial, com aquelas que se mostram relevantes e emancipatórias para esses 

estudantes. Nesse contexto, espera-se contribuir para a reflexão acerca da importância 

da materialidade do livro didático em Braille e suas implicações na formação dos alunos 

com deficiência visual. 

 

Pesquisador: Lucineide Machado Pinheiro 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência - A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente. 

Título do Trabalho: As contribuições do atendimento educacional especializado para o 

desempenho do aluno surdo inserido no ensino regular. 



 
 

Palavras-chave: Educação de surdos, inclusão, desempenho escolar.  

 

Este estudo teve como objetivo, investigar as contribuições do atendimento 

educacional especializado desenvolvido por profissionais da saúde, para o desempenho 

em leitura e compreensão de texto do aluno surdo oralizado inserido no ensino regular. 

Optou-se, como procedimento de pesquisa, descrever e apresentar a realidade escolar 

considerada como inclusiva vivenciada pelo sujeito, bem como o seu acesso aos 

serviços de saúde. Para isso, foram utilizados como instrumento para coleta de dados, a 

observação do sujeito surdo na escola e no atendimento educacional especializado, e 

aplicação de entrevistas semi-estruturadas aos pais, a professora e a coordenadora do 

ensino regular. Como fundamentação teórica para análise, considerou-se os estudos de 

Cury (2006), Bueno (1993), Omote (1999) e Mendes (2006) sobre as questões que 

perpassam o direito de todos a educação, e mais especificamente, o direito dos surdos 

serem escolarizado em ambientes educacionais inclusivos. Considerou-se também os 

estudos de Oliveira, Burochovitch e Santos (2008), Cagliari (1990), Solé (2008) e Rojo 

(2009), sobre práticas de leitura e compreensão de texto que contribuem para o 

desempenho escolar. Admite-se diante dos fundamentos teóricos, que os alunos surdos 

oralizados, assim como os surdos usuários da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

devem ter direito a uma educação de qualidade em ambientes educacionais inclusivos. 

Porém, destaca-se o fato do documento da política de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva, baseado no Decreto 5.626/06 que regulamenta a Lei de LIBRAS 

N
o
. 10. 436/02 conter orientações educacionais apenas para os surdos usuários da 

LIBRAS, excluindo assim os surdos oralizados, que também necessitam de 

metodologias de ensino específicas que atendam as suas especificidades. Considera-se 

mediante o arcabouço teórico, que as orientações educacionais cujo foco é a LIBRAS, 

são insuficientes para promover uma educação de qualidade. Por isso, aventou-se a 

hipótese, que o trabalho integrado entre profissionais da saúde e educação, é capaz de 

promover o desenvolvimento integral e educacional do aluno surdo. As observações do 

sujeito surdo na escola e no atendimento educacional especializado, bem como as 

entrevistas, revelaram que as práticas escolares se assemelham ao movimento 

integracionista e possui uma distância considerável do ideal de uma escola inclusiva. Os 

dados mostraram ainda, que as práticas de leitura e compreensão na escola não 

favorecem um desempenho satisfatório e de que existe um descompasso entre os 

serviços da saúde e da educação para os alunos surdos oralizados. Mas, que embora 



 
 

exista esse descompasso, as contribuições do atendimento educacional especializado são 

notórias no desempenho em leitura e compreensão de texto deste aluno na escola. 

 

Pesquisadora: Luciana de Abreu Nascimento 

Programa de Pós-Graduação: PPG em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência - Questões relacionadas à infância e adolescência na formação de 

educadores e profissionais da saúde 

Título do Trabalho: Concepções de professores em formação: modos de dizer sobre a 

pessoa com deficiência e sua escolarização 

Palavras-chave: Formação de Professores. Educação Especial. Inclusão Escolar. 

Concepções 

 

Ao levar para sala de aula uma diversidade com a qual a escola não estava 

acostumada a lidar, a Política de Inclusão Escolar revelou a fragilidade e a insuficiência 

de nossa atual forma de ensinar e pôs em pauta uma série de questionamentos sobre 

nosso moderno modelo escolar. Em resposta a esse quadro, muitas medidas foram 

propostas e executadas, mas seguimos questionando-nos sobre quais os melhores 

caminhos para garantia de educação para todos e, no bojo dessa discussão, atribuímos 

papel central a novas propostas de formação inicial e continuada de profissionais da 

educação para atuar com a heterogeneidade. Cremos, no entanto, que a questão a ser 

respondida não orbita ao redor da formação, mas está em seu cerne, na urgência de 

sustentar o debate de que papel os discursos e saberes que compõem os cursos de 

Pedagogia têm exercido nos modos de conceber o aluno com ou sem deficiência. 

Acreditando que os cursos de formação docente, espaços de apresentação, ensino e 

aprendizagem de conceitos que fundam a prática educacional, são locus privilegiados, 

mas não exclusivos, para construção dessas concepções, propomo-nos a apontar os 

modos como alunas de cursos de Pedagogia elaboram questões relacionadas à 

escolarização da pessoa com deficiência a partir de conflitantes vozes em circulação em 

nossa sociedade e como essas questões se consubstanciam em suas concepções de 

pessoa com deficiência e nas possibilidades de escolarização de crianças que a têm 

como condição de desenvolvimento. Discussão que nos propomos a fazer com o suporte 

teórico-metodológico da Psicologia Histórico-cultural (VIGOTSKI, 1997, 2005), e dos 

estudos sobre a linguagem em uma perspectiva dialógica e enunciativa com base nos 

estudos do Círculo de Bakhtin (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 2002 e BAKHTIN, 2003), 



 
 

na medida em que nos oferecem subsídios para compreensão da palavra como 

construção social, imbuída de significados historicamente construídos e que se reveste 

de novos sentidos nas relações sociais, vivenciadas no contexto dessa pesquisa em três 

rodas de conversa em que participantes fixos, alunas de diferentes universidades 

paulistas, puderam discorrer sobre temas relacionas à escolarização da pessoa com 

deficiência, tais como Inclusão, Educação Especial, legislação específica e formação de 

professores. Feita a transcrição das conversas, iniciamos o processo de análise e 

construção dos dados, empreendendo a retomada de fatos da história recente da 

educação em busca de indícios da construção do discurso sobre o aluno com deficiência 

e sua escolarização, debatendo concepções de deficiência que se evidenciam na fala das 

alunas envolvidas com essa pesquisa, buscando relevar o seu diálogo com o outro - com 

as divergentes vozes passadas e presentes - e colocando-as em relação com os saberes 

próprios do processo de graduação em que estão inseridas. 

  

Pesquisador: Ivo Dias Alves 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência -  A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente. 

Título do Trabalho: O olhar etnográfico e o contato intersubjetivo: Posicionamentos 

entre pesquisadores de universidades do Estado de São Paulo que tem o sujeito surdo e 

a educação de surdos como objeto de estudo. 

Palavras-chave: etnográfica, sujeito-surdo, pesquisadores, educação. 

No âmbito acadêmico, nos últimos anos, há um crescente debate acerca do que 

se denomina “comunidade surda” essas pesquisas vêm sendo elaborada por pedagogos, 

fonoaudiólogos, linguistas, psicólogos e etc. Grande parte dessas pesquisas vem sendo 

desenvolvidas com a utilização de uma ferramenta muito aplicada nas ciências sociais 

em especial na antropologia que é a pesquisa de campo conhecida como etnografia.  

Esses pesquisadores que procuram analisar a “comunidade surda” não mais no viés 

clinico, educacional ou psíquico, e sim como se da às relações dessas pessoas na 

sociedade e suas interações entre surdos e ouvintes apresentando o surdo como um 

individuo que realiza trocas simbólicas efetivas. 

A importância de pluralidade de pesquisas com pessoas surdas em varias áreas 

do conhecimento cientifica contam com a contribuição da Linguística, preocupada com 

o estatuto e propriedades das línguas de sinais, da História, preocupada em realizar 



 
 

história de vida dos surdos e da Antropologia, preocupada em explicar a sociabilidade e 

dinâmica cultura específica desse grupo. 

O presente projeto pretende realizar uma analise nas universidades do Estado de São 

Paulo onde há pesquisadores em varias áreas das ciências humanas que tem a surdez e a 

criança surda como objeto de estudo e o trabalho etnográfico ou pesquisa de campo 

como ferramenta para suas analises também mapear o que está sendo criado por eles e 

fazer um levantamento de tudo o que está sendo produzido nos departamentos e grupos 

de estudos desses pesquisadores. 
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Grupo de Discussão 11: Representações do Tempo na Literatura Discentes 

Comentador: Luís Filipe Silvério Lima  

Resumos:  

Pesquisador: Gilberto Bettini Bonadio 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia - Estética e filosofia da arte 

Título do Trabalho: A problemática sobre o tempo na trilogia do pós-guerra de 

Beckett 

Palavras-chave: Beckett; trilogia do pós-guerra; arte moderna; Adorno; Teoria Estética 

 

Herdeiro de uma tradição literária vasta, a obra de Samuel Beckett dá voz a seres 

dilacerados que expõem o esgotamento do indivíduo e da arte na primeira metade do 

século XX. Problematizando o tempo como atributo da consciência do sujeito e como 

contradição entre a imobilidade do instante e o fluxo da duração, Beckett, 

especificamente na trilogia do pós-guerra composta pelos romances Molloy, Malone 

morre e O inominável, dialoga diretamente com autores como Proust e Virgínia Woolf 

que também levaram a cabo em suas obras uma reflexão sobre o tempo. Contudo, nestes 

dois autores o tempo é concebido a partir de uma consciência que ajuda no 

conhecimento da realidade a partir de lembranças suscitadas involuntariamente, isto é, a 

objetividade do conhecimento aqui é atestada pela atividade e esforço de uma 

interioridade plena e que confere sentido à exterioridade. Em Beckett, segundo as 

considerações de Adorno, o que se percebe é a tentativa desesperada de desembaraçar-

se da ilusão de uma subjetividade significante, os romances da trilogia apresentam 



 
 

sujeitos incapazes que falham ao tentar apreender o real, pois suas consciências 

encontram-se em frangalhos, destruição que aponta também para um contexto histórico 

destrutivo maior do que qualquer guerra específica. A subjetividade está praticamente 

destruída e não percebe senão o retorno de um instante que parece sempre o mesmo, sua 

percepção do tempo atua como um impeditivo de que as lembranças atribuam qualquer 

significado à realidade; dessa forma, Beckett radicaliza a questão da profundidade 

temporal do instante que não é pleno de sentido. Em Proust e Virgínia Woolf, 

justamente pela ação da memória involuntária, um acontecimento exterior e 

aparentemente casual dá início a ricos processos de consciência, significativos, que 

alargam o instante temporal, expandindo o presente numa imersão no fluxo da duração 

interna do ser, o que não cocorre nos romances de Beckett: vítimas de um presente que 

recomeça sem cessar suas personagens vagueiam entre o esforço inútil de rememoração 

e o sentimento de que o tempo não passa, de que a morte infelizmente não chega para 

livrar-lhes desse destino de Sísifo. Assim, devido à radicalização empregada tanto na 

forma quanto no conteúdo, a obra de Beckett é vista por Adorno como legítima obra de 

arte moderna, que coloca seu sentido em questão e chama à reflexão. Através das 

imagens evocadas por Beckett, segundo o filósofo, há uma denúncia social implícita do 

estado miserável a que chegou a sociedade burguesa atrelada à percepção da 

possibilidade da catástrofe total, vislumbrada nos romances pelo fato de ela justamente 

não aparecer, mas estar sempre à espreita. O tempo não pode ser “redescoberto” como 

na narrativa proustiana, pois na trilogia do pós-guerra isso implicaria na negação da 

morte que é lembrada a todo instante, implicaria na negação do que se vê: corpos em 

estágio avançado de decomposição, angustiadamente aguardando seu fim improvável e 

desejável a todo custo. Desse modo, a problemática instalada por Beckett na arte, tanto 

na literatura quanto no teatro, a crítica que faz dos modelos realistas herdados do século 

XIX coloca em questão o desafio de se encontrar formas realmente novas e que 

comuniquem alguma coisa, formas que confiram sentido à realidade depois do dano 

irremediável sofrido pela vida humana com o apogeu da modernidade na primeira 

metade do século XX. 

 

Pesquisador: Rilton Ferreira Borges 

Programa de Pós-Graduação: História - Poder, Cultura e Saberes 

 



 
 

Título do Trabalho: “Sem olhar no relógio”: a representação das percepções de tempo 

em Germinal de Émile Zola. 

Palavras-chave: Tempo, História e Literatura, Zola. 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as formas de percepção do 

tempo inseridas na obra Germinal (1885) de Émile Zola (1840-1902), que a partir de 

uma estética naturalista busca recriar, de forma minuciosa, as condições de vida de 

operários de uma mina de carvão francesa no contexto da Segunda Revolução 

Industrial. O tempo, principal objeto de reflexão desta pesquisa, pode ser percebido na 

obra (ainda que não seja diretamente tratado pelo autor) como uma transição entre o 

tempo da sociedade “pré- industrial” e o controle e disciplina do tempo exercidos com a 

“industrialização” (concepção expressa por Edward Palmer Thompson em “Costumes 

em Comum”), visto que não é ditado pelo ritmo da máquina ou do apito da fábrica, mas 

é controlado pela necessidade de produção que obriga os trabalhadores a encontrar, em 

seu ritmo de trabalho, as formas mais eficientes de aumentar sua produtividade. Neste 

sentido, o tempo é apresentado como fator coercitivo e de regulação social, visão 

apoiada, por exemplo, na obra de Norbert Elias intitulada “Sobre o Tempo”. 

Para tanto, lidaremos tanto com reflexões filosóficas e historiográficas a 

respeito do tempo, quanto com perspectivas historiográficas a respeito do trabalho e dos 

trabalhadores europeus na segunda metade do século XIX, cenário da obra Germinal. 

Em outra frente, teremos de lidar com as implicações teóricas e metodológicas da 

utilização de fontes literárias pela História, buscando-se referenciais tanto na 

historiografia quanto na crítica literária que atestem a Literatura como representação da 

realidade. De forma complementar, discutiremos a metodologia aplicável ao trabalho 

com a literatura como fonte histórica. 

A obra Germinal é considerada por muitos10 a obra prima de Émile Zola e 

uma das principais representantes do Naturalismo europeu, movimento literário 

conhecido por sua preocupação com a observação da sociedade, utilização das 

personagens para descrever comportamentos e narrativa como forma de análise e 

explicação dos comportamentos humanos. A técnica de se buscar representar com o 

máximo de detalhes e fidelidade a vida humana, tendo um olhar semelhante ao do 

pesquisador que observa seu objeto de estudo e descreve os resultados com uma 

                                                           
10A lista de autores que se referem a Germinal como a principal obra de Zola é extensa, mas podemos 

citar aqui os que aparecem na bibliografia do projeto: Jacques-Henri Bornecque, Silvana Salerno, Henri 

Troyat, Henri Mitterand, entre outros. 



 
 

aparente neutralidade científica, faz com que esta obra convide o leitor a entrar nas 

casas, minas de carvão e vilas de trabalhadores junto com as personagens e compartilhe 

de suas sensações e visões de mundo. Contudo, como todo trabalho científico ou 

artístico, o autor não está isento de deixar passar suas impressões pessoais, desde a 

escolha do objeto de estudo até as anotações dos resultados de suas observações. Por 

isso, cabe ao historiador o trabalho contínuo de não confundir a representação com o 

objeto representado. 

Ainda com as ressalvas apresentadas, é importante destacar que autores que 

usam recursos do Naturalismo, como Zola, têm também uma preocupação com o real, 

compondo suas obras de modo que o leitor sinta que, mesmo sendo uma obra de ficção, 

os fatos narrados poderiam ter efetivamente acontecido, de modo a identificar nas 

personagens tipos que poderiam ser encontrados no cotidiano, ainda que as mesmas 

personagens possam carregar consigo traços caricaturais, recurso semelhante à lupa ou 

ao microscópio do cientista que amplia o objeto estudado para que este possa ser melhor 

enxergado. A ficção, neste caso, serve como recurso para a representação da realidade, e 

não como um “falseamento”, significado muitas vezes atribuído pelo senso comum ao 

termo “ficção”. 

Cabe, portanto, fazer outra ressalva. Por mais que a literatura naturalista tenha tentado 

atribuir para si uma preocupação “científica”, não podemos nos esquecer de que ela não 

deixa de ser arte e, como tal, apresenta seu próprio discurso11. O pesquisador que 

trabalha com a literatura não pode perder de vista que as fontes artísticas têm uma 

estrutura particular e, portanto, exigem uma metodologia de análise própria, mesmo que 

se aproximem de uma linguagem comum à da ciência. O público a quem se dirige o 

discurso, bem como sua esfera de circulação, também não são os mesmos, o que confere 

ao texto artístico uma significação diferente daquela que adquire o texto científico. 

Mesmo o suporte do texto e o tratamento editorial, como nos lembra Chartier12, 

modificam a obra, e neste sentido as diferenças entre o tratamento do texto científico e 

do texto literário são bastante significativas. No caso de Zola é sabido que sua literatura 

é altamente influenciada pelas publicações científicas de sua época, como os escritos de 

Charles Darwin13, e seu esforço se dá no sentido de escrever com um aparente rigor 

científico, na forma de tratados que tentam explicar o comportamento humano. 

                                                           
11Cf. Estudos Históricos, Rio de janeiro, vol. 7, n. 13, 1991; nesta edição há um artigo de Hayden White 

e outro de Roger Chartier que lidam com o tema em perspectivas opostas, mas ambos concordam que a 

literatura e a ciência têm discursos diferentes. 

12CHARTIER, Roger, A História Cultural: entre práticas e representações. Lisboa: Difel, 1990 

13Segundo Bornecque, podemos reduzir as influências sobre o Naturalismo (e sobre Zola) a quatro 

nomes principais: Renan, Taine, Darwin e, mais tardiamente, Schopenhauer. Op. Cit, p. 44. Para Troyat 

(1994), além de Darwin e Taine, são nomes importantes na configuração da obra de Zola Charles 



 
 

15h às 17h – Sala 08 unid. 1. 

 

Grupo de Discussão 12: Subjetividade, Arte e Cultura  

Comentador: Denilson S. Cordeiro  

Resumos: 

Pesquisadora: Franceila de Souza Rodrigues  

Programa de Pós-Graduação: Filosofia – Subjetividade, Arte e Cultura 

Título do Trabalho: Walter Benjamin: o cinema e a experiência da modernidade 

Palavras-chave: Walter Benjamin, cinema, experiência, aura. 

 

O objetivo que aqui se persegue é traçar um caminho histórico de leitura acerca 

da importância que o cinema assume para a reflexão estética e filosófica na obra de 

Walter Benjamin. Seguindo os passos de Walter Benjamin, o cinema deve ser pensado 

como uma forma de representação artística ligada às transformações sociais e 

econômicas ocorridas no final do século XIX e início do século XX, que acarretaram 

mudanças bruscas nos modos de percepção humana, comumente associada à 

incapacidade de transmissão do que foi vivido. Segundo Walter Benjamin, não haveria 

momento histórico mais propício à invenção do cinema que o final do século XIX, 

período que representa historicamente a derradeira passagem da sociedade agrícola para 

a sociedade industrial, já comportando em seu corpo social uma considerável massa de 

trabalhadores. Nas indústrias, diariamente os homens se relacionam com as máquinas, 

numa convivência que a todo instante suscita conflitos internos e somáticos até então 

desconhecidos. Torna-se necessário, neste contexto, um instrumento de adaptação da 

massa de trabalhadores, capaz de incorporar o aparato tecnológico como uma segunda 

natureza. O cinema, então, passa a funcionar como catalisador de possíveis tensões, 

produzidas na convivência diária com essa segunda natureza. A partir do fortalecimento 

dos filmes como principal meio de entretenimento das massas urbanas, o controle social 

exercido sobre os trabalhadores extrapola os domínios da fábrica, expandindo-se até os 

momentos de descanso. Quando não estão trabalhando diante das máquinas, que lhes 

sugam parcela considerável de sua humanidade, ironicamente, os trabalhadores se 

divertem diante de um aparelho que exibe uma representação dos sentimentos humanos. 

E assim, o cinema ascende como uma nova forma de arte, representando um 

                                                                                                                                                                          
Bernard, Prosper Lucas e Charles Letourneau, cujos textos são considerados a “base metodológica” para a 

composição das série Os Rougon-Macquart. 



 
 

entrelaçamento inédito entre sentimentos humanos e aparato tecnológico, buscando 

restabelecer a parcela de humanidade perdida na relação diária com as máquinas. 

Tornando-se porta-voz dessas mudanças, o cinema adquire um caráter pedagógico, 

consoante às necessidades de seu momento histórico, encarregando-se de ajudar as 

massas a habituarem-se às exigências de uma vida em ritmo acelerado e descontínuo. 

Nesse sentido pretendo demonstrar como, para Walter Benjamin, o conceito de 

experiência se articula, na sociedade moderna, numa relação intrínseca à ascensão do 

cinema como nova forma de arte. 

 

Pesquisador: Rogério Silva de Magalhães 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia – Subjetividade, Arte e Cultura 

Título do Trabalho: Imaginação e arte no Homem Unidimensional de Marcuse. 

Palavras-chave: imaginação, arte, sociedade unidimensional, tecnologia  

O trabalho investiga o papel da imaginação e da arte na obra O Homem 

Unidimensional de Marcuse. A análise indica que Marcuse utiliza o conceito de 

imaginação no sentido de fantasia e, nesse caso, com o objetivo de mostrar que ela não é 

mera fuga da realidade, mas uma faculdade cognitiva que pode contribuir para 

questionar o estilo de vida unidimensional e seu aparato tecnológico de produção que 

serve somente para escravizar os homens. De acordo com Marcuse, a imaginação tem o 

poder de atuar na reconstrução do aparato tecnológico de produção para criar uma 

existência em que os indivíduos possam determinar as suas próprias necessidades e 

como estas devem ser satisfeitas. Em seguida, com base no terceiro e no nono capítulo, 

passaremos a discorrer sobre o potencial político da arte. Para Marcuse, no passado, as 

obras de arte preservavam a contradição entre a ordem dos negócios e a dimensão 

estética. Nesse sentido, enquanto ficção, pode-se dizer que a arte tinha o poder de 

subverter a existência cotidiana dos indivíduos. Entretanto, devido ao progresso 

tecnológico das sociedades industriais avançadas, o caráter de negação das obras de arte 

teria sido neutralizado. Ao caírem na esfera da circulação das mercadorias, a arte teria 

sofrido um grande abalo em seu poder de contestação da ordem vigente. De qualquer 

forma, independente desse fato e, apesar do universo da arte ser uma ilusão porque, 

como afirma Marcuse no nono capítulo, a dimensão artística não tem poder em si para 

criar uma realidade concreta distinta daquela da ordem estabelecida, isso não invalida o 

teor de suas verdades. É nessa dimensão que o homem revela o que se encontra 

reprimido nele. A conclusão a que chega Marcuse é que se não estivessem a serviço dos 



 
 

interesses da produtividade lucrativa, tanto a imaginação quanto a arte poderiam 

assumir um papel de relevo na desobstrução da razão, permitindo aos homens 

perceberem a falsidade de uma existência sem escolha, isto é, sem autodeterminação. Se 

fosse possível transpor a racionalidade do universo da arte para a tecnologia, os meios 

de produção seriam transformados e utilizados para atender fins verdadeiramente 

sociais. E, se isso acontecesse, os homens estariam livres para desenvolver suas 

potencialidades plenamente. Os grilhões de uma existência não-livre seriam assim 

rompidos na medida em que novos valores estariam presentes na maquinaria de 

produção.  

 

Pesquisadora: Gabriela Peters Cremasco Gonçalves 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, cultura e teoria social 

Título do Trabalho: Entre construção e memória em Cidadão Boilesen 

Palavras-chave: cinema, sociologia, memória, esquecimento, ditadura militar 

brasileira, violência. 

A repercussão midiática concernente ao período da ditadura militar no Brasil, de 

1964 a 1985, se acentuou nos últimos dez anos com a adoção de medidas 

governamentais que visam “reparar o passado”. Em dezembro de 2009 o assunto ganha 

maiores contornos públicos com o desentendimento entre os então ministros Paulo 

Vannuchi, de Direitos Humanos, e Nelson Jobim, da Defesa, em virtude da proposta de 

aprovação de Comissão Nacional da Verdade que integrava o projeto original do 

Programa Nacional de Direitos Humanos e teria como um de seus objetivos restaurar a 

“verdade” sobre a memória do período da ditadura militar. Pode-se dizer, então, que a 

memória do período militar vem ganhando espaço na mídia e na política oficial. 

Da mesma forma, produções audiovisuais contemporâneas destacam-se no 

sentido de propor interpretações sobre o assunto. De acordo com levantamento realizado 

pelo observatório brasileiro do cinema e do audiovisual (O.C.A), entre 1995 e 2009 

houve um crescimento vertiginoso da produção de filmes brasileiros de todos os 

gêneros . Entretanto, embora não exista uma pesquisa específica sobre o assunto, é 

possível perceber, por meio deste estudo que houve também um aumento, 

especialmente entre 2005 e 2009, da produção de filmes que tratam do período da 

ditadura militar no Brasil. 

Desta maneira, é preciso destacar que existe um crescimento no número de 

filmes brasileiros recentes sobre o período, atraindo a atenção para o cinema como um 



 
 

dos meios possíveis de pensar a memória recente do país. Não se deve perder de vista, 

em todo caso, a complexidade que integra as relações entre cinema e realidade ou entre 

cinema e as manifestações histórico-polítcas, ou seja, entre a produção de imagens 

técnicas (tomadas normalmente como documentos verdadeiros e ilustrativos da história) 

e os aspectos sociais com os quais ela trabalha. Se isso significa que não é possível 

pensar o cinema como uma forma privilegiada de nos mostrar o que de fato aconteceu 

no passado, por outro lado, parece-nos importante trazer essa complexidade para a 

análise, buscando no cinema (ou no audiovisual de modo geral) não a confirmação para 

as nossas crenças, mas o “modo” como pode ser utilizado e pensado como um dos 

instrumentos para a elaboração da memória recente do país. 

Esta comunicação parte, então, de uma análise do filmes Cidadão Boilesen" 

(direção de Chaim Litewski, 2009) com o objetivo de identificar como e quais são os 

sentidos que este filme constrói sobre o passado ao qual se reporta – a ditadura militar 

no Brasil –. Ao trabalhar os vários elementos estéticos presentes no filme – como, por 

exemplo, enquadramentos, ritmo da narrativa, movimentos de câmera e a articulação 

entre imagem e sons (inclusive diálogos) – buscamos destacar os aspectos sociológicos 

que são trazidos à tona. Nesse sentido, o centro da exposição pretendida gira em torno 

da questão da reelaboração da memória, pois, em grande medida, o filme trata não 

apenas de um passado vivido, mas de fragmentos de memória que ganham força quanto 

mais o passado é revisitado pelo presente. 

Partimos do filme enquanto objeto polissêmico e do qual se pode extrair uma 

diversidade de sentidos para pensar questões caras à sociologia. Tomar o filme enquanto 

material acabado e pronto para ser analisado implica, como procedimento de controle, 

em lidar com certas informações exteriores a ele com redobrado cuidado, pois tais 

informações, ainda que instigantes, já oferecem uma interpretação do material fílmico. 

A partir da forma de abordagem proposta por Pierre Sorlin, em Sociologia del Cine, 

acreditamos que é possível pensar como a memória de uma parte da história recente do 

nosso país (o período militar) tem sido (re)elaborada (ou esquecida) a partir do presente 

(pelo cinema). E assim, chegamos às seguintes indagações: quais significados estão por 

trás desta forma de elaboração do passado? Quais são as tensões que o filme traze sobre 

o nosso passado recente? 
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Grupo de Discussão 13: Juventude, Espaço Urbano e Práticas Culturais  

Comentador: Alexandre B. Pereira  

Resumos: 

Pesquisadora: Debora Costa de Faria  

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais – Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: O local e o global no funk carioca e no kuduro angolano 

Palavras-chave: funk carioca, kuduro angolano 

A mim sempre interessaram os fenômenos musicais que rapidamente ascendem 

e de repente caem no esquecimento ou ainda como alguns estilos musicais são 

apropriados e inseridos em novos contextos. Nos últimos anos têm se destacado ritmos 

populares produzidos nas periferias e comunidades carentes das grandes cidades como o 

funk no Rio de Janeiro, o calipso ou tecnobrega em Belém do Pará, o kuduro de Angola, 

entre outros. 

Como aluna da Universidade Federal de São Paulo, tive a oportunidade de 

cursar a disciplina de Antropologia Urbana, com a professora Andréa Barbosa, hoje 

minha orientadora. Neste curso propus fazer um trabalho sobre o funk carioca e 

investigar, a partir da dissertação de mestrado escrita por Hermano Vianna em 1987, as 

mudanças que o estilo musical e sua recepção tinham sofrido desde então. 

Alguns anos depois, ainda com algumas dessas questões em mente, me deparei 

com um ritmo criado do outro lado do Atlântico: o kuduro. Tive contato com o kuduro 

angolano pelos meios de comunicação, como a televisão e a internet e a mim provocou 

questões parecidas com quais pensei o funk no percurso anteriormente apresentado. Ou 

seja, o modo como as manifestações encaradas como periféricas conseguem – não sem 

algumas apropriações, negociações, intermediações e até polêmicas -, sair de seus 

contextos originais e alcançar adeptos não apenas em seus países como também fora 

deles. 

Neste momento penso numa perspectiva comparativa entre os dois movimentos, 

a saber funk carioca e kuduro angolano. E, a partir das primeiras leituras acredito que 

algumas relações já possam ser traçadas, tais como  a produção que, pelo menos a 

princípio, é feita nas e para as periferias de grandes centros urbanos dentro de seus 

respectivos países, por jovens que fazem parte delas. Outro ponto a notar é que essas 

novas expressões por vezes entram em choque com o que é considerado genuíno em 

seus contextos, no caso do funk, o samba e, no caso do kuduro, os ritmos tradicionais 

angolanos. Podemos perceber, em ambos os casos um embate entre esses estilos 

musicais e as elites econômicas, culturais e sociais de seus países. Há também as 

polêmicas nas quais estão inseridos, como o suposto envolvimento com o a violência, a 

criminalidade ou o sexismo envolvido nas letras e nas danças. Podem ser lembradas 

ainda, as influências da música negra norte-americana e da música eletrônica com as 

quais se relacionam, mas as quais não se reduzem; além da relação que guardam com a 

“indústria cultural”, o comércio informal e os meios de comunicação, em especial a 

internet. 

 

Pesquisador: Sarah Ferreira de Toledo 



 
 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: Juventude, Cultura e Política: um estudo antropológico sobre os 

saraus literários na periferia da Zona Sul de São Paulo 

Palavras-chave: Periferia, Literatura Marginal, Movimentos Culturais 

A proposta da pesquisa “Juventude, Cultura e Política: um estudo sobre os 

saraus literários da Periferia da Zona Sul de São Paulo” é de realizar um estudo sobre 

saraus literários que acontecem em alguns bairros da periferia de São Paulo. Partindo da 

hipótese de que existe uma articulação política/social nesses espaços e por meio deles. 

A pesquisa insere-se no debate da Antropologia Urbana e na discussão sobre periferia e 

desigualdade. Considerando que é preciso problematizar a noção de “periferia”, e 

levando em conta ainda a importância dos moradores desses lugares como atores sociais 

em seu contexto.  

Tendo em mente as transformações espaciais e de segregação que aconteceram 

na cidade de São Paulo nas últimas décadas, é preciso levantar algumas questões. 

Afinal, de que periferia estamos falando? Como entender a dinâmica que se dá nessa 

“cidade de muros”, na qual grandes favelas existem ao lado de grandes condomínios 

fechados e pessoas de grupos sociais distintos passam, de algum modo, a circular pelos 

mesmos lugares, estando, ao mesmo tempo, separados? Como situar a posição dos 

jovens da periferia que a tomam de maneira positiva? Que afirmam o pertencimento em 

vez de negá-lo? Que produzem formas de lazer locais? As respostas para essas 

perguntas vêm sendo pesquisadas nos recentes trabalhos da Antropologia Urbana. 

Acreditamos que muitas delas podem ser encontradas nas práticas culturais executadas 

pelo segmento juvenil. 

A partir dos anos 2000, para além do discurso crítico e reivindicativo, a arte 

produzida na periferia também começa a elaborar uma identidade: a “arte marginal ou 

periférica”. Essa identidade é construída especialmente por parte de escritores que se 

dizem participantes do que denominam como “literatura marginal”, expressão que tem 

sido usada para “classificar as obras literárias produzidas e veiculadas à margem do 

corredor editorial; que não pertencem ou que se opõem aos cânones estabelecidos; que 

são de autoria de escritores originários dos grupos sociais marginalizados; ou ainda, que 

tematizam o que é peculiar aos sujeitos e espaços tidos como marginais” (PEÇANHA, 

2009). A literatura marginal tem sido um dos elementos centrais da idéia de “cultura da 

periferia”.  Jovens escritores se unem a rappers, atores e músicos em saraus que 

acontecem semanalmente em bairros da periferia de São Paulo. 

As primeiras questões colocadas na pesquisa são: se realmente existe articulação 

entre produção cultural e atuação política, é em todos os saraus? Além disso, de que 

maneira se dá (1) nos saraus e entre eles; (2) entre os saraus e o poder público; (3) entre 

os saraus e os movimentos sociais da região? Outros pontos problematizados são acerca 

da relação entre arte – no caso, especialmente, a Literatura– e a sociedade; acerca da 

juventude; a relação entre cultura e política; a dramaticidade (Antropologia da 

Performance); e o debate sobre o fazer antropológico nas cidades, especialmente as 

discussões mais contemporâneas sobre as periferias. 

O recorte da pesquisa (seleção dos saraus) foi feito, em primeiro lugar, a partir 

de um levantamento dos saraus que acontecem atualmente em bairros da Zona Sul. Em 

segundo lugar, foi feito um recorte geográfico na seleção de dois saraus para o foco da 

pesquisa: o Sarau da Vila Fundão, que acontece no Capão Redondo e o Sarau do Binho, 

que acontece no Campo Limpo. O recorte geográfico parte de dois objetivos da 

pesquisa: de perceber a articulação entre saraus e dos mesmos com o poder público. 



 
 

Dessa maneira, pensar em saraus que acontecem em bairros vizinhos e estão sob a 

administração da mesma subprefeitura colocou –se como significativo. De qualquer 

modo, eles não são os únicos saraus estudados e visitados. Outros também estão 

incluídos na pesquisa, como forma de comparação e aprofundamento do estudo. 

Podemos compreender esses saraus enquanto uma rede social, pois não são 

coletivos estanques, mas trocam incessantes mensagens e realizam diversos 

intercâmbios. Os saraus ocorrem, inclusive, em dias diferentes da semana, 

possibilitando que tanto os escritores e artistas quanto o público possam participar de 

todos os eventos.   

Mas uma questão interessante é que esses saraus, embora agindo 

articuladamente entre eles, têm construído suas identidades próprias, se posicionando 

em relação a temas específicos ou desenvolvendo atividades temáticas que se articulam 

com problemas da periferia. O Sarau da Vila Fundão, por exemplo – no Capão Redondo 

–, ligado ao movimento Luta Popular, tem acentuado a militância em defesa das 

comunidades pobres da Zona Sul. Seja convidando seus frequentadores e colaboradores 

para participação em ações políticas e sociais, ou promovendo mesas de debates sobre 

assuntos diversos, como desapropriações de terrenos, futebol, o posicionamento da 

grande mídia sobre os movimentos sociais, entre outros assuntos. 

 A pesquisa sobre os saraus também passa por pensá-los como eventos. 

Indicamos a possibilidade de perceber os saraus como a quebra de uma linguagem 

cotidiana, que já começa partindo do lugar onde são realizados: em bares desses bairros 

da periferia. O bar, um espaço de sociabilidade da vida cotidiana, deixa de ser apenas 

um bar quando o sarau se inicia.  

No presente momento da pesquisa, procuramos descobrir se existe alguma 

relação mais estreita dos saraus com os movimentos sociais, por meio de discursos e 

demandas em comum, ou mesmo por meio da participação direta. A relação dos saraus 

da periferia com o poder público parece acontecer de maneira ambígua. Por um lado, 

programas de incentivo à cultura e ações da Prefeitura, têm mostrado um diálogo entre 

ambos. Por outro lado, acontecimentos recentes sobre fechamento de bares onde os 

saraus acontecem, têm evidenciado também a presença de conflitos nessa relação. 

Todas essas questões têm sido abordadas na pesquisa, que está em andamento, e 

a apresentação procurará apresentar os dados iniciais e análises prévias que estão sendo 

realizadas. 

 

Pesquisadora: Jéssica Ferreira Rodrigues 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Arte, cultura e teoria social 

Título do Trabalho: Literatura Marginal: a expressão literária e representações sociais 

dos jovens sobre a vida cotidiana de São Paulo 

Palavras-chave: Juventude, Literatura, Periferia. 

O presente projeto está em desenvolvimento pelo Programa de Pós  Graduação 

em Ciências Sociais da Unifesp e  pretende analisar as ligações existentes entre a 

literatura marginal e a vida dos jovens nas regiões periféricas na região metropolitana de 

São Paulo. Tomamos como hipótese que as produções literárias e os eventos culturais 

presentes nos bairros revelam aspectos importantes das experiências locais. As 

narrativas reúnem um conjunto múltiplo de representações sobre o cotidiano que 

marcam diretamente a trajetória dos jovens nas periferias. É importante destacar que 

utilizamos o termo periferia como uma categoria nativa para caracterizar os bairros mais 



 
 

distantes e pobres do centro da cidade, mas também lembrando que “ser de periferia” 

também agrega diversos símbolos que ultrapassam somente à questão da localidade e 

relacionam se também com a condição social do indivíduo.  

 Os escritos alguns carregados de um caráter autobiográfico são documentos 

nativos que permitem entender a forma como questões traumáticas são vividas e 

representadas por eles: a perda dos amigos, as ações dos grupos de extermínio, relações 

afetivas, iniciação sexual, o lazer, experiências com o mundo do crime, racismo, 

relações com a escola, entre outros. Portanto a pesquisa busca investigar como este 

textos contribuem para a construção de uma identidade da periferia e quais são as 

dinâmicas da produção cultural nestas localidades.  

 Entretanto, a literatura Marginal não se restringe a apenas produção de livros e 

fanzines, mas também pela existência de saraus nos bairros aos quais a população  se 

reúne em torno não somente da leitura de poemas e textos, mas também de outras 

expressões culturais como música, normalmente hip hop, e teatro. Desta maneira é 

importante que olhemos tanto o fazer literário quanto os saraus como um conjunto. É 

importante destacar que a produção cultural nos bairros muitas vezes são ligadas a 

coletivos culturais que acabam formando uma rede de colaboração dentro da região em 

que se localizam revelando uma preocupação com a auto gestão de suas produções 

culturais. 

 Como estratégia de investigação, pretendemos tanto nos debruçar sobre 

produções escritas problematizando as questões presentes nos textos de tais autores 

quanto olhando de forma etnográfica as dinâmicas existentes dentro dos saraus. Os 

autores aos quais voltaremos nosso olhar são aqueles presentes na zona leste: Sacolinha, 

Claudia Canto, Alessandro Buzo e Rodrigo Ciríaco. Além disso buscaremos realizar 

entrevistas com pessoas ligadas aos coletivos para entender as dinâmicas existentes que 

entre eles e quais os artifícios que se utilizam em sua gestão e na circulação e 

divulgação tanto de livros e fanzines quanto dos saraus. 

 

Pesquisador: Diego Sávio da Costa Fernandes 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde – Vulnerabilidades e processos de 

escolarização 

Título do Trabalho: Hip-Hop nos livros didáticos 

Palavras-chave: Impressos escolares; movimento Hip Hop; Livros didáticos; Cultura 

Juvenil 

O Hip-Hop exerce grande influência na formação do público jovem. O fato dos 

materiais didáticos absorver e representar uma cultura de interesse da juventude, 

historicamente herdada dos negros e que remete sua existência sendo um apelo para que 

atenção seja dada aos menos favorecidos fazem da aparição do Movimento Hip-Hop 

nos livros um evento histórico, de importância cultural, política e social. O período 

histórico compreende os anos 90 e a primeira década do Século XXI onde os livros 

associam o Movimento Hip Hop a uma diversidade de assuntos e temas. Cabe dentro 

destas evidências uma análise sistemática que investigue o tratamento e as 

representações que o Hip Hop recebe nos Livros Didáticos de História, Português e 

Literatura, localizando o aparecimento deste movimento nos livros, os seus contextos, 

as suas abordagens e o tratamento que recebe.  A transmissão do saber através dos 

impressos pode ser de muitas formas influentes na realidade de quem os utiliza. Através 



 
 

de seus recortes, podem alimentar pensamentos preconceituosos, sem embasamento, ou 

tendenciosos, desconectados de uma realidade, favorecendo assim a existência de 

ideologias ou mesmo anulando outras.  Sua aparição nos materiais didáticos nas últimas 

décadas do Século XX pode ter sido uma adaptação às novas demandas mercadológicas 

da época e a escolha de sua temática e dos materiais que formaram o texto pode ser 

executada de forma que induza um pensamento pré-determinado pelo autor. 

 

Pesquisadora: Rafael Acácio de Freitas 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais – Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: Intervenção gráfica no espaço público urbano: uma abordagem 

etnografica da cidade de São Paulo 

Palavras-chave: Graffiti, arte e espaço urbano 

O resumo do projeto de pesquisa apresentado ao programa de pós-graduação de 

ciências sociais indica o sentido e o objetivo geral da investigação aqui proposta:  

“Esta pesquisa pretende investigar as intervenções gráficas, como o grafite, 

estêncil, pichação, stickers e congêneres na constituição e organização do espaço 

público urbano, seja na expressão e impacto individual, seja na dimensão coletiva da 

percepção, a partir de uma abordagem etnográfica, registro fotográfico e análise de 

tais intervenções na cidade de São Paulo”.  

Entretanto, como a pesquisa ainda se encontra em estágio inicial, apresentarei os 

avanços parciais como trabalho a ser debatido na SIPE. Sem perder de vista o sentido 

acima exposto, o esforço inicial está sendo em um refinamento teórico, a partir de 

levantamento e revisão bibliográfica, da ideia de espaço urbano. Partindo do 

pressuposto de que os equipamentos arquitetônicos da cidade são os suportes por 

excelência das intervenções gráficas e da hipótese de que tais intervenções estabelecem 

um combate de significados, reivindicando um espaço político emancipado e 

reconfigurando a percepção do espaço público urbano, parece de fundamental 

importância um estudo amplo e aprofundado da ideia de espaço urbano, buscando 

multiplicar as referências, não só no campo das ciências sociais, mas também de outros 

campos das humanidades, como por exemplo, a filosofia. 

O esforço inicial está concentrado na fortuna crítica específica ao campo de 

antropologia urbana, a partir da leitura de autores como Michel Agier e José Guilherme 

Mangnani. Nesse momento as questões que orientam os estudos são: o que é espaço 

urbano para esses autores? Como a antropologia, nesse caso a urbana, entende a ideia e 

constrói o conceito de espaço urbano? E como essa construção influência nas escolhas 

metodológicas de um “trabalho de campo” em que a cidade é o espaço, ou o campo de 

uma etnografia? E é justamente o resultado desse esforço inicial que apresentarei 

durante a semana de integração. 

Os esforços subsequentes, como dito anteriormente têm a intenção de 

multiplicar as referências para o estudo da ideia de espaço urbano. Portanto, para 

estimular o debate, a aproximação e troca de informações entre, nós, pesquisadores, 

deixo outra série de questões: quais seriam outras áreas das humanidades em que a ideia 

de espaço urbano é problematizada? Quais as abordagens e enfoques que julgam 

importantes para um refinamento teórico desse conceito, tendo em vista o objetivo geral 

dessa pesquisa? Quais autores, seja das ciências sociais, filosofia, história e demais 

áreas, julgam essenciais para uma investigação, como essa aqui proposta? Quais as 

diferenças metodológicas no tratamento do espaço urbano? 



 
 

 

10h ao 12h – Sala 16 unid. 1. 

 

Grupo de Discussão 14: Fora da Lei: estudos sobre jovens mulheres em conflito 

com a Lei. 

Docente: Liana de Paula 

Resumos:  

Pesquisadora: Silvia Piedade de Moraes 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na infância e adolescência - A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente 

Título do Trabalho: As Representações Sociais da sexualidade de meninas em conflito 

com a lei 

 Palavras-chave: Adolescência; Adolescência em conflito com a lei;  Comportamento 

sexual; Sexualidade; Sexualidade feminina; Representações Sociais.  

Este estudo qualitativo objetivou conhecer as Representações Sociais da 

sexualidade de meninas em conflito com a lei, identificando os comportamentos 

relativos a sexualidade, a orientação sexual recebida e as subjetividades referente à 

temática.  Os sujeitos desta pesquisa foram  nove adolescentes do sexo feminino em 

cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto (liberdade assistida e prestação 

de serviço à comunidade) do Projeto GAIA do município de Guarulhos, São Paulo.  O 

recorte etário da adolescência  é o preconizado de acordo com o  Estatuto da Criança e 

do Adolescente  e as teorias de gênero  orientam a discussão sobre a construção da 

sexualidade feminina e suas subjetividades. A adolescência e a  adolescência  em 

conflito com a lei  foram pautadas pelos pressupostos da Psicanálise. Os marcos 

conceituais e jurídicos da adolescência, adolescência em conflito com a lei, da 

sexualidade feminina e sexualidade na adolescência são apresentados  como forma de 

ampliar a compreensão da trajetória e da transitoriedade de cada questão. Os 

pressupostos das Representações Sociais norteiam o percurso metodológico e a análise 

dos dados, assim como  a teoria complementar do núcleo central . A categorização dos 

dados coletados por meio de entrevista com quatro questões norteadoras se materializa 

no desenho da Árvore Máxima das Representações Sociais da sexualidade de meninas 

em conflito com a lei.  O núcleo central das Representações Sociais manteve-se 

ancorado na percepção de uma sexualidade pautada em questões próprias deste 

segmento. Emergindo do núcleo central, três sistemas periféricos surgiram: conceito de 



 
 

sexualidade, comportamento sexual e educação em sexualidade. De forma geral as 

adolescentes concebem a sexualidade como além da relação sexual, ampliando este 

conceito para o sexo biológico, a afetividade, a relação e o prazer. O comportamento 

sexual, intimamente ligado à educação em sexualidade recebida, tem sido baseada no 

modelo doença-morte da medicina higienista do século XVIII e XIX e tem resultado na 

precariedade das informações e na fragilidade da prática. As narrativas demonstraram 

que há uma responsabilização para a mulher sobre os acontecimentos na sexualidade, 

enfatizando que o direito ao lazer é um fato negativo (nítida alusão ao uso dos espaços 

públicos e privados). A  horizontalidade do aprendizado tem sido a referência mais 

profunda para as adolescentes e também onde surgem informações incorretas e 

preconceituosas. A educação em sexualidade na escola tem sido uma opção pedagógica 

de alguns professores , e não  como conteúdo programático. A educação em sexualidade 

na família tem chegado depois da iniciação sexual e são as mulheres da família  que tem 

incorporada esse papel. A instituição de medida socioeducativa tem um papel 

importante na educação para a sexualidade, embora não tenha superado o modelo 

higienista e a abordagem do assunto  não tem surgido das relações de aproximação e 

acompanhamento entre orientador-adolescente. Somente as adolescentes egressas da 

Fundação Casa  citaram que foram discutidos temas sobre diversidade sexual. Há um 

destaque para uma conotação negativa da sexualidade. As instituições (família, escola e 

acompanhamento socioeducativo) pautaram suas informações sobre sexualidade em 

doenças, morte e gravidez e a horizontalidade  (parceiros e grupos de amigos) fala-se 

mais em amor, autoestima, intimidade e repeito, saberes relacionados à convivência.  

 

Pesquisadora: Kátia Moreira Lopes 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Corpo, Sexualidade, práticas 

simbólicas 

Título do Trabalho: Maternidade, família, sexualidade e trabalho: A situação vivida 

por presas e egressas do sistema penitenciário. 

Palavras-chave: Presas, egressas, prisão, gênero. 

No Brasil, a situação da mulher presa é bastante complexa. De maneira geral, 

encontramos informações de que, apesar da Lei de Execução Penal e da Lei de 

Tratamento Mínimo para pessoas presas, a situação da mulher presa é ainda muito 

controvertida. Ainda hoje, nem todos os presídios femininos dispõem de condições para 



 
 

amamentação ou áreas em que as mães possam ficar com os filhos durante o período de 

aleitamento materno, previsto em lei.  

Embora algumas penitenciárias apresentem dados diversos da maioria das 

prisões femininas, como é o caso da Penitenciária Madre Pelletier, no Paraná, que 

dispõe de espaço para que a criança nascida no período de reclusão materna possa ficar 

com a mãe na prisão até completar três anos de idade (VIAFIORE, 2005), esta não é a 

realidade de grande parcela das mulheres presas no Brasil, posto que, parte dos presos, 

incluindo as mulheres, ainda cumpra pena em Cadeias Públicas, administradas pela 

Secretaria de Segurança Pública e, no caso específico das mulheres, em locais que não 

atendem às necessidades de gênero, sendo alocadas, geralmente, em presídios onde 

antes funcionavam as alas masculinas. 

Em relação à maternidade no cárcere, há ainda situações em que a criança 

permanece por um período com a mãe, na cela, dividindo o espaço com outras detentas. 

Viafiore (2005) aponta ainda que a mãe sofra tanto em companhia do filho, por 

vivenciar condições degradantes e de perspectivas incertas, ou na ausência dele, por 

temer as consequências da separação.  

Em relação aos direitos das mulheres presas, é interessante destacar que apesar 

de a visita íntima ser permitida no Brasil desde a década de 1920, somente em 1999 este 

direito foi regulamentado às mulheres. (BORGES e COLOMBAROLI, 2011) O que 

demonstra o predomínio de uma cultura machista, que vê a sexualidade feminina apenas 

enquanto relacionada às necessidades masculinas.  

Além disso, a mulher recebe menos visitas de familiares e de companheiros 

durante o período de aprisionamento, o que indica que tais mulheres podem ter sofrido o 

abandono de seus antigos companheiros. Considerando este aspecto, surge a 

problemática acerca dos filhos, ou seja, se, geralmente, a mulher é considerada como 

responsável pela família, com quem ficam os seus filhos quando esta mulher é presa? 

Como se estabelecem as relações familiares a partir de então? 

Conforme dados da FUNAP (2002), as mulheres presas declararam converter o 

dinheiro recebido por trabalhos em período de cárcere em benefício da família em 

percentual significativamente maior do que os homens. A mesma instituição indica que 

a maioria delas não possui companheiros afetivos, ou que passaram a não ter, por 

ocasião do período de encarceramento, o que indica que muitas delas podem ser, ou 

passarão a ser as principais provedoras da família. Os dados do ILANUD (2003, p. 39) 

indicam que entre as mulheres egressas entrevistadas sobre dados familiares e moradia, 



 
 

“62,5% declararam viver com filhos” ao passo que apenas 33,3% dos homens 

informaram a mesma situação, ainda que estes últimos indiquem, em maior número, 

viver com companheira. Na avaliação da citada instituição, a situação familiar da 

mulher que passa pelo cárcere é “indicativo de núcleos familiares “matriarcais”.” e que, 

apesar da separação familiar, a mulher continua sendo responsável pelos seus, como 

aponta Quintino (2005).   

Historicamente a mulher tem sido considerada responsável pela família e pelas 

tarefas que se desenvolvem em âmbito doméstico, como o cuidado com os filhos, de 

pessoas idosas e enfermas, as lides domésticas, entre outros. Além disso, conforme 

aponta Lemgruber (1999), tradicionalmente, a mulher não é associada ao crime e, por 

isso, quando é presa, contraria duplamente a ordem. Afinal, o modelo de masculinidade 

hegemônica tem como padrão o homem agressivo e capaz de atos contrários às regras e, 

quando a “criminosa” é a mulher, esta contraria as regras observadas ao seu sexo. 

Considerando as especificidades de gênero, buscamos verificar como vivem as 

mulheres presas e egressas do sistema prisional; como estas mulheres se relacionam 

com a família, filhos e companheiros e, de maneira mais direta, quais aspectos marcam 

o feminino quando a mulher é presa. Com base nas problemáticas descritas, propomos 

analisar o que diferencia homens e mulheres no sistema prisional e para além dele, 

como as mulheres são vistas pelos grupos com os quais se relacionam e quais questões 

emergem quando a presa e/ou a egressa é mulher. 
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Pesquisadora: Katerina Volcov  

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência - A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente 

Título do Trabalho: As representações sociais da prática de yoga junto aos 

adolescentes internos e funcionários da Fundação CASA 

Palavras-chave: Adolescência 2. Yoga 3. Representação Social  

Trata-se de uma pesquisa de orientação qualitativa, utilizando a teoria e método 

propostos pelas Representações Sociais a respeito da prática de yoga junto a 

adolescentes internos e funcionários da Fundação CASA, instituição total localizada na 

cidade de São Paulo. Como objetivos do estudo, temos: caracterização dos sujeitos dos 

grupos de adolescentes internos e funcionários; contextualização da atividade de yoga 

dentro da unidade da Fundação CASA; análise da atividade de yoga enquanto cuidado 

de si e seus possíveis impactos na vida do jovem interno dentro da Fundação CASA por 

meio das representações sociais dos adolescentes praticantes e dos funcionários da 

instituição e, por fim, descrição das dificuldades e desafios para a construção de um 

sentimento de paz e bem-estar internos. Realizada na Unidade de Internação Divisão 

Regional 5 – Unidade de Internação Paulista, na Vila Maria, em São Paulo, a pesquisa 

contou com a participação de quatro adolescentes e cinco funcionários da instituição. 

Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados a entrevista com três questões 

norteadoras e a observação participante. Os dados obtidos e organizados a partir da 

Teoria do Núcleo Central desvelaram um desenho que tem como núcleo central a 

prática de yoga na Fundação CASA e núcleos periféricos “repercussões da prática de 

yoga”, “conceito”, “dificuldades”  para o grupo formado por adolescentes internos, e 

“percepção da repercussão da atividade”, “dúvidas” e “conceito”, para o grupo de 

funcionários. Bem-estar, vínculo, auto-avaliação, resistência, ambiente e cotidiano, 

auxílio no cumprimento da medida socioeducativa, postura corporal e desconhecimento 

foram alguns elementos periféricos surgidos nas narrativas dos participantes. 

Comentado à luz das teorias de W. D. Winnicott e Michel Foucault, o material permitiu 

observar diferenças no entendimento dos objetivos, conceitos e vivências ao que se 



 
 

propõe o yoga entre os grupos, ao mesmo tempo em que aproxima dificuldades. 

Enquanto que, para os adolescentes internos a prática de yoga proporcionou mais 

núcleos periféricos focados no cuidado de si, os funcionários por desconhecerem os 

efeitos da atividade física no corpo, tiveram núcleos voltados ao desconhecimento e 

dúvidas. Desse modo, é possível afirmar que o estudo deu voz para ambos os públicos 

apresentarem suas respectivas representações sociais sobre a atividade de yoga praticada 

nas dependências de uma instituição de seqüestro. 
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Grupo de Discussão 15: A Teoria das Operações Enunciativas e a Construção de 

Significados  

Comentador: Janderson Souza  

Resumos: 

Pesquisadora: Vanessa Santana Lima 

Programa de Pós-Graduação: Pós-Graduação em Educação e Saúde na Infância e na 

Adolescência -  Linguagem e Cognição 

Título do Trabalho: A prática de reformulação como fundamento para o trabalho  

com a significação em sala de aula 

Palavras-chave: Teoria das operações enunciativas; Epilinguismo; Práticas de ensino 

de língua portuguesa. 

 

Em nossa pesquisa, buscamos estudar a viabilidade de aplicação da Teoria das 

Operações Enunciativas como fundamentação metodológica para o desenvolvimento de 

atividades de análises semânticas voltadas para o ensino/aprendizado do léxico no 

Ensino Fundamental II e Médio. Tal investigação, centrada na observação do 

funcionamento enunciativo de sequências linguísticas envolvendo o verbo ROMPER, 

busca analisar quais os processos de apropriação que sustentam a compreensão de textos 

escritos nos quais este verbo se faça presente.  

Mais precisamente, busca-se observar, na reconstrução da significação dos 

enunciados que o contenham, como se dá a integração entre as representações oriundas 

de textos captados fontes variadas, tais como dicionários, jornais, revistas e internet, e 

as representações construídas em produções literárias, contexto em que a liberdade de 

criação semântica permite representações singulares, mas que dizem respeito ao verbo e 

aos termos por ele mobilizados para significar.  



 
 

Sabendo que o ensino de língua portuguesa tem em sua base a prática de 

produção de textos em suas variadas formas, fala e escuta, escrita e leitura, entendemos 

que, para alcançá-lo, o ensino de gramática – que se encontra no fundamento de toda e 

qualquer produção textual de natureza reflexiva posto que não é concebido sob a ótica 

classificatória – necessita que atividades de análise linguística e de teoria gramatical 

sejam realizadas com base na investigação da língua em uso. Pretendemos, aqui, 

defender o estudo léxico-gramatical no ensino de língua materna, porém, fazê-lo não 

apenas sob seu aspecto formal, mas principalmente a partir de seu estudo enunciativo. 

Esse estudo implica, necessariamente, reconstituir o movimento que se encontra no 

fundamento dos usos linguísticos, partindo da manipulação do material verbal, das 

unidades linguísticas que compõem os enunciados, nos permitindo uma aproximação à 

estrutura interna que rege e sustenta as suas possibilidades de construção de sentido. 

Cabe ressaltar que esta é uma proposta de atividade de reflexão sobre o funcionamento 

da língua, que envolve operações linguísticas e cognitivas mobilizadas para produzir 

sentido, a qual será desenvolvida sob a ótica da Linguística da Enunciação (DE 

VOGÜÉ, S; FRANCKEL, J.-J.; PAILLARD, D, 2011).  

Para melhor compreender esse funcionamento e como seus elementos se 

organizam para produzir sentido, partimos da análise de uma unidade linguística 

precisa, o verbo ROMPER. Isso porque, de acordo com nosso referencial teórico, uma 

unidade caracteriza se como um elemento que, não fazendo parte de um “campo 

semântico” delimitado independentemente dela, estabelece um movimento enunciativo 

único e singular, cujo estudo – minucioso – diz muito a respeito do próprio 

funcionamento da atividade de linguagem em si. Nossos objetivos centrais são, 

portanto, a investigação do processo de significação na língua, bem como o das 

operações cognitivas associadas ao processo de construção de sentido dentro do sistema 

linguístico e suas implicações para a elaboração de metodologias de 

ensino/aprendizagem de aspectos léxico-gramaticais da língua portuguesa na Educação 

Básica (Ensino Fundamental II e Ensino Médio).  

Para o desenvolvimento desse trabalho, nos apoiaremos na proposta teórico-

metodológica apresentada por Franckel (2011), cujo princípio se funda em práticas de 

reformulação do material linguístico, i.e. em manipulações de enunciados, que visem a 

representar metalinguisticamente operações e mecanismos de natureza da linguagem . 

Esta prática promove, desta forma, uma atividade reflexiva acerca dos fatos da língua, 

permitindo o acompanhamento da progressão do raciocínio lógico efetuado pelos 



 
 

indivíduos envolvidos na ação, bem como a ativação de processos cognitivos 

específicos à atividade de linguagem. Nas palavras de Franckel, nesta metodologia da 

reformulação, “o que está em jogo é o estabelecimento de procedimentos controláveis, 

que passam por uma argumentação e que se apoiam em fatos da língua reproduzíveis 

[...] (2011, p.107)”.  

Em conclusão, nossa proposta se justifica por compreendermos que o processo 

de construção de significação de enunciados escritos por meio da análise léxico-

gramatical, bem como a aquisição da habilidade de leitura e escrita em língua materna, 

são essenciais para uma melhor compreensão do funcionamento das faculdades 

cognitivas da criança/adolescente em idade escolar. Desta forma, pretendemos desvelar 

possibilidades de trabalho em sala de aula, de um lado, ao descaracterizar a natureza 

mecânica e instrumental do processo de aquisição e desenvolvimento das habilidades de 

leitura e escrita em língua materna, de outro, ao refletir sobre procedimentos 

metodológicos que tornem esse processo mais instigante e formativo, permitindo ao 

aluno operar sobre os elementos da língua e refletir acerca de sua estrutura e dos 

mecanismos que se engendram para compor os enunciados e fazer emergir as 

significações das unidades linguísticas. O que torna esta proposta ainda mais relevante é 

a possibilidade de propiciar momentos em que os alunos se debrucem sobre a língua e 

busquem, em sua própria materialidade, a compreensão do processo de construção de 

sentido; é sobretudo, torná-los capazes de se apropriar desse conhecimento passível de 

refinar as suas habilidades de leitura e escrita. 
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No universo da linguagem, ao qual se associa uma imagem ativa do sujeito – 

uma imagem, portanto, (inter)acional –, a língua apresenta-se, também, numa roupagem 

dinâmica. A língua é garantia de nossa identidade coletiva. Não é homogênea, nem 

portadora de sentidos únicos. Antes de ser um fato, a língua é processo vivo, em 

contínua mutação, o que a torna imprecisa e complexa. Não é repressiva, mas plástica, 



 
 

inventiva e maleável. Uma unidade linguística, pode, por outro lado, ser potencialmente 

portadora de múltiplas possibilidades significativas, não menosprezando, assim, o jogo 

enunciativo ao qual se submete.  

Fundamentado na Teoria das Operações Enunciativas, este trabalho tem por 

objetivo a proposição de uma nova abordagem da relação que os lexemas verbais 

mantêm com seu contexto de inserção, consagrando-se à questão da identidade 

semântica das unidades linguísticas e ao modo como essa identidade apreende os 

diversos valores semânticos observados em discurso. Para tanto, propõe a analisar o 

funcionamento do verbo “rasgar” em seus diferentes usos e construções, evidenciando, 

de um lado, as interações entre as unidades lingüísticas, de outro, as variações às quais 

estas se encontram submetidas. Este estudo rompe com a tradição gramatical que 

concebe a palavra como dotada de um sentido intrínseco e a polissemia como a 

propriedade de se adquirir multiplicidade de sentidos. Repensa, também, o conceito de 

sentido figurado que, comumente, remete à ampliação de uma significação tida como 

própria.  

Para fins metodológicos, a busca dessa identidade fundamenta-se na 

manipulação controlada (elaboração de glosas) dos enunciados nos quais aparecem o 

verbo “rasgar”. A partir daí, serão geradas as primeiras hipóteses sobre a identidade da 

unidade linguística, que aponta para o processo criativo e dinâmico constitutivo do ato 

de linguagem. Isto conduz a considerações a respeito dos estímulos linguísticos que as 

atividades voltadas para a análise do funcionamento da língua em sala de aula e o modo 

como tal análise é trabalhada pelo professor podem operar no processo de apropriação 

do discurso, privilegiando, dentre os vários aspectos apontados, o estudo do léxico e dos 

parâmetros de construção de significação. Busca-se, por fim, mostrar que, ao descrever, 

analisar e interpretar certos comportamentos enunciativos da sua língua, o aluno – com 

intervenções diferenciadas da parte do professor – tende a se sentir mais confiante em 

relação à produção de textos, compreendendo esta produção a partir de usos, restrições e 

funções que intermedeiam o discurso para aceder à aquisição do sentido. 

 

10h ao 12h – Sala 20 unid. 1. 
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Instrumento privilegiado na difusão e organização dos diversos saberes, o livro 

didático passou por uma série de transformações desde o século XIX até nossos dias. 

Dos antigos compêndios até as últimas edições do terceiro milênio um fator de longa 

duração se mantém: O Estado é o grande responsável por sua distribuição. No entanto, 

salvo raríssimas exceções, o Estado não tomou para si a produção dos livros didáticos. 

Coube à iniciativa privada organizar a confecção dos manuais financiando edições, 

recrutando autores, adequando-se sempre às exigências de seu principal cliente, o 

Estado brasileiro. Neste trabalho colocamos em análise o espaço autoral na produção 

dos livros didáticos de história da última década. Que parte cabe ao autor? Qual sua 

autonomia para eleger temas, questões e abordagens? Qual a influência dos editores no 

produto final consumido nas escolas? Essas questões nortearam nossa busca no esforço 

maior de compreender os meandros da produção dos livros didáticos de história, tendo 

em vista sua importância precípua no âmbito do ensino de história, pois os livros 

didáticos constituem o principal material didático – grosso modo – referente à história 

utilizado na educação básica, bem como representa a quase totalidade do rol de livros 

lidos por boa parte da população brasileira. 

Para tal empreita valemo-nos dos estudos importantíssimos de Circe Bittencourt 

sobre a relação entre livro didático e saber escolar (1992) e Kazumi Munakata a respeito 

dos bastidores que envolvem o mundo editorial dos livros didáticos e paradidáticos. O 

primeiro estudo apontado, fruto da tese de doutoramento da pesquisadora, demonstra 

que no século XIX o livro didático era escrito por prestigiados intelectuais e vinculava-

se às querelas dos principais grupos da cena política nacional, desse modo, convertia-se 

em privilegiado instrumento de difusão cultural, política e ideológica. Já a pesquisa de 

Munakata (1997), também decorrente de seu doutorado, é ancorada em entrevistas com 

autores, editores, ilustradores e outros atores envolvidos na produção didática das 

últimas décadas do século XX. Seu estudo aponta para um novo status da autoria e do 

livro didático na sociedade. Se no XIX os livros eram escritos por intelectuais que 

gozavam de alto prestígio com o fito de instruir as elites para o exercício do poder, em 



 
 

fins do XX o principal objetivo dos livros didáticos é sua capacidade de venda. Para 

atingir os píncaros da vendagem, as fileiras das editoras se especializaram e se 

profissionalizaram cada vez mais, de modo que o espaço e importância do autor foram , 

no mínimo, redimensionadas.  
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Palavras-chave: educação matemática; pedagogia; história da educação; formação. 

O presente trabalho está sendo desenvolvido no programa de pós-graduação em 

Educação e Saúde da Universidade Federal de São Paulo, sob a orientação do professor 

Dr. Wagner R. Valente. Inserido no corpo do conjunto de investigações empreendidas 

pelo Grupo de Pesquisa de História da Educação Matemática – GHEMAT, que 

atualmente tem investigado – como Projeto mais amplo - a Matemática na formação do 

Professor do Ensino Primário em tempos de escolanovismo. 

A quantidade mínima de trabalhos com contribuições de cunho historiográfico 

sobre o desenvolvimento da Educação matemática no Brasil, nas séries iniciais, 

constatado em investigações anteriores realizadas pelo GHEMAT (VALENTE, 2007), 

tem estimulado a atenção deste grupo para o desenvolvimento de pesquisas neste 

campo, pretendendo nesse sentido, perceber e evidenciar historicamente as rupturas e 

continuidades na cultura escolar em relação à Educação Matemática. 

Essa investigação se inscreve no campo da histórica da educação brasileira, 

compreendendo-a no contexto de uma produção da História, pois a base que norteia os 

caminhos deste trabalho recorre às concepções de produção histórica baseada na linha 

da História Cultural, a partir das contribuições de Chervel (1990), de Certau (2000), 

Chartier (1990) pretendendo realizar uma produção a respeito da formação matemática 

do pedagogo que possibilite um mergulho investigativo desde o que se estabelecia 

enquanto discursos sobre as práticas, sobre o dever ser, encontrado nos discursos 

oficiais, até a aproximação dos vestígios que apontaram para as resistências, os 

conflitos, as táticas dos sujeitos envolvidos no processo. 

Tendo em vista ter sido o movimento escolanovista bastante significativo para 

educação brasileira é que se justifica a pertinência desta pesquisa a respeito da formação 

matemática do pedagogo, a partir da instituição do curso de Pedagogia, pertencente à 



 
 

Faculdade Nacional de Filosofia, organizada em 1939. O período alarga-se, até o ano de 

1961, no qual podemos demarcar a influência da concepção escolanovista no 

movimento educacional brasileiro e um marco importante que foi a promulgação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação nº 4024/61.  

A finalidade do curso de Pedagogia, como dos demais da Faculdade de 

Filosofia, era o de formar os bacharéis, conforme as suas especificidades, a partir de 

uma cultura desinteressada, e refletir sobre as bases científicas e os fundamentos que 

norteavam o processo de educar, conforme as finalidades apresentadas no Art. 1º, alínea 

a do Decreto- Lei 1.190/ 39 (BRASIL, 1939). 

Segundo Baumann (2010), o nome Pedagogia foi utilizado ainda em 1939 para 

se referir ao curso de formação de docentes para a Escola Normal e pontua, ainda, que 

este curso comparava-se aos cursos de formação do professor do Ensino Secundário, 

apenas com o acréscimo dos conteúdos da Escola Normal. 

Para que o bacharel em Pedagogia optasse pelo exercício da docência, nas 

Escolas Normais, era necessário estudar mais um ano o Curso de Didática, oferecido 

também pela Faculdade de Filosofia. Ou seja, o pedagogo poderia ser também um 

formador dos futuros professores do Ensino Primário. 

A licenciatura em Pedagogia, então, possibilitava a ocupação do cargo de 

professor na Escola Normal e a Lei Orgânica do Ensino Normal, Decreto- lei nº 

8530/46 (BRASIL, 1946), deu oportunidade ao licenciado em Pedagogia lecionar as 

disciplinas de Filosofia e História Geral e do Brasil no 1º ou 2º ciclo e Matemática no 1º 

ciclo do Ensino Secundário (BAUMANN, 2010). 

As cadeiras oferecidas no então curso de Pedagogia, que aqui se infere 

pertencerem à área matemática eram “Complementos da Matemática” e “Estatística 

Educacional”, compondo o quadro de disciplinas para a formação do pedagogo. 

Assim, a pesquisa em desenvolvimento aborda a análise da formação 

matemática presente no curso de Pedagogia, visando contribuir para uma construção 

historiográfica acerca da formação matemática do professor da Escola Primária em 

tempos do escolanovismo. 

Diante das considerações até aqui expostas, mais especificamente, nos interessa 

saber: Qual era a formação matemática oferecida no curso de Pedagogia, no período 

escolanovista? Que objetivos atendiam as disciplinas: “Complementos de matemática” e 

“Estatística Educacional” para a formação do pedagogo? Qual a natureza dessas 

disciplinas quanto a conteúdos e metodologia? 
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O texto tem por objetivo apresentar o projeto de pesquisa relativo à dissertação 

de mestrado que vem sendo elaborado no âmbito do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Saúde na Infância e na Adolescência do Departamento de Educação da 

UNIFESP. O estudo busca investigar como era a formação de professores para o ensino 

de Matemática nas séries iniciais no período do movimento da Escola Nova de 1930 a 

1960.  

O projeto de pesquisa faz parte de um projeto maior “A Matemática na 

Formação do Professor do Ensino Primário em Tempos de Escolanovismo, 1930-1960.” 

que vem sendo desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa em História da Educação 

Matemática – GHEMAT (www.unifesp.br/centros/ghemat), coordenado pelo Prof. Dr. 

Wagner Rodrigues Valente. O projeto está sendo desenvolvido sob a ótica histórico-

cultural. 

É importante destacar que é de grande importância a realização deste estudo à 

História da Educação Matemática por existirem pouquíssimas pesquisas voltadas para o 

ensino primário. 

Nas décadas de 1930 a 1950 a didática divulgada por meio da mídia impressa 

enfatizava o ideário escolanovista, pretendia renovar a escola; era a pedagogia científica 

presente na formação dos professores, inclusive no que se refere à formação dos 

professores alfabetizadores, pois, com relação à alfabetização, também foram 

promovidas pelas escolas, as leituras de manuais de ensino que, de certa forma, 

conduziram as ideias didáticas aos professores e, assim, aos professorandos. 

(LABEGALINI, 2005, p.6). Nessa perspectiva, a análise dos manuais de ensino permite 

conhecer os discursos direcionados aos professores em termos de convencimento dos 

docentes à adesão à nova pedagogia escolanovista. Sendo assim, torna-se importante 

analisar as modificações que ocorreram nas escolas normais, quanto ao ensino da 

Matemática, através de materiais que eram destinados as professores (VALENTE, 

2010). 

A investigação que considera os manuais pedagógicos como fontes de pesquisa é 

de grande relevância para desvelar qual era o discurso referente às práticas pedagógicas 

para o ensino de Matemática que eles traziam. Segundo Valdemarin & Campos (2007) 

os manuais didáticos são pertinentes à investigação por serem produzidos para uso dos 

professores e serem orientadores de práticas tornando-se elementos fundamentais para a 

análise das mudanças no ensino de matemática em face de nova pedagogia.  



 
 

Para Silva (2003) os manuais pedagógicos fazem parte das leituras promovidas 

pela escola, pois são escritos que ordenam o conjunto de saberes a serem transmitidos 

aos normalistas, além de definirem com isso determinados modos de transmissão e 

apreensão desses conhecimentos. (p.36)  

Com base nessas informações iniciei a pesquisa, buscando inventariar os 

manuais pedagógicos que “fizeram escola” em tempos da Escola Nova. A pesquisa foi 

realizada em vários bancos de dados, onde fiz um levantamento bibliográfico inicial. 

Foram selecionados 17 manuais no período proposto. Os bancos de dados consultados 

foram o Dedalus/USP, o Livres/ Biblioteca do livro didático e a Biblioteca Mario 

Covas/ “Acervo Caetano de Campos”. 

Após a seleção iniciei as leituras e a análise destes manuais no que traziam de 

orientações aos professores primários, referente à Matemática, sugestões de planos de 

aula e as discussões que estavam presentes quanto aos métodos utilizados em sala de 

aula, na busca de compreender as novas propostas para o ensino de matemática durante 

o movimento da Escola Nova.  

Em um primeiro contato com estes manuais pedagógicos percebe-se a influência 

do movimento escolanovista através das referências utilizadas por esses autores para 

elaboração de orientações aos professores. Os autores dos manuais pedagógicos 

utilizavam das ideias renovadoras de autores considerados precursores do movimento da 

Escola Nova em vários países. Percebe-se nos manuais, a influência desse movimento 

através das orientações dadas aos professores e de sugestões de atividades propostas 

para o ensino de matemática.  

Qual a orientação para os professores estava presente nos manuais pedagógicos 

referente às práticas de ensino da Matemática no curso primário em tempos de Escola 

Nova? Esta é uma questão maior que começa a ser respondida em termos dos resultados 

parciais da pesquisa.  
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O trabalho investigará a realidade atual do exercício da política no sistema 

penitenciário de São Paulo, tendo em vista os mecanismos estatais e não-estatais 

disponíveis aos presos e presas de São Paulo para defesa de seus direitos e interesses. 

Pretende-se apurar o formato e a constituição de cada órgão e instituição mais atuantes 

no universo prisional, o público atendido e as espécies de demandas articuladas. 

Entre os atores objeto de análise, destacam-se a Ouvidoria da Secretaria de 

Administração Penitenciária, o Conselho Penitenciário e o de Política Criminal e 

Penitenciária, Fundação Professor Doutor Manuel Pedro Pimentel, a Pastoral e 

associações de parentes de presos.  Mas a análise pretende também incluir entrevistas 

com os mais interessados na melhoria do sistema, aqueles que mais conhecem suas 

agruras: presos e presas, além de servidores que atuam nos estabelecimentos. 

O mapeamento da atuação de órgãos e instituições envolvidos no universo 

prisional de São Paulo que veiculam demandas de interesse dos presos serve de 

instrumental importante para gestores e atores desse universo para aprimorar a 

implementação de políticas, fortalecer redes e serviços para as populações ligadas ao 

universo penitenciário, tendendo a reduzir violações de direitos e a formação de 

controles – “accountability” – sobre uma esfera do Estado tão pouco transparente. 



 
 

Faz parte do senso comum a visão do universo das prisões como um espaço de 

total “abandono” e que, além de não cumprir os propósitos de socialização dos 

indivíduos, costuma servir como uma “escola de delinquência”. Há muitos estudos 

sobre o sistema prisional que tendem a comprovar essas afirmações. 

A hipótese é a de que o fechamento da instituição prisional e sua situação de 

“abandono” por parte das autoridades públicas apenas contribuiria para perpetuar a 

lógica de ilegalidades que vão desde violações à dignidade humana até uma situação de 

“corrupção endêmica e sistemática” (DIAS, 2008, p. 3), a agravar os “custos sociais”
 
da 

instituição. Aqui, percebe-se a relevância social do estudo. 

O sistema penitenciário é certamente uma das esferas do Estado menos 

transparentes. Não se costuma divulgar informações sobre o que ocorre no interior dos 

estabelecimentos. Não é pauta da imprensa, exceto em casos de rebeliões ou fugas. 

Dessa forma, as instituições penitenciárias brasileiras carecem muito de controles, de 

“accountability”. As prisões brasileiras destoam completamente de todas as demais 

instituições de um estado de direito democrático e inclusive de muitas prisões no 

exterior.   

O isolamento do sistema prisional das esferas políticas democráticas além de 

contribuir para a organização informal, não traz benefícios nem para os condenados, 

nem para suas famílias e muito menos para a sociedade como um todo. Este cenário 

apenas abre maior espaço para a proliferação da lógica de “corrupção endêmica e 

sistemática” (DIAS, 2008, p. 3). E um propósito ambicioso dessa pesquisa será o de 

ajudar a modificar essa lógica, pelo precioso instrumental que o mapeamento das 

relações de poder nesse sistema pode representar aos atores políticos.  

O diagnóstico a ser produzido terá grande utilidade para pessoas preocupadas em 

desvendar e compreender as relações de poder do sistema penitenciário. Ao dimensionar 

os espaços de articulação das demandas políticas, os gestores e responsáveis pelos 

órgãos e instituições poderão repensar e aprimorar suas políticas, potencialidades, 

fortalecendo redes e serviços para o ambiente das populações que vivem em torno do 

universo penitenciário.  

Além disso, o mapeamento dessas redes de relações pode contribuir para o maior 

entendimento por parte da sociedade e dos cidadãos – acusados ou não de algum delito 

– sobre o complexo e obscuro sistema penitenciário. A abertura de algumas “caixas-

pretas” permite inovar no sentido de gerar maior transparência, possibilitando maior 

controle social – o accountability. 



 
 

 

Pesquisador: Emanuel dos Santos Sasso. 

Programa de Pós-Graduação: Filosofia  - Ética e Filosofia Política 

Título do Trabalho: A marca da disciplina e a resistência contra a sujeição 

Palavras-chave: Poder, disciplina, resistência, sujeição. 

        A obra de Michel Foucault, ao mesmo tempo em que produz intervenções em 

várias áreas do conhecimento, não pode ser reduzida a nenhuma dessas áreas, sob pena 

de perder, significativamente, parte de sua produção. Para o pensador, filosofar consiste 

em pensar não no verdadeiro ou no falso, mas em nossas próprias relações com a 

verdade e a falsidade. Seguindo a lógica foucaultiana, o presente trabalho procura 

investigar as experiências que têm submetido o homem a um processo de sujeição por 

meio de mecanismos repressores ou não e, como ele tem articulado seu pensamento e 

suas ideias na elaboração de um contra poder, de uma estratégia de enfrentamento e de 

resistência. Nossa proposta de investigação traz, além das discussões sobre “o que é o 

poder”, aquelas acerca de seu funcionamento e ação. Uma pesquisa que tenha Michel 

Foucault como suporte para reflexão é oportuna, pois diante de um cenário de mudanças 

na história, formações de discursos e produção de saberes encontra-se a necessidade em 

expor e valorizar o potencial crítico de seu pensamento ético e político para assim servir 

como ferramenta para pensar a forma de ser o que nos tornamos. 

         Esta investigação pressupôs uma reflexão sobre o desenvolvimento da Filosofia 

Política Contemporânea em que se destacam os elementos da vida em sociedade. Neste 

sentido, adotou-se, com base no autor investigado, um procedimento crítico em relação 

aos rumos das esferas sociais ligadas à Ética e a Política. Para realizar tal pesquisa, 

foram trabalhados alguns conceitos, categorias e noções como a crítica ao sujeito 

disciplinado e a investigação sobre a análise do poder e sua ação na formação do sujeito 

disciplinado, bem como a noção de resistência em Foucault. Por se tratar de uma 

pesquisa teórica-conceitual, os materiais foram organizados em dois momentos: o 

primeiro correspondeu à investigação das fontes primárias, identificadas com as obras 

de Michel Foucault; o segundo momento correspondeu à investigação das contribuições 

oferecidas por estudiosos e comentadores. 

         Como resultado, conseguimos comprovar, através da consideração dos aspectos 

históricos, éticos e políticos da sociedade contemporânea – explicitando a dimensão 

crítica no pensamento de Michel Foucault ante a sociedade contemporânea – a hipótese 

inicial da pesquisa, a saber, a compreensão do nosso presente, da nossa atualidade, 



 
 

daquilo que somos e estamos nos tornando e, por meio de quais instrumentos isso foi 

possível diante das práticas de repressão e normalização social.  

         Fazemos, frequentemente, referência ao poder, aos seus limites e abusos e à sua 

aplicabilidade em contextos e situações diversas. Mas muitas vezes sem saber como 

estas situações se conectam entre si. Concluímos que, para investigar a natureza do 

poder, de seus mecanismos de sustentação e sujeição, bem como a investigação acerca 

dos enfrentamentos desse poder, é necessário nos remetermos ao trabalho de 

reconhecimento do sentido atual de política. É importante ressaltarmos também que, 

através dos resultados deste trabalho, podemos perceber que o bloqueio imposto pelo 

poder nem sempre é total, pois demonstramos a possibilidade de existência de lacunas 

nas estratégias de disciplinamento dos corpos e dos controles de normalização. 

Percebemos, com este trabalho, o quanto é importante desenvolvermos novas formas de 

relacionamento que resultem em uma maior liberdade com relação às pressões e 

constrangimentos do poder. 

 

Pesquisador: Alan Fernandes  

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais - Pensamento político e social, Estado 

e ação coletiva 

Título do Trabalho: As relações sociais baseadas no “mundo do crime” e a questão da 

legitimidade do Estado em comunidades da região nordeste da cidade de São Paulo.  

Palavras-chave: Antropologia Urbana; Violência; Crime; Criminologia  

A pesquisa pretende compreender as formas de sociabilidade que se fundem ou 

se relacionem com a violência na periferia da região nordeste da cidade de São Paulo, 

região caracterizada por altos índices de crimes, dentre eles de homicídios e tráfico de 

drogas, além de alta vulnerabilidade social. Estão compreendidos bairros como Jardim 

Tremembé, Vila Zilda, Jardim Joana D’Arc, Jardim Cabuçu, Furnas entre outros. 

Pretende ver testada a hipótese de que, a despeito de intervenções do Estado nas áreas 

da segurança, habitação e saúde, as taxas de crime são constantes, motivado pela falta 

de legitimidade estatal em relação às estruturas comunitárias calcadas no código da 

violência 

15h às 17h – Sala 05 unid. 2. 

Grupo de Discussão 18: Mídia e Comportamento Social  

Comentador: Rafael Ruiz  



 
 

Resumos:  

Pesquisadora: Nayara Baiochi do Nascimento 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais  - Arte, Cultura e Teoria Social 

Título do Trabalho: Entre El Sueño e o Pesadelo - Relacionamentos Íntimos nas 

Páginas da Cosmopolitan España e Nova Cosmopolitan   

Palavras-chave: “Amor”; “Subjetividade”; “Relacionamento Íntimo”; “Cosmopolitan 

España”, “Nova Cosmopolitan”  

Este trabalho analisa os artigos sobre amor e sexo publicados na página virtual 

da revista Cosmopolitan España e Nova Cosmopolitan, buscando compreender as novas 

formas de relacionamento íntimo características da contemporaneidade. 

Desdobramentos de uma mesma revista, a Cosmopolitan, lançada nos Estados Unidos 

em 1886, as publicações são, todavia,  caracterizadas por especificidades propiciadas 

pelos contextos de suas produções.  A versão espanhola da Revista nasceu há 30 anos, 

sendo uma das mais vendidas e populares no país. Apesar de abrir um pequeno espaço 

ao público masculino, prossegue com a tradição de ser uma publicação dedicada às 

mulheres entre 18 e 50 anos, contando com a recorrência de temas como sexo, saúde, 

bem-estar, beleza e moda. A página virtual da revista é formada por artigos e matérias, 

por vezes idênticos, outras diferentes da publicação em papel, divididos entre os 

seguintes temas: “amor y sexo”, “belleza y salud”, “moda”, “body love”, “hombres”, 

“horóscopo & eróscopo” e “vídeos”.  A Nova Cosmopolitan, por sua vez, existe desde a 

década de 70 e, assim como o publicação espanhola, trata-se de uma das mais bem-

sucedidas magazines do Brasil, tendo como foco principal o público feminino. Sua 

página virtual é dividida entre: “sexo e amor”, “beleza e saúde”, “famosos, “moda”, 

“vida e trabalho”, “nova responde”, “blogs” e “termômetro sexy”.  

Os artigos da entrada “amor y sexo” e “sexo e amor”, elementos priorizados no 

decorrer da pesquisa,  seguem o padrão de serem curtos (variando entre uma e três 

páginas), subdivididos em alguns temas, dinâmicos e ilustrados por fotografias sensuais. 

Também é recorrente o uso de ironias e dicas que se pretendem divertidas, trazendo 

leveza e facilidade para a leitura. As publicações trazem temas atuais e polêmicos, 

procurando responder a questionamentos referentes às dificuldades e ânsias presentes 

nos relacionamentos. Para tanto, as respostas, oferecidas em formato de 

aconselhamento, contam frequentemente com o suporte de psicólogos, terapeutas e 

depoimentos nos quais experiências vivenciadas pelos próprios leitores são relatadas.  



 
 

De acordo com Anthony Giddens, os manuais terapêuticos e livros de auto-

ajuda, por serem textos próprios de nosso tempo, qualificar-se-iam enquanto fontes para 

o reconhecimento de processos oriundos da modernidade tardia. Partindo de tal 

concepção, consideramos as publicações da Cosmopolitan España e Nova 

Cosmopolitan, por seu caráter fundamentalmente orientador, instrumentos 

possibilitadores da percepção das transformações das relações amorosas e dos 

mecanismos subjetivos a elas associadas. Para tanto, por meio da identificação de 

aproximações e distanciamentos entre o discurso presente nos artigos e as teorias 

produzidas por George Simmel, Michel Foucault, Zygmunt Bauman, Ulrich Beck e 

Anthony Giddens, procuramos travar uma reflexão que prioriza a compreensão da 

subjetividade dos agentes envolvidos no que Beck considera ser o chaos of love. 

 

Pesquisador: Lucas Palma Mistrello  

Programa de Pós-Graduação: História  - Poder, Cultura e Saberes 

Título do Trabalho: Órgãos da Revolução: Retórica e Conceitos da Imprensa Paulista 

no Engajamento à Revolução Constitucionalista de 1932. 

Palavras-chave: Revolução Constitucionalista de 32, Guerra Civil, Propaganda de 

Guerra. 

O presente texto trata-se de um projeto de pesquisa de pós-graduação de nível 

mestrado em História que busca refletir sobre o engajamento no movimento iniciado na 

noite de 9 de Julho de 1932. Último grande conflito armado no país e data-marco do 

Estado de SãoPaulo, a Revolução Constitucionalista é cenário de intensas interpretações 

controversas: indo de maior episódio de patriotismo e dever cívico jamais testemunhado 

a carnificina orquestrada pelas elites. Todavia, para além destas contradições, seu 

aspecto mais relevante talvez seja a significativa participação popular em uma guerra 

civil de grandes proporções, da ida ao front até a produção de esforços de guerra. Neste 

ponto, a proposta do projeto é entender as formas como população de São Paulo fora 

convencida a engajar-se no confronto armado pró-constitucionalização contra o 

Governo Provisório instaurado pela ocasião da Revolução de 1930. Isto a partir de um 

estudo dos textos publicados – notícias, narrativas, coberturas, manifestos e opiniões – 

por, inicialmente, seis periódicos circulados na capital durante o embate bélico, veículos 

mais que fundamentais nesta tarefa de atrair voluntários e adeptos ao movimento.  



 
 

Apresentam-se os jornais, A Gazeta, A Folha da Manhã, A Folha da Noite, O 

Estado de São Paulo, A Platea e o Jornal das Trincheiras, que se encontram em fase de 

análise e estudo para confecção do recorte final dos jornais que serão efetivamente 

trabalhados na escrita da dissertação. Encarando estes veículos impressos como uma das 

condições de extrema importância para o engajamento no movimento paulista, relevante 

aspecto para o entendimento da participação na Guerra Civil de 32. Assim, procurando 

neles compreender alguns recursos retóricos e, especialmente, os significados e 

maneiras de mobilização de determinados conceitos protagonistas nestes textos, levando 

a possibilidades de suas identificar naquelas linhas e palavras. De forma mais clara e 

dramática: quais eram as esperanças e anseios da propaganda de guerra que foram 

apresentadas aos voluntários pelos periódicos à população em seus diferentes 

seguimentos e grupos sociais Quais foram as esperanças que os combatentes tinham 

disponíveis para serem carregadas às trincheiras, à ponta de sua baioneta.   

 

14/09: 

 10h ao 12h – Sala 08 unid. 1. 

Grupo de Discussão 19: Discussão entre os híbridos: diálogos entre Edu-cação e 

Saúde  

Comentadora: Maria Vitalle e Karla V. M. Barcelos  

Resumos: 

Pesquisadora: Roselaine Pontes de Almeida  

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e na Adolescência - A 

integridade física, emocional e intelectual da criança e do adolescente 

Título do Trabalho: Dificuldades de Aprendizagem: perfil da produção científica 

brasileira 

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem, Prevenção, Remediação, Revisão 

Bibliográfica  

 

As dificuldades de aprendizagem são responsáveis por diversos problemas, 

dentre os quais estão o fracasso, a evasão escolar e o baixo nível educacional da 

população. Esses problemas têm sido classificados como um dos maiores e mais graves 

problemas atuais do Brasil. Baseado nestes pressupostos, o presente trabalho tem por 

objetivo descrever o perfil da produção científica brasileira sobre dificuldades de 



 
 

aprendizagem. Optou-se por selecionar publicações de teses e dissertações do Portal da 

Capes que fossem da última década, bem como artigos científicos do mesmo período. O 

material encontrado mostrou que as pesquisas sobre dificuldades de aprendizagem são 

abundantes na literatura,  especialmente no que se refere à caracterização do perfil dos 

alunos e das estratégias interventivas que tem sido implementadas visando minimizar as 

barreiras do aprendizado. No Portal da Capes, o descritor “dificuldade de 

aprendizagem” aparece em 582 trabalhos, dos quais 31 referem-se à prevenção e 

intervenção no período de alfabetização ou séries iniciais. Estes números expressam o 

quão amplo é o tema, possibilitando a adoção de diferentes óticas e pressupostos para 

sua investigação. Um ponto que merece atenção nestas publicações é a falta de consenso 

sobre as nomenclaturas utilizadas e a divergência de perspectivas teórico-metodológicas 

adotadas para realização de identificação e intervenção. Além disso, nas pesquisas 

enfocando a concepção das dificuldades entre professores, a concepção “organicista”, 

segundo a qual os desvios na aprendizagem ocorreriam por fatores próprios do sujeito, 

apareceu de forma recorrente na fala dos profissionais, o que evidencia falta de clareza, 

por parte dos professores, sobre o que são e quais são as possíveis causas das 

dificuldades de aprendizagem, já que parece haver, por parte destes profissionais, 

confusão em diferenciar déficits de deficiências. A terminologia dificuldades de 

aprendizagem também apareceu como sinônimos de distúrbios, transtornos de 

aprendizagem e problemas acadêmicos de ordem emocional. A revisão evidenciou, 

ainda, que a maior incidência de queixas de dificuldades é nas áreas de leitura e escrita. 

Desta forma, se fazem necessárias pesquisas mais aprofundadas sobre a temática em 

questão, principalmente para se pensar em prevenção e promoção de níveis elevados de 

qualidade da instrução ofertada aos alunos, especialmente aos das séries iniciais. 

Dificuldades de aprendizagem, além de culminar em problemas acadêmicos, tendem a 

acarretar também problemas emocionais e comportamentais que se mantém ao longo da 

vida do sujeito, de forma cada vez mais acentuada, fato que aponta para a necessidade 

de elaboração e implementação de estratégias de prevenção e identificação precoce 

desses agravos a serem desenvolvidas nos contextos escolar, familiar e da saúde.  

 

Pesquisadora: Débora Takehara  

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na infância e na adolescência - 

Linguagem e Cognição 



 
 

Título do Trabalho: “Hanseníase tem cura? Análise dos discursos de pacientes e 

profissionais de saúde a respeito dos materiais educativos impressos sobre hanseníase” 

Palavras-chave: estudos da linguagem; análise de discurso; materiais educativos; 

hanseníase 

Esta pesquisa visa analisar os discursos produzidos em materiais educativos 

impressos sobre a hanseníase e compreender como tais discursos são apropriados por 

pacientes e profissionais de saúde. De caráter interdisciplinar, reunindo contribuições do 

campo da Educação, Estudos da Linguagem e Saúde, esta investigação tem como 

objetivo específico o estudo das relações entre portadores de hanseníase e profissionais 

de saúde mediadas por materiais educativos impressos, verificando se e como estes 

dispositivos influenciam na identidade pessoal do portador, nos cuidados de si e no 

tratamento da doença e se e como subsidiam a prática desses profissionais (KELLY-

SANTOS, 2009). No contexto de um hospital-colônia, já examinamos as atividades de 

letramento (KLEIMAN, 1995; ROJO, 2009; VÓVIO, 2007) e inventaríamos os 

materiais escritos que circulam e são recebidos nessa comunidade, por meio das práticas 

sociais situadas nas esferas sociais deste contexto, tais como a doméstica, a religiosa, a 

de participação cidadã e da saúde. Na esfera de saúde constatamos que os moradores 

circulam por várias práticas de letramento e acessam vários materiais escritos como 

bulas, receituários no âmbito doméstico; e cartazes (informativos sobre hanseníase e 

outras doenças), avisos, convites afixados nas dependências do hospital. Naquela 

situação, observamos por parte dos participantes da pesquisa certa resistência para 

seguir tratamentos e buscar ajuda médica, criando redes de ajuda mútua, o que nos leva 

a indagação sobre a função social e os sentidos atribuídos aos serviços de saúde 

oferecidos, assim como aos materiais educativos destinados a esses sujeitos 

(TAKEHARA, 2010). Nesta investigação, a observação, a compreensão e a análise dos 

dados de pesquisa são abordadas a partir dos pressupostos da pesquisa qualitativa em 

saúde e da Análise do Discurso Crítica (ADC). Tomando por base o levantamento dos 

materiais educativos impressos que circulam no contexto do hospital-colônia e dados 

gerados em entrevistas semi-estruturadas e etnográficas, focalizamos o exame dos 

discursos desses materiais e aqueles produzidos por pacientes e profissionais de saúde, a 

partir de sua apropriação.  Tendo em vista que a hanseníase é, ainda, no Brasil, um 

problema de saúde pública e que grande parcela da população desconhece os seus 

sintomas e tratamento, pela falta de campanhas socioeducativas nos diversos âmbitos 

sociais e institucionais, os resultados dessa pesquisa, de cunho qualitativo, pretendem 



 
 

discutir os efeitos de sentido e as formas de apropriação desses materiais educativos, 

sendo que esses dispositivos legitimam e socializam os saberes e práticas na hanseníase 

(KELLY-SANTOS et al, 2010), e, de modo geral, sobre a promoção da qualidade de 

vida. Interessa para este estudo discutir como os discursos da doença e do tratamento 

contribuem tanto na disseminação e sedimentação de identidades sociais e ideias sobre a 

hanseníase, como para transformar as relações entre pacientes e profissionais da saúde 

e, consequentemente alterar práticas sociais relacionadas a esta doença 

(FAIRCLOUGH, 2001; MAGALHÃES, 2005). Além disso, pretendemos analisar o 

modo como os discursos constituem as relações dos pacientes e profissionais de saúde 

com a hanseníase e seu tratamento, no que se refere à linguagem da doença (MINAYO, 

2004) e contribuir, de modo mais amplo, para orientar a produção de outros materiais 

educativos que objetivam a promoção da saúde e prevenção da doença e seus agravos. 

 

Pequisador: Fernando Baptista de Souza 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e Adolescência - 

Vulnerabilidades no processo de escolarização 

Título do Trabalho: Conceitos, Crenças e Atitudes de Educadores em relação ao uso e 

abuso de Drogas na Adolescência. 

Palavras-chave: Adolescência, Drogas, Prevenção, Escola. 

 O uso de drogas entre adolescentes é uma questão que preocupa cada vez mais 

os pesquisadores, profissionais da saúde e da educação. Nos últimos anos, estudos 

epidemiológicos no Brasil têm detectado um aumento significativo no uso e abuso de 

substâncias por adolescentes, no entanto, há uma escassez de dados sobre os fatores 

associados a esse aumento. Nos últimos anos, estudos epidemiológicos no Brasil têm 

detectado um aumento significativo no uso e abuso de substâncias por adolescentes, no 

entanto, há uma escassez de dados sobre os fatores associados a esse aumento Além 

disso, a análise da história pessoal de uso de drogas dos dependentes de substâncias 

psicoativas indica que, na maioria dos casos, o consumo se iniciou na infância ou início 

da adolescência, sugerindo uma possível relação entre precocidade do consumo e 

desenvolvimento da dependência. Sabe-se ainda que o ambiente escolar é um poderoso 

agente de socialização do adolescente, podendo representar um forte instrumento de 

promoção da autoestima e do autodesenvolvimento, tornando-se fundamental na 

prevenção ao uso de drogas entre adolescentes. A escola é um espaço de afirmação, 

interação e socialização do jovem. Neste ambiente pluricultural, em que diferentes 



 
 

grupos se encontram, o jovem busca sua identidade, marca seu território, confrontando-

se com pais e professores quanto as suas aspirações e desejos. Desse modo a escola 

pode representar um agente facilitador de discussões e elaboração de estratégias de 

informação, orientação e intervenção para uma educação preventiva em que participem 

alunos, pais, professores e a comunidade escolar e social em geral. Vale ressaltar que 

apesar de existirem alguns programas preventivos realizados no contexto escolar, 

nenhum deles são baseados em evidências científicas e, tão pouco, avaliados quanto a 

sua implementação e efetividade a curto e a longo prazo. Um fator dificultante para o 

estabelecimento de programas de prevenção no contexto escolar refere-se à deficitária e 

muitas vezes inadequada preparação dos educadores para abordar tal temática junto aos 

alunos. Sabe-se que o educador representa, muitas vezes, um modelo de identificação ao 

adolescente, exercendo, grande influência sobre o comportamento destes, podendo, 

consequentemente, oferecer informações seguras sobre o tema. Diante do exposto, é 

evidente a importância de educação em saúde nas escolas, mas pouco se sabe sobre qual 

a melhor forma de informar os estudantes sobre esse assunto.  Embora se saiba sobre a 

influência do educador sobre o comportamento dos alunos, ainda são escassos os 

estudos científicos publicados sobre a opinião, crenças e conceitos destes profissionais 

da educação quanto ao uso de drogas na adolescência e o quanto estes profissionais, de 

fato, se sentem motivados, incentivados e preparados para atuarem na prevenção do uso 

de álcool e outras drogas.  Em suma, se vários autores mencionam a importância e 

influência da figura do educador, porque eles nunca os figuram como peças chave no 

processo preventivo no contexto escolar? Os objetivos deste estudo são levantar os 

conceitos, crenças e atitudes dos educadores em relação ao uso e abuso de drogas na 

adolescência e identificar se os educadores estão aptos a lidarem com a prevenção e a 

intervenção ao uso de substâncias. Esta pesquisa está sendo desenvolvida no Programa 

de Pós Graduação em Educação e Saúde na Infância e Adolescência. Trata-se de um 

estudo descritivo e transversal. Foram selecionadas quatro instituições de ensino publico 

e quatro de ensino privado, obteve-se a autorização da direção das oito instituições e 

todos os profissionais diretamente envolvidos na área educacional foram convidados a 

participar. O instrumento utilizado na coleta foi um questionário anônimo e de múltipla 

escolha cujas questões contemplam dados sócio demográficos, conhecimentos gerais 

sobre drogas e a postura do educador em relação a essa problemática. Os dados obtidos 

na coleta de dados serão submetidos a análise estatística para apresentação dos 

resultados. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da UNIFESP. A 



 
 

hipótese do estudo é que os educadores tenham pouco preparo para lidar com tais 

questões e que tenham em suas crenças questões de cunho moralista e atitudes 

preconceituosas quando deparados com o uso de drogas no ambiente escolar. Espera-se 

ainda que a partir dos resultados desta pesquisa seja incentivada a elaboração e 

implementação de programas de aprimoramento para educadores, bem como incentivo 

as Universidades para que incluam na grade curricular dos cursos de licenciatura 

disciplinas que abordem questões relacionadas ao uso e abuso de drogas e que 

proporcionem aos educadores uma formação mais sólida para que se sintam seguros 

para lidar com essa temática. 

 

Pesquisadora: Giselle Rodotá Gonçalves Pinto 

Programa de Pós-Graduação: Educação e Saúde na Infância e Adolescência - 

Formação de Educadores 

Título do Trabalho: A Readaptação Docente na Rede Estadual de Ensino de São 

Paulo: Visões de Educadores 

Palavras-chave: Trajetória profissional, readaptação docente, legislação. 

Este trabalho está sendo desenvolvido em dissertação de Mestrado do Programa 

de Pós Graduação em Educação e Saúde Mestrado em Educação e Saúde na Infância e 

Adolescência,UNIFESP- Guarulhos.  

 Nosso objetivo é identificar como professores, gestores e os próprios 

professores readaptados caracterizam o profissional readaptado que atua na rede pública 

estadual de ensino de São Paulo, quais são a representações mais persistentes sobre os 

docentes que adoecem em serviço. 

O professor readaptado na rede pública estadual de ensino de São Paulo, de 

acordo com a caracterização da Secretaria da Educação, é o “integrante do quadro do 

magistério que tenha sofrido modificação no seu estado físico/mental, comprovado 

através de inspeção médica, que venha a alterar sua capacidade para o trabalho, em 

relação a algumas tarefas específicas de sua função”. (Resolução SEE 307 de 

31/12/1991). De acordo com dados fornecidos pelo Departamento de Recursos 

Humanos da Secretaria Estadual da Educação, atualmente, há 11.809  profissionais que 

permanecem na escola, mantêm-se vinculados ao magistério, mas, por razões de saúde, 

não exercem a profissão. A trajetória profissional dos professores readaptados é 

marcada pelo absenteísmo,por licenças médicas e finalmente pelo processo de 



 
 

readaptação docente.A análise de prontuários dos professores, que trazem os respectivos 

históricos de vida funcional, como se verá ao longo deste trabalho, evidenciam esse 

processo: o percurso ao longo da carreira do professor readaptado parece ser marcado, a 

princípio, por faltas isoladas, seguidas de afastamento por licença médica por longos 

períodos, tendo como resultado a readaptação. 

A legislação do magistério público estadual legitima, reconsidera e revoga 

dispositivos legais que permeiam a vida funcional do professor readaptado.  Nas 

décadas de 1970 e 1980 embora houvesse a legitimação da readaptação poucas 

reconsiderações, revogações foram implementadas. Já na década de 1990, há várias 

publicações contendo regulamentações e providências acerca desse profissional, 

principalmente no que diz respeito à revisão da situação funcional e plano de carreira 

desse segmento. De 2000 aos dias atuais, percebemos que a regulamentação legal não 

possui número tão expressivo de regulamentações e a ênfase maior desses dispositivos 

legais está na perícia médica dos readaptados, reavaliação de diagnóstico e possível 

retorno ao exercício da função docente. 

 

10h ao 12h – Sala 19 unid. 1. 

Grupo de Discussão 20: Relações Intelectuais e Construção de Conceitos: a 

Sociologia em Questão.   

Comentadora: Carolina Pulici  

Resumos: 

Pesquisadora: Laís Fernanda Rodrigues 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais – Sociologia do Conhecimento 

Título do Trabalho: “Os Sociólogos Durkheimianos e a Psicologia Alemã: A 

importância do Laboratório e da Psicologia de Wundt”. 

Palavras-chave: Émile Durkheim, Sociologia francesa, Relações intelectuais França e 

Alemanha, Intelectuais no Século XIX, L’Anée Sociologique 

 

Este projeto de pesquisa se insere na área da Sociologia do Conhecimento, mais 

especificamente em Sociologia das Ciências Sociais e analisa as relações intelectuais 

entre França e Alemanha no final do século XIX e início do século XX, focando 

principalmente na recepção e influência das ideias de Wilhelm Wundt na França entre 

universitários, mais especificamente Émile Durkheim e o grupo de intelectuais ligados a 

ele e à revista L’Année Sociologique. O contexto histórico também faz parte da análise, 



 
 

momento em que as relações científicas e universitárias entre França - derrotada na 

guerra Franco-Prussiana de 1870 e a Alemanha vitoriosa - se intensificam, 

principalmente pela admiração dos universitários e intelectuais franceses em relação ao 

sistema universitário alemão e sua produção científica. Nesse momento, a universidade 

francesa buscava autonomia em relação ao poder político e social.  

Para tal estudo do pensamento dos intelectuais do período, utilizo como método 

fundamental a teoria de Pierre Bourdieu para estudar o campo intelectual do período, 

considerando imprescindível analisar as trajetórias intelectuais e sociais dos 

universitários que fizeram estágio no laboratório de Wundt, assim como o estudo das 

instituições intelectuais, políticas e sociais e a interferência que elas exerceram em 

relação à produção do conhecimento desses intelectuais. Pretendo utilizar fontes 

históricas, tais como obras, documentos produzidos pelos universitários, sua 

correspondência, diários e demais produções de uso privado para compreender melhor 

suas trajetórias e tomadas de posição. 

O período que esta pesquisa abrange é de aproximadamente 20 anos, ou seja, 

tem início com a publicação da obra de Durkheim Da Divisão Social do Trabalho, em 

1893, e vai até o fim da publicação da primeira série de L´Année sociologique, em 1914. 

Trata-se especificamente de analisar duas gerações de universitários, a geração do 

próprio Durkheim, bem como a de seus colaboradores, reduzindo-se portanto o escopo 

dos autores pesquisados àqueles que, colaboradores de L´Année Sociologique, 

preenchem uma das duas condições a seguir: ter realizado estágio no laboratório de 

Wilhelm Wundt e ter citado Wundt em algum artigo ou resenha crítica em L´Année 

sociologique.  

Suponho, portanto, uma relação tensa entre a recepção de Wundt e a sociologia 

durkheimiana: uma dimensão de incorporação para permitir o ingresso no mundo da 

legitimidade científica e outra de confronto para conquistar uma identidade própria à 

sociologia a despeito do saber psicológico. Portanto, este trabalho tem uma dimensão 

objetiva (dada pelo estudo do campo intelectual e pelas posições nesse campo) e outra 

subjetiva (as ideias e sua circulação). Entende-se que não é possível a interpretação de 

textos sem referência às relações intelectuais ou do contexto em que são utilizadas.   

Esse objetivo implica compreender dois processos concomitantes sem os quais 

tal recepção não pode ser compreendida: 1) a relação de concorrência entre os 

defensores da “ciência social” e os apoiadores da “cultura francesa”; 2) a imagem da 

universidade alemã no período; 3) a legitimidade da psicologia na França e a posição 



 
 

(dominada) da sociologia de Durkheim no campo intelectual francês. O período 

compreendido por esta pesquisa representa um momento em que a universidade 

francesa, assim como as disciplinas da área de “humanidades”, não tinham autonomia 

em relação ao poder político e social, motivo pelo qual a recepção das ideias de Wundt 

deve ter tido uma dupla função entre os durkheimianos: 

1)defender a autonomia da ciência em relação a poderes e demandas externas 

e   2) criticar a incapacidade da psicologia (individual e coletiva) para se compreender a 

especificidade dos problemas sociológicos. Nesse sentido, importa ter como referência 

apenas o que foi publicado de e sobre Wundt na França e, mais especificamente, as 

citações e avaliações dos próprios durkheimianos sobre sua psicologia, uma vez que tal 

impacto se realiza a partir do que era então conhecido/lido da vasta obra de Wundt. 

Assim, a recepção das ideias de Wundt será tratada no âmbito da experiência de 

fundação das disciplinas de “ciências sociais” na França. 

Para a análise da recepção de uma obra de um campo internacional para outro 

nacional deve ser considerada uma série de indicadores das condições sociais e 

intelectuais dessa transposição, entre as quais podemos citar: a forma da 

publicação/edição da obra no país de recepção (editora universitária); os meios 

intelectuais em que tais textos são difundidos no país de recepção (universitários); 

posição no campo intelectual e universitário daqueles que fizeram estágio na instituição 

estrangeira e difundiram o autor nos meios de origem. Para a concretização deste 

objetivo, vou levantar, organizar e analisar as trajetórias (origem familiar, regional, grau 

de escolaridade, profissão principal, filiações políticas) e os vínculos institucionais dos 

seguintes durkheimianos leitores de Wundt:  Marcel Mauss, Antoine Meillet, Célestin 

Bouglé, Henri Hubert, Dominique Parodi, Lucien Herr, Théodule Ribot e o próprio 

Durkheim. Como pano de fundo para a comparação com a sociologia durkheimiana e as 

citações em L´Année Sociologique, é importante analisar apenas as resenhas críticas da 

psicologia de Wundt na Revue Philosophique, uma publicação concorrente a L´Année 

sociologique e principal órgão de difusão da psicologia experimental e social no 

período.  

Além do conhecimento das condições sociais e intelectuais de 

institucionalização das ciências sociais francesas é preciso também realizar uma análise 

“internalista” das obras para se compreender quais termos ou expressões foram 

incorporadas e assimiladas, quais foram combatidas e excluídas, como se deu a relação 

de formação dos conceitos sociológicos em relação aos psicológicos (relação entre 



 
 

“indivíduo” e “sociedade”; relação entre “subjetividade” e “objetividade” na ciência 

social; objeto da sociologia e da psicologia; observação e experimentação em ciências 

sociais).   

 

Pesquisadora: Bruna Aline Scaramboni 

Programa de Pós-Graduação: Ciências Sociais -  Arte, cultura e teoria social 

Título do Trabalho: O conceito de civilização em Sigmund Freud e Norbert Elias 

Palavras-chave: Civilização; Psicanálise freudiana; Norbert Elias 

O presente trabalho está relacionado à pesquisa que desenvolvo no mestrado em 

Ciências Sociais, cujo tema é a presença de Freud na obra do sociólogo Norbert Elias. 

Este trabalho está voltado ao conceito de civilização. Pretendo abordar os significados 

desse conceito em Norbert Elias e Sigmund Freud, buscando mostrar a partir das duas 

concepções seus pontos de contato e suas diferenças. Tomo como base do trabalho as 

obras O processo civilizador (1939) de Elias e O mal-estar na civilização (1929) de 

Freud. O processo civilizador, considerado a obra magna de Norbert Elias, foi 

publicado em 1939, na Suíça. Utilizamos a versão em português que se constitui de 

quatro partes divididas em dois volumes: O primeiro, Uma história dos costumes 

(ELIAS, 2011), e o segundo, Formação do Estado e Civilização (ELIAS, 1993).  

De modo geral, a investigação empreendida em O processo civilizador tem 

como fim apreender como, porque, e em que direção as sociedades ocidentais 

transformaram-se em suas formas de comportamento e expressão das emoções ao longo 

do curso histórico, que se estende desde fins da idade média até fins do século XIX. No 

primeiro volume da obra, Elias busca demonstrar, sob a forma de uma linha de 

desenvolvimento, as mudanças a longo prazo na estrutura psicológica e de controle 

individual. Uma Historia dos costumes seria uma espécie de relato dessas observações 

baseadas em fatos extraídos da vida prática das pessoas (ELIAS, 2011: 208), como por 

exemplo, as maneiras à mesa. Em uma determinada passagem de O mal-estar na 

civilização Freud alude ao termo civilização como um processo peculiar que se 

distancia da ideia de aperfeiçoamento. Civilização não implica necessariamente no 

progresso, assim como não conduz os seres humanos progressivamente ao estado de 

perfeição. Freud acrescenta que esse processo peculiar pelo qual passa os seres humanos 

implica em uma modificação das disposições instintivas dos seres humanos. Isso remete 

a um processo de transformação psicológica, na medida em que a restrição aos impulsos 

instintivos e pulsões, e o seu desvio por deslocamento ou sublimação resulta na 



 
 

formação e desenvolvimento de uma estrutura psíquica capaz de autojulgamento e 

autocontrole. Civilização, para Elias, consiste em um processo de longa duração 

referente às mudanças psicológicas expressas nas condutas e padrão de sensibilidade e 

expressão das emoções, dotado de uma direção específica.  

O conceito de civilização remete, antes de tudo, às mudanças na estrutura de 

personalidade dos seres humanos no sentido de um maior controle das emoções e 

regulação das condutas. Diante das concepções acerca do conceito de civilização busco 

discutir sua significação, de modo geral, em cada um dos autores, com o fim de mostrar 

a influência de Freud nos estudos sobre os processos civilizadores de Norbert Elias.  


